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Obsah: 121, Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost dodatková úmluva ze dne 21. července 
lí>27 k obchodní dohodě mezi československou republikou a republikou Rakouskou, sjednané 
v Praze dne 4. května 1921.

121.
Vládní vyhláška 

ze dne 2. srpna 1927,
kterou se uvádí v prozatímní platnost dodatková úmluva ze dne 21. července 1927 k ob
chodní dohodě mezi československou republikou a republikou Rakouskou, sjednané v Praze

dne 4. května 1921.

Se souhlasem presidenta republiky uvádí se na základě usnesení vlády podle čl. VII 
zákona ze dne 22. června 1926, č. 109 Sb. z. a n., v prozatímní platnost s účinností od 
10. srpna 1927 připojená dodatková úmluva mezi československou republikou a republi
kou Rakouskou ze dne 21. července 1927 k obchodní dohodě mezi československou repu
blikou a republikou Rakouskou, sjednané dne 4. května 1921.

švehla v. r.

Dodatková úmluva
k obchodní dohodě mezi československou re
publikou a republikou Rakouskou, uzavřené 

v Praze dne 4. května 1921.

President československé republiky a spol
kový president republiky Rakouské ve snaze 
usnadniti obchodní styk mezi oběma státy 
celně-tarifními úmluvami, rozhodli se uzavřití 
k tomu cíli dodatkovou úmluvu k obchodní do
hodě, uzavřené 4. května 1921 a jmenovali za 
tím účelem svými plnomocníky:

President československé 
republiky:

pana
Hugona Vavrečku,

mimořádného vyslance a zplnomocněného ministra 
československé republiky ve Vídni

a
pana

Dra Julia Friedmanna,
přednostu národohospodářské sekce v ministerstvu 

zahraničních věcí.

Zusaízabkommen
zu dem zwischen der čechoslovakischen Re
publik und der Republik osterreich am 4. Mai 
1921 in Prag geschlossenen Handelsiiberein- 

kommen.

Der Prásident der čechoslovakischen Re
publik und der Bundesprásident der Republik 
Osterreich von dem Wunsche geleitet, den 
Handelsverkehr zwischen beiden Staaten 
durch zolltarifarische Vereinbarungen zu er~ 
leichtern, sind ubereingekommen, zu diesem 
Zwecke ein Zusaízabkommen zu dem am 4. 
Mai 1921 unterfertigten Handelsúbereinkom- 
men abzuschlieBen und haben in dieser Ab- 
sicht zu ihren Bevollmáchtigten ernannt:

Der Prásident der čechoslova
kischen Republik:

Herrn
Hugo Vavrečka,

auBerordentlichen Gesandten und bevollmáchtigten 
Minister der čechoslovakischen Republik in Wien

und
Herrn

Dr. Julius Friedmann,
Vorstand der volkswirtschaftlichen Sektion im Mini

sterium des ÁuBern.
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President republiky Rakouské:

pana Dra Ignáce Seipela,
spolkového kancléře republiky Rakouské

a
pana Dra Hanse Schiirffa,

spolkového ministra pro obchod a dopravu,

kteří, vyměnivše si své plné moci, jež shledali 
v dobré a náležité formě, dohodli se na tomto:

článek I.
i1) Plodiny a výrobky původu českosloven

ského a přicházející z československé repu
bliky, které jsou vyjmenovány v tarifní pří
loze A, připojené k této úmluvě, nebudou pod
robeny při dovozu do republiky Rakouské clům 
vyšším než jsou sjednány v řečené příloze.

(2) Plodiny a výrobky původu rakouského 
a přicházející z republiky Rakouské, které 
jsou vyjmenovány v tarifní příloze B, připo
jené k této úmluvě, nebudou podrobeny při 
dovozu do československé republiky clům 
vyšším než jsou sjednány v-řečené příloze.

(3) Tato ustanovení nečiní však vzhledem 
na řečené produkty původu rakouského nebo 
československého nikterak újmy právu na na
kládání podle zásady nej vyšších výhod ve 
smyslu článku VI obchodní dohody ze 4. 
května 1921.

Článek II.
í1) Cla československého sazebníku jsou vy

jádřena v československých korunách, jejichž 
poměr k plnohodnotným zlatým měnám cizím 
jest určen zákonem (čl. III zák. ze dne 23. 
dubna 1925, č. 102 Sbírky zákonů a nařízení).

(2) Kdyby tento zákonem stanovený pcměr 
byl změněn tak, že by se posunul kurs česko
slovenské koruny k dolaru nebo k libře šter- 
linků aneb ke střednímu kursu těchto měn 
v měsíčním průměru nejméně o 10 ze 100, za
vede československá vláda součinitele tak, aby 
jimi bylo odčiněno uvedené posunutí poměru 
nynějšího zákonem stabilisovaného kursu čes
koslovenské koruny ke střednímu kursu zmí
něných měn.

Der Bundesprásident der Re
publik osterreich:

Herm ^ ignaz Seipel,

Bundeskanzler der Republik Osterreich 

und
Henn j)r_ Hans Schiirff,

Bundesminister fiir Handel und Verkehr,

welche, nachdem sie ihre Vollmachten ausge- 
tauscht und in guter und gehoriger Form be- 
funden haben, folgendes vereinbart haben:

A r t i k e 1 I.
(!) Nátur- und Gewerbeerzeugnisse čecho- 

slovakischen Ursprungs, dle aus der Čechoslo- 
vakischen Republik herkommen und die in 
der diesem Abkommen beigeschlossenen Ta- 
rifanlage A angefúhrt sind, werden bei der 
Einfuhr nach der Republik osterreich keinen 
hoheren Zollen ais den in der genannten An- 
lage vereinbarten unterliegen.

(2) Nátur- und Gewerbeerzeugnisse oster- 
reichischen Ursprungs, die aus der Republik 
Osterreich herkommen und die in der diesem 
Abkommen beigeschlossenen Tarifanlage B 
angefúhrt sind, werden bei der Einfuhr nach 
der čechoslovakischen Republik keinen hohe
ren Zollen ais den in der genannten Anlage 
vereinbarten unterliegen.

(s) Diese Bestimmungen beeintráchtigen 
jedoch fúr die genannten Erzeugnisse oster- 
reichischen oder čechoslovakischen Ursprungs 
in kelner Weise das Anreeht auf die meist- 
begúnstigte Behandlung irn Sinne des Artikels 
VI des Handelsůbereinkommens vom 4. Mai 
1921.

A r t i k e 1 II.
(!) Die Zolle des čechoslovakischen Zoll- 

tarifes sind in čechoslovakischen Kronen aus- 
gedrúckt, deren Verháltnis zu den vollwerti- 
gen fremden Goldwáhrungen durch das Gesetz 
bestimmt ist (Artikel III des Gesetzes vom 
23. April 1925, Z. 102 der Sammlung der Ge- 
setze und Verordnungen).

(2) Wenn dieses durch das Gesetz be- 
stimmte Verháltnis sich derart ándern wůrde, 
daB dadurch der Kurs der čechoslovakischen 
Krone zum Dollar oder Pfund Sterling oder zu 
dem Mittelkurse dieser Wáhrungen im Mo- 
natsdurehschnitte mindestens um 10 vom 
Hundert sich verschieben solíte, wird die če- 
choslovakisehe Regierung Koeffizienten ein- 
fúhren, um damit die angefůhrte Verschie- 
bung des Verháltnisses des derzeitigen ge- 
setzlich stabilisierten Kurses der čechosiova- 
kischen Krone zum Mittelkurse der erwáhnten 
Wáhrungen wettzumachen.
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(s) V tomto případě změní československá 
vláda součinitele nejméně jednou za měsíc 
podle kursovního poměru, pravidelně zjišťo
vaného Národní bankou československou.

(4) Za základ pro stanovení měnových 
kursů bude brán záznam bursy pražské nebo 
new-yorkské nebo londýnské.

článek III.
Články 2 a 5 dohody o nákazách zvířecích 

(příloha c ke článku XII obchodní dohody 
mezi republikou československou a republi
kou Rakouskou ze 4. května 1921) mění se 
podle přílohy C.

' článek IV.
(1) Tato dodatková úmluva, vyhotovená 

v československém a německém prvopisu, bude 
pokud možno nejdříve ratifikována. Ratifi- 
kační listiny budou vyměněny v Praze.

(2) Tato úmluva vstoupí v účinnost pat
náctého dne po výměně ratifikačních listin. 
Obě vlády si však vyhrazují, uvésti ji se za
tímní platností dříve v účinnosti, pokud jsou 
k tomu zmocněny podle svých zákonů.

(3) O době platnosti a výpovědních lhůtách 
platí ustanovení, obsažená v obchodní dohodě 
ze 4. května 1921.

(4) Změny dohody o nákazách zvířecích 
(článek III a příloha C) jsou nedílnou částí 
obchodní dohody ze 4. května 1921 a zůstanou 
tak dlouho v platnosti jako tato obchodní do
hoda.

(5) čemuž na svědomí uvedení plnomocníci 
podepsali tuto úmluvu a přitiskli na ni své 
pečeti.

Dáno ve Vídni, dne 21. července roku tisí- 
cíhodevítistéhodvacátéhosedmého.

(3) In diesem Falle wird die čechosiova- 
kische Regierung die Koeffizienten min- 
destens einmal im Monate nach dem Kursver- 
háltnisse ándern, welches regelmáBig von der 
čechoslovakischen Nationalbank festgestellt 
werden wird.

(4) Ais Grundlage fur die Feststellung der 
Wáhrungskurse sind die Notierungen der 
Borsen in Prag oder in New-York oder in 
London zu nehmen.

Artikel III.
Die Artikel 2 und 5 des Tierseuchenůberein- 

kommens (Anlage c zu Artikel XII des Han- 
delsúbereinkommens zwischen der čechoslo
vakischen Republik und der Republik óster- 
reich tom 4. Mai 1921) werden laut Anlage C 
abgeándert.

Artikel IV.
(4) Dieses Zusatzabkommen, in čechoslova- 

kischer und in deutscher Urschrift ausge- 
fertigt, soli so bald ais moglich ratifiziert 
werden. Die Ratifikationsurkunden werden 
in Prag ausgetauscht werden,

(2) Dieses Abkommen tritt am fúnfzehnten 
Tage nach dem Austausche der Ratifikations
urkunden in Kraft. Die beiden Regierur.gen 
behalten sich jedoch vor, es in einem frůheren 
Zeitpunkte vorláufig in Kraft zu setzen, so- 
fern sie hiezu durch ihre Gesetze ermáchtigt 
sind.

(3) Bezúglich der Geltungsdauer und der 
Kůndigungsfristen gelten die in dem Handels- 
ůbereinkommen vom 4. Mai 1921 enthaltérien 
Bestimmungen.

(4) Die Abánderungen des Tierseuchen- 
ubereinkommens (Artikel III und Anlage C) 
bilden einen integrierenden Bestandteil des 
Handelsúbereinkommens vom 4. Mai 1921 und 
bleibsn so lange in Geltung wie dieses.

(o) Urkund dessen haben die Bevollmách- 
tigten dieses Zusatzabkommen gefertigt und 
ihre Siegel beigedrůckt.

So geschehen zu Wien, am 21. Juli Eintau- 
sendneurhundertsiebenundzwanzig.

Za československou republiku: Fur die Čechoslovákische
Republik:

Vavrečka v. r.

Dr J. Friedmann v. r.

Za republiku Rakouskou:

Seipel v. r.

Schůrff v. r.

Fůr

Vavrečka m. p.

Dr. J. Friedmann m. p.

die Republik osterreich:

Seipel m. p. 

Schůrff m. p.
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Příloha A.

Cla při dovozu do Rakouska.
Číslo

rakouského Pojmenování Clo vo zlatých
celního

sazebníku
korunách

za 100 kg

IV. Cukr, umělá sladidla.

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

a) cukr kandisový ............. 31—
b) jiný cukr řepový a třtinový.................................... 22—

Poznámka: Surový cukr k zpracování na rafi- 
nádu pro cukrovary na dovolovací list.......................... 16-70

19 Cukr jiného druhu, na př. cukr škrobový (hroznový,
glykosa, dextrosa), cukr ovocný (levulosa), maltosa, 
cukr mléčný a pod., cukr barvivý (cukrový a pivní 
kulér) .................................... .............................................. 12--

VI. Obilí, slad, luštěniny, mouka, mlýnské výrobky, rýže.

25 Ječmen .................................................... .... 2—

( Přirážka

29 Slad, neprážený ......................................................... j 0’SO ke clu
1 za 133 kg
l ječmene

VII. Ovoce, zelenina, semena, rostliny a části rostlin.

ex 35 Ovoce, výslovně nejmenované, čerstvé:
ex a) jemné ovoce stolní:

1. jahody:
lesní ................................................................... 5—
jiné.......................... ......................................... 10—

2. maliny .............................................................. 2—
ex b) jiné:

brusinky .............. 2—

\ex 36 Ovoce, upravené:
ex b) jiné ovoce, sušené atd.:

ex 1. ovocná břečka (pulpa), ovocná dřeň a
rmut, vyjma ovocnou břečku, dřeň a
rmut ze švestek 6—
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Anfage A.

Zolle bei der Einfuhr nach Ósterreich.

Nummer des 
osterreichischen 

Zolltarifes
Benennung

IV. Zucker, kůnstliche SiiBstoffe.

18 Růbenzucker und aller Zucker von gleicher Art (Rohr-
zucker), auch invertiert, in jedem Zustande der Rein- 
heit, mít Ausnahme der Melasse:

a) Kandiszucker..............................................................
b) anderer Ruben- und Rohrzucker...............................

A n m e r k u n g: Rohzucker fůr Zuckerfabriken 
zur Verarbeitung auf Raffinade auf Erlaubnisschein .

19 Zucker anderer Art, zum Beispiel Stárkezucker
(Ťraubenzueker, Glykose, Dextrose), Fruchtzucker 
(Lávulose), Maltose, Milchzucker u. dgl., Farbzucker 
(Zucker- und Biercouleur)..............................................

Zollsatz 
in Goldkronen

fiir 100 kg

31 — 
22—

16-70

12‘—

VI. Getreide, Malz, HiMsenfriichte, Miillereierzeugnisse,
Reis.

25 Gerste.....................

29 Malz, nicht gebrannt

2—

r Zuschlag von 
J 0-80 zum Zolle 

fůr 133 kg 
l Gerste

aus 35

VII. Obst, Geroůse, Sámereien, Pfianzen und Pflanzenteile.

Obst, nicht besonders benanntes, frisch: 
aus a) feines Tafelobst:

1. Erdbeeren:
Walderdbeeren..................................................
andere ..............................................................

2. Himbeeren....................................................
aus b) anderes:

Preiselbeeren ...........

aus 36 Obst, zubereitet:
aus b) anderes Obst, getrocknet usw.:

aus 1. Půlpe, Obstmark und Obstmaische, mít 
Ausnahme von Půlpe, Mark und 
Maische von Pflaumen ......

5— 
10— 

2—

6—
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číslo
rakouského

celního
sazebníku

Pojmenování Clo ve zlatých 
korunách

ex 89 Zelenina, výslovně nejmenovaná a jiné kuchyňské rošt-
za 100 kg

liny, čerstvé:

ex a) jemná zelenina stolní: 

okurky:

1. salátové okurky ......... 1---
2. jiné...............................................o . . . 2 —

hlávkový salát . . ............................... ..... . . 2—
brukev (kedlubny)............................................... 2—
křen.............................................................. 2—-
hřiby.................................................... . O__
karotka ..... .......................... 1—

ex b) jiná:

ex 1. zemáky vyjma ranné zemáky ................................ beze cla

ex 1. všechna ostatní:
kapusta . .......................... ..... 1 —
tuřín ............... 1—
mrkev............................................... 1—
petržel.......................... .... .................................... 1—
celer.............................................. .... 1—
zelenina do polévky ..................................... 1—
zelí............................... ..... 2—

ex 40 Všechny druhy zeleniny (vyjma lanýže) a jiné kuchyň-
ské rostliny, jakkoli sušené, nebo jinak jednoduše při
pravené (t. j. rozdrobené, protlačené, stlačené, vařené, 
nasolené, naložené v octě, avšak neslazené) :

ex c) jiné:
okurky naložené ve slané vodě nebo v octě:

1. v sudech o hrubé váze nad 500 kg . . .
t 5—

2. ostatní . . .......................... 8—
P o z n á m k a: Přísada kopru nevylučuje proclívání 

podle tohoto čísla.

kyselé zelí . .......................... 4-50
42 Semeno jetelové .... 4—
43 Semena travní ...... 4—

ex 44 Semena, výslovně nejmenovaná:
semeno bukové ...... 8-50

Z poznámky k čís. 44:

semeno cukrovkové .......... beze cla
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Nummer des 
osterreichischen 

Zolltarifes
Benennung

Zollsatz 
in Goldkronen

aus 39 Gemůse, nieht besonders benannte, und andere Gewáchse

fůr 100 kg

fur den Kůchengebrauch, frisch: 

aus a) feine Tafelgemůse:

Gurken:

1. Salatgurken.............................................. 1 —
2. andere......................................... ..... 2—

iíáuptelsalat......................................................... 2—
Oberkohlrabi......................................................... 2—
Křen............................... ..... 2—

Pilze........................................................................ 2—
Karotten.............................................................. 1—

aus b) andere:
aus 1. Kartoffeln, mít Ausnahme der Friih- 

kartoffeln......................................... ..... frei
aus 2. alle ůbrigen:
Háuptelkohl......................................................... 1—
Unterkohlrabi . ............................... ..... 1 —
Mohrrůbe.............................................................. 1—
Petersilie . .......................................... 1—
Cellerie.............................................. .... 1—
Suppengemůse . ............................................... 1—
Kraut.............................................. ..... 2—

aus 40 Gemůse ailer Art (mít Ausnahme der Trůfiel) und
andere Gewáchse fůr den Kůchengebrauch, getroeknet 
gedůrrt oder sonst einfach zubereitet (d. i. zerkleinert, 
passiert, gepreBt, gekocht, eingesalzen, in Essig einge- 
gelegt, jedoch nicht versůBt) :

aus c) andere:
Gurken im Salzwasser oder in Essig eingelegt: 
1. in Fássern im Rohgewicht von mehr ais

500 kg ............................................................. 5—

2. andere . . ... .................................... 8—

A n m e r k u n g: Der Zusatz von Dillenkraut
schlieBt die Behandlung nach dieser Nummer nicht 
aus.

Sauerkraut ............................................... 4-50

42
4—

43
4—

aus 44 Sámereien, nicht besonders benannte:
8-50

Aus Anmerkung zu Nr. 44: •
frei
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číslo
rakouského

celního
sazebníku

Pojmenování Clo ve zlatých 
korunách

za 100 kg

ex 46 Okrasné květiny (také ratolesti s ozdobnými plody), uře
zané, nesvázané nebo svázané, též na drátě:

c) barvené, napuštěné nebo, aby byly trvanlivé, jinak 
upravené.................................... ................................... 34—

ex 47 Okrasné listoví, traviny, ratolesti (bez ozdobných plodů a 
květů), uřezané, nesvázané nebo svázané, též na drátě:

c) barvené, napuštěné nebo, aby byly trvanlivé, jinak 
upravené ........................................................................ 34—

ex 48 živoucí rostliny:

ex b) jiné:

3. stromy a keře vyjma lesní rostliny .... 7—

49 Kořen čekankový, sušený (neprášený), též nakrájený . . 1—

50 Chmel, chmelová moučka .................................................... 20—
z hrubé váhy

IX. Jiná zvířata.

ex 58 Veškerá drůbež (vyjma zvěř pernatou):

ex a) živá:

husy................................................... 8—

X. živočišné suroviny.

ex 68 a) peří v balení o váze:

1. 80 kg nebo více ........................................................ beze cla
2. pod 80 kg................................................................... 100—

XI. Tuky a oleje.

ex 79 a) Kyselina stearová.............................................................. 12—

ex 80 a) Kyselina olejová (elain) ............................................... 6—

81 Degras.............................................................. ..... beze cla

XII. Nápoje.

85 Pivo:

a) v sudech ........... 12—
b) v lahvích nebo džbánech............................................... 30—
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Nummer des 
osterreichischen 

Zolltarifes
Benennung

Zollsatz 
in Goldkronen

fur 100 kg

aus 46 Zierblumen (auch Zweige mit Zierfriichten), abgeschnit- 
ten, lose oder zusammengebunden, auch auf Draht:

c) gefárbt, getránkt oder sonst zur Erhohung der Halt- 
barkeit zugeidchtet......................................................... 34---

aus 47 Zierblattwerk, -gráser, -zweige (ohne Zierfríichte und 
Bliiten), abgeschnitten, lose oder zusammengebunden, 
auch auf Draht:

c) gefárbt, getránkt oder sonst zur Erhohung der Halt- 
barkeit zugerichtet......................................................... 34—

aus 48 Lebende Gewáchse:

aus b) andere:
3. Báume und Stráucher, ausgenommen Forst- 

pflanzen............................................................. 7—

49 Ziehorienwurzel, getrocknet (nicht gebrannt), auch ge- 
schnitten............................................................................. 1—

50 Hopfen, Hopfenmehl.............................................................. 20—
Rohgewicht

IX. Tiere, andere.

aus 58 Gefliigel aller Art (mit Ausnahme des Federwildes):

aus a) lebend:

Gánse ................................................................... 8—

X. Tierische Rohstoffe.

aus 68 a) Bettfedern in Packungen im Gewicht:

1. von 80 kg oder mehr ..................... frei

2. unter 80 kg.................................................................. 100—

XI. Fette und ole.

aus 79 a) Stearinsáure................................................................... 12—

aus 80 a) Elainsáure........................................................................ 6—

81 Degras.................................................................................. frei

XII. Getránke.

85 Bier:

a) in Fássern ........................................................................ 12—

b) in Flaschen oder Krůgen.............................................. 30—



1292 Sbírka zákonů a nařízení, č. ígf.

Číslo
rakouskétio

celního
sazebníku

Pojmenování
Clo ve zlatých 

korunách

ex 87 Víno a mošt, medovina:

za 100 kg

ex a) v sudech:
ovocné víno a ovocný mošt z jiného ovoce než 
jablek a hrušek ........... 30—

Z poznámek:
2. ovocné víno a ovocný mošt z jablek a hrušek: 

a) v sudech ........... 12—
b) v lahvích ........... 24—

89 šťávy z plodů, ovoce a bobulí, nezahuštěné, neslazené:

a) v sudech............................... ..... 6—
b) v lahvích ............... 25—

ex 91 Minerální vody:
a) léčivé vody přírodní............................... ..... 140

ex b) stolní vody přírodní a umělé:
přírodní .............. 1-40

ex 93

XIII. Potraviny.
Pečivo:

ex aj slazené:
perník.......................... ........................................ 75—

ex b) ostatní:
bílé oplatky (podložky pod pečivo) ..... 100—

ex 96 Maso:
ex c) upravené (sušené, v láku, uzené, též vařené) :

šunka/uzená pečínka; vepřová svíčková, papri
kovaná ................................................................... 25—

ex 97 Masité droby:
ex a) obyčejné a ex ůj jemné:

1. párky, frankfurtské, uzenice, konsumní sa
lámy, cigárka, různé játrové salámy (vyjma 
salámy z drůbežích jater), jelita, tlačenky, 
moravské klobásy, taliány.......................... . 20—

2. různě pojmenované vařené droby převážně
z hovězího masa; jazykový salám; gothajský 
salám........................................................ ..... . 50—

3. vepřová svíčková; masité droby všeho druhu 
z drůbežích jater; hrubě sekaný šunkový 
salám; studenský salám; svíčková zavinutá; 
šunkový závin; lososový salám . 0 . . . 60—



Sbírka zákonů a nařízení, č. I2S. 1293

Nummer des 
osterreichischen 

Zolltariťes
Benennung

Zollsatz 
in Goldkronen

aus 87 Wein und Most; Met:

fiir 100 kg

aus a) in Fássern:
Obstwein und Obstmost aus anderem Obst ais 

Ápfel und Birnen............................... . 30—

Aus Anmerkungen:
2. Obstwein und Obstmost aus Ápfel und Birnen: 

a) in Fássern......................................................... 12 —
b) in Flaschen......................................................... 24—

89 Frucht-, Obst- und Beerensafte, nicht eingedickt, meht
versůBt:
a) in Fássern ................................................................... 6—

in Flaschen.............................................................. . 25—

aus 91 Mineralwásser:
a) Heilwásser, naturliche.................................... 1-40

aus b) Tafelwásser, naturliche oder kůnstliche:
naturliche............................................................. 1-40

aus 93

XIII. EBwaren.

Báckereien:
aus a) gesůftt:

Pfefferkuchen (Lebzelten)............................... 75—
aus b) andere:

WeiBe Oblaten (Unterlage fůr Backwerk) . . 100—

aus 96 Fleisch:
aus c) zubereitet (getroeknet, gepokelt, geráuchert, 

auch abgekocht) :
Schinken, Selchkarree; Schweinslungenbraten, 

papriziert........................................................ 25—

aus 97 Fleischwůrste:
aus a) gewohnliche und aus b) feine:

1. Krenwůrste, Frankfurter, Knackwůrste, 
Extrawůrste, Zigarrenwurste, verschiedene 
Leberwůrste (ausgenommen Geflůgelleber- 
wůrste), Blutwůršte, PreBwůrste, máhri- 
sche Klobassen, Taliany ............................... 20—

2. verschieden benannte Kochwůrste, z um 
ůberwiegenden Teil aus Rindfleisch herge- 
stellt; Zungenwurst; Gothaerwurst . . . 50—

3. Schweinslungenbratenwurst; Geflůgelleber- 
wurst aller Art; grob gehackte Schinken- 
wurst; Studeinerwurst; Lungenbraten- 
roulade; Schinkenroulade; Lachsschinken . 60—



1294 Sbírka zákonů a nařízení, č. 121.

číslo
rakouského

celního
sazebníku

Pojmenování
.

Clo ve zlatých 
korunách

ex 98 Sýry:

za 100 kg

ex a) jemné sýry stolní a krabicové a 

ex b) ostatní:
8'—

2. tvarůžky a brynza............................... .... • 8 —
3. měkké sýry po způsobu romaduru ve formě 

hranolkové (jako harrachovský, fůrsten- 
berský a pod.), jakož i obyčejné sýry cihel
kové (jako švarcenberský a pod.) .... 20 —

4. jiné měkké sýry .......... 30—

ex 101 Pražený slad (karamelový, barvivý) pro pivovary ku vý-
7 —robě tmavých piv na dovolovací list...............................

ex 107 Potraviny zvláště nejmenované a všechny neprodyšně i

uzavřené poživatiny, pokud nepodléhají vyšší sazbě:

ex c) konservy zeleninové:
1. okurky v sudech a soudcích:

a) ve hrubé váze pod 50 kg, jakož i okurky 
v hořčici ..... ..... 25—

P) jiné .............................................................. 11 —

2. okurky ve sklenicích a lahvích, naložené ve 
slané nebo octové vodě, také s přísadou kopru 20—

ex f) bonbony a cukroví:
hmota marcipánová .......... 120—
výrobky z marcipánu ......... 150—

ex g) jiné:
konservy šunkové v plechových krabicích, váží-li 
kus více než 2'5 kg.............................................. 35—

ex 110

XIV. Uhlí, rudy a zeminy.

ex b) jiné zeminy a látky nerostné, výslovně nejmeno-
váné, přírodní, pálené, mleté nebo plavené:

trenčiansko-teplické a piešťanské bahno léčivé „ . beze cla

ex 111

XV. Barviva a třísliva.

Kůry dubové ......................................... ...... beze cla

116

XVI. Klovatiny a pryskyřice.

Smůla bednářská, pivovarská, kartáčnická a provaznická 6—



Sbírka zákonů a nařízení, č. 121. 1295

Nummer des 
dsterreichiscften 

Zolltarifes
Benennung

aus 98

aus 101 

aus 107

Kase:

aus a) feine Tafel- und Schachtelkáse und 

aus b) andere:

1. Topfen ..............................................................

2. Quargel und Primsen....................................

3. Weichkáse nach Art des Romadour in Pris-
rnenform (wie Harracher, Furstenberger u. 
dgl.) sowie gewohnliche Ziegelkáse (wie 
Schwarzenberger u. dgl.)..........................

4. andere Weichkáse.........................................

Gebranntes Malz (Karamel-, Farbmalz) fur Brauereien 
zur Erzeugung dunkler Biere auf Erlaubnisschein .

EBwaren, nicht besonders benannte und alle luftdicht 
verschlossenen GenuBmittel, soweit sie nicht ander- 
weitig hoher tarifieren :

aus c) Gemiisekonserven:

1. Gurken in Fássern und FáBchen:

a) im Rohgewicht unter 50 kg sowie Senf- 
gurken......................................... .....

/3) andere.........................................................

2. Gurken in Glásern und Flaschen, in Salz-
wasser oder Essigwasser eingelegt, auch 
mit Zusatz von Dillenkraut..........................

aus f) Bonbons und Zuckerwaren:
Marzipanmasse . ...............................................
Erzeugnisse aus Marzipan...............................

aus g) andere:

Schinkenkonserven in Blechdosen, im Sťiick- 
gewicht uber 2'5 kg . . . . . . . . .

Zollsatz 
in Goldkronen

fiir 100 kg

3 — 

8—

20 — 

30 —

7 —

25 — 
11 —

20 —

120 — 

150 —

35 —

XIV. Kohlen, Erze und Erden.
aus 110 aus b) andere Erden und mineralische Stoffe, nicht be

sonders benannte, roh, gebrannt, gemahlen oder ge- 
schlámmt:

Heilschlamm aus Trenčianské Teplice und Piešťany

XY. Farb- und Gerbstoffe.
aus 111 Eichenholzrinden..................... .....

frei

frei

116
XVI. Gummen und Harze.

Binder-, Brauer-, Bůrstenbinder- und Seilerpech 6 —



1296 Sbírka zákonů a nařízení, č. I2f.

Číslo
rakouského

celního
sazebníku

Pojmenování
Clo ve zlatých 

korunách

XVIII. Bavlna, příze a zboží z ní, atd.

Bavlněná příze:

za 100 kg

133 jednoduchá, surová:
ad do čís. 12 po anglicku............................................... 14 —
b) přes čís. 12 až čís. 29 po anglicku..................... 19 —
c) přes čís. 29 až čís. 50 po anglicku . . . . . . 33 —
d) 1. přes čís. 50 až čís. 70 po anglicku ..... 38—

2. přes čís. 70 až čís. 84 po anglicku ..... 43 —
e) přes čís. 84 po anglicku......................................... beze cla

134 dvoj pramenná, surová:
ad do čís. 12 po anglicku............................................... 19 —
b) přes čís. 12 až čís. 29 po anglicku.......................... 24—
c) přes čís. 29 až čís. 50 po anglicku.......................... 38—
d) přes čís. 50 až čís. 84 po anglicku.......................... 45—
e) přes čís. 84 po anglicku.......................................... beze cla

135 troj- nebo vícepramenná, jednou v nit skaná, surová:
a) do čís. 12 po anglicku............................................... 24—
b) přes čís. 12 až čís. 29 po anglicku ...... 29—
cd přes čís. 29 až čís. 50 po anglicku ...... 43—
d) přes čís. 50 až čís. 84 po anglicku.......................... 50—
e) přes čís. 84 po anglicku.......................... ..... beze cla

136 troj- nebo vícepramenná, opětovně v nit skaná, surová:
a) až do čís. 12 po anglicku......................................... 29—
b) přes čís. 12 až čís. 29 po anglicku ...... 33 —
c) přes čís. 29 až čís. 50 po anglicku ...... 50—
d) přes čís. 50 až čís. 84 po anglicku ...... 57—
e) přes čís. 84 no anglicku.......................................... beze cla

137 Bavlněná příze, bílená, mercerovaná, barvená (také po
tištěná) podrobena jest přirážce ke clu, stanovenému 
pro příslušnou surovou přízi, a to:
a) bílená nebo mercerovaná ......... 12 —
b) barvená, potištěná, také mercerovaná ..... 18—
c) upravená voskem, gumou a pod. (železná příze) .

Poznámka: Ve smluvním styku připočítávají se při
rážky tohoto čísla ke smluvním clům, stanoveným pro 
surové příze.

20—



Sbírka zákonů a nařízení, č. 82í. 1297

Nummer des 
osterreichischen 

Zolltarifes
Benennung Zollsatz 

ir; Goldkronen

XVIII. Baumwolle, Garne und Waren daiaus, usw.

Baumwollgarne:

fur 100 kg

133 einfach, roh:
a) bis Nr. 12 englisch.......................... ..... 14 —
b) uber Nr. 12 bis Nr. 29 englisch.......................... 19 —
c) liber Nr. 29 bis Nr. 50 englisch ...... 33 —
d) 1. liber Nr. 50 bis Nr. 70 englisch..................... 38—

2. liber Nr. 70 bis Nr. 84 englisch ..... 43-
e) liber Nr. 84 englisch.............................................. frei

134 dubliert, roh:
a) bis Nr. 12 englisch.............................................. 19 —
b) liber Nr. 12 bis Nr. 29 englisch ...... 24—
c) liber Nr. 29 bis Nr. 50 englisch ...... 38—
d) liber Nr. 50 bis Nr. 84 englisch.......................... 45—
e) liber Nr. 84 englisch .......... frei

135 drei- oder mehrdráhtig, einmal gezwirnt, roh:
a) bis Nr. 12 englisch.............................................. 24—
b) liber Nr. 12 bis Nr. 29 englisch ...... 29—
c) liber Nr. 29 bis Nr. 50 englisch.......................... 43—
d) liber Nr. 50 bis Nr. 84 englisch.......................... 50—
e) liber Nr. 84 englisch.......................... frei

136 drei- oder mehrdráhtig, wiederholt gezwirnt, roh:
a) bis Nr. 12 englisch.............................................. 29—
b) liber Nr. 12 bis Nr. 29 .englisch......................... 33 —
c) liber Nr. 29 bis Nr. 50 englisch ...... 50—
d) liber Nr. 50 bis Nr. 84 englisch ...... 57—
e) liber Nr. 84 englisch .......... frei

137 Baumwollgarne, gebleicht, merzerisiert, gefárbt (auch 
bedruckt) unterliegen einem Zuschlage zum Zolle fůr 
das betreffende rohe Garn, und zwar:
a) gebleicht oder merzerisiert von............................... 12 —
b) gefárbt, bedruckt, auch merzerisiert von .... 18—
c) mít Wachs, Gummi u. dgl. zugerichtet (Eiseh- 

garne) von.......................... ........................................

A n m e r k u n g: Im vertragsmáBigen Verkehre sind die 
Zuschlage dieser Nummer den Vertragszollen der ro
ben Garne zuzurechnen.

20—



1298 Sbírka zákonů a nařízení, č. I2f.

Číslo
rakouského

celního
sazebníku

.... ... ......  .......... .. ...... .... ' ' ' ----  '

Pojmenování Clo ve zlatých 
korunách

- za 100 kg
138 Bavlněná příze vikuňová a odpadková: 

a) surová:.
1. až do čís. 10 metricky . . . . . ... . 15 —
2. přes čís. 10 metricky.......................... .....

b) bílená nebo barvená:

20—

1. až do čís. 10 metricky.......................................... 25 —
2. přes čís. 10 metricky . . ....... .

P o z n á m k a: Do tohoto čísla spadá všechna odpadková

30 —

bavlněná příze, na způsob mykané předená, též s pří-
měskem vlny až do 8% váhy příze.

Bavlněné zboží:

140 Tkaniny z příze čís. 21 a nižšího, čítající ve čtverci 
o straně 5 mm 38 nebo méně nití: 
a) nevzorkované:

1. surové ........................................................................ 80 —
2. bílené nebo mercerované.......................... ..... . 107—
3. barvené ...................................................................
4. potištěné jednou až čtyřmi barvami nebo ve 

dvou až čtyřech barvách pestře tkané s jednou

126 —

barvou v útku .........................................................
5. potištěné pěti nebo více barvami nebo ve dvou 

až čtyřech barvách pestře tkané s více barvami 
v útku nebo v pěti nebo více barvách pestře

166 —

tkané .............................................................. ..... .
b) vzorkované:

176—

1. surové............................... ......................................... 105—
2. bílené nebo mercerované..................... ..... 133—
3. barvené...........................................................
4. potištěné jednou až čtyřmi barvami nebo ve 

dvou až čtyřech barvách pestře tkané s jednou 
barvou v útku:

152 —

a) látky s neohraničenými vzory, pestře tkané, 
podle povahy předložených vzorků, k pota-
žení žíněnek a nábytku............................... 210—

P) jiné............................................................. .....
5. potištěné pěti nebo více barvami nebo ve dvou 

až čtyřech barvách pestře tkané s více barvami 
v útku nebo v pěti nebo více barvách pestře

192—

tkané ........................................................................ 202—
141 A Tkaniny příze přes čís. 21 až do čís. 29 včetně, čítající 

ve čtverci o straně 5 mm 38 nebo méně nití: 
a) nevzorkované:

1. surové............................... ..... 100—
2. bílené nebo mercerované 131—



Sbírka zákonů a nařízení, č. 121. 1299

Nummer des 
osterreichisclien 

Zolltarifes
Benennung Zollsatz 

in Goldkronen

138 Baumwollene Vigogne- und Abfallgarne:
fiir 100 kg

a) roh:......................................................... ..... . . ,
1. bis Nr. 10 metrisch............................................... 15 —
2. uber Nr. 10 metrisch......................................... 20 —

b) gebleicht oder gefárbt:
1. bis Nr. 10 metrisch ............................................... 25 —
2. uber Nr. 10 metrisch.................................... ..... 30 —

140

Anmerkung: Unter diese Nummer fallen alle 
streichgarnartig gosponnenen Abfallgarne aus Baum- 
wolle, auch mit Beimischung von Wolle bis zu 8 vom 
Hundert des Garngewichtes.

Baumwollwaren:

Gewebe aus Garn Nr. 21 und darunter, auf 5 mm im Ge-
viert 38 Fáden oder weniger záhlend: 

a) ungemustert:
1. roh .............................................................................. 80 —
2. gebleicht oder merzerisiert............................... 107 —
3. gefárbt................................................................... 126 —
4. bedruckt mit 1 bis 4 Farben oder einschíitzig in

2 bis 4 Fai-ben bunt gewebt............................... 166 —

5. bedruckt mit 5 oder mehr Farben oder mehr- 
schůtzig in 2 bis 4 Farben bunt gewebt oder in
5 oder mehr Farben bunt gewebt...... 176 —

b) gemustert:
1. roh ................ 105 —
2. gebleicht oder merzerisiert............................... 133 —
3. gefárbt ........ .................... 152 —
4. bedruckt mit 1 bis 4 Farben oder einschíitzig in

2 bis 4 Farben bunt .gewebt:

a) bunt gewebte Stoffe, nicht abgepaBt gewebt, 
nach Art der vorgelegten Muster fůr ůber- 
zůge von Matrazen und Mobel.................... 210 —

/?) andere .................................... ......................... 192—
5. bedruckt mit 5 oder mehr Farben oder mehr- 

schůtzig in 2 bis 4 Farben bunt gewebt oder in
5 oder mehr Farben bunt gewebt.......................... 202—

141 A Gewebe aus Garn uber Nr. 21 bis einschlieBlich Nr. 29,
auf 5 7nm im Geviert 38 Fáden oder weniger záhlend : 
a) ungemustert:

1. roh ................ 100—
2. gebleicht oder merzerisiert ............................... 131—

115



1300 Sbírka zákonů a nařízení, č. 121.

Číslo
rakouského .

celního
sazebníku

Pojmenování
Clo ve zlatých 

korunách

za 100 kg

3. barvené .................................................... .....
4. potištěné jednou až čtyřmi barvami nebo ve

153 —

dvou až čtyřech barvách pestře tkané s jednou
barvou v útku............................... ..... , . .

5. potištěné pěti nebo více barvami nebo ve dvou 
až čtyřech barvách pestře tkané s více barvami 
v útku nebo v pěti nebo více barvách pestře

193 —

tkané ............................................... .....
b) vzorkované:

200 —

1. surové.......................... ..... 125 —
2. bílené nebo mercerované ........ 157—
3. barvené ............................... .......
4. potištěné jednou až čtyřmi barvami nebo ve 

dvou až čtyřech barvách pestře tkané s jednou 
barvou v útku:
a) látky s neohraničenými vzory, pestře tkané, 

podle povahy předložených vzorků, k pota-

179—

žení žíněnek a nábytku ........ 240—
/S) jiné .................................................... .....

5. potištěné pěti nebo více barvami nebo ve dvou 
až čtyřech barvách pestře tkané s více barvami 
v útku nebo v pěti nebo více barvách pestře

219—

tkané ......................................................................... 226—
141 B Tkaniny z příze přes čís. 29 až do čís. 50 včetně, číta

jící ve čtverci o straně 5 mm 38 nebo méně nití:
I. z příze přes čís. 29 až do čís. 31 včetně: 
a) nevzorkované:

1. surové.................................... ..... 100—
2. bílené nebo mercerované ....... 131—
3. barvené ...... .....................................
4. potištěné jednou až čtyřmi barvami nebo ve 

dvou až čtyřech barvách pestře tkané s jednou

153—

barvou v útku .... ....................................
5. potištěné pěti nebo více barvami nebo ve dvou 

až čtyřech barvách pestře tkané s více barvami 
v útku nebo v pěti nebo více barvách pestře

193 —

tkané ...............

b) vzorkované:

200—

1. surové.......................... 125 —
2. bílené nebo mercerované ......... 157—
3. barvené......................................... .....
4. potištěné jednou až čtyřmi barvami nebo ve 

dvou až čtyřech barvách pestře tkané s jednou 
barvou v útku:
a) látky s neohraničenými vzory, pestře tkané, 

podle povahy předložených vzorků, k pota-

179 —

žení žíněnek a nábytku ........ 240—
jlI10 oO©ooouewow>B.o • 219 —



Sbírka zákonů a nařízení, č. I2B. 1301

Nummer des 
osterreichischen 

Zolltarifes
B e n e n n u n

Zollsatz 
in Goldkronen

fiir 100 kg

3. gefárbt...................................................................
4. bedruckt mít 1 bis 4 Farben oder einschiitzig in

2 bis 4 Farben bunt gewebt....................................

153 — 

193 —

5. bedruckt mít 5 oder mehr Farben oder mehr- 
schiitzig in 2 bis 4 Farben bunt gewebt oder in 
5 oder mehr Farben bunt gewebt..........................

b) gemustert:
1. roh................................................... .....
2. gebleicht oder merzerisiert....................................
3. gefárbt .............................................................
4. bedruckt mit 1 bis 4 Farben oder einschůtzig in 

2 bis 4 Farben bunt gewebt:

200 —

125 — 
157 — 
179 —

a) bunt gewebte Stoffe, nicht abgepaBt gewebt, 
nach Art der vorgelegten Muster fiir ůber- 
zůge von Matratzen und Mobel . . . . .

p) andere ..............................................................
5. bedruckt mit 5 oder mehr Farben oder mehr- 

schůtzig in 2 bis 4 Farben bunt gewebt oder in 
5 oder mehr Farben bunt gewebt . . . . .

240 — 
219 —

226 —

141 B Gewebe aus Gam uber Nr. 29 bis einschlieBlich Nr. 50, 
auf 5 mm im Geviert 38 Fáden oder weniger záhlend:
I. aus Gam liber Nr. 29 bis einschliefilich Nr. 31: 

a) ungemustert:
1. roh................................................................... .
2. gebleicht oder merzerisiert..........................
3. gefárbt .............
4. bedruckt mit 1 bis 4 Farben oder einschůtzig 

in 2 bis 4 Farben bunt gewebt

5. bedruckt mit 5 oder mehr Farben oder mehr-
schůtzig in 2 bis 4 Farben bunt gewebt oder 
in 5 oder mehr Farben bunt gewebt . . .

100 — 

131 — 
153 —

193 —

200 —

b) gemustert:
1. roh................................................... ..... . . .
2. gebleicht oder merzerisiert ......
3. gefárbt............................... .....
4. bedruckt mit 1 bis 4 Farben oder einschůtzig 

in 2 bis 4 Farben bunt gewebt:

a) bunt gewebte Stoffe, nicht abgepaBt ge
webt, nach Art der vorgelegten Muster 
fůr ůberzůge von Matratzen und Mobel 

/8) andere..........................

125 — 
157 — 
179 —

240 — 
219 —

115*



1302 Sbírka zákonů a nařízení, č. §21.

Číslo
rakouského

celního
sazebníku

Pojmenování
Clo ve zlatých 

korunách

za 100 kg

5. potištěné pěti nebo. více barvami nebo ve dvou 
až čtyřech barvách pestře tkané s více barvami 
v útku nebo v pěti nebo více barvách pestře tkané 226 —

II. z příze přes čís. 31 až do čís. 50 včetně:

a) nevzorkované:
1. surové................................................   . . .
2. bílené nebo mercerované ... . • • •
3. barvené . . ....................................................
4. potištěné jednou až čtyřmi barvami nebo ve

dvou až čtyřech barvách pestře tkané s jed
nou barvou v útku .........................................

5. potištěné pěti nebo více barvami nebo ve
dvou až čtyřech barvách pestře tkané s více 
barvami v útku nebo v pěti nebo více barvách 
pestře tkané ......................................   . . .

127 — 
162 — 
187 —

227—

240 —

b) vzorkované:
1. surové ............................  ......
2. bílené nebo mercerované .......
3. barvené........................................................   .
4. potištěné jednou až čtyřmi barvami nebo ve

dvou až čtyřech barvách pestře tkané s jed
nou barvou v útku.......................... . . .

5. potištěné pěti nebo více barvami nebo ve
dvou až čtyřech barvách pestře tkané s více 
barvami v útku nebo v pěti nebo více barvách 
pestře tkané...................................................

152 — 
189 — 
214 —

254 —

267—

142 Tkaniny z příze čís. 50 a nižšího, čítající ve čtverci 
o straně 5 mm více než 38 nití:

a) nevzorkované:

1. surové.............................................................. . .
2. bílené nebo mercerované............................... .
3. barvené ......... .....................
4. potištěné jednou až čtyřmi barvami nebo ve

dvou až čtyřech barvách pestře tkané s jednou 
barvou v útku.................................... ..... . . .

5. potištěné pěti nebo více barvami nebo ve dvou
až čtyřech barvách pestře tkané s více barvami 
v útku nebo v pěti nebo více barvách pestře 
tkané . .......................... ........................................

b) vzorkované:
1. surové.......................... ..............................................
2. bílené nebo mercerované ........
3. barvené .

137—
173—
198—

238—

253—

162—
200—

226—



Sbírka zákonů a nařízení, č. I2Í. 1303

Nummer des 
osterreichisclien 

Zolltarifes
B e n e n n u n g Zollsatz 

in Goldkronen

fiir 100 kg-

5. bedruckt mít 5 oder mehr Farben oder mehr- 
schůtzig in 2 bis 4 Farben bunt gewebt oder 
in 5 oder mehr Farben bunt gewebt . . . 226 —

II. aus Gam uber Nr. 81 bis einschlieBlich Nr. 50:

aj ungemustert:
1. roh......................................... .....
2. gebleicht oder merzerisiert ......
8. gefárbt............................... ..............................
4. bedruckt mít 1 bis 4 Farben oder einschůtzig 

in 2 bis 4 Farben bunt gewebt.....................

127 — 
162 — 
187-—

227—

5. bedruckt mit 5 oder mehr Farben oder mehr- 
schůtzig in 2 bis 4 Farben bunt gewebt oder 
in 5 oder mehr Farben bunt gewebt . . , 240—

bj gemustert:
1. roh........................................................................
2. gebleicht oder merzerisiert..........................
3. gefárbt..............................................................
4. bedruckt mit 1 bis 4 Farben oder einschiitzig

in 2 bis 4 Farben bunt gewebt.....................

5. bedruckt mit 5 oder mehr Farben oder mehr-
schůtzig in 2 bis 4 Farben bunt gewebt oder 
in 5 oder mehr Farben bunt gewebt . . .

152 — 
189— 
214—

254—

267—

142 Gewebe aus Gam Nr. 50 und darunter, auf 5 mm im Ge- 
viert mehr ais 38 Fáden záhlend:

a) ungemustert:

1. roh ........................................................................ .....
2. gebleicht oder merzerisiert.......................... . .
3. gefárbt .................................... .....
4. bedruckt mit 1 bis 4 Farben oder einschiitzig in 

2 bis 4 Farben bunt gewebt .......

5. bedruckt mit 5 oder mehr Farben oder mehr- 
schiitzig in 2 bis 4 Farben bunt gewebt oder in 
5 oder mehr Farben bunt gewebt .....

137—
173—
198—

238—

253—

b) gemustert:
1. roh ........
2. gebleicht oder merzerisiert
3. gefárbt ......

162—
200—
226—



1304 Sbírka zákonů a nařízení, č. 121.

Číslo
rakouského

celního
sazebníku

Pojmenování Clo ve zlatých 
korunách

4. potištěné jednou až čtyřmi barvami nebo ve 
dvou až čtyřech barvách pestře tkané s jednou 
barvou v útku .........................................................

za 100 kg

265 —
5, potištěné pěti nebo více barvami nebo ve dvou až 

čtyřech barvách pestře tkané s více barvami 
v útku nebo v pěti nebo více barvách pestře 
tkané ......................................................... 280 —

145 Látky nábytkové, též s flórem; záclony Madras a Bagdad:

a) stolní pokrývky, ložní pokrývky a nábytkové pře
hozy na určitou míru tkané; záclony Madras a 
Bagdad; nábytkové látky, také s flórem, z přediv 
třídy XIX .............. 310 —

b) ostatní nábytkové látky.................................... ..... . 400 —

146 Aksamity, tkaniny na způsob aksamitu a aksamitové
stuhy:

aksamity a tkaniny na způsob aksamitu: 

a) potištěné nebo pestře tkané ....... 230 —
b) jiné............................................................................. 150 —

aksamitové stuhy .................................................... 200 —

149 Krajkové záclony všeho druhu, látky na krajkové záclony
a pokrývky ložní a nábytkové toho druhu.

Poznámka: Zboží toho druhu obroubené obšív-
kovým stehem nebo stužkou podléhá pevné přirážce . . 100 —

ex 153 Zboží stávkové a pletené:

a) stávkované a pletené látky v celých kusech (metrové
zboží) :
1. surové ............................................................... ..... . 220 —
2. bílené, mercerované, barvené, potištěné, pestře 

stávkované nebo pletené......................................... 260 —
ex b) punčochy a ponožky, váží-li tucet párů:

ex 2. pod 1 kg:

y) ostatní ................................................................... 250 —
Poznámka k b) : Ke klínkům z hedvábí se 

při proclívání nepřihlíží.

c) rukavice........................................................................ 320 —
d) výslovně nejmenované:

a) spodní prádlo zdrastěné s tkanicí..................... 280-—-
jd) ostatní........................................................ ..... . 440 —

Poznámka: Vzorkované prolamované stáv
kové zboží bez přirážky;



Sbírka zákonů a nařízení, č. 128. 1805

Nummer des 
osterreichischen 

Zolltarifes
Banennung ZoIIsatz 

in Goidkronen

4. bedruckt mít 1 bis 4 Farben oder einschutzig in
ftir 100 kg

2 bis 4 Farben bunt gewebt

5. bedruckt mit 5 oder mehr Farben oder mehr- 
# schiitzig in 2 bis 4 Farben bunt gewebt oder in

265 —

5 oder mehr Farben bunt gewebt . . . , . 280 —

145 Mobelstoffe, auch florartig gewebt; Madras- und Bag- 
dadvorhange:

a) Tisohdecken, Bettdecken und Mobeliiberwiirfe mit 
abgepaBtem Dessin; Madras- und Bagdadvorhánge; 
Mobelstoffe, auch florartig gewebt, aus Spinn-
stoffen der Kl. XIX......................................... ..... 310 —

b) andere Mobelstoffe................................................... 400—

146 Samte, samtartige Gewebe und Samtbánder:
Samte und samtartige Gewebe:

a) bedruckt oder bunt gewebt......... 230—
b) andere.............................................. .............................. 150—

Samtbander ................................................... 200—

149 Spitzenvorhange jeder Art, Spitzenvorhangstoffe und 
derlei Bett- und Móbelschutzdecken,

Anmerkung: Derlei Waren mit SchlungabschluB 
oder mit Band eingefaBt unterliegen einem festen Zu-
schlag von................................................... ..... 100—

aus 158 Wirk- und Strickwaren:

a) gewirkte und gestrickte Stoffe in ganzen Stucken 
(Meterware):
1. roh .........................................................
2. gebleicht, merzerisiert, gefarbt, bedruckt, bunt

220—

gewirkt oder gestrickt.................................... .....
aus b) Striimpfe und Socken im Gewichte fiir das 

Dutzend Paare: 
aus 2. unter 1 kg:

260—

y) andere................................................................... ..... .

Anmerkung zu b): Zwickel aus Seide bleiben 
bei der Verzollung auBer Betracht.

250—

c) Handschuhe.................................... .....
d) nicht besonders benannte:

320—

a) gerauhte Futter- und Bindefaden-Unterwasche 280—
/3) andere...................................................................

Anmeritung: Gemustert durchbrochene
440—

Wirkwaren unterliegen einem Zuschlag von . . . frei



1306 Sbírka zákonů a nařízení, č. 121.

Číslo
rakouského

celního
sazebníku

Pojmenování Clo ve zlatých 
korunách

XIX. Len, konopí, juta a jiná přediva rostlinná, výslovně

za 100 kg

nejmenovaná, příze a zboží z nich, atd.

Zboží lněné, konopné, jutové, atd.:

•

ex 161 Tkaniny z příze lněné, též smíšené s jinými předivy této
třídy:

a) nevzorkované:

1. surové:
a) až o 40 nitích v osnově a v útku ve čtverci

o straně 2 cm ....................................................
/3) přes 40 nití až 160 nití v osnově a v útku ve

50 —

čtverci o straně 2 cm ........
y) přes 160 nití v osnově a v útku ve čtverci

85 —

o straně 2 cm..................... .....
2. bílené, loužené, barvené, potištěné nebo pestře 

tkané:
a) až o 80 nitích v osnově a v útku ve čtverci

100 —

o straně 2 cm . .......................... .....
13) přes 80 nití až 160 nití v osnově a v útku ve

120 —

čtverci o straně 2 cm....................................
y) přes 160 nití v osnově a v útku ve čtverci

200 —

o straně 2 cm....................................................

b) vzorkované, vyjma damašky:

1. surové:
a) až o 160 nitích v osnově a v útku ve čtverci 

o straně 2 cm:

220 —

aa) až o 80 nitích......................................... 130 —
/3f3) přes 80 niti až 160 nití . ......................

/3) přes 160 nití v osnově a v útku ve čtverci
150 —

o straně 2 cm....................................................
2. bílené, loužené, barvené, potištěné nebo pestře

180 —

tkané........................................................ 200 —

162 Damašky všeho druhu, též surové:

a) až o 80 nitích v osnově a v útku ve čtverci o straně
2 cm.............................................................................

b) přes 80 nití až 160 nití v osnově a v útku ve čtverci
200-—

o straně 2 cm.............................................................
c) přes 160 nití v osnově a v útku ve čtverci o straně

250 —

2 cm.............................................. .............................. 300 —

163 Batisty, gázy, linony a jiné řídké tkaniny ..... 250 —

ex 168 Zboží pletené, prýmkářské a knoflíkářské:
knoflíky, opředené lněnou nití ......... 150.—



Sbírka zákonů a nařízení, č. I2i. 1307

Nummer des 
osterreichischen 

Zolltarifes
Benennung

Zollsatz 
in Golclkronen

aus 161

XIX. Flachs, Hanf, Jutě und andere nicht besonders 
benannte pílanzliche Spinnstoffe, Garne und Waren 

daraus, usw.

Leinen-, Hanf-, Jutě- usw, Waren: v

Gewebe aus Leinengarnen, auch gemischt mít anderen

fůr 100 kg

zu dieser Klasse gehorigen Spinnstoffen: 

a) ungemustert:
1. roh:

a) bis 40 Fáden in Kette und SchuB auf 2 cm 
im Geviert......................................................... 50 —
uber 40 bis 160 Fáden in Kette und SchuB 
auf 2 cm im Geviert......................................... 85—

y) uber 160 Fáden in Kette und SchuB auf 2 cvi 
im Geviert......................................................... 100—

-
2. gebleicht, geáschert, gefárbt, bedruckt oder bunt 

gewebt:
a) bis 80 Fáden in Kette und SchuB auf 2 cm 

im Geviert .................................................... . 120—
fí) uber 80 bis 160 Fáden in Kette und SchuB 

auf 2 cm im Geviert.............................. 200—
y) uber 160 Fáden in Kette und SchuB auf 2 cm 

im Geviert.............................................. ..... . 220—

b) gemustert, mit Ausnahme der Damaste:

1. roh:
a) bis 160 Fáden in Kette und SchuB auf 2 cm 

im Geviert:

aa) bis 80 Fáden......................................... 130—
pp) uber 80 bis 160 Fáden.......................... 150—

p) liber 160 Fáden in Kette und SchuB auf 2 cm 
im Geviert........................................................ 180—

2. gebleicht, geáschert, gefárbt, bedruckt oder bunt 
gewebt................................................................... 200—

162 Damaste ailer Art, auch roh:

a) bis 80 Fáden in Kette und SchuB auf 2 cm im Ge
viert .............................................................. 200—

b) uber 80 bis 160 Fáden in Kette und SchuB auf 2 cm 
im Geviert.................................... .... ......................... 250—

c) uber 160 Fáden in Kette und SchuB auf 2 cm im 
Geviert........................................................................ 300—

163 Batiste, Gáze, Linons und andere undichte Gewebe . . 250—

aus 168 Flechtwaren, Posamentier- und Knopfwaren:
Knopfe, mit Leinenzwirn ůberzogen . 150—



Í308 Sbírka zákonů a nařízení, č. I2Í.

číslo
rakouského

celního
sazebníku

Pojmenování Clo ve zlatých 
korunách

za 100 kg

ex 170 Koberce na podlahu ze lnu, konopí, juty, kokosových
vláken nebo jiných přediv rostlinných, výslovně ne-
jmenovaných, též bílené, barvené, potištěné:
ex a) bez floru:

jiné než z kokosových vláken ....... 55 —
b) s flórem:

1. jutové koberce t. zv. Smyrna (s točenou že-
nylkou) ............................................... . „ . 70 —

2. ostatní ............. 130 —

ex 171 Zboží provaznické a potřeby technické:
ex c) hadice, tkané ............ 70 —

XX. Vlna, vlněné příze a vlněné zboží, aíd.
Vlněné zboží:

O00rH8 Vlněné zboží, tkané, výslovně nejmenované:

a) váží-li čtvereční metr 700 g nebo více: -

1. haliny a látky, zvané huna, také potištěné . . 80 —
2. pokrývky z odpadků.......................... 70 —
3. jiné pokrývky a látky na obuv ...... 120 —
4. jiné vlněné zboží tkané .......................................... 120 —

b) váží-li čtvereční metr méně než 700 g až 450 g . 240 —
c) váží-li čtvereční metr méně než 450 g až 200 g:

1. surové............................... ......................................... 19°—Ithod0
2. barvené, potištěné, pestře tkané ...... 205'—J noty

ex d) váží-li čtvereční metr méně než 200 g:
1. vlněné zboží tkané s bavlněnou osnovou:

a) podšívkový serž, podšívkový satin . . . 325 —
/3) ostatní......................................... ..... 260 —

2. jiné vlněné zboží tkané:
a) surové ......................................................... 240—l + í;00,/a

> z hod.-
/3) barvené nebo pestře tkané ..... 250'—J noty

181 Látky nábytkové, též s flórem:
a) s flórem ............... 490 —
b) bez floru, váží-li čtvereční metr:

1. 400 g nebo více................................ 500 —
2. méně než 400 g......................................................... ..... . 400 —

182 Aksamity, tkaniny na způsob aksamitů a aksamitové
stuhy:

a) látky sealskinové, váží-li čtvereční metr 450 g nebo
více ................. 200 —

i)) OStSítlll O©0í»000©c»0 • O » © • • 240—



Sbírka zákonů a nařízení, č. 121. 1309

Nummer des 
osterreichischen 

Zolltarifes
Benennung Zollsatz 

in Goldkronen

fúr 100 kg

aus 170 Fufíteppiche aus Flachs, Hanf, Jutě, Kokosfaser oder an-
deren nicht besonders benannten pflanzlichen Spinn- 
stoffen, auch gebleicht, gefarbt, bedruckt:
aus a) nicht florartig gewebt:

andere ais aus Kokosfaser ....... 55 —
b) florartig gewebt:

1. Jute-Smyrnateppiche (mit gedrehter Che-
nille)......................................... ..... ' 70 —

2. andere.............................................. ..... 130 —

aus 171 Seilerwaren und technische Artikel:
aus c) Schláuche, gewebt ............................................... 70 —

XX. Welle, Wollengarne und Wollenwaren, usw.

Wollenwaren:

aus 180 Wollene Webwaren, nicht besonders benannte, im Ge-
wicht:
a) von 700 p oder mehr auf 1 m2:

1. Halina- und Hunjatueh, auch bedruckt .... 80 —
2. Abfalldecken................................................... ..... 70-—
3. andere Decken und Sehuhstoffe ...... 120 —
4. andere Webewaren.................................... .... . 120 —

b) unter 700 g bis 450 g auf 1 m2...............................
c) unter 450 g bis 200 g auf 1 m2:

240 —

1. roh'.................................................................. ..... . 190—) +40°/o
2. gefarbt, bedruckt, bunt gewebt..........................

aus d) unter 200 g auf 1 m2:

}■ v. H. des 
205'—J Wertes

1. Wollene Webewaren mit reiner Baumwoll-
kette:

a) Futterserge, Futtersatin ...... 325 —
/3) andere......................................................... 260 —

2. andere wollene Webewaren :
a) roh................................................... .... . 240—1 +TJ0°/o
P) gefarbt oder bunt gewebt .....

> v. H. des 
250'—J Wertes

181 Mobelstoffe, auch florartig gewebt:
a) florartig gewebt......................................... .....
b) nicht florartig gewebt im Gewicht:

490 —

1. von 400 g oder mehr auf 1 m2 ...... 500 —
2. unter 400 g auf 1 m2......................................... ..... 400 —

182 Samte, samtartige Gewebe und Samtbánder:

a) Sealskine im Gewichte von 450 g oder mehr auf
1 m2.............................................. .... 200 —

b) andere ................ 240 —



1310 Sbírka zákonů a nařízení, č. I2S.

číslo
rakouského

celního
sazebníku

Pojmenování Clo ve zlatých 
korunách

. 187 Zboží stávkové a pletené:

za 100 kg

ex 188

a) stávkované a pletené látky v celých kusech (metrové
zboží)......................................... .....

b) punčochy a ponožky, váží-li tucet párů:

1. punčochy 1‘5 kg nebo více a ponožky 1 kg nebo
více ...»......................... .......................... .

2. punčochy méně než 1‘5 kg a ponožky méně než
1 kg.........................................................

c) rukavice:
1. kastorové rukavice ...............................................
2. jiné ..............................................................................

d) výslovně nejmenované.......................................... .

Koberce na podlahu:

240 —

235 —

500-—

250 — 
400— 
320 —

ex 189

a) z hrubé zvířecí srsti, také s nepatrným přimíšením 
vlny:
1. bez floru ....................................................................
2. s flórem ..............

c) 1. velourové koberce.............................................. .
2. axminsterské koberce se střiženou ženylkou . .

d) jiné a koberce z plsti, též potištěné..........................

Plsť a plstěné zboží (vyjma koberce na podlahu):

50—
120—

250—
215—
120—

208

b) jiná plsť a plstěné zboží:
1. plsť v kusech (metrové zboží), barvená . . .
2. ostatní . ............................................... .....

Poznámka: Plsť v kusech (metrové zboží), 
surová, melírovaná nebo bílá, pro výrobu obuvi, 
hlav kladívek pro piana, klobouků, šlí, výšivek a 
kamaší na potvrzení ....................................................

XXI. Hedvábí a hedvábné zboží, atd.

■ Zboží polohedvábné:
Látky nábytkové, též s flórem .........

beze cla 
180—

beze cla

1200—

ex 210 Polohedvábné tkaniny výslovně nejmenované:

218

ex b) fasonované:
ex 2. barvené nebo pestře tkané:

tkaniny pro stolní prádlo, také ubrousky, 
z bavlny nebo lnu, v osnově nebo v útku 
s umělým hedvábím, váží-li přes 200 g 
na 1 to2 . . .......................... .....

Zboží stávkové a pletené:
a) zboží metrové .............
bj J me .eao.eo. .........

600—

700—
1000—



Sbírka zákonů a nařízení, č. |g|. 1311

Nummer des 
osterreichischen 

Zolltarifes
B e n e n n u n g in

Zollsatz
Goldkronen

fiir 100 kg

187 Wirk- und Strickwaren:
a) gewirkte und gestrickte Stoffe in ganzen Stůcken

(Meterware).................... .....
b) Strumpfe und Socken im Gewicht fůr das Dutzend 

Paare:

240 —

1. Strumpfe von 1'5 kg oder mehr und Socken von
1 kg oder mehr .........................................................

2. Strumpfe unter 1'5 kg und Socken unter 1 kg .
235 — 
500 —

aus 188

aus 189

208 
aus 210

213

c) Handschuhe:
1. Kastorhandschuhe. ...............................................
2. andere ........................................................................

d) nicht besonders benannte.........................................

FuBteppiche:
a) aus groben Tierhaaren, auch mít geringer Bei- 

mengung von Wolle:
1. nicht florartig gewebt............................... ..... .
2. florartig gewebt....................................................

c) 1. Velourteppiche.....................■................................
2. Axminsterteppiche mit aufgestellter Chenille .

d) andere und solche aus Filz, auch bedruckt . , .

Filze und Filzwaren (mit Ausnahme von derlei FuB- 
teppichen):
b) andere Filze und Filzwaren:

1. Stůckfilze (Meterware), gefárbt..........................
2. sonstige............................... .....

Anmerkung: Stůckfilze (Meterware), roh, meliert 
oder weiB, zur Erzeugung von Schuhen, Hammerkopfen 
fůr Klaviere, Hůten, Hosentrágern, Stickereien und Ga~ 
maschen gegen Bestátigung ...............................................

XXI. Seide und Seidenwaren, usw. 

Halbseidenwaren:
Mobelstoffe, auch florartig gewebt .......

Halbseidengewebe, nicht besonders benannte: 
aus b) gemustert:

aus 2. gefárbt oder bunt gewebt:
Gewebe fůr Tischzeug, auch Servietten, 
aus Baumwolle oder Leinen, in SchuB 
oder Kette mit Kunstseide, im Gewicht 
ůber 200 g auf 1 m2 ...... .

Wirk- und Strickwaren:
a) Meterware..................... .....
b) andere . o ....... . .. 0 .

250 — 
400-— 
320'—

50-— 
120 — 

250 — 
215 — 
120 —

frei 
180 —

frei

1200 —

600 —

700 — 
1000 —



1312 Sbírka zákonů a nařízení, č. !2I.

Číslo
rakouského

celního
sazebníku

Pojmenování
Clo ve zlatých 

korunách

XXíI. Zboží konfekční.

za 100 kg

218 Práce vlásenkářské; práce z lidských vlasů............. 240 —
ex 219 Kloboukové šišáky: -a kus

a) vyrobené ze srsti.................................................... . 060
b) vlněné..................... ..... . . 0-40

ex 220 Klobouky mužské a chlapecké: 
b) 7, plsti:

1. negarnované:
a) vyrobené ze srsti .......... 120
fš) vlněné ..............

2. gumované:
070

a) vyrobené ze srsti .......... 150
p) vlněné............................. ................... 1 —

ax 225 Šatstvo, prádlo a jiné výslovně nejmenované šité před
měty (s výjimkou pánského šatstva a těžké dámské 
konfekce) buďtež vyclívány podle hlavní součástky se 
40procentní přirážkou. Při dámské konfekci a všech 
oděvních předmětech s hedvábnou podšívkou, vystro
jených krajkami nebo výšivkami, pokládá se za hlavní 
součástku součástka stižená nejvyšším clem.

Poznámky :
1. Za základ pro výpočet cla s přirážkou podle čísla 

225, pokud tato v předchozím ustanovení jest vázána, 
jest vžiti ve smluvním styku smluvní clo stanovené na 
součástku směrodatnou pro vyčlení.

2. Stužky, smyčky, prýmky, lemování, límce a man
žety, také z hedvábí, zůstanou při vyclívání zboží čísla 225 
bez povšimnutí.

3. Při vyclívání těžké dámské konfekce zůstanou 
mimo to bez povšimnutí také límce a manžety, vyšívané.

K všeobecným poznámkám k třídám XVIII 
až XXII.

Tkaniny, které jsou obroubeny nebo stehovány toliko 
jednoduše, nevyclívají se podle celních sazeb na věci šité, 
nýbrž uvaluje se na ně lOprocentní přirážka ke clu, sta
novenému na příslušnou tkaninu.

Hedvábné a polohedvábné tkaniny, které jsou obrou
beny nebo stehovány toliko jednoduše, nevyclívají se po
dle celních sazeb na věci šité, nýbrž uvaluje se na ně 
pouze Sprocentní přirážka ke clu, stanovenému na pří
slušnou tkaninu.



Sbírka zákonů a nařízení, č. fgf. 1313

Nummer des 
osterreichischen 

Zolltarifes
B e n e n n u n Zollsatz 

in Goldkronen

fiir 100 kg

XXII. Konfektionswaren.

218 
aus 219

Perůckenmacherarbeiten; Arbeiten aus Menschenhaaren 
Hutstumpen:

a) aus Haarfilz ....................................................................
b) aus V/olifilz.................................................... . . .

240 — 
fůr 1 Stůck 

060 
0-40

aus 220 Herren- und Knabenhůte: 
b) aus Filz:

1. nicht ausgerůstet:
a) aus Haarfilz......................................... .....
/?) aus Woilfilz.................................... .....

2. ausgerůstet:
a) aus Haarfilz.........................................................
/3) aus Woilfilz ............

aus 225 Kleidungen, Wásche und andere nicht besonders benannte 
genáhte Gegenstánde (mít Ausnahme der Herren- 
kleider- und schweren Damenkonfektion) sind nach 
ihrem Hauptbestandteile mit einem Aufschlag von 40 
vom Hundert zu verzollen. Bei Damenkonfektion und 
allen mit Seide gefůtterten, mit Spitzen oder Sticke- 
reien ausgestatteten Bekleidungsgegenstánden gilt ais 
Hauptbestandteil der hochstbelegte.

1-20
0- 70

1- 50
1 —

Anmerkungen:
1. Im vertragšmafíigen Verkehre sind der Berechnung 

des Zolles samt Aufschlag nach Nr. 225, soweit der 
letžtere im vorstehenden gebunden ist, die Vertragszolle 
des fůr die Yerzollung maíjgebenden Bestandteiles zu- 
grunde zu legen.

. 2. Bander, Maschen, Posamente, Einfassungen, 
Kragen und Manschetten, auch aus Seide, bleiben bei der 
Yerzollung der unter Nr. 225 fallenden Waren auBer 
Betracht.

3. Bei der Yerzollung der schweren Damenkonfektion 
bleiben auBerdem Kragen und Manschetten, bestickt, 
au Ber Betracht.

Zu „Allgemeine Anmerkungen zu den 
K1 a s s e n XVIII b i s XXH“.

Gewebe, die nur mit einfachen Saumen oder mit ein- 
zelnen Nahten versehen sind, werden nicht nach den Zoll- 
satzen fůr genáhte Gegenstánde, sondern nur mit einem 
Zuschlage von 10 vom Hundert zu dem Zolie fůr das be- 
treffende Gewebe belegt.

Seidene und halbseidene Gewebe, die nur mit ein
fachen Saumen oder mit einzelnen Náhten versehen sind, 
werden nicht nach den Zollsátzen fůr genáhte Gegen
stánde, sondern nur mit einem Zuschlage von 5 vom 
Hundert zu dem Zolie fůr das betreffende Gewebe belegt.



1314 Sbírka zákonů a nařízení, č. !2f.

Číslo
rakouského

celního
sazebníku

Pojmenování Clo ve zlatých 
korunách

za- 100 kg

Kapesní šátky, stolní prádlo, ložní prádlo a ručníky 
z příze bavlněné nebo z přediv třídy XIX, dále z hedváb
ných nebo polohedvábných tkanin, s obrubami, zhotove
nými tím způsobem, že se kraj tkaniny bez zahnutí pouze 
pošije, nebo že se kraj tkaniny jednou nebo vícekráte ve 
větší nebo menší šířce zahne a zahnutý kus tkaniny pevně 
přišije, aniž by byly opatřeny prolamováním (ažurovým 
stehem) jakéhokoliv způsobu nebo krášleny ozdobnými 
stehy nebo jiným způsobem, nepodrobují se proto ani 
celním sazbám pro šité věci ani přirážce. Toto zboží pod
léhá místo celním sazbám pro šité věci přirážce 
lOprocentní, stanovené v 6. všeobecné poznámce ke třídě 
XVIII až XXII, je-li opatřeno buď toliko jednoduchými 
ažurovými obrubami (obrubami prostě nebo žebříčkem 
prolamovanými) nebo toliko jednořadým prolamováním, 
jež běží uvnitř tkaniny souběžně s jejími kraji a jest zho
toveno zvláštními nitkami přesně týmž způsobem jako 
jednoduché ažurové obruby, avšak nesouvisí s obrubou. 
T. zv. pavouci (hvězdicovité útvary z nití), vzniklí na 
místech křižujícího se prolamování, zůstanou při tom bez 
povšimnutí.

Textilní zboží, na němž jsou vyšita toliko písmena, též 
propletená nebo sama sebou ozdobná (monogramy, 
ozdobná písmena a pod.) nebo jména, čísla a pod., nepo
čítá se za výšivky.

Při konfečním zboží všeho druhu zůstanou nepovšim
nuty zcela bezpodstatné přídavky, které vzhledem k ceně 
a upotřebení předmětu nemají rázu zvláštního přídavku 
nebo výzdoby (na př. kartáčové šňůrky, pouhé lemování 
na okrajích neb jednotlivé prýmky a pod.).

Při vyclívání zboží z přediv třídy XIX zůstává při
míšení bavlny, které neobnáší více než 8% čisté váhy 
zboží, bez povšimnutí jako nepodstatné.

ex 227
XXIII. Zboží kartáčnické a řešetářské.

Ostatní kartáčnické zboží vyjma drátěné kartáče k tech
nickým účelům:
b) spojené s umělými hmotami řezbářskými . . „ . 160 —

nád celní sazbu 
pro dotyčnou 

řezbářskou 
látku



Sbírka zákonů a nařízení, č. 823. 1315

Nummer des 
osterreichischen 

Zolltarifes
Benennung

Zollsatz 
in Goldkronen

fur 100 kg

Taschentůcher, Tischzeug, Bettzeug und Handtůcher 
aus Garnen von Baunrwolle oder Spinnstoffen der Klasse 
XIX, ferner aus Seiden- oder Halbseidengeweben, mít 
Sáumen, welche ohne Umbiegen des Geweberandes 
durch bloBes Benáhen desselben oder durch ein- oder 
mehrfaches Umbiegen des-Geweberandes in groBerer 
oder geringerer Breite und Festnáhen des umgebogenen 
Gewebestíickes hergestellt und dabei weder mit Durch- 
brucharbeit (Ajournáhten) irgendwelcher Art versehen 
noch durch Zierstiche oder in anderer Weise verziert 
sind, werden deshalb weder mit den Zollsatzen fur ge- 
náhte Gegenstánde noch mit einem Zollzuschlag belegt. 
Fůr diese Waren wird an Stelle der Zollsátze fůr ge- 
náhte Gegenstánde der in Ziffer 6 der Allgemeinen An- 
merkungen zu den Klassen XVIII bis XXII vorgesehene 
Zollzuschlag von 10 vom Hundert erhoben, wenn sie 
entweder nur mit einfachen Ajoursaumen (Halbstáb- 
chensáumen oder Ganzstábchensáumen) oder nur mit 
einem einreihigen Durchbruch versehen sind, welcher 
im Innern des Gewebes mit den Geweberándern gleich- 
láuft und in genau derselben Art wie die einfachen 
Ajoursáume, jedoch ohne Zusammenhang mit dem Saum 
durch besondere Náhfaden hergestellt ist. Hiebei bleiben 
die an den Kreuzungsstellen der Durchbrůche vorkom- 
menden sogenannten Spinnen (sternformige Faden- 
gebilde) auBer Betracht.

Gespinstwaren, in die nur Buchstaben, wenn auch 
verschlungen oder in sich selbst verziert (Monogramme, 
Zierbuchstaben u. dgl.), oder Namen, Nummern u. dgl. 
eingestickt sind, werden nicht ais Stickereien verzollt.

Bei Konfektionswaren aller Art bleiben ganz u n- 
w e s e n 11 i c h e Z u t a t e n, die mit Růcksicht auf 
den Wert und Gebrauchszweck des Gegenstandes die 
Eigenschaft einer besonderen Zutat, bzw. Aus- 
schmůckung nicht an sich tragen (z. B. AnstoBschnůre, 
bloBe Randeinfassungen oder einzelne Litzen u. dgl.), 
auBer Betracht.

Bei der Verzollung von Waren aus Spinnstoffen der 
Klasse XIX bleibt eine Beimengung von Baumwolle, die 
nicht mehr ais 8 vom Hundert des reinen Warengewich- 
tes betrágt, ais unwesentlich auBer Betracht.

aus 227
XXIII. Biirstenbinder- und Siebmacherwaren.

Sonstige Bůrstenbinderwaren mit Ausnahme der Draht- 
bůrsten zu technischen Zwecken: 
b) in Verbindung mit kůnstlichen Sehnitzstoffen . . 160 —

ůber dem Zoll
satz fůr den be- 

treffenden 
Schnitzstoff

116



1316 Sbírka zákonů a nařízení, č. Ig»|.

Číslo
rakouského

celního
sazebníku

Pojmenování Clo ve zlatých 
.korunách

za 100 kg

ex 228

c) spojené s jinými jemnými látkami..........................
e) jiné.......................... ..... o . .

štětce:
b) ze štětin nebo stříhaných zvířecích chlupů . „ . .

130 — 
100 —

130 —

ex 234

XXIV. Zboží z lýka, sítí, třtiny, rákosu, loubků, slámy 
a pod., nejmenované v jiných třídách.

Ostatní pletené zboží, též košíkářské: 

ex c) pletiva z loubků, spojená s vlákny z přediv . . 85 —

ex 236

238

243 

ex 246

XXV. Papír a papírové zboží.

Lepenka:

a) lepenka z hadrů a slámy:
1. lepenka z hadrů....................................................
2. lepenka ze slámy ...........

ex b) lepenka krycí:
2. pískem nesypaná ..........

Papír balicí, váží-li čtvereční metr 30 gramů nebo více, 
nebílený, nebarvený, nebo v papírovině barvený, též 
na jedné straně hlazený:
a) papír ze slámy ...............................................................
b) jiný..............................................................................

Papír pergamenový a jiné balicí papíry tuk nepro
pouštějící ..............................................................................

Papír cigaretový a hedvábný v arších, rolích a bobinách; 
vata buničitá, neupravená k léčebným účelům:

4-— 
beze cla

7—

beze cla 
9 —

12 —

ex 245'

a) papír cigaretový:

1. hladký, v rolích širších než 5 cm nebo v arších

2. hladký v bobinách, dále veškeré filigranované,
vzorkované nebo lisované cigaretové papíry . .

b) papír hedvábný, barvený..........................................
c) vata buničitá, vyjma k léčebným účelům ....

Papír výslovně nejmenovaný: 
ex a) hladký:

balicí papír, váží-li čtvereční metr 45 g nebo 
více, nebílený, nebarvený nebo pouze v papí
rovině barvený, na obou stranách hlazený . .

ex b) jiný (čárkovaný, linkovaný, vzorkované liso
vaný, rýhovaný, krabatý, také opatřený znač-

28 —

28 — 
20 —

20—



Sbírka zákonů a nařízení, č. 128. 1817

Nummer des 
osterreicliischen 

Zolltarifes
Benennung Zollsatz 

in Goldkronen

e) in Verbindung mit anderen feinen Stoffen . . .
e) andere.................................................... .....

ftír 100 kg

130 —
100 —

aus 228 Pinsel:
b) aus Borsten oder geschnittenen Tierhaaren . . .

XXIV. Nicht in anderen Tarifklassen benannte Waren 
aus Bašt, Binšěn, Rohr, Schilf, Spán, Stroh u. dg'!.

130—

aus 234 Sonstige Flechtwaren, auch Korbflechtwaren:

aus c) Holzspanngeflechte in Verbindung mit Ge- 
spinstfáden.........................................................

XXV. Papier und Papierwaren.

85—

aus 236

238

Pappen (Pappendeckel):

a) Hadernrohpappe und Strohpappe:
1. Hadernrohpappe..........................................
2. Strohpappe....................................................

aus b) Dachpappen:
2. nicht besandet...............................................

Packpapier im Gewichte von 30 g oder mehr auf 1 m2, 
ungebleicht, ungefárbt oder in der Masse gefárbt, 
auch auf einer Seite gegláttet:

a) Strohpapier.......................... .........................................
b) anderes.........................................................................

4—
frei

7—

frei
9 —

243 Pergamentpapier und andere fettdichte Einschlagpapiere 12—

aus 246 Zigaretten- und Seidenpapier in Bogen, in Rollen und in 
Bobinen; Zellstoffwatte, nicht zu Heilzwecken vorge- 
richtet:
a) Zigarettenpapier:

1. glatt, in Rollen vom mehr ais 5 cm Breite oder
in Bogen......................................................... ..... .

2. glatt in Bobinen, ferner alle filigranierten, ge- 
musterten oder progreBten Zigarettenpapiere .

28—

28—

b) Seidenpapier, gefárbt............................................... 20—
c) Zellstoffwatte, nicht zu Heilzwecken vorgerichtet . 20—

aus 248 Papier, nicht besonders benanntes: 
aus a) glatt:

Packpapier im Gewichte von 45 g oder mehr 
auf 1 m2 ungebleicht, ungefárbt oder nur in 
der Masse gefárbt, auf beiden Seiten gegláttet 

aus b) anderes (liniert, rastriert, dessiniert gepreBt, 
gouffriert, genarbt, auch durch Wasserdruck

9—



1318 Sbírka zákonů a nařízení, č. |g|.

číslo
rakouského

celního
sazebníku

Pojmenování Clo ve zlatých 
korunách

ex 250

kami, čarami nebo vzory způsobenými vodo- 
tiskem nebo značkovací plstí) : 
balicí papír na jedné straně hlazený, opatřený 
značkami, čarami nebo vzory, způsobenými 
vodotiskem nebo značkovací plstí . . „ . .

Tiskopisy, oznámení a jiné potištěné papíry, kartony a 
lepenky:

ex c) jiné:
papír pergamenový a jiné balicí papíry tuk nepropou

štějící:
1. jednou barvou potištěné ................................................
2. více barvami potištěné nebo s obrázkovou úpravou

za 100 kg

9 —

32 — 
52 —

ex 251 

ex 252

267

Cigaretový papír v knížkách . ..........................................

Zboží z papíru, lepenky nebo papíroviny, pokud není 
jinak zařazeno:
ex a) ve spojení s velmi jemnými hmotami:

pouzdra ....................................................................
ex b) ve spojení s jemnými hmotami:

pouzdra......................................................... ..... .
ex c) jiné:

ex 1. více barvami potištěné, z papíru nebo 
s papírem pestrým, zlatým nebo stříbrným, 
též s obrázky nebo malováním:
a) sáčky ...............................................................
/3) lékárnické kartonáže; pouzdra . . . .

ex 2. všechno ostatní:
a) sáčky...............................................................
/?) lékárnické kartonáže; pouzdra . . . .
y) dutinky na přízi..........................................
8) knoflíky ..........................................................
e) gumoid v deskách, tyčích, rourách, krouž

cích a cylindrech..........................................
t) listy na Jacquardovy stroje.....................

XXVI. Kaučuk, gutaperča a zboží z nich.

Oděv a jiné předměty konfekcionované lepením, šitím a 
podobným způsobem z látek jmenovaných v číslech 265 
a 266 dlužno vyclívati jako tyto látky s 30% přirážkou.

75 —

200 —

100 —

40 — 
50 —

25 — 
30 — 
30 —
20 —

19 — 
10 —

270
XXVII. Voskované plátno a zboží z něho.

Hrubé látky, chemicky připravené, nebo olejem, dehtem 
nebo tukovou směsí natřené'nebo napuštěné; vozové 
plachty a jinaké přikrývky z hrubých látek „ , . . 105 —



Sbírka zákonů a nařízení, č. 823. 1319

Nummer des 
osterreichischen 

Zolltarifes
Benennung

oder Filzmarkierung mít Zeichen, Linien oder 
Mustern versehen) :
Pačkpapier, auf einer SeTťp gegláttet, durch 
Wasserdruck oder Filzmarkierung mít Zei
chen, Linien oder Mustern versehen ....

aus 250 Drucksorten, Ankiindigungen und sonstige bedruckte Pa- 
piere, Kartons und Pappen:

aus c) andere:
Pergamentpapier und andere fettdichte Ein- 

schlagpapiere:
1. einfarbig bedruckt..........................................
2. mehrřarbig bedruckt oder mit bildlicher

Ausstattung....................................................

aus 251 Zigarettenpapier in Bůcheln...............................................

aus 252 Waren aus Papier, Pappe oder Papiermasse, nicht ander- 
weitig tarifiert:
aus a) in Verbindung mit feinsten Stoffen:

Etuis....................................................................
aus b) in Verbindung mit feinen Stoffen:

Etuis....................................................................
aus c) andere:

aus 1. mehrfařbig bedruckt, aus oder mit 
Buntpapier, Gold- oder Silberpapier, auch 
mit -Bildern oder Malereien:
a) Sácke ..........................................................
jS) pharmazeutische Kartonnagen; Etuis .

aus 2. alle ůbrigen:
a) Sácke ..........................................................
p) pharmazeutische Kartonnagen; Etuis .
y) Garnhůlsen...............................................
8) Knopfe..................... ....................................
e) Gummoid in Platten, Stáben, Rohren, 

Ringen und Zylindern ......
t;) Jacquardkarten..........................................

XXVI. Kautschuk, Guttapercha und Waren daraus.

287 Kleidungen und andere durch Kleben, Náhen u. dgl. kon- 
fektionierte Gegenstánde aus den in den Nrn. 265 und 
266 genannten Stoffen sind wie diese mit einem Auf- 
schlag von 30 vom Hundert zu verzollen.

Zollsatz 
in GoldkroLen

fíir 100 kg

9 —

32 —

52 — 

75-—

200 — 

100 —

40 — 
50 —

25 — 
30— 
30— 
20—

19— 
10 —

270

XXVII. Wachstueli und Waren daraus.
Grobe Zeugstoffe, chemisch zugerichtet, oder mít 61, 

Teer oder Fettgemengen ůberzogen oder getránkt; 
Wagendecken und sonstige Decktíicher daraus . . . 105—



1320 Sbírka zákonů a nařízení, č. 121.

číslo
rakouského

celního
sazebníku

Pojmenování Clo ce zlatých 
korunách

ex 271 Pokrývky na podlahu z voskovaného plátna, linolea a 
z podobných směsí:

ex b) ostatní:

lepenka na podlahu:

1. jednobarevná ...............................................

2. vzorky potištěná .........

za 100 kg

35 —

45 —

XXVIII. Kůže vydělaná a kožené zboží.

ex 287 Obuv kožená neb s kůží, též spojená s velmi jemnými 
hmotami, váží-li pár: 
ex b) 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 
mercerované, na způsob uložených vzorků .... 125 —

288 Pantofle a domácí střevíce, bez ohledu na látky k nim 
použité:

a) střevíce z látky zvané huna.....................................
b) ostatní .........................................................................

110 —
160 —

289 Rukavice kožené (i pouze přistřižené), též spojené s velmi 
jemnými hmotami................................................... ..... . 1000 —

XXX. Dříví a dřevěné zboží; látky soustružnické a řezbář- 
ské a zboží z nich.

294 a) f.říví palivové, také dřevěná kůra, klestí, větvoví . .
b) dřevěné uhlí a brikety z dřevěného uhlí, vrby k ple

tení, vyloužené tříslo, tříslové koláče, otýpky . . .

050

beze cla

ex 295 Dříví stavební a užitkové:

c) dále opracované: hoblované, drážkované, čepované 
nebo napuštěné; připravená sudovina; dřevěný 
drát, dřevěná vlna, dřevěná moučka:

1. sloupy, napuštěné....................................................

2. dřevěný drát, dřevěná vlna...............................

3. dřevěná moučka....................................................

4. ostatní ..... ..........................................

350

4 —

1-50

4 —
nad celní 

sazbu pro sta
vební a užitkové 

dříví, podél 
pilou řezané 
nebo jinak 

ořezávané atd.



Sbírka zákonů a nařízení, č. Í2L 1321

Nummer des 
osterreichisehen 

Zolltarifes
Benennung

Zollsatz 
in Goldkronen

aus 271 FuBbodenbeláge aus Wachstuch, Linoleum und Stoffen
fur 100 kg

áhnlicher Zusammensetzung: 

aus b) andere:
Fufíbodenpappe:

1. einfarbig.................................................... 35—

2. mít Mustern bedruckt............................... 45—

aus 287

XXVIII. Leder und Lederwaren.

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

aus b) unter 500 g:

einfache Damenhalbschuhe mít Oberstoff aus Baum- 
wolle oder Baumwolle mít Leinen, mít Atlas-. Rips-, 
oder Chiffonbindung, naturfarbig oder gefárbt, auch
merzerisiert, nach Art hintérlegter Muster .... 125—

288 Pantoffel und Hausschuhe, ohne Rucksicht auf die hiezu
verwendeten Stoffe:

a) Hunjaschuhe.............................................................. 110—

160—

289 Handschuhe, lederne (auch bloB zugeschnitten), auch in
Verbindung mit feinsten Stoffen.......................... 1000—

294

XXX. Holz und Holzwaren; Drechsler- und Schnitzstoffe 
und Waren daraus.

a) Brennholz, auch Holzborke, Busch, Reisig .... 050
b) Hoizkohle und Holzkohlenbrikette, Flechtweiden,

ausgelaugte Lohe, Lohkuchen, Faschinen .... frei

aus- 295 Bau- und Nutzholz:
c) weiter bearbeitet : gehobelt, genutet, gespundet oder 

getránkt; vorgerichtetes FaBholz; Holzdraht, Holz- 
wolle, Holzihehl: .

1. Stangen, imprágniert......................................... ..... 3 50

2. Holzdraht, Holzwolle............................................... 4—

3. Holzmehl . .......................................... 150

4. anderes................................................................... 4—
uber dem 

Zollsatz fůr 
Bau- und Nutz

holz, in der 
Langsrichtung 

geságt, ge- 
schnitten usw.



1322 Sbírka zákonů a nařízení, č. 12 i.

Číslo
rakouského

celního
sazebníku

O j menování Clo ve zlatých 
korunách

za 100 kg

ex 299 Dřevěné lišty (na nábytek, rámy a pod.) :
b) mořené, barvené, pokostované, lakované, leštěné; 

půdované, pokládané hmotou, nebo s okrasami ze 
hmoty ............................................................... ..... . . 30 —

ex 301 Hole dřevěné nebo rákosové:

ex 302

a) neopracované, přírodního vzhledu ...........................
b) zhruba opracované: •

1. přírodního vzhledu ..........
2. mořené, barvené, pokostované...............................

c) jemně opracované..................................... . . . .
Zboží výslovně nejmenované, z obyčejného dřeva, též 

hoblované (hladce nebo profilované), zhruba osoustru- 
hované nebo zhruba vyřezávané, též sklížené, spáro
vané, nebo jiným způsobem sestavené:

beze cla

4-50 
15 — 
36 —

a) z měkkého dřeva: 
ex 1. přírodního vzhledu:

a) sudové zátky ze smrkového dřeva . . . .
<6) sudy....................................................................

ex 2. barvené, mořené, pokostované, lakované, le
štěné, pak všechno zboží spojené s kozí: 
žaluziová prkénka . . . . . . . . . .

ex b) z tvrdého dřeva nebo dýhované obyčejným 
dřevem:

ex 1. přírodního vzhledu:
«) pípy....................................................................
/3) bukové tyče, do válce zhruba osoustruhované 
y) soudky a kbelíky z bukového dřeva, o obsahu 

nejvýše 6 1, k balení.........................................

8) zahradní nábytek z masivního bukového 
dřeva ...............................................................

e) nábytek a části nábytku z ohýbaného dřeva . 
ex 2. barvené, mořené, pokostované, lakované, le

štěné, pak všecko zboží spojené s kozí:
«■) pípy, leštěné .....................................................
p) zahradní nábytek z masivního bukového 

dřeva, ndeštěný...............................................
y) nábytek a části nábytku z ohýbaného dřeva .

Zboží výslovně nejmenované, z jemného dřeva nebo tako
výmto dřevem dýhované, také hoblované (hladce nebo 
profilované) atd.:
1. pípy, přírodního vzhledu...............................................
2. pípy, leštěné ....................................................................
3. nábytek a části nábytku z ohýbaného dřeva, s vypá

lenými nebo vytlačenými ozdobami ......

6 — 

12 —

ii-

ie— 
15 —

12 —

22 — 

14—

22 —

28—
16—

22—

so

le—



Sbírka zákonů a nařízení, č. Bg§. 1323

Nummer des 
osterreichischen 

Zolitarifes
B e n e n n u n g

Zollsatz 
in Goldkronen

aus 299

aus 301

aus 302

Holzleisten (fůr Mobel, Rahmen u. dgl.):
bj gebeizt, gefárbt, gefirniJBt, lackiert, poliert; 

grundiert, mít Masse belegt oder mít Verzierungen 
aus Masse..................... ...............................................

Stocke aus Holz oder Rohr:
a) unbearbeitet, roh ..........................................................
bj grob bearbeitet:

1. roh.......................... ....................................................
2. gebeizt, gefárbt, gefirniBt .....................................

cj fein bearbeitet...............................................................
Waren, nicht besonders benannte, aus gewohnlichem Holz, 

auch gehobelt (glatt oder profiliert), grob gedrechselt 
oder grob geschnitzt, auch verleimt, verfugt oder in 
anderer Weise zusammengebaut:

aus a) aus weichem Holz:

fúr 100 kg

30— 

frei

4-50 
15 — 
36 —

aus 1. roh:

a) FaBspunde aus Fichtenholz..................... .....
/?) Fásser...............................................................

aus 2. gefárbt, gebeizt, gefirniBt, lackiert, poliert, 
dann alle in Verbindung mit Leder: 
Jalousiebrettchen...............................................

aus b) aus hartem Holz oder mit gewohnlichem Holz 
furniert:

aus 1. roh:
a) FaBpipen,.........................................................
/?) Buchenstábe, zylindrisch grob gedrechselt 
y) FáBchen und Kube! aus Buchenholz, von 

hochstens 6 Liter Inhalt, fůr Verpackungs-
zwecke '...................... ....................................

S) Gartenmobel aus massiven Buchenholz . .

6 — 

12 —

14 —

16 — 
15 —

12 — 

22—

aus 303

e) Mobel und Mobelteile aus gebogenem Holz . 
aus 2. gefárbt, gebeizt, gefirniBt, lackiert, poliert, 

dann alle in Verbindung mit Leder: 
a) FaBpipen, poliert..........................................
/3) Gartenmobel aus massivem Buchenholz, 

nicht poliert............................................... . .
y) Mobel und Mobelteile aus gebogenem Holz .

Waren, nicht besonders benannte, aus feinen Holzern 
oder mit solchen furniert, auch gehobelt (glatt oder 
profiliert) usw.:
1. FaBpipen, roh...............................................................
2. FaBpipen, poliert.........................................................
3. Mobel und Mobelteile aus gebogenem Holz, mit 

eingebrannten oder gepreBten Verzierungen . .

14—

22—

28—
16—

22—

so

le—



1824 Sbírka zákonů a nařízení, č. Í2S.

Číslo
rakouského

celního
sazebníku

Pojmenování

ex 304 Zboží dřevěné, výslovně nejmenované, jemně prolamo
vané nebo vykládané atd.:

a) rolety z dřevěného drátu s četnými vlákny z přediv . .

Clo ve zlatých 
korunách

za 100 kg

35 —

ex 305

ex 307

316

b) památkové předměty . ...............................................
Zboží dřevěné, výslovně nejmenované, s povlaky všeho 

druhu:
a) rolety z dřevěného drátu, převážně nebo zcela pokryté

vlákny z přediv.................................... ..... ... .
b) kavárenské stolky, potažené linoleem, též pobité na

okrajích mosazným plechem..........................................
Zboží ze hmot soustružnických a řezbářských, též spojené 

s jemnými hmotami: 
ex a) 3. knoflíky z celuloidu

ex 51 z umělého rohu nebo umělé pryskyřice:
kuřácké náčiní (dýmky, špičky doutníkové a ci
garetové, násadce [do úst] k nim a pod.) . . .

ex dl z kosti, rohu a jiných přírodních látek řezbář
ských :
1. knoflíky z bůvolích rohů .......
2. špičky k dýmkám . . . . . ... . . .

40 —

85 —

50—

155—
nad celní sazbu 

pro celuloid

170—
nad celní sazbu 

pro dotyčnou 
řezbářskou látku

150— 
120 —

XXXI. Sklo a skleněné zboží.
Duté sklo nerafinované (nebroušené, nevzorkované, nedě- 

rované, nezabroušené, nelisované), též se zabrouše
nými zátkami nebo s obroušenými dny nebo okraji:

a) přírodní barvy, nikoli však bílé nebo polobílé

317

Poznámka: Podle tohoto čísla se proclívají 
hnědé pivní láhve bez ohledu na případnou přísadu 
barviva.

51 bílé, též polobílé (průhledné) ..........................................

c) barevné (ve hmotě barvené nebo podjímané) . . .

Duté sklo rafinované:
«1 leptané, broušené, vzorkované, děrované, zabroušené 

nebo vyřezávané:
1. přírodní barvy nebo bílé (průhledné).....................

16— 
z hrubé váhy 

16— 
z hrubé váhy

17—

Poznámka: Duté sklo toho druhu pro výrobce 
železného a kovového zboží, kamenného, dřevěného a 
řezbářského zboží, jakož i osvětlovacích těles k úpravě 
tohoto zboží na potvrzení „ « = » » • . beze cla



Sbírka zákonů a nařízení, č. S2*. 1325

des
dsterreichischen

Zolltarifes
Benennun g

ZoIIsatz 
in Goldkronen

aus 304

aus 305

aus 307

fur 100 kg

Waren nicht besonders benannte, aus Holz mít fein 
durchbrochener oder mít eingelegter Arbeit usw.:
a) Kouleaux aus Holzdraht mít zahlreichen Gespinst-

.fáden .............................................................................
b) Souvenirs (Reiseandenken)....................................

Waren, nicht besonders benannte, aus Holz mít xíber-
ziigen aller Art:
a) Rouleaux aus Holzdraht, zum ůberwiegenden Teil 

oder ganz mít Gespinstfaden bedeckt .....
b) Kaffeehaustischen mít Linoleum ůberzogen, auch

mít Messingblech an den Randem beschlagen . .
Waren aus Drechsler- und Schnitzstoffen auch in Verbin- 

dung mit feinen Stoffen:
aus a) 3. Knopfe aus Zelluloid.......................... .... .

aus b) aus Kunsthorn oder Kunstharz:
Rauchrequisiten (Pfeifen, Zigarren-, Ziga- 

rettenspitzen, Mundstiicke hiezu u. dgl.) . .

aus d) aus Bein, Hom und anderen natůrlichen 
Schnitzstoffen:
1. Knopfe aus Biiffelhorn...............................
2. Pieifenmiindstiicke...................... . . . .

35 — 
40—

85—

50—

155—
uber dem Zollsaía 

fiir Zelluloid

170—
uber dem ZoIIsatz 

fiir den betreffen- 
den Sehnitzstoff

150—
120—

316

317

XXXI. Glas und Glaswaren.
Hohlglas, nicht raffiniert (ungeschliffen, ungemustert, 

ungelocht, unabgerieben, ungepreBt), auch mit einge- 
riebenen Stopseln oder abgesehliffenen Boden oder 
Rándern:
a) in seiner natůrlichen Farbe, jedoch nicht weiB oder

halbweiB.............................................................. .
Anmerkung: Hieher gehoren braune Bier- 

flaschen ohne Riicksicht auf einen etwaigen Zusatz 
von Farbstoffen.

b) weiB, auch halbweiB (durchsichtig) . . . . .

c) farbig (in der Masse gefárbt oder iiberfangen) . .

Hohlglas, raffiniert:
a) geátzt, geschliffen, gemustert, gelocht, abgerieben 

oder geschnitten:
1. in seiner natůrlichen Farbe oder weiB (durch

sichtig) ........................................................ ..... .
Anmerkung: Derlei Hohlglas fůr Erzeuger 

von Eisen- und Metallwaren, von Stein-, Holz- und 
Schnitzwaren, sowie von Beleuchtungskorpern zur 
Adjustierung dieser Waren gegen Bestatigung . .

4—

16—
Rohgewicht

16—
Rohgewicht

17—

frei



1326 Sbírka zákonů a nařízení, č. igf.

číslo
rakouského

celního
sazebníku

Pojmenování

2. barevné (ve hmotě barvené nebo pod jímané) . .
Poznámka: Duté sklo toho druhu pro výrobce 

železného a kovového zboží, kamenného, dřevěného 
a řezbářského zboží, .jakož i osvětlovacích těles 
k úpravě tohoto zboží na p cit vržení..........................

Clo ve zlatjch 
korunách

za 100 kg

19—

beze cla
b) malované, zlacené, stříbřené; sklem opředené, nebo 

sklem na vrstvené:

1. malované
2. ostatní

45— 
20—

Poznámka: Duté sklo toho druhu pro vý
robce železného a kovového zboží, kamenného, dře
věného a řezbářského zboží, jakož i osvětlovacích 
těles k úpravě tohoto zboží na potvrzení:
1. malované . „ „ . .......................................... .
2. ostatní ......................................................... ..... .

22— 

beze cla
818 Skleněné hrušky pro elektrické žárovky ......

319 Lisované, lisované foukané nebo masivní sklo, výslovně 
nejmenované, surové, též s broušenými okraji nebo dny, 
přírodní barvy nebo bílé (průhledné) :

30—

320

a) technické sklo..............................................................
b) stavební kameny.............................................. ..... .
c) desky na podlahu (do světlíků), tašky.....................
d) ostatní ........................................................................

Poznámka: Rafinované nebo barevné sklo 
toho druhu vyclívá se podle čís. 317.

Sklo zrcadlové a tabulové, surové, nebroušené, neleštěné, 
nevzorkované, neohýbané, nepokládané:

a) 1. zrcadlové sklo, lité nebo foukané . . / . .
2. surové lité sklo silné 5 mm nebo silnější, ne

barvené . . . ....................................................

b) jiné:

1. surové lité sklo v síle pod 5 mm, nebarvené, a 
surové lité sklo barvené .........

2. ostatní:

a) nebarvené:
aa) sklo tabulové, strojně tažené silné 5 mm 

nebo silnější ....................................................

/3/3) jiné ....................................................................

(3) barvené .................................................... ..... .

6— 

6— 
15— 
20—

beze cla 

8—

z hrubé váhy

8—

z hrubé váhy

18— 
z hrubé váhy 

20— 

z hrubé váhy

beze cla



Sbírka zákonů a nařízení, č. 128. 1327

Nummer des 
osterreichischen 

Zolltarifes
Benennung Zollsatz 

in Goldkroner.

2. farbig (in der Masse gefárbt oder iiberfangen)
fur 100 kg

19—
A n m e r k u n g: Derlei Hohlglas fůr Erzeuger 

von Eisen- und Metallwaren, von Steín-, Holz- und 
Schnitzwaren, sowie von Beleuchtungskorpern zur 
Adjustierung díeser Waren gegen Bestátigung . . frei

b) bemalt, vergoldet, • versilbert; mít Glas ůberspon- 
nen oder'mít Auflagen von Glas versehen:

1. bemalt.................................................................... 45—
2. anderes.................................................................... 20 —

Anmerkung: Derlei Hohlglas fůr Erzeuger 
von Eisen- und Metallwaren, von Steín-, Holz- und 
Schnitzwaren, sowie von Beleuchtungskorpern zur 
Adjustierung díeser Waren gegen Bestátigung:
1. bemalt.................................................... 22—
2. anderes ... .................................................... frei

318 Glaskolben (Glasbirnen) fůr elektrische Glůhlampen . . 30—
319 GepreBtes, gepreBt geblasenes oder massives Glas, nicht

besonders benanntes, roh, auch mít abgeschliffenen 
Rándern oder Boden, naturfarbig oder weiB (durch- 
sichtig):
a)' technisches Glas............................................... 6—
b) Bausteine.............................................................. 6—
c) FuBboden(Oberlicht)platten, Dachziegel .... 15—
d) anderes.................................................................... 20—

320

Anmerkung: Derlei raffiniertes oder farbi- 
ges Glas ist nach Mr. 317 zu verzollen.

Spiegel- und Tafelglas, roh, ungeschliffen, nicht poliert,
nicht gemustert, nicht gebogen, nicht belegt:

a) 1. Spiegelglas, gegossen oder geblasen..................... frei
2. rohes GuBglas in der Stárke von 5 mm oder 

mehr, nicht gefárbt............................................... 8—

b) anderes:
1. rohes GuBglas in der Stárke unter 5 mm, nicht 

gefárbt, und rohes GuBglas, gefárbt ....

Rohgewicht

8—

2. sonstiges:

a) nicht gefárbt:

aa) maschinell gezogenes Tafelglas in der 
Stárke von 5 mm oder mehr . . . .

Rohgewicht

18—

/3/S) anderes....................................................
Rohgewicht

20—

(3) gefárbt..................... .....
Rohgewicht

frei



1328 Sbírka zákonů a nařízení, č. 121.

Číslo
rakouského

celního
sazebníku

Pojmenování Clo vo zlatých 
bortinách

321 Sklo zrcadlové a tabulové, broušené, leštěné, vzorkované,
za 100 kg

ohýbané, též barvené nebo podjímané: 
a) nefacetované, nepokládané:

1. zrcadlové sklo, broušené, leštěné, též barvené 
nebo podjímané.......................................... beze cla

2. jiné .... o..................................... 20—

b) facetované, nepokládané....................................
z hrubé váhy 

22—
ex c) malované, zlacené nebo stříbřené, též vzorko- z hrubé váhy

váné nanesením nebo vpálením barev . . . . 24—

Poznámka: Zvětšovací zrcadla, bez rámů, 
vyjma zrcadla z opticky broušených čoček (čís. 
480) ... ...............................................

z hrubé váhy

beze cla
323 Drátové sklo ........ 16—

325 Sklíčka hodinková, též broušená .......
z hrubé váhy 

beze cla
Skla do brýlí a jiná optická skla, broušená..................... 140—

326 Skleněné perly, skleněné korály, skleněné kuličky, skle-
něné knoflíky, skleněné ověsky, massivní, skleněné pře
divo :
a) z bílého nebo barevného skla:

1. skleněné předivo k technickým účelům . . 20—
2. ostatní .................................................... 4-80

b) malované, zlacené nebo stříbřené . . . . . 18—
c) napodobeniny pravých perel a práce z nich . . . 240—

327 Nepravé kameny, nezasažené..................... 30—
328 Pánské a dámské ozdoby ze skla, předměty ze skleněných

perel (vj„ma napodobeniny pravých perel), z nepra
vých kamenů, ze skleněných destiček, přediv a pod.:

a) nespojené nebo spojené s jemnými hmotami:

1. předměty ze skleněných perel (vyjma napodobe
niny pravých perel), z nepravých kamenů, ze 
skleněiiých destiček, skleněného přediva a pod., 
nespojené s jinými hmotami............................... 28—

2. jiné............................................... 120—
b) spojené s velmi jemnými hmotami . . . . . 240—

329 Skleněné a smaltované zboží výslovně nejmenované:
a) spojené s velmi jemnými hmotami.......................... 240—
b) spojené s jemnými hmotami:

1. spojené s kaučukem, kůží nebo s ornamentova
nými nepoňiklovanými součástkami ze železa 
nebo obecných kovů.......................... 72—

2. spojené s jinými jemnými hmotami .... 120—



Sbírka zákonů a nařízení, č. S2>t 1329

Nummer des 
dsterreichischen 

Zolltarifes
Benerinung Zollsatz 

in Goldkronen

fiir 100 kg

321 Spiegel- und Tafelglas, geschliffen, poliert, gemustert, 
gebogen, auch gefárbt oder ůberfangen: 

a) nicht gefeldert, nicht belegt:
1. Spiegelglas, geschliffen, poliert, auch ge-

fárbt oder ůberfangen..................... ..... . frei
2. anderes .................................................... . 20— 

Rohgewicht
b) gefeldert, nicht belegt............................... ..... . 22—

aus c) bemalt, vergoldet oder versilbert, auch durch 
Auftragen oder Einbrennen von Farben ge-

Rohgewicht

mustert ....................................................................

A n m e r k u m g: VergroBerungsspiegel, 
ohne Rahmen, ausgehommen solche aus op-

24— 
Rohgewicht

tisch geschliffenen Linsen (Nr. 480) . . . frei

323 Drahtglas............................................................................. 16 — 
Rohgewicht

325 Gláser fůr Taschenuhren, auch geschliffen..................... frei
Brillengláser und andere optische Gláser, geschliffen . . 140—

326 Glasperlen, Glaskorallen, Glaskůgelchen, Glasknopfe, 
Glasbehánge, massive, Glasgespinst:

a) aus weifíem oder farbigem Glas:
1. Glasgespinst fůr technische Zwecke .... 20—
2. andere .................................... ...... 4-80

b) bemalt, vergoldet oder versilbert . ...................... 18—
c) Nachahmungen echter Perlen und Arbeiten daraus 240—

327 Unechte Steine, ungefaBt.................................................... 30—
328 Herren- und Frauenschmuck aus Glas; Arbeiten aus 

Glasperlen (mit Ausnahme der Nachahmungen echter 
Perlen), aus unechten Steinen, Glaspláttchen, Glasge-
spinst u. dgl.:
a) ohne Verbindung oder in Verbindung mit feinen 

Stoffen:
1. Arbeiten aus Glasperlen (mit Ausnahme der 

Nachahmungen echter Perlen), aus unechten 
Steinen, Glaspláttchen, Glasgespinst u. dgl., nicht
in Verbindung mit anderen Stoffen..................... 28—

2. andere ................................................................... 120—
b) in Verbindung mit feinsten Stoffen......................... 240—

329 Glas- und Emailwaren, nicht besonders benannte:
a) in Verbindung mit feinsten Stoffen .... f i
b) in Verbindung mit feinen Stoffen:

1. in Verbindung mit Kautschuk, Leder oder mit 
ornamentierten, nicht vernickelten Bestand-

240—

teilen aus Eisen oder unedlen Metallén .... 72—
2. in Verbindung mit anderen feinen Stoffen . . 120—



'330 Sbírka zákonů a nařízení, č. Í2S-

Číslo
rakouského

celního
sazebníku

Pojmenování
Clo vo zlatých 

korunách

za 100 kg

XXXII. Kameny a zboží kamenné.

ex 331 Kameny:
ex b) na více než třech stranách pilou řezané, jinak 

však hrubé nebo jen zhruba osekané; kamenné 
desky silné 16 cm nebo silnější, toliko pilou ře
zané :

ze žuly.......................... .............................. ..... .

ex 333 Kamenné desky slabší 16 cm (vyjma desky břidlicové a 
kameny litografické) :

ex a) neopracované (osekané, pilou řezané):
ex 2. ze žuly.........................................................

ex b) dále opracované, též broušené nebo leštěné:
*

ex 2. ze žuly.........................................................

0-70

3—

12—

335 Předměty výslovně nejmenované ze žuly, portýru, syenitu 
a podobných tvrdých kamenů:

a) osekané, pilou řezané nebo pemrlicí opracované •
1. hladce profilované nebo hladce opracované, ne-

kroužené......................................................... ..... .
2. jinak profilované, zdobené nebo kroužené . .

b) zcela nebo částečně broušené, leštěné, zlacené nebo
stříbřené .................................................... . c . .

360
7-20

20—

340 Vápno:

a) vápenec, surový.........................................................
b) vápno, pálené, hašené (žíravé vápno).....................

beze cla 

0-20

ex 343 Mlýnské kameny, litografické kameny:
litografické kameny a umělé kameny pro defibreury . 

ex 346 Umělé brusy a brousky:

a) ze smirku nebo umělých tvrdých brusidel . . . .

beze cla

16—

ex 352

XXXIII. Zboží hliněné.

Cihly, vyjma ohnivzdorné, z hlíny (jílu), nepálené nebo 
pálené:
a) bez další úpravy:

1. obstěrací a plovací cihly....................................
2. jiné kameny duté, děrované, děrované desky a

tvárnice.................................... .....

b) natřené, napouštěné, čazené, polévané . . . , .

0-50

0- 50

1—



Sbírka zákonů a nařízení, č. 121. 1331

Nummér des 
osterreichischen 

Zolltarifes
B e n e n n u n g

Zollsatz 
in Goldkronen

XXXII, Steine und Steinwaren.
fur 100 kg

aus 331 Steine:
aus b) auf mehr ais drei Seiten geságt, jedoch soust 

roh oder blofí roh behauen; Steinplatten in der 
Stárke von 16 cm oder mehr, blofí geságt:

aus 333

335

840

aus 343

aus 346

aus Granit...............................................................

Steinplatten in der Stárke unter 16 cm (mit Ausnahme 
von Sehieferplatten und Lithographiesteinen) :

aus a) roh (behauen, geságt):
aus 2. aus Granit...............................................

aus b) weiter bearbeitet, auch geschliffen oder po- 
liert:
aus. 2. aus Granit ...............................................

Nicht besonders benannte Arbeiten aus Granit, Porphyr, 
Syenit und áhnlichen harten Steinen:

a) behauen, geságt oder gestockt:
1. schlicht profiliert oder schlicht gearbeitet, nicht

gedreht ....................................................................
2. anders profiliert, verziert oder gedreht . . .

b) ganz oder teilweise geschliffen, poliert, vergoldet
oder versilbert..............................................................

Kalk:

a) Kalkstein, roh.........................................................

b) Kalk, gebrannt, geloscht (Átzkalk)..........................

Můhlsteine, Lithographiesteine:

Lithographiesteine und kůnstliche Defibreursteine . .

Kůnstliche Schleif- und Wetzsteine:

a) aus Schmirgel oder kůnstlichen harten Schleif- 
mitteln..........................................

aus 352

XXXIII. Tonwaren.

Ziegel, nicht feuerfeste, aus Ton (Lehm), ungebrannt 
oder gebrannt:

a) nicht weiter bearbeitet :

1. Verblender und Schwimmziegel..........................

2. andere Hohlsteine, Lochsteine, Lochplatten und
Fassonziegel...............................................

b) ángestrichen, getránkt, gedámpft, glasiert . . .

0-70

3—

12—

3-60
7-20

20—

frei

0-20

frei

16 —

0-50

0 50

117



1332 Sbírka zákonů a nařízení, č. 121.

Číslo
rakouského

celního
sazebníku

Pojmenování
Clo ve zlatých 

korunách

za 100 kg

354 Cihly a desky ohnivzdorné:
a) cihly a desky dinasové, magnesitové, bauxitové a

tuhové ...... ..........................................
b) ostatní ...............

2-30
1-80

355 Zvonivky a dlaždice:
a) 1. silnější než 80 mm ..........

2. 80 mm až 30 mm............................... . . . .
b) méně než 30 mm až 15 mm . . .'..........................
c) slabší 15 mm.............................................. .....

beze cla
0-80
2-60
5-70

856 Obkládačky, též dlaždičky, polévané (vlysy):
a) jednobarevné ..................... ........
b) vícebarevné, malované, též zlacené nebo stříbřené

9—
14—-

ex 357 Trouby:
b) trouby z hlíny, polévané; trouby z obyčejné kame

niny nebo z ohnivzdorné hlíny ........ 190

359 Kamna a jejich součástky:
a) zhruba pracovaná a nezdobená . ..........................

Poznámka: Pod touto položkou vyclívají se 
modré kamnové kachle, též s bílým žlábkem, vyka- 
zují-li cihlovitý lom.

110

ůj 1. modré kamnové kachle, též s bílým žlábkem, 
vykazují-li cihlovitý lom............................... ..... 110

2. kamnové kachle, toliko tmavozeleně nebo tmavo
hnědě polévané, též zdobené, avšak zhruba pra
cované, vykazují-li cihlovitý lom . . . . . 110

3. ostatní ....... ............................... 10—

ex 360 Křivule, kelímky, mufle, vypalovačky a jiné technické po
třeby :

ze hmot ohnivzdorných nebo z obyčejné kameniny . 3 —

361 Obyčejné nádobí hrnčířské; výslovně nejmenované zboží 
z obyčejné kameniny:
aý z obyčejné kameniny............................... .....
b) z obyčejné hlíny, .barevně se vypalující ....

Poznámka: Podle čís. 361 b) vyclívá se oby
čejné nádobí hrnčířské s bělavým lomem, jednoduše 
zdobené stříkáním nebo nanášením barev (t. zv. 
znojemské nádobí).

2— 
140

362 i Porculan •eeeooecoeoooee-e* 22—



Sbírka zákonů a nařízení, č. 828. 1333

Nummer des 
osterreichischen 

Zolltarifes
Benennung Zollsatz 

in Goldkronen

354 Ziegel und Platten, feuerfeste:
fiir 100 kg

a) Dinas-, Magnesit-, Bauxit- und Graphitziegel und 
platten........................................................................ 230

b) andere ............................................................................. 1-80

355 Klinker und Bodenbelagplatten in der Stárke:
a) 1. von liber 80 mm.................................................... frei

2. von 80 mm bis 30 mm.......................................... 0-80
b) unter 30 mm bis 15 mm ......... 2-60
c) unter 15 mm .............................................................. 5-70

356 Wandbelagplatten, auch Spaltviertel, glasiert, (Fliesen) :
a) einfarbig................................................................... ..... 9 —
b) mehrfarbig, bemalt, auch vergoldet oder versilbert 14—

aus 357 Rohren:

b) Tonrohren, glasiert; Rohren aus gewohnlichem 
Steinzeug oder feuerfestem Ton . .......................... 190

359 Ofen und Ofenbestandteile:
a) grob gearbeit und ohne Verzierung..................... 110

Anmerkung: Blaue Sparherdkacheln, auch 
mit weifier Nut, wenn sie an der Bruchfláche ein 
ziegelartiges Aussehen haben, sind nach dieser 
Nummer zu verzollen.

b) 1. blaue Sparherdkacheln, auch mit weiBer Nut,
wenn sie an der Bruchfláche ein ziegelartiges 
Aussehen haben................................................... 110

2. Ofenkacheln, nur dunkelgrůn oder dunkelbraun 
glasiert, auch verziert, jedoch grob gearbeitet, 
wenn sie an der Bruchfláche ein ziegelartiges 
Aussehen haben................................................... 110

3. andere ................................................................... 10—

aus 360 Retorten, Tiegel, Muffeln, Kapseln und andere těch-
nische Waren:
b) aus feuerfesten Stoffen oder gewohnlichem Stein

zeug .................................... ........................................ 3—

361 Gewohnliches Topfergeschirr; nicht besonders benannte
Waren aus gewohnlichem Steinzeug:
a) aus gewohnlichem Steinzeug.................................... 2—
b) aus gemeiner, sich farbig brennender Tonerde . . 1-40

Anmerkung: Gewohnliches Topfergeschirr 
mit weifílichem Bruch und durch Aufspritzen oder 
Auftupfen von Farben einfach verziert (sog. 
Znaimer Topfergeschirr) wird nach Nr. 361b) ver-

362
zollt.

Porzellan ................. 22—

117*



1334 Sbírka zákonů a nařízení, č. i2f.

Číslo
rakouského

celního
sazebníku

Pojmenování Clo ve zlatých 
korunách

ex 363 Hliněné zboží výslovně nejmenované:
za 100 kg

a) zboží z kameniny pro technické a hygienické 
účely, nepatří-li do čís. 453 ................................ 10-—

ex b) jiné:

1. bílé (bílé jako slonovina) . .......................... 10—
ex 2. barevné, malované, stříbřené nebo zlacené: 

a) hnědé hliněné nádobí, uvnitř bílé, polé
vané (t. zv. karamelové nádobí) .... 6—

P) ostatní (vyjma hliněné dýmky) . . , . 18—

XXXIV. železo a železné zboží.

ex 374 Válce z nekuj né litiny:

b) opracované:

1. válce ke stroji na papír, o délce válcové plochy 
mezi čepy více než 2 m, zhruba ubrané, pro to
várny na papírenské stroje ....... beze cla

2. jiné.................................................... 18—
376 Roury z kujného železa, beze švů nebo svařované, též

ex 381

tažené, též opatřené závity nebo přírubami (vyjma 
roury svařované čís. 377); vlnité plamence.

P o z n á m k a: Podle čís. 376 b) dlužno odbavovat! 
též rourové stožáry pro potřebu železnic a k osvětlo
vacím účelům z válcovaných rour osazených (zúžujících 
se) nebo z jednotlivých kusů rour svařované, též na
třené, děrované nebo opatřené navlečenými ochranný
mi prstenci.

Plechové zboží:

ex b) z plechu slabšího než 2 mm:

ex 2. jinak obyčejně opracované, též pozinko
vané nebo poolovněné:
stolní, domácí, kuchyňské nářadí . . . 45—

ex 3. jinak jemně opracované, též potažené 
ostatními obecnými kovy nebo leštěné,
,s vlisovanými nebo vyraženými vzory, 
smaltované, jemně natřené, lakované, po-
malované, potištěné:
a) smaltované koupací vany .... 60—
P) smaltované nádobí............................... 70 —
y) stolní, domácí, kuchyňské nářadí; hře-

belce.............................................. 70—
8) plechové obaly, z bílého plechu nebo 

pocínované.................................... 70—
384 železniční nápravy a železné součástky kol, železniční

kola a dvojkolí . 0 c ...... c . . 14—



Sbírka zákonů a nařízení, č. S2i. 1335

Nummer des 
osterreichischen 

Zolltarifes
B e n e n n u n Zollsatz 

in Goldkronen

fiir 100 kg

aus 363 Tonwaren, nicht besonders benannte:

a) Steingutwaren fůr technische und hygienische 
Zwecke, soweit sie nicht unter Nr. 453 fallen . .

aus bj andere:
10—

1. weiB (elfenbeinweiB).....................................
aus 2. farbig, bemalt, versilbert oder vergoldet:

a) braunes Topfergeschirr, innen weiB, gla-
siert (sog. Karamelgesehirr).....................

/3) sonstige (ausgenommen Tonpfeifen) . .

10 —

6— 

18 —

aus 374

376

aus 381

XXXIV. Eisen und Eisemvaren.

Walzen aus nicht schmiedbarem GuB: 

bj bearbeitet:

1. Walzen fůr die Papiermaschine mít einer Ballen-
lange von mehr ais 2 m, vorgeschruppt, fůr 
Papiermaschinenfabriken.....................................

2. andere ....................................................................
Rohren aus Schmiedeeisen, nahtlos oder geschweiBt, 

auch gezogen, auch mít Gewinden oder Muffen (aus- 
genommen geschweiBte Rohre der Nr. 377) ;Wellrohre.

A n m e r k u n g: Nach Nr. 376 b) werden auch 
Rohrmaste fůr Bahn- und Beleuchtungszwecke aus 
abgesetzt gewalzten (sich verjůngenden) Rohren oder 
aus einzelnen Rohrstůcken zusammengeschweiBt 
verzollt, auch wenn sie auBer dem Anstrich mít Lo- 
chungeh und aufgezogen Schutzringen versehen sind.

Blech waren:

aus bj aus Blech in der Stárke unter 2 mm:
aus 2. in anderer Weise gewohnlich bearbeitet, auch 

verzinkt oder verbleit:
Tisch-, Haus-, Kůchengerate..........................

aus 3. sonst fein bearbeitet, wie mit anderen unedlen 
Metallen ůberzogen oder poliert, mit einge- 
préBten oder gestanzten Mustern, emailliert,. 
fein angestrichen, lackiert, bemalt, bedruckt:

frei

18—

45—

a) Emailbadewannen..........................................
/3) Emailgeschirr...............................................
y) Tisch-, Haus-, Kůchengerate; Striegel . .

60— 
70— 
70—

8) Emballagen aus WeiBblech oder verzinnt 70—

384 Eisenbahnachsen und -radeisen, Eisenbahnrader und 
-radsátze .......................................... ..... 14-



1338 Sbírka zákonů a nařízení, č. 12 f.

. ex 388 Nástroje:. 
ex e) lopaty

ex 389 Hřebíky a drátěnky:
ex a) neopracované nebo obyčejně opracované:

1. podkováky . . ...............................................
2. obuvnické hřebíky (vyjma ručně kované)

15— 
20—

ex 391

ex 3. jiné hřebíky výslovně nejmenované.....................
b) jemně opracované, dále všechny s hlavičkami

z obyčejných hmot..........................................
obuvnické hřebíky ručně kované..........................

Řetězy a řetězové články, vyjma řetězy lité a kloubové: 

a) 1. neopracované nebo obyčejně opracované, s články:

a) silnými 2 mm až 6 mm..........................................
/?) silnějšími než 6 mm.................................... ..... .

2. jiné, s články:
a) silnými 2 mm až 6 mm.........................................
P) silnějšími než 6 mm . .....................................

le

se—
26—

20— 

17—

28— 
25—

ex 395 Drobné potřeby, též spojené s jemnými hmotami: 

ex a) očka (kroužky), přesky a háčky:

1. lakované ..............................................................
2. jiné, též spojené s jemnými hmotami . . .

100— 

120—

ex 398 

ex 405

407

Pera:
ex b) pásová pera vozová ...............................................

Zboží nožířské a jeho součástky: 
ex a) strojky na řezání masa .........
ex b) 2. kapesní nože....................................................

Zboží z nekujné litiny, výslovně nejmenované:

a) neopracované, odrhnuté nebo zhruba natřené, 
váží-li kus :
1. 100 kg nebo více....................................................
2. méně než 100 kg až 40 kg............................... .....
3. méně než 40 kg až 5 kg . . ...............................
4. méně než 5 kg............................... ..... . . . .

b) jinak obyčejně opracované, váží-li kus:
1. 100 kg nebo více ...........
2. méně než 100 kg až 40 kg . . . . . . . .

11—

50—
150—

ii-

ie—



'Sbírka zákonů a nařízení, č. 121. 1337

Nummer des 
osterreichischen 

Zolltarifes
Benennung Zollsatz 

in Goldkronen

aus 388 Werkzeuge:

fur 100 kg

aus e) Schaufeln............................... .............................. 22—

aus 389 Nágel und Drahtstifte:
aus a) roh oder gewohnlich bearbeitet:

1. Hufnágel .......... 15—
2. Schuhnágel (ausgenommen handge- 

schmiedete) .......................................... 20—
aus 3. andere nicht besonders benanate Nagel 16—

b) fein bearbeitet, dann alle mít Kopfen aus ge-
wohnlichen Stoffen............................... ..... . 36—
handgeschmiedete Schuhnágel.......................... 26—

aus 391 Ketten und Kettenglieder, mít Ausnahme der gegossenen

/

und der Gelenkketten:
a) 1. roh oder gewohnlich bearbeitet mít einer 

GHederstárke:
a) von 2 mm bis 6 mm.......................................... 20—
/?) uber 6 mm ......................................................... 17—

2. andere mít einer GHederstárke:
a) von 2 mm bis 6 mm.......................................... 28—
/?) iiber 6 mm......................................................... 25—

aus 395 Kleine Gebrauchsgegenstánde, auch in Verbindung mit
feinen Stoffen:
aus a) oseň, Schnallen und Hafteln:

1. lackiert.............................................................. 100—
2. andere, auch in Verbindung mit feinen 

Stoffen.............................................................. 120—
aus 398 Fedem:

aus bj Blattfedern fur Wagenbau............................... 11—

aus 405 Messerschmiedwaren und deren Bestandteile:
aus a) Fleischhackmaschinen......................................... 50—
aus bj 2. Taschenmesser.............................................. 150—

407 Waren aus nichtschmiedbarem GuB, nicht besonders be-
nannte:
a) roh, gescheuert oder grob angestrichen, bei einem 

Stiickgewicht:
1. von 100 kg oder mehr.......................... 5—
2. unter 100 kg bis 40 kg.......................... 5—
3. unter 40 kg bis 5 kg............................................... 7—
4. unter 5 kg.................................... 9—

bj in anderer Weise gewohnlich bearbeitet, bei einem 
Stiickgewicht:
1. von 100 kg oder mehr ...... 14—
2. unter 100 kg bis 40 kg . . . . . . „ . . 16—



1338 Sbírka, zákonů a nařízení, č. 121.

číslo
rakouského

celního
sazebníku

Pojmenování Clo ve zlatých 
korunách

za 100 kg

3. méně než 40 kg až 5 kg . „ , „ , . , . . 18 —
4. méně než 5 kg ..... .

c) jemně opracované, váží-li kus:
1. 100 kg nebo více:

20 —

a) koupací vany................................................... 18—
P) jiné .............................................................. .

2. méně než 100 kg až 40 kg:
20—

a) koupací vany .................................................... 18—
P) jiné................................................... .....

3. méně než 40 kg až 5 kg:
23—

a) koupací vany; lité nádobí, smaltované . . . 18—
P) jiné ......................................................... ..... .

4. méně než 5 kg:
28—

a) koupací vany; lité nádobí, smaltované . . 18—
P) jiné................................................................... 33—

408 Umělecká litina a jiná ozdobná litina, též spojená 
s kujným železem:

a) neopracovaná nebo pouze odrhnutá:
1. pětinková kamna ve váze 5 kg nebo více . . . 7—

2. jiná .............. 32—

' b) jinak obyčejně nebo jemně opracovaná . . . .

Poznámky k a) & b) :
1. podstavce a dvířka ke kamnům, neopracovaná,

48—

odrhnutá, též zhruba natřená.....................
2. vahadla a podstavce vah, neopracovaná, odrh-

15—

nuté, též zhruba natřené..........................
. 3. pouhé označení únosnosti vah, vlité na těchto va

hadlech a podstavcích vah, nemá ještě vlivu na 
jejich odbavení jako umělecká neb ozdobná

20—

litina.

409 Zboží z kujného železa, výslovně nejmenované:

a) neopracovaná, odrhnutá nebo zhruba natřené, 
váží-li kus:
1. 5000 kg nebo více .... 8—
2. méně než 5000 kg až 1000 kg . .. 10—
3. méně než 1000 kg až 25 kg . . 12—
4. méně než 25 kg až 3 kg . . . . , . 15—
5. méně než 3 kg až 0-5 kg 17—

■ 6. méně než 0-5 kg . » 0 . „ „ „ „ e c . 20—



Sbírka zákonů a nařízení, č. 121. 1339

Nummer des 
osterreichischen 

Zolltarifes
B e n e n n u n g

Zollsatz
Goldkronen

408

3. miter 40 kg bis 5 kg:
4. unter 5 kg..............................................................

c) fein bearbeitet, bei einem Stůckgewicht:
1. von 100 kg oder mehr:

a) Badewannen....................................................
/?) andere..............................................................

2. unter 100 kg bis 40 kg:
a) Badewannen....................................................
/3) andere ...............................................................

3. unter 40 kg bis 5 kg...............................................
a) Badewannen; GuBgeschirr, emailliert . . .
fí) andere ..............................................................

4. unter 5 kg:
a) Badewannen; GuBgeschirr, emailliert . . .
/3) andere..............................................................

KunstguB und anderer ZierguB, auch in Verbindung mit 
schmiedbarem Eisen:

a) roh oder bio B gescheuert:
1. Quintofen bei einem Stůckgewicht von 5 kg oder

mehr......................................................... . . .
2. andere.............................................................. .

bj in anderer Weise gewohnlich oder fein bearbeitet .

Anmerkungen zu aj und bj:
1. Untergestelle und Tilren fůr ofen, roh, gescheuert,

auch grob angestrichen...............................................
2. Balken und Gestelle fůr Wagen, roh, gescheuert,

auch grob angestrichen...............................................
3. Die bloBe auf derlei Balken und Gestellen fůr Wa

gen eingegossene Bezeichnung der Tragfáhigkeit 
zieht noch nicht deren Verzollung ais KunstguB 
oder ZierguB nach sich.

fur 100 kg

18— 
20—

18—
20—

18—
23—

18—
28—

18—
38—

7—
32—

48—

15—

20—

409 Waren aus schmiedbarem Eisen, nicht besonders be- 
nannte:

a) roh, gescheuert oder grob angestrichen, bei einem 
Stůckgewicht:
1. von 5000 kg oder mehr..........................................
2. unter 5000 kg bis 1000 kg....................................
3. unter 1000 kg bis 25 kg..........................................
4. unter 25 kg bis 3 kg.......................... • . . . .
5. unter 3 kg bis 0 5 kg.......................... ’ . . . .
6. unter 0 5 kg ............ .

8—
10—

12—

15—
17—
20—
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Číslo
rakouského

celního
sazebníku

Pojmenování Clo ve zlatých 
korunách

bj jinak obyčejně opracované, váží-li kus:

za 100 kg

1. 25 kg nebo více.......................... 20—
2. méně než 25 kg až 3 kg......................................... 22;—
3. méně než 3 kg až 0 5 kg . „ „ .......................... 24 —
4. méně než 0 5 kg .... ...............................

cj jemně opracované, váží-li kus:
28‘—

1. 25 kg nebo více....................................................... 30 —
2. méně než 25 kg až 3 kg.......................................... 32'—
3. méně než 3 kg až 0-5 kg . . ' . .......................... 36 —
4. méně než 0 5 kg...................................................

XXXV. Obecné kovy a zboží z nich.

40'—

ex 428 Drobné potřeby z obecných kovů a kovových slitin, též 
spojené s jemnými hmotami:

očka (kroužky), přesky a háčky:
a) lakované . .......................... 100'—
bj jiné, též spojené s jemnými hmotami ..... 120'—

424 Ozdoby, šperky a přepychové předměty (galanterní
170'—zboží), též spojené s jemnými hmotami..........................

ex 428 Zboží výslovně nejmenované, z mědi nebo jiných obec
ných kovů a kovových slitin jinde nejmenovaných:

ex cj jiné:
2. jemně opracované.......................................... 150'—

429 Zboží výslovně nejmenované, z niklu nebo ze slitin niklu
jako pakfonku, alpaky, nového stříbra a pod.:
a) příbory.................................................... 140'—

430
bj jiné.................................................... ......................... 180'—

Zboží výslovně nejmenované, z hliníku nebo ze slitin hli
níku podobných:
a) pro technické účely, vyjma folie a tuby..................... 100'—

ex 432 Zboží výslovně nejmenované z obecných kovů, zcela nebo 
částečně pozlacené nebo postříbřené, nebo spojené 
s velmi jemnými hmotami:

ex bj jiné:
reflektory pro automobily...............................
Z poznámek ke třídě XXXIV a XXXV:

2. Odstranění švů (jehel), vzniklých při lití 
nebo lisování, dlátem, obroušením, též na smiř-

200'—

kovém kotouči, upilováním nebo obrážením, ja-



Sbírka zákonů a nařízení, č. f2l. 1341

Numraer des 
osterreichischen 

Zolltarifes
Benennung Zollsatz 

in Goldkronen

b) in anderer Weise gewohnlidi bearbeitet, bei einem 
Stiickgewiclit:

fur 100 kg

1. von 25 kg oder mehr.................................... 20-—
2. unter 25 kg bis 3 kg.............................................. 22'—
3. unter 3 kg bis 0 5 kg.............................................. 24-—
4. unter 0 5 kg...............................................

c) fein bearbeitet, bei einem Stiickgewicht:
28'—

1. von 25 kg oder mehr.................................... 30'—
2. unter 25 kg bis 3 kg.................................... 32'—
3. unter 3 kg bis 0 5 kg.............................................. 36'--
4. unter 0 5 kg...................................................

XXXV. Unedle Metalle und Waren daraus.

40'—

aus 423 Kleine Gebrauchsgegenstánde aus unedlen Metallen und 
Metallegierungen, auch in Verbindung mit feinen 
Stof f en:
oseň, SchnaUen und Hafteln:
a) lackiert ......................................... 100'—
b) andere, auch in Verbindung mit feinen Stof fen . . 120'—

424 Zier-, Schmuck- und Luxusgegenstande (Galanterie-
waren), auch in Verbindung mit feinen Stof fen . . . 170'—

aus 428 Waren, nicht besonders benannte, aus Kupfer oder an- 
derweitig nicht genannten unedlen Metallen und Me
tallegierungen :
aus c) andere:

2. fein bearbeitet............................... 150'—
429 Waren, nicht besonders benannte, aus Nickel oder-Nickel- 

legierungen, wie Packfong, Alpaka, Neusilber u. dgl.:

* a) Bestecke............................... 140'—
b) andere ............................... 180'—

430 Waren, nicht besonders benannte, aus Aluminium oder 
aluminiumahnlichen Legierungen: 
a) fur technische Zwecke, ausgenommen Folien und

Tuben ......................................... 100'—
aus 432 Waren, nicht besonders benannte, aus unedlen Metallen 

oder Metallegierungen, ganz oder teilweise vergoldet 
oder versilbert oder in Verbindung mit feinsten 
Stoffen:
aus b) andere:

Scheinwerfer fur Automobile..........................
Aus Anmerkungen zu den Klassen 

XXXIV und XXXV:
2. Das Beseitigen der GuB- und PreBnahte 

(Grate) durch AbmeiBeln, Abschleifen, auch 
auf Schmirgelscheiben, Feilen oder BestoBen,

200'—
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číslo
rakouského

celního
sazebníku

Pojmenování Clo ve zlatých 
korunách

kož i zarovnání ploch na lomu, upíchnutí přílitků 
a hrubé ubrání ocelových odlitků za účelem zji-

za 100 kg

'435

štění, že jsou bez kazu, nepovažuje se za opraco
vání.

XXXVI. Stroj-', přístroje atd.
Parní kotle..................... 25-—

ex 436 A Přístroje destilační, chladicí a varní:

ex a) železné, též s nepodstatnými součástkami 
z obecných kovů .... 26'—•

c) 1. železné, ve spojení nejvýše s 50% obecných 
kovů ........ 35'—

2. jiné .................................................................... 55'—

436 B Cisterny a tanky:

a) železné, též s nepodstatnými součástkami z obec
ných kovů:
a) ocelové láhve (bomby) . . 16'—
p) jiné .............................................................. 24'—

b) hliníkové . ............................... 70'—
c) z ostatních obecných kovů..................... 40'—

ex 438 Parní stroje, parní a vodní turbiny, spalovací motory a
jiné výslovně nejmenované motory (vyjma motory 
třídy XXXVII a XXXVIII); pracovní stroje spojené 
nerozlučně s parními motory (parní hlubidla, parní je
řáby, parní kladiva, parní pumpy, parní stříkačky a 
podobné stroje); váží-li kus:

ex a) 100.000 kg nebo více: #
parní stroje, parní jeřáby .... 24'—•

ex b) méně než 100.000 kg až 10.000 kg:
parní stroje, parní jeřáby.......................... 30'—

ex c) méně než 10.000 kg až 2500 kg:
parní stroje, parní jeřáby.......................... 36'—

ex d) méně než 2500 kg až 1000 kg:
žentoury............................................... 18'—

ex e) méně než 1000 kg až 200 kg:
žentoury . '......................................... 18'—

ex 439 Hospodářské stroje a přístroje: 1

b) mlátičky ...... 15 —
d) jiné:

1. dřevěné (t. j. se 75% nebo více dřeva) . . 13 —



Sbírka zákonů a nařízení, č. Í2J. 1343

Nummer des 
osterreichischen 

Zolltarifes
B e n e n n u n g'

Zollsatz 
in Goldkronen

fiir 100 kg

das Ebnen von Bruchfláchen, das Abstechen 
der GuBkopfe, das Vorschruppen zum Zwecke 
der Průfung auf Fehlerfreiheit bei StahlguB 
wird nicht ais Bearbeitung angesehen.

XXXVI. Maschinen, Apparate usw.

435 Dampfkessel.........................................................................

aus 436 A Destillier-, Kůhl- und Kochapparate:

a) aus Eisen, auch mit unwesentlichen Bestandteilen 
aus unedlen Metallen....................................................

c) 1. aus Eisen in Verbindung mit hochstens 50 vom 
Hundert unedler Metalle..........................................

2. andere ........................................................................

436 B Zisternen und Tanks:

a) aus Eisen, auch mit unwesentlichen Bestandteilen 
aus unedlen Metallen:
a) Stahlflaschen (Bomben).....................................
/?) andere....................................................................

b) aus Aluminium...............................................................
c) aus anderen unedlen Metallen....................................

aus 438 Dampfmaschinen, Dampf- und Wasserturbinen, Ver- 
brennungsmotoren und andere nicht besonders be- 
nannte Motoren (mit Ausnahme der zu den Klassen 
XXXVII und XXXVIII gehorigen Motoren); Arbeits- 
maschinen in untrennbarer Verbindung mit Dampf- 
motoren (Dampfbagger, Dampfkrane, Dampfhámmer, 
Dampfpumpen, Dampfspritzen u. dgl.); im Stůck- 
gewicht:
aus a) von 100.000 kg oder mehr:

Dampfmaschinen, Dampfkrane.....................
aus b) unter 100.000 kg bis 10.000 kg:

Dampfmaschinen, Dampfkrane.....................
aus c) unter 10.000 kg bis 2500 kg:

Dampfmaschinen, Dampfkrane.....................
aus d) unter 2500 kg bis 1000 kg:

Gopel..........................................•.........................
aus e) unter 1000 kg bis 200 kg:

Gopel....................................................................

aus 439 Landwirtsehaftliche Maschinen und Apparate:

b) Dreschmaschinen...............................
d) andere: '

1. aus Holz (d. i. mit 75 vom Hundert oder mehr 
Holz) ...............

25-—

26'—

35'— 

55'—

16'— 
24'— 

70 — 
40'—

24'—

30'—

36'—

IS

IS'—

IS

IS'—
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číslo
rakouského

celního
sazebníku

Pojmenování Clo ve zlatých 
korunách

2. železné:
za 100 kg

a) stroje k čištění luk od mechu ...... 10'—
/3) pluhy a pluhové součástky 18'—
y) ostatní.................................... 22'—

ex 440 Stroje a přístroje na přípravu, zpracování nebo zušlech- 
tění přediv a zboží z přediv:

ex bj tkalcovské stavy a pomocné stroje tkalcovské:

!• stavy na bavlnu a len, též šlichtovací stroje .

2. všechny ostatní stavy, vyjma soukenické

16'—

stavy, a jiné pomocné stroje pro tkalcovny . 13'—

ex 441 Stroje a přístroje, výslovně nejmenované:

ex b) z obecných kovů (t. j. s 50% nebo větším ob
sahem obecných kovů):
speciální stroje a přístroje pro cukrovary, pivo-
vary, sladovny .........

ex c) ze železa:
a) speciální stroje a přístroje pro cukrovary, 

pivovary a sladovny, pro doly, hutě a vál
covny, jakož i pro chemický průmysl, váží-li 
kus:

43'—

1. 10.000 kg nebo více .... 26'—
2. méně než 10.000 kg až 1000 kg . 32'—
3. méně než 1000 kg až 200 kg . . . . 38'—
4. méně než 200 kg ........

yS) transmise, váží-li kus:
42'—

3. méně než 1000 kg až 200 kg ... . 30'—
4. méně než 200 kg..........................

y) žebrové topné roury (radiátory), váží-li kus:
34'—

4. méně než 200 kg.......................... 24'—
5) lité kotelní články, neopracované, pro nízko-

tlaké kotle a pro kotle na teplou vodu, váží-li 
kus ■
4. méně než 200 kg..........................

XXXVII. Elektrické stroje a přístroje; elektrotechnické
potřeby.

30'—

ex 448 Elektrické^ přístroje a zařízení výslovně nejmenovaná, 
jako zařízení rozvodná a dotyková, spouštěče, regu
látory, odpory, galvanické články všeho druhu, kapesní



Sbírka zákonů a nařízení, č. S2!. 1345

Numiner des 
osterreichischen 

Žolltarifes
B e n e n n u n g

Zoilsatz 
in Goldkronen

fur 100 kg

aus 440

2. aus Eisen:
a) Wiesenentmooser....................................................
/3) Pflúge und Pflugbestandteile...............................
y) sonstige....................................................................

Maschinen und Apparate fur die Vorbereitung, Verarbei- 
tung oder Veredlung von Gespinststoffen und Ge- 
spinnstwaren:
aus b) Webstůhle und Hilfsmasehinen fůr die We- 

berei:
1. Baumwoll- und Leinenwebstůhle, Schlicht-

masohinen.........................................................
2. alle anderen Webstůhle, mít Ausnahme der 

Tuchwebstůhle, und andere Hilfsmasehinen 
fůr die Weberei ...........

10 — 

18'— 
22'—

v

16'—

13'—

aus 441 Maschinen und Apparate, nicht besonders benannte :

aus b) aus unedlen Metallen (d. i. mit 50 vom Hundert 
oder mehr unedler Metalle):
Spezialmaschinen und -apparate fůr Zucker- 
fabriken, Brauereien, Málzereien.....................

aus c) aus Eisen:
a) Spezialmaschinen und -apparate fůr Zucker- 

fabriken, Brauereien und Málzereien, Berg-, 
Hůtten- und Walzwerke sowie fůr die che- 
mis-che Industrie, im Stůckgewicht:

1. von 10.000 kg oder mehr.....................
2. unter 10.000 kg bis 1000 kg ... .
3. unter 1000 kg bis 200 kg . . . . ■ .
4. unter 200 kg.....................'.........................

/?) Transmissionen, im Stůckgewicht:
3. unter 1000 kg bis 200 kg.....................
4. unter 200 kg..............................................

y) Rippenheizrohre (Radiatoren), im Stůck
gewicht :
4. unter 200 kg ... ...............................

S) Kesselglieder aus GuBeisen, unbearbeiteť, 
fůr Niederdruckdampf- und Warmwasser- 
kessel, im Stůckgewicht:
4. unter 200 kg . .......................... ..... , .

43'—

26'— 
32 — 
38'— 
42'—

30'—
34'—

24'—

30'—

aus 448

XXXVII. Elektrische Maschinen und Apparate; elektro- 
technische Bedarfsgegenstánde.

Nicht besonders benannte elektrische Apparate und Vor- 
richtungen, wie Schalt- und Kontaktvorrichtungen, 
Anlasser, Regulatoren, Widerstánde, galvanische Ele-
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baterie a kapesní akumulátory, pojistky, vypínače, 
objímky, ochranná zařízení proti blesku, odbočníce se 
zamontovanými svorkami, hlavice žárovek, přístroje 
topiči a varní, váží-li kus:

ex d) méně než 5 kg až 500 g:
lité odporové spirály, surové...............................

ex ej méně než 500 g:
1. lité odporové spirály, surové . . . . . .
2. gumon se zalisovanými součástkami kovo

vými ...................................................................

za 100 kg

55‘—

65'—

120'-—

ex 453 Hotové součástky z tvrdé gumy, skla, porculánu nebo ji
ných isolačních hmot pro elektrické účely, nemonto- 
vané:

b) z porculánu, váží-li kus:
1. přes 5000 g .........................................................
2. 5000 g až 600 g:

a) od 5000 g až do 3000 g..........................
/3) pod 3000 g až do 600 g . .

3. pod 600 g .. c ........ .
ex e) jiné, váží-li kus:

1. 600 g nebo více...............................................

XXXVIII. Vozidla.

beze cla

beze cla
16 —
22'—

beze cla

ex 456 Dětské vozíky, pojízdné stolice bez mechanismů:
ex a) ze dřeva nebo proutí s dřevěnou nebo železnou 

kostrou bez gumových obručí, nepolštářované, 
nevyepávané, nelakované, neponiklované:

sportovní dětské vozíky ze dřeva ..... 

ex b) jiné:
sportovní dětské vozíky ze dřeva, s povlaky 
všeho druhu ..............................................................

25'—

90'—

ex 462 Hotové součástky motorů k vozidlům: 
ex b) jiné:

klikové hřídele, ošropované .......

XXXIX. Drahé kovy, drahokamy a polodrahokamy a 
zboží z nich; mince.

115'—

ex 4'74 Pravé kameny (drahokamy a polodrahokamy) atd.: 
ex b) polodrahokamy (kameny do skvostů) atd.:

granáty ....................................................
jiné polodrahokamy (kameny do skvostů) . .

za 1 kg 
20'—
30'—
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Nummer des 
osterreichischen 

Zolltarifes
Benennung

Zollsatz 
in Goldkronen

aus 453

mente aller Art, Taschenbatterien und Taschenakku- 
mulatoren, Sicherungen, Schalter, Fassungen, Blitz- 
schutzvorrichtungen, Abzweigvorrichtungen mít ein- 
gebauten Klemmen, Glůhlampensockel, Heiz- und 
Kochapparate im Stůckgewicht:

aus d) unter 5 kg bis 500 g:
Widerstandsspiralen aus GrauguB, roh . . .

aus e) unter 500 g:
1. Widerstandspiralen aus GrauguB, roh . .
2. Gummon mít eingepreBten Metallbestand-

teilen ..............................................................

Formteile aus Hartgummi, Glas, Porzellan oder ande-

fůr ICO kg

55 —

65'—

120'—

ren Isolierstoffen fíir elektrische Zwecke, nicht aus- 
geriistet:

b) aus Porzellan, im Stiickgewicht:
1. uber 5000 g.............................................. ..... frei

aus 456

2. von 5000 g bis 600 g:
a) von 5000 g bis 3000 g...............................
(3) unter 3000 g bis 600 g...............................

3. unter 600 g . . . ....................................
aus c) andere, im Stůckgewicht:

1. von 600 g oder mehr....................................

XXXVIIL Fahrzeuge.

Kinderwagen, Fahrstůhle ohne Fahrmechanismen:

frei
16 — 
22'—

frei

aus 462

aus a) aus Holz oder Korbgeflecht mit Holz- oder 
Eisengestell ohne Gummibereifung, weder ge- 
polstert noch gefůttert, nicht lackiert, nicht 
vernickelt:
Sportwagen fůr Kinder aus Holz.......................

aus b) andere:
Sportwagen fůr Kinder aus Holz, mit ůber- 

zůgen aller Art..............................................

Fertige Bestandteile von Fahrzeugmotoren:

25'—

90'—

aus 474

aus b) andere:
Kurbelwellen, vorgeschruppt..........................

XXXIX. Edelmetalle, Edel- und Halbedelsteine und 
Waren daraus; Můnzen.

Steine, echte (Edel- und Halbedelsteine) usw.:

115'—

aus b) Halbedelsteine (Schmucksteine) usw.:
Granaten ..............................................................
andere Halbedelsteine (Schmucksteine) . , .

fůr 1 kg 
20'—

. 30'—

lis
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Číslo
rakouského

cemího
sazebníku

Pojmenování
Clo ve zlatých 

korunách

ex 482

XL. Instrumenty a jiné výrobky jemné mechaniky; 
hodiny.

Nástroje měřicí pro živnostníky:

za 100 kg

metrovky a míry skládací dřevěné ........ 60'—

ex 488 Váhy a součástky vah, vyjma váhy patřící do čís. 479:

ex b) sklonné váhy, též spojené s miskovými vahami 
nebo s vahami s posuvným závažím, váží-li kus 
pod 50 kg:
dopisní váhy o nosné váze do 1000 g..................... 70'—

485 Kostelní a jiné varhany píšťalové.......................... ..... . 40'—

ex 486 Hudební nástroje, výslovně nejmenované; mluvící stroje:

nástroje smyčcové, trsací a dechové (též foukací har
moniky) ........................................................................ 30'—

ex 496

Poznámka: Jako dechové nástroje vyclívají se též 
signálové trubky železniční, automobilové a pod.

XLI. Kuchyňská sůl.

Kuchyňská sůl atd.:

slatinný louh .............................................................. ..... . 2'—

ex 497, Zřídelní produkty, obsahující kuchyňskou sůl, pevné,
k účelům léčivým a vědeckým:
a) přírodní........................................................................ 22-—

ex 499

Poznámka: Podle tohoto čísla vyclívají se též, 
jsou-li upraveny pro drobný prodej.

XLII. Chemické látky pomocné a chemické výrobky; 
látky lékárnické a voňavkářské, jakož i zboží z nich; 

zboží barvířské, svíčky, mýdla.
Kyseliny:

g) kyselina fluorovodíková . ........ 24'—
ex k) 1. kyselina mravenčí.............................................. 6'—

ex 500 Sloučeniny draselné, sodné a amonné:
a) 2. chlorečnan draselný .......................................... beze cla

ex k) 1. manganistan (permanganát) draselný . . . 16'—

ex 501 Sloučeniny vápníku, barya a magnesia:
ex d) chlornan sodný.......................... ..... 3'—

ex 508 Sloučeniny mědi, olova, zinku a cínu:
c) 1. chlorid zinečnatý .......... 16 —



Sbírka zákonů a nařízení, č. it£i. 1349

Nummer des 
osterreichischen 

Zolltarifes
Benennung Zollsatz 

in Goldkronen

XL. Instrumente und andere Erzeugnisse der Fein- 
mechanik; Uhren.

fiir 100 kg

aus 482 MeBwerkzeuge fůr den gewerblichen Gebrauch:

Meterstábe und GliedermaBstábe aus Holz .... 60"—

aus 483 Waagen und Waagenbestandteile mít Ausnahmg der zu 
Nr. 479 gehorigen:
aus b) Neigungswaagen, auch im Verbindung mit Ba

lance- oder Laufgewichtswaagen im Stůckge- 
wicht unter 50 kg:
Briefwaagen bis 1000 g Wágefáhigkeit . . 70'—

485 Kirchen- und andere Pfeifenorgeln ........ 40'—

aus 486 Musikalische Instrumente, nicht besonders benamnte; 
Sprechmaschinen:
Streich-, Zupf- und Blasinstrumente (einschlieBlich 

Mundharmonikas).........................................................

Anmerkung: Wie Blasinstrumente werden auch 
Signalhorner fůr Eisenbahnen, Automobile u. dgl. ver- 
zollt.

XLI. Kochsaiz.

30'—

aus 496 Kochsalz usw.:

Moorlauge......................................................................... 2'—

aus 497 Feste kochsalzhaltige Quellenprodukte zu Heil- und 
wissenschaftíichen Zwecken:
a) natůrliche....................................................................

Anmerkung: Die Aufmachung fůr den Kleinverkauf 
schlieBt die Verzollung nach dieser Nummer nicht aus.

XLII. Chemische Hilfsstoffe und Erzeugnisse; Arznei- 
und Parfůmeriestořfe, sowie Waren daraus; Farbwaren, 

Kerzen, Seifen.

22 —

.

aus 499 Sáuren:
g) FluBsáure .........................................................

aus k) 1. Ameisensáure...................................................
24'—

6 —

aus 500 Kalium-, Natrium- und Ammoniumverbindungen:
a) 2. Kaliumchlorid (Chlorkalium).....................

aus k) Kaliumpermanganat..........................................
frei

16 —

aus 501 Kalzium-, Baryum- und Magnesiumverbindungen: 
aus d) Chlorsoda (unterchlorigsaures Natron) . . . 3 —

aus 503 Kupfer-, Blei-, Zink- und Zinnverbindungen:
c) 1. Zinkchlorid (Chlorzink) ....... 16 —

11845



1350 Sbírka zákonů a nařízení, č. 82 f.

číslo
rakouského

celního
sazebníku

- .

Pojmenování Clo ve zlatých 
korunách

za 100 kg

ex 510 Jiné chemické výrobky:

ex e) škrob:
1. bramborový škrob (též moučka z bramboro

vého škrobu)............................... 12'—
3. jiný škrob a moučky škrobové ..... beze cla

f) 1. lepek a ševcovský maz ........ 12'—
2. škrobové lepidlo (dextrin a jiné náhražky 

klovatiny, obsahující škrob, též lepidlo na 
štítky)......................................... 17'—

3. maz, šlichta a podobná lepidla a apretury, 
obsahující škrob............................... 10'—

ex 513 Lékárnické zboží upravené, jakož i všecky látky svými
nápisy, štítky, obaly a pod. označené jako léky i léky
pro zvířata, pokud nepodléhají vyššímu clu; dále che- 
micky jednotné zvlášť nejmenované látky určené vý
lučně k léčebným účelům:

1. přírodní, pevné, zřídelní produkty obsahující ku
chyňskou sůl, nikoli však v pastilkách nebo smíšené 
s jinými látkami............................... 22'—

2. trenčiansko-teplické a piešťanské bahno’ léčivé . . beze cla

514 Vaty a obvazy, upravené k účelům léčebným:

a) obvazové látky:
1. kompresy naplněné léčivým bahnem .... 20'—
2. jiné............................................... 100'—

Poznámka: Podle čísla 514a) nutno proclívati též 
mulová obínadla s tkaným okrajem.

b) vaty a jiné obvazy ........... 40'—
516 Etherické oleje, jako oleje z květů; umělé voňavé látky,

jinde nejmenované.................................................... 35'—
ex 523 Nerostné barvy:

ex a) barvy zinkové a chromové :
1. zinková běloba, zinková šeď (kysličník zineč- 

natý) ....... ............................... beze cla
2. běloba ze sirníku zinečnatého, lithopon, Grif- 

fitova běloba.......................... ..... beze cla
ex 539 Mýdlo:

ex a) obyčejné:
tukové emulse, prosté minerálních olejů, pro 
koželužský průmysl .......... 8'—

ex 541 Glycerin:
b) čištěný nebo destilovaný ......... 25 —



Sbírka zákonů a nařízení, č. SS3. 1351

Nummer des 
osterreichischen 

Zolltarifes

aus 510

aus 513

514

516

aus 523

aus 539

aus 541

Benennung Zollsatz 
in Goldkronen

Andere chemische Erzeugnisse: 

aus e) Starke:
1. Kartoffelstárke (auch Kartoffelstárkemehl)

fiir 100 kg

12'—

3. andere Starke und Stárkemehle..................... frei
f) 1. Kleber und Schusterpapp ....... 32'—

2. Stárkegummi (Dextrin und anderer stárke- 
háltiger Gummiersatz, auch Etikettenleim) 17'—

3. Kleister, Schlichte und áhnliche starke- 
haltige Klebe- und Appreturmittel . . . 10'—

Arzneiwaren, zubereitet, sowie alle durch ihre Inschrif- 
ten, Etiketten, Umscháge u. dgl. sich ais Arznei-, auch 
Tierheilmittel ankundigenden Stoffe, soweit sie nicht 
einem hoheren Zolle unterliegen, ferner ausschlieBiich 
fůr arzneiliche Verwendung bestimmte chemisch ein- 
heitliche, nicht besonders benannte Stoffe:
1. Natůrliche, feste, kochsalzhaltige Quellenprodukte 

weder in Pastillenform gebracht noch mít anderen 
Stoffen versetzt............................................................. 22'—

2. Heilschlamm aus Trenčianské Teplice und Pieštany frei

Zu Heilzwecken vorgerichtete Watten und Verband- 
mittel:
a) Verbandstoffe:

1. Kompressen mít Fullung von Heilschlamm . . 20'—
2. andere.............................................. ..... 100'—

Anmerkung: Unter Nr. 514a) werden auch Mull- 
binden mit gewebter Kante verzollt.

b) Watten und andere Verbandmittel.......................... 40'—

Átherische Ole, wie Blůtenole; kůnstliche Riechstoffe, 
nicht anderweitig genannt.............................................. 35'—

Mineralfarben:
aus a) Zink- und Chromfarben:

1. ZinkweiB, Zinkgrau (Zinkoxyd) .... frei

2. SchwefelzinkweiB, Lithopone, GriffitweiB frei

Seife:

aus a) gemeine:
nicht mineralolhaltige Fettemulsionen zu Gerb- 
zwecken.................................................... 8'—

Glyzerin:
b) raffiniert oder destilliert ...... 25'—



1352 Sbírka zákonů a nařízení, č. 62 S.

číslo
rakouského

celního
sazebníku

Pojmenování
Clo ve zlatých 

korunách

ex 548

XLIY. Hračky a ozdoby na vánoční stromek.

Hračky a ozdoby na vánoční stromek, jakož i jejich sou-

za 100 kg

částky:

ex čí) dřevěné:

1. zhruba pracované, atd.:
sportovní saně.................................................... 12'—

2. jemně pracované, mořené, barvené, lakované, 
leštěné, pomalované:

a) sportovní saně.......................... 20'—

13) lyže 50'—

y) ostatní.......................... ..... 50'—

3. spojené s jemnými hmotami.......................... 100'—
ex c) z kamene, porculánu nebo hlíny, též ve spojení

s jemnými látkami:

1. kuličky na hraní a součástky loutek z porcu
lánu ................................................................... 5'—

2. jiné:

a) z hlíny ............ 12'50
p) z porculánu.............................................. 25'—

556

XLV. Díla literární a umělecká.

Z poznámek k této třídě:
ex 1. Modlitební knížky, ve vazbách potažených zcela 

nebo z části celuloidem nebo kostí nebo vystrojených tě
mito látkami, odbavují se podle čísla 549.

XLVI. Odpadky.

Mláto a matoliny......................................................... ..... . oeze cla



Sbírka zákonů a nařízení, č. Í2S. 1358

Nummer des 
ijsterreichischen 

Zolltarifes
B e n e n n u n g

Zollsatz 
in Goldkronen

fur 100 kg

XLIY. Spielwaren und Christbaumschmuck.

aus 548 Spielwaren und Christbaumschmuck, sowie Teile davon:

aus a) aus Holz:

1. grob gearbeitet, usw.:
Sportschlitten......................................... ..... .

2. fein gearbeitet, gebeizt, gefárbt, lackiert, 
poliert, bemalt:

a) Sportschlitten.........................................

/3) Skier.........................................................

y) andere .........................................................

3. in Verbindung mit feinen Stoffen . . . .
aus c) aus Stein, Porzellan oder Ton, auch in Ver

bindung mit feinen Stoffen:
1. Schusser und Puppenbestandteile aus Por

zellan ...................................................................

2. andere:

a) aus Ton ...................................................
/3) aus Porzellan..............................................

XLV. Literarische und Kunštgegenstánde.

Aus Anmerkungen zu dieser Klasse:
aus 1. Gebetbticher in Einbánden, ganz oder teilweise 

mit Zelluloid oder Bein iiberzogen oder damit aus- 
gestattet, sind nach Nr. 549 zollfrei zu behandeln.

XLVí. Abfálle.

556 Treber und Trester

12 —

20'— 

50 — 

50'— 

100'—

5'—

1250
25'—

frei



1354 Sbírka zákonů a nařízení, č. 121.

PříSoha B.

Cla při dovozu do Československé republiky.

Číslo česko
slovenského 

celního
Pojmenování zboží

Celní sazba 
v Kč

sazebníku

za 100 kg

VII. Ovoce, zelenina, rostliny a části rostlin.

ex 52 Semena výslovně nejmenovaná:
semena smrková.............................................................. 120'—

ex 62 
ex b)

Rostliny výslovně nejmenované a jejich části:
sušené neb upravené (na prach umleté nebo jinak roz

mělněné nebo barvené):

dřevěná moučka ......................................................... 10-50

VIII. Dobytek jatečný a tažný.

ex 71 Koně: za kus

ex a,) starší dvou let:
teplokrevní rasy Haflinger......................................... 900'—■

chladnokrevní rasy norické ......... 1100'—

ex b) do dvou let:
teplokrevní rasy Haflinger; chladnokrevní rasy no- 

rické ............................................................................. 550'-—

XIII. Nápoje: za 100 kg

ex 109 Víno, ovocné víno, vinný a ovocný mošt, šťávy z plodů, 
ovoce a bobulí, nezahuštěné; medovina:

ex a) v sudech:
vína rakouského původu z vinných krajů Grinzing, 

Nussberg, Klosterneuburg, Bisamberg, Langenzers- 
dorf, Stammersdorf, Falkenstein, Herrenbaum- 
garten,- Matzen, Mistelbach, Poysdorf, Heiligenstein, 
Langenlois, Zobing, Haugsdorf, Mailberg, Unter- 
Markersdorf, Pulkau, Retz, Krems, Loiben, Wachau, 
Baden, Gumpoldskirchen, Guntramsdorf, Pfaff- 
státten, Traiskirchen, Voslau, Morbisch, Oggau, 
Růst, St. Margareten, Deutsch-Landsberg, Stainz 
a přicházející z Rakouska, jsou-li doprovázena osvěd
čením o svém původu, vydaným rakouským úřadem 
k tomu oprávněným ........... 210'—

ovocné víno «„o • 21°-



Sbírka zákonů a nařízení, č. 120. 1355

Anlage B.

Zolle bei der Einfuhr nach der Čechoslovakischen Republik.

Nummer des 
čechoslovakischen 

Zolltarifes
Benennung

Zollsatz 
in Kč

fiir 100 kg

VII. Obst, Gemiise, Pflanzen xmd Pflanzenteile.

aus 52 Sámereien, nicht besonders benannte:
Fichtensamen.................................................... ..... 120 —

aus 62 
aus b)

Pflanzen und Pflanzenteile, nicht besonders benannte: 
getrocknet oder zubereitet (gepulvert oder sonst zer- 

kleinert oder gefárbt):

Holzmehl......................................................................... 10'50

VIII. Schlacht- und Zugvieh.

aus 71 Pferde: fůr Stůck

aus a) uber 2 Jahre alt:

Warmblutler der Haflinger Rasse ...... 900’—
Kaltbliitler der norischen Rasse............................... 1100-—

aus b) bis zum Alter von 2 Jahren:

Warmblutler der Haflinger Rasse; Kaltbliitler der 
norischen Rasse.............................................................. 550'—

XIII. Getránke. fiir 100 kg

aus 109 Wein, Obstwein, Wein- und Obstmost, Frucht-, Obst- 
und Beerensáfte, nicht eingedickte; Met:

aus a) in Fássern:

Weine osterreichischer Herkunft und osterreichi- 
schen Ursprungs aus den Weingegenden Grinzing, 
NuBberg, Klosterneuburg, Bisamberg, Langenzers- 
dorf, Stammersdorf, Falkenstein, Herrenbaumgar- 
ten, Matzen, Mistelbach, Poysdorf, Heiligenstein, 
Langenlois, Zobing, Haugsdorf, Mailberg, Unter- 
Markersdorf, Pulkau, Retz, Krems, Loiben, Wachau, 
Baden, Gumpoldskirchen, Guntramsdorf, Pfaffstát- 
ten, Traiskirchen, Voslau, Morbisch, Oggau, Růst. 
St. Margareten, Deutsch-Landsberg, Stainz, wenn 
sie von einer durch die hiezu berufene bsterreichi- 
sche Behorde ausgestellten Ursprungsbescheinigung 
begleitet sind ......................................................... ..... . 210'—

Obstwein . . ............. . 210'—



1356 Sbírka zákonů a nařízení, č. Ě2á.

Číslo česko
slovenského 

celního 
sazebníku

Pojmenování zboží Celní sazba 
v Kč

za 100 kg

ex b) v lahvích:

vína rakouského původu z vinných krajů Grinzing, 
Nussberg, Klosterneuburg, Bisamberg, Langenzers- 
dorf, Stammersdorf, Falkenstein, Herrenbaumgar- 
ten, Matzen, Mistelbach, Poysdorf, Heiligenstein, 
Langenlois, Zobing, Hausdorf, Mailberg, Unter- 
Markersdorf, Pulkau, Retz, Krems, Loiben, Wachau, 
Baden, Gumpoldskirchen, Guntramsdorf, Pfaffstát- 
ten, Traiskirchen, Voslau, Morbisch, Oggau, Růst, 
St. Margareten, Deutsch-Landsberg, Stainz a při
cházejí z Rakouska, jsou-li doprovázena osvědčením 
o svém původu, vydaným rakouským úřadem k tomu 
oprávněným .......... 0 .. . 487'50

ex 127

XIV. Potraviny.
Kakaová hmota; čokoláda, čokoládové náhražky a vý

robky :
čokoládové výrobky.........................................................

ex 183
a)
b)
v)
d)
e)

XXII. Bavlna, příze a zboží z ní, 
též pomísené jinými předivy rostlinnými, nikoli však 

vlnou nebo hedvábím.
Bavlněná příze: 

jednoduchá, surová:
do čís. 12 po anglicku ...........
přes čís. 12 až čís. 29 po anglicku...............................
přes čís. 29 až čís. 50 po anglicku .......
přes čís. 50 až čís. 70 po anglicku.......................... .
přes čís. 70 až čís. 90 po anglicku.......................... .

ex P o z n á m k y.
1. Bavlněná příze útková pro tkalcovny na látky 

polohedváimé, jednoduchá, surová, ve způsobě po
táčů na krátkých nebo prostupujících cívkách, 
které nejsou přes 13 cm dlouhé a přes 22 mm 
tlusté, na dovolovací list pod dozorem a za pod
mínek stanovených nařízením:

z c) přes čís. 29 až čís. 50 po anglicku . . . 
z d) přes čís. 50 až čís. 70 po anglicku . . .

ex 2. Jednoduchá surová příze bavlněná k výrobě tylu, 
záclon, výšivek a krajek na dovolovací list pod do
zorem a za podmínek stanovených nařízením:

z c) přes čís. 29 až čís. 50 po anglicku . . . 
z d) přes čís. 50 až čís. 60 po anglicku . . . 
z d) a e) přes čís. 60 až čís. 80 po anglicku .

1500'—

126'— 
17P— 
297'-— 
456-— 
516'—

207'—
336'—

207'—
336'—
396'—



Sbírka zákonů a nařízení, č. 82i. 1357

Nummer des 
éechoslovakischen 

Zolltarife.i
Benennung Zollsatz 

in Kč

aus b) in Flaschen:

fur 100 kg

Weine osterreichischer Herkunft und osterreichischen 
Ursprungs aus den Weingegenden Grinzing, NuB- 
berg, Klosterneuburg, Bisamberg, Langenzersdorf, 
Stammersdorf, Falkenstein, Herrenbaumgarten, 
Matzen, Mistelbach, Poysdorf, Heiligenstein, Lan-

.

genlois, Zobing, Haugsdorf, Mailberg, Unter- 
Markensdorf, Pulkau, Retz, Krems, Loiben, Wachau, 
Baden, Gumpoldskirchen, Guntramsdorf, Pfaff-
statten, Traiskirchen, Yoslau, Morbisch, Oggau, 
Růst, St. Margareten, Deutsch-Landsberg, Stainz, 
wenn sie von einer durch die hiezu berufene oster- 
reichische Behorde ausgestellten Ursprungsbeschei- 
nigung begleitet sind.................................................... 487'50

aus 127

XIV. EíBwaren.
Kákaomasse; Schokolade, Schokoladesurrogate und

-fabrikáte:
Schokoladefabrikate......................................................... 1500'—

aus 183

XXII. Baumwolle, Garne und Waren daraus,
auch gemengt mit anderen vegetabilischen Spinnstoffen, 

aber ohne Beimischung von Wolle oder Seide.

Baumwollgarne: 
einfach, roh:

a) bis Nr. 12 englisch......................................................... 126'—
b) liber Nr. 12 bis Nr. 29 englisch.................................... 171'—
c) liber Nr. 29 bis Nr. 50 englisch . ................................ 297'—
d) liber Nr. 50 bis Nr. 70 englisch.................................... 456'—
e) liber Nr. 70 bis Nr. 90 englisch.................................... 516'—

Aus Anmerkungen.
1. Baumwollene SchuBgame fůr die Halbseidenweberei, 

einfach, roh, in Pinkopsformat, auf kurzen oder auf
durchgehenden Hůlsen, die nicht liber 13 cm lang und 
nicht uber 22 mm dick sind, auf Erlaubnisschein unter 
den im Verordnungswege vorzuzeichnenden Bedingun- 
gen und Kontrollen:

aus c) liber Nr. 29 bis Nr. 50 englisch.......................... 207'—
aus d) uber Nr. 50 bis Nr. 70 englisch ... . . 336'—

Aus 2. Einfache, rohe Baumwollgarne zur Tůll-, Yor- 
hang-, Stickerei- und Spitzenfabrikation, auf Erlaub
nisschein unter den im Verordnungswege vorzuzeich
nenden Bedingungen und Kontrollen: 
aus c) uber Nr. 29 bis Nr. 50 englisch ...... 207'—
aus d) uber Nr. 50 bis Nr. 60 englisch.......................... 336'—
aus d) und e) uber Nr. 60 bis Nr. 80 englisch . . . 396'—



1358 Sbírka zákonů a nařízení, č. Jg|.

Číslo česko
slovenského 

celního 
sazebníku

Pojmenování zboží Celní sazba 
v Kč

ex 184 dvojpramenná, surová:
za 100 kg

a) do čís. 12 po anglicku............................... ..... 171'—•
b) přes čís. 12 až čís. 29 po anglicku ........ 216'—
c) přes čís. 29 až čís. 50 po anglicku ........ 342'—
d) přes čís. 50 až čís. 70 po anglicku . ....... 540'-—
e) přes čís. 70 po anglicku............................... .....

ex Poznámka. Dvojpramenná surová příze ba
vlněná pro tkalcovny na látky polohedvábné, potom 
k výrobě tylu, záclon, výšivek a krajek, na dovolovací 
list pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením:

480'—

z c) přes čís. 29 až čís. 50 po anglicku..................... 252'—
z d) přes čís. 50 až čís. 60 po anglicku..................... 420'—

ex 185

z d) & e) přes čís. 60 až čís. 80 po anglicku . . .t .

troj- nebo vícepramenná, jednou skaná, surová:

336'—

a) do čís. 12 po anglicku ............ 216'—
b) přes čís. 12 až čís. 29 po anglicku ........ 261'—
c) přes čís. 29 až čís. 50 po anglicku.................................... 387'—
d) přes čís. 50 po anglicku....................................................

ex Poznámka. Bavlněná příze troj- nebo více
pramenná přes čís. 60 po anglicku k vyšívání (nit vy- 
šívací) na dovolovací list pod dozorem a za podmínek 
stanovených nařízením:

600'—

186

1. přes čís. 60 až čís. 80 po anglicku...............................

troj- nebo vícepramenná, opětovně skaná, surová:

420'—

a) do čís. 12 po anglicku . . . ............................... 261'—
b) přes čís. 12 až čís. 29 po anglicku ........ 297'—
c) přes čís. 29 až čís. 50 po anglicku............................................................... 450'—
d) .

187

přes čís. 50 po anglicku....................................................

Bavlněná příze bílená, mercerovaná, barvená (také po
tištěná) podrobena jest přirážce k celní sazbě, stano
vené pro příslušnou surovou přízi, a to:

684'—

a) bílená......................................................... 8'— o '

b) mercerovaná......................................... 9 — s
<D

c) barvená (také potištěná).................................... ..... 14^-
O

d) bílená a mercerovaná ........ 14'—
32
o

e) barvená (také potištěná) a mercerovaná....................................

^Poznámka. Ve smluvním styku připočítávají se 
přirážky tohoto čísla ke smluvním clům, stanoveným 
pro surové příze.

16'— 0)
Ul



Sbírka zákonů a nařízení, č. I2f. 1359

Nummer des 
čechoslovakischen 

Zolltarifes
B e n e n n u n g

Zollsatz 
in Kč

fiir 100 kg

aus 184

a)
b)
c)
d)
e)

dubliert, roh:

bis Nr. 12 englisch ..... 
uber Nr. 12 bis Nr. 29 englisch 
uber Nr. 29 bis Nr. 50 englisch 

uber Nr. 50 bis Nr. 70 englisch 
uber Nr. 70 englisch ....

171'— 
216'— 
342'— 

540'— 
480 —

Aus Anmerkung. Dublierte, rohe Baumwoll- 
garne fůr die Halbseidenweberei, dann zur Tůll-, Vor- 
hang-, Stickerei- und Spitzenfabrikation, auf Erlaub- 
nisschein unter den im Verordnungswege vorzuzeich- 
nenden Bedingungen und Kontrollen:

aus cj uber Nr. 29 bis Nr. 50 englisch . 
aus d) uber Nr. 50 bis Nr. 60 englisch . . .
aus d) und e) uber Nr. 60 bis Nr. 80 englisch .

252'— 
420'— 
336 —

aus 185
a)
b)

c)
d)

drei- oder mehrdrahtig, einmal gezwirnt, roh:
bis Nr. 12 englisch.........................................
uber Nr. 12 bis Nr. 29 englisch .... 

uber Nr. 29 bis Nr. 50 englisch .... 
uber Nr. 50 englisch....................................

216'—
261'—

387'—
600'—

Aus Anmerkun g. Baumwollgarne, drei- oder 
mehrdrahtig, uber Nr. 60 englisch zum Sticken (Stick- 
faden), auf Erlaubnisschein unter den im Verordnungs
wege vorzuzeichnenden Bedingungen und Kontrollen:

1. uber Nr. 60 bis Nr. 80 englisch............................... 420'—

a)
b)
c)
d)

drei- oder mehrdrahtig, wiederholt gezwirnt, roh:

bis Nr. 12 englisch . . . . •...............................
uber Nr. 12 bis Nr. 29 englisch..........................
uber Nr. 29 bis Nr. 50 englisch..........................
uber Nr. 50 englisch..............................................

261'—
297'—
450'—
684'—

187

a)
b)

Baumwollgarne, gebleichte, merzerisierte, gefárbte (auch 
bedruckte), unterliegen einem Zuschlage zum Zolle fůr 
das betreffende rohe Garn, und zwar:

gebleichte von..................................................................

merzerisierte von..............................................................
c)
d)

e)

gefárbte (auch bedruckte) von ....................................

gebleichte und merzerisierte von....................................

gefárbte (auch bedruckte) und merzerisierte von . .
A n m e r k u n g. Im vertragsmáBigen Verkehre sind 

die Zuschlage dieser Nummer den Vertragszollen der 
rohen Garne zuzurechnen.

8'—

9'—

li
li'—
16'—



1360 Sbírka zákonů a nařízení, č. 121.

Číslo česko
slovenského 

celního 
sazebníku

Pojmenování zboží
Celní sazba 

v Kč

XXIII. Len, konopí, juta a jiná přediva rostlinná, vý
slovně nejmenovaná, příze a zboží z nich,

nikoli však pomísené bavlnou, vlnou nebo hedvábím.

za 100 kg

ex 205 Příze konopná (z konopného vlákna a z konopné koudele, 
též pomísená jinými předivy do této třídy patřícími); 
příze výslovně nejmenovaná:

72'—a) jednoduchá, surová..............................................................

XXIV. Vlna, vlněná příze a vlněné zboží, 
též pomísené jinými předivy, vyjma hedvábí.

ex 225 Příze česaná, výslovně nejmenovaná:
ex a) surová, jednoduchá:

ex 1. až čís. 45 metricky:
Poznámka. Příze z lidských vlasů, žíní nebo 

chlupů kozích a podobných, též navzájem pomísených
120'—(bez přimíšení ovčí vlny), až čís. 5 metricky ....

ex b) surová, dvoj- nebo vícepramenná:

ex 1. až čís. 45 metricky:
Poznámka. Příze z lidských vlasů, žíní nebo 

chlupů kozích a podobných, též navzájem pomísených
170'—- (bez přimíšení ovčí vlny), až čís. 5 metricky ....

ex 229 Vlněné zboží tkané, výslovně nejmenované, též potištěné:

ex b) váží-li čtvereční metr více než 200 až 700 g:

lodeny tyrolské podlé vzorníků uložených u zvláště
zmocněných celních úřadů.............................................. 1450'—

ex 233 Zboží stávkové, a pletené:
ex d) výslovně nejmenované:

váží-li tucet kusů nebo. tucet párů více než 1 kg . . . 3125'—

ex 238 Plsť a plstěné zboží (vyjma koberce na podlahu):

ex a) hrubá plsť ze zvířecí srsti (též přikrojená, dehtovaná 
nebo lakovaná):
plstěné desky, pravoúhlé; fasonové plsti k technickým
účelům.................................................................................. 384'—

ex b) jiná plsť a plstěné zboží:
ex 1. nepotištěné:

plstěné desky, pravoúhlé; fasonové plsti k technickým
1440'—



1361Sbfrka zákonů a nařízení, č. S2Í.

Nummer des 
čechoslovakischen 

Zolltarifes
Benennung Zollsatz 

in Kč

aus 205

XXIII. Flachs, Hanf, Jutě und andere nicht besonders 
benannte vegetabilische Spinnstoffe, Garne und Waren

daraus,
ohne Beimischung von Baumwolle, Wolle oder Seide. 

Hanfgařne (aus Hanffaser und Hanfwerg, auch gemischt

fůr 100 kg

mít anderen zu dieser Klasse gehorigen Spinnstoffen); 
nicht besonders benannte Game:

a) einfach, roh........................................................................ 72 —

aus 225

XXIV. Wolle, Wollengarne und Wollenwaren,
auch gemengt mít anderen Spinnstoffen, ausschlieBlich 

. der Seide.
Kammgarne, nicht besonders benannte:

aus a) roh, einfach:

aus 1. bis Nr. 45 metrisch:
A n m e r k u n g. Garne aus Menschen-, Rofí- oder 

Ziegenhaaren und dergleichen, auch untereinander ge
mischt (ohne Beimischung von Schafwolle), bis Nr. 5 
metrisch.......................... 120'—

aus b) roh, dubliert oder mehrdráhtig:

aus 1. bis Nr. 45 metrisch:
Anmerkung. Garne aus Menschen-, RoB- oder 

Ziegenhaaren und dergleichen, auch untereinander ge
mischt (ohne Beimischung von Schafwolle), bis Nr. 5 
metrisch.......................... 170'—

aus 229 Wollene Webewaren, nicht besonders benannte, auch

aus b)
bedruckt:
im Gewichte von mehr ais 200 bis 700 g per Quadrat-
meter:
Tiroler Loden nach Art der hinterlegten Muster uber 
besonders ermáchtigte Zollámter . 1450'—

aus 233 Wirk- und Strickwaren:
aus d) nicht besonders benannte:

im Gewichte uber 1 kg per Dutzend Stůcke oder 
Dutzend Paare ....

3125'—
aus 238 Filze und Filzwaren (mit Ausnahme von derlei FuB-

aus a)
teppichen) :
grobe Filze aus Tierhaaren (auch zugeschnitten, ge-
teert oder lackiert) :

Filzplatten, rechteekige; Fassonfilze fůr technische 
Zwecke ......

384'—•
aus b) andere Filze und Filzwaren:

aus 1. unbedruckt:
Filzplatten, rechteekige; Fassonfilze fůr tech
nische Zwecke 1440'—



1362 Sbírka zákonů a nařízení, č. igf.

číslo česko
slovenského 

celního 
sazebníku

Pojmenování zboží Celní sazba 
v Kč

za 100 kg

ex 239 Technické potřeby:

ex a) dna k sítům, provazy a lana ze žíní; hrubé mřížky, 
drhané sítě a podobné potřeby technické výslovně 
nejmenované:
kroucené žíně a chlupy, též na tkaninách . . . \ 410'—

XXV. Hedvábí a hedvábné zboží,
též pomísené jinými předivy.

ex 244 Hedvábí umělé:
a) surové nebo bílé, nebarvené:
1. jednoduché........................................................................ 1050'—
2. skané.............................................. .............................. 1400'—

ex 252 Zboží stávkové a pletené:
ex d) výslovně nejmenované:

z umělého hedvábí, bez přimíšení hedvábí a hedvábí
9000'—floretového...................................................................

ex 253 Stuhové zboží:
c) jiné:
1. nefasonované:

z umělého hedvábí, bez přimíšení hedvábí a hedvábí
floretového................................................................... 10.000'—

jiné.................................................................................. 12.000'—
2. fasonované:

z umělého hedvábí, bez přimíšení hedvábí a hedvábí
floretového................................................................... 11.000'—

jiné............................... ................................................... 13.000'—

ex 258 Zboží stávkové a pletené:
d) výslovně nejmenované........................................................ 6500'—

ex 259 Stuhové zboží:
c) jiné:
1. polohedvábné stuhy tkané na způsob rypsu, 6 cm 

široké nebo užší, barvené na černo, na Šedo nebo
na hnědo (stuhy na klobouky).......................... . 5850'—

2. nefasonované jiné............................... .... 7000'—
3. fasonované........................................................................ 8450'—

XXVI. Zboží konfekční. za kus

ex 267 Klobouky mužské a chlapecké:
ex a) z hedvábí a z tkanin všeho druhu, Maky; též garno-

váné:
čepice z tkanin všeho druhu, vyjma z hedvábí . . 12'—

269 Klobouky všeho druhu, ozdobené ......... 16 —



Sbírka zákonů a nařízení, č. |J»3. 1363

Nummer des 
čechoslovakischen 

Zolltarifeó
Benennung

■ ......
Zollsatz 
in Kč

aus 239 Technische Artikel:
fiir 100 kg

aus a) Siebboden, Seile und Taue aus RoBhaar; grobe Gitter,
gekníipfte Netze und dergleichen, nicht besonders 
benannte technische Artikel:
Krollhaare, auch auf Geweben..................................... 410'—

aus 244

XXV. Seide unii Seideinvaren,
auch mit andeřen Spinnstoffen gemiseht.

Kunstseide:
a) roh oder weifi, nicht gefárbt:
1. einfach............................................................... 1050'—
2. gezwirnt.................................................................... 1400'—

aus 252 Wirk- und Strickwaren:
aus cl) nicht besonders benannte:

aus Kunstseide, ohne Beimengung von Seide and 
Florettseide.......................... ..... 9000'—

aus 253 Bandwaren:
c) andere:
1. nicht fassonierte:

aus Kunstseide, ohne Beimengung von Seide und 
Florettseide............................... 10.000'—
andere .......................................... 12.000'—

2. fassonierte:
aus Kunstseide, ohne Beimengung von Seide und 

Florettseide.......................... 11.000'—
andere .......................................... 13.000'—

aus 258 Wirk- und Strickwaren:
d) nicht besonders benannte ............................... 6500'—

aus 259 Bandwaren:
c) andere:
1. ripsartig gewebte halbseidene Bánder in der Breite

von 6 cm oder darunter, Schwarz, grau oder braun 
gefárbt (Hutbánder) ....... 5850'—

2. nicht fassonierte andere .... 7000'—
3. fassonierte .......................... 8450'—

XXVI. Konfektionswaren. fur Štuek

aus 267 Kerren- und Knabenhtite:
aus a) aus Seide und Zeugstoffen aller Art, Gibus; auch

garniert:
Kappen aus Zeugstoffen aller Art, ausgenommen Seide 12'—

269 HUte aller Art, aufgeputzt............................... ..... „ . . ! 16'—

119



1364 Sbírka zákonů a nařízení, č. 82!.

Číslo česko
slovenského 

celního 
sazebníku

Pojmenování zboží
Celní sazba 

v Kč

ex 272 Deštníky a slunečníky, povlečené látkami:

za kus

ex a) nevystrojené drahými kovy:

3. z polohedvábí ................................................................ • 17'—

274 Šatstvo, prádlo, zboží výstrojné a jiné věci, šité z látek,
za 100 kg

výslovně nejmenované (vyjma pánské šatstvo, těžkou 
dámskou konfekci, kožešinu s. čís. 346 s podšívkou, 
pánské límce a pánské manžety, dámské, dívčí a dětské 
prádlo, jakož i lehkou konfekci pro dámy, dívky a děti, 
zdobené krajkami nebo výšivkami), buďtež vyclívány 
podle hlavní součástky, za kterouž se pokládá při dám
ské konfekci a při zboží výstrojném součástka stižená 
nej vyšším clem, se 40procentní přirážkou celní.

Pánské límce a pánské manžety: 

z bavlněných tkanin s. čís. 189 .................................... noo —

z ostatních bavlněných tkanin..................... ..... 4100'—-

Dámské, dívčí a dětské prádlo, jakož i lehká konfekce 
pro dámy, dívky a děti, zdobené krajkami nebo vý
šivkami :

z bavlněných tkanin s. čís. 189 neb 190.......................... 6500'—

z bavlněných tkanin s. čís. 191 neb 192, jakož i ze lně- 
ných neb vlněných tkanin.......................................... 10.000'—

z tkanin třídy XXV......................................................... 23.000'—

Kožešina s. pol. 346a), s podšívkou:
z celohedvábných tkanin z přírodního hedvábí . . . 15.000'—

z jiných tkanin.................................................................... 9000'—

Poznámky.
Za základ pro výpočet cla s přirážkou podle s. čís. 

274, pokud tato v předchozím ustanovení jest vázána, 
jest vžiti ve smluvním styku smluvní clo stanovené na 
součástku směrodatnou pro vyčlení.

Stužky, smyčky, prýmky, lemování, límce a manžety, 
také z hedvábí, zůstanou při vyclívání zboží s. čís. 274 
bez povšimnutí.

Při vyclívání těžké dámské konfekce zůstanou mimo 
to bez povšimnutí také límce a manžety, vyšívané.



Sbírka zákonů a nařízení, ě. |gá. 1365

Nummer des 
čechoslovakischen 

Zolltarifes
Benennung Zollsatz 

in Kč

aus 272 Regen- und Sonnenschirme mit ůberzůgen aus Zeug-
fůr Stůck

aus a)

stoffen:

ohne Montierung mit Edelmetallen:
3. aus Halbseide................................................................... 17 —

274 Kleidungen, Wásche, Putzwaren und andere genáhte
fiir 100 kg

Gegenstánde aus Zeugstoffen, nicht besonders be- 
nannte (mit Ausnahme der Herrenkleiderkonfektion, 
schweren Damenkonfektion, des Pelzwerks der T. Nr. 
346 gefiittert, der Herrenkrágen und Herrenman- 
schetten, der Damen-, Mádchen- und Kinderwásche, 
sowie der leichten Konfektion fur Damen, Mádchen 
und Kinder, mit Spitzen oder Stickereien verziert), 
sind nach ihrem Hauptbestandteile, ais welcher bei 
Damenkonfektionen und Putzwaren der hochstbelegte 
Bestandteil gilt, mit einem Aufschlage von 40 Prozent 
zu verzollen.

Herrenkrágen und Herrenmanschetten: 

aus Baumwollgeweben der T. Nr. 189.......................... 1100'—
aus anderen Baumwollgeweben ..................................... 4100'—

Damen-, Mádchen- und Kinderwásche, sowie leichte 
Konfektion fůr Damen, Mádchen und Kinder, mit 
Spitzen oder Stickereien verziert:

aus Baumwollgeweben der T. Nr. 189 oder 190 . . . 6500'—
aus Baumwollgeweben der T. Nr. 191 oder 192, sowie 

aus Leinen- oder Wollgeweben.................................... 10.000'—
aus Geweben der Klasse XXV......................................... 23.000'—

Pelzwerk der T. Pos. 346 a), gefůttert: 

mit Ganzseidengeweben aus Naturseide..................... 15.000'—
mit anderen Geweben ......................................................... 9000'—

Anmerkungen.

Im vertragsmáBigen Verkehre sind der Berechnung 
des Zoiles samt Aufschlag nach T. Nr. 274, soweit der 
letztere im vorstehenden gebunden ist, die Vertrags- 
zolle des fůr die Verzollung maBgebenden Bestand- 
teiles zugrunde zu legen.

Bánder, Maschen, Posamente, Einfassungen, Krágen 
und Manschetten, auch aus Seide, bleiben bei der Ver
zollung der unter T. Nr. 274 fallenden Waren auBer 
Betracht.

Bei der Verzollung der schweren Damenkonfektion 
bleiben aufíerdem auch Krágen und Manschetten, be- 
stickt, auBer Betracht.

119*



1366 Sbírka zákonů a nařízení, č. iS8.

Číslo česko
slovenského 

celního 
sazebníku

Pojmenování z boží Celní sazba 
v Kč

K všeobecným poznámkám k sazební 
třídě XXII. a ž XXVI.

Tkaniny, které j sou obroubeny nebo stehovány toliko 
jednoduše, nevyclívají se, nejde-li o předměty obchodu 
výstrojným zbožím, podle celních sazeb na věci šité, 
nýbrž uvaluje se na ně lOprocentní přirážka ke clu 
stanovenému na příslušnou tkaninu.

Hedvábné a polohedvábné tkaniny, které jsou obrou
beny nebo stehovány toliko jednoduše, nevyclívají se, 
nejde-li o předměty obchodu výstrojným zbožím, podle 
celních sazeb na věci šité, nýbrž uvaluje se na ně pouze 
Bprocentní přirážka ke clu stanovenému na příslušnou 
tkaninu.

Kapesní šátky, stolní prádlo, ložní prádlo a ručníky 
z příze bavlněné nebo z přediv třídy XXIII. s obrubami, 
zhotovenými tím způsobem, že se kraj tkaniny bez za
hnutí pouze pošije, nebo že se kraj tkaniny jednou nebo 
vícekráte ve větší nebo menší šířce zahne a zahnutý 
kus tkaniny pevně přišije, aniž by byly opatřeny pro
lamováním (azurovým stehem) jakéhokoliv způsobu 
nebo krášleny ozdobnými stehy nebo jiným způsobem, 
nepodrobují se proto ani celním sazbám pro Šité věci 
ani přirážce.

Toto zboží podléhá místo celním sazbám pro šité věci 
přirážce lOprocentní, stanovené v 5. všeobecné po
známce, odst. 2. ke třídě XXII. až XXVI., je-li opatřeno 
buď toliko jednoduchými ažurovými obrubami (obru
bami prostě nebo žebříčkem prolamovanými) nebo to
liko jednořadým prolamováním, jež běží uvnitř tkaniny 
souběžně s jejími kraji a jest zhotoveno zvláštními 
nitkami přesně týmž způsobem jako jednoduché azu
rové obruby, avšak nesouvisí s obrubou. T. zv. pavouci 
(hvězdicovité útvary) z nití, vzniklí na místech křižují
cího se prolamování, zůstanou při tom bez povšimnutí.

Textilní zboží, na němž jsou vyšita toliko písmena, 
též propletená nebo sama sebou ozdobná (monogramy, 
ozdobná písmena a pod.) nebo jména, čísla a pod., ne
počítá se za výšivky.

Při konfekčním zboží všeho druhu zůstanou ne
povšimnuty zcela bezpodstatné přídavky, které vzhle
dem k ceně a upotřebení předmětu nemají rázu zvlášt
ního přídavku nebo výzdoby (na př. kartáčové šňůrky, 
pouhé lemování na okrajích neb jednotlivé prýmky 
a pod.).



Sbírka zákonů a nařízení, č. 123. 1367

Nummer des 
teehoslovakisdien 

Zolltarifes
Benennung Zollsatz 

in Kč

Z u „A 11 g e m e i n e Anmerkungen z u den 
Tarif klassen XXII b i s XXVI.“

Gewebe, die nur mít einfachen Sáumen oder mít em- 
zelnen Náhten versehen sind, werden, sofern sie nicht 
in Gegenstánden des Putzwarenhandels bestehen, nicht 
nach den Zollsátzen fůr genáhte Gegenstande, sondern 
nur mít einem Zuschlage von 10% zu dem Zolle fůr 
das betreffende Gewebe belegt.

Seidene und halbseidene Gewebe, die nur mít einfa
chen Sáumen oder mit einzelnen Náhten versehen sind, 
werden, sofern sie nicht in Gegenstánden des Putz
warenhandels bestehen, nicht nach den Zollsátzen fůr 
genáhte Gegenstánde, sondern nur mit einem Zu
schlage von 5% zu dem Zolle fůr das betreffende Ge
webe belegt.

Taschentůcher, Tischzeug, Bettzeug und Handtůcher 
aus Garnen von Baumwolle oder Spinnstoffen der 
Klasse XXIII mit Sáumen, welche ohne Umbiegen des 
Geweberandes durch blofies Benáhen desselben oder 
durch ein- oder mehrfaches Umbiegen des Gewe
berandes in groBerer oder geringerer Breite und 
Festnáhen des umgebogenen Gewebestůckes herge- 
stellt und dabei weder mit Durchbrucharbeit (Ajour- 
náhten) irgendwelcher Art versehen, noch durch Zier- 
stiche oder in anderer Weise verziert sind, werden 
deshalb weder mit den Zollsátzen fůr genáhte Gegen
stánde noch mít einem Zollzuschlag belegt.

Fůr diese Waren wird an Stelle der Zollsátze fůr ge
náhte Gegenstánde der in Ziffer 5, Absatz 2 der allge- 
meinen Anmerkungen zu den Klassen XXII bis XXVI 
vorgesehene Zollzuschlag von 10% erhoben, wenn sie 
entweder nur mit einfachen Ajoursáumen (Halbstáb- 
chensáumen oder Ganzstábchensáumen) oder nur mit 
einem einreihigen Durchbruch versehen sind, welcher 
im Innern des Gewebes mit den Geweberándern gleich- 
lauft und in genau derselben Art wie die einfachen 
Ajoursaume, jedoch ohne Zusammenhang mit dem 
Saum, durch besondei"e Náhfáden hergestellt ist. Hie- 
bei bleiben die an den Kreuzungsstellen der Durch- 
brůche vorkommenden sogenannten Spinnen (stern- 
formige Fadengebilde) auBer Betracht.

Gespinstwaren, in die nur Buchstaben, wenn auch 
verschlungen oder in sich selbst verziert (Monogramme, 
Zierbuchstaben u. dgl.) oder Namen, Nummern u. dgl. 
eingestickt sind, werden nicht ais Stickereien verzollt.

Bei Konfektionswaren aller Art bleiben ganz unwe- 
sentliche Zutaten, die mit Růcksicht auf den Wert und 
Gebrauchszweck des Gegenstandes die Eigenschaft 
einer besonderen Zutat, beziehungensweise Aus- 
schmůckung nicht an sich tragen (zum Beispiel An- 
stoBschnůre, bloBe Randeinfassungen oder einzelne 
Litzen u. dgl.), auBer Betracht.

-



1368 Sbírka zákonů a nařízení, č. Í2É.

Číslo česko
slovenského 

celního 
sazebníku

Pojmenování zboží Celní sazba 
v Kč

ex 285

XXIX. Papír a papírové zboží.

Lepenka:

za 100 kj;

ex a) obyčejná, váží-li čtvereční metr 300 gramů a více:

lepenka ručně vyrobená............................................. 60'—

ex cj jemné kartony, pak všechny kartony natřené nebo
vzorkované barvami, též s vylisovanými vzory: 

jemné kartony, pak všechny kartony natřené nebo 
vzorkované barvami, též s vylisovanými vzory, 
vyjma vulkanfibr......................... .... . . . . . 225'—

ex 296 Papír výslovně nejmenovaný:

ex a) hladký:
papír hedvábný............................................................. ISO —

ex cj vzorkované lisovaný, krepovaný, rýhovaný nebo kra-
batý:
papír krepovaný . ........................................................ 252 —

298 Tiskopisy, oznámení a návěští:
a) dvou- nebo vícebarevné nebo potištěné zlatém nebo

stříbrem nebo zhotovené způsobem fotomechanickým 1080 —
b) jiné...................................................................................... 420'—

ex 300

Poznámka k s. čís. 299. Periodické časopisy 
módní obsahu odborného nebo literárního dlužno odba- 
vovati podle čís. 647 beze cla, když tento obsah není 
pouhým krátkým popisem vyobrazení u obrázků nebo 
není jen na zvláštních vložkách nebo obálkách.

Zboží z papíru, lepenky nebo papíroviny, výslovně nejme-

a)
nované:
z papíroviny, lepenky, papíru, vyjma z papíru čísla

290 b), 294 a 296 c) :
uzávěrky k lahvím.............................................................. 250'—
ostatní ................................................................................ 350'—

b) z papíru nebo s papírem čísla 290 b), 294 a 296 c),
potom všechno zboží s obrázky nebo s malbami: 

doutníkové a cigaretové špičky, zdobené zlatou barvou 360'—

dopisní papír v krabicích; alba, notesy; obchodní knihy
a podobné knihařské výrobky................................... 820'—

ostatní .................................................................................. 720 —
Poznámka. Zboží patřící do pol. a) & b) může 

býti též spojeno s obyčejnými hmotami.



Sbírka zákonů a nařízení, č. 121. 1369

Nummer des 
čechoslovakischen 

Zoíltarifes
Benennung Zollsatz 

in Kč

aus 285

XXIX. Papier- und Papierwaren.

Pappen (Pappendeckel) :

fur 100 kg

aus a) ordináre, im Gewichte von 300 g und melir per
Quadratmeter:
Handpappe.................................... ..... 60'—

aus c) řeine Kartons, dann alle mít Farben bestrichenen oder
gemusterten, auch dessiniert gepreBten:
feine Kartons, dann alle mít Farben bestrichenen
oder gemusterten, auch dessiniert gepreBten, mit
Ausnahme von Vulkanfiber ......... 225 —

aus 296 Papier, nicht besonders benanntes:

aus a) glatt:
Seidenpapier.............................................................. . 180'—

aus c) dessiniert gepreBt, kreppartig hergestellt, gouffriert
oder genarbt:
Kreppapier.............................................................. . 252'—

298 Drucksorten, Ankůndigungen und Plakate:
a) zwei- oder mehrfarbig oder mit Gold oder Silber be-

druckt oder auf photomeehanischem Wege hergestellt 1080'—
b) andere............................... . 420'—

Anmerkung zu T. Nr. 299. Periodisch ersehei-
nende Modejournale mit fachmánnischem oder litera-

aus 300

rischem Inhalte, wenn dieser Inhalt nicht bloB aus 
einer kurzen, den Abbildungen beigefůgten Beschrei- 
bung derselben besteht oder nicht nur auf separaten 
Einlagen oder Umschlágen sich befindet, sind nach 
Nr. 647 zollfrei zu behandeln.

Waren aus Papier, Pappe oder Papiermasse, nicht be-

a)
sonders benannte:

aus Papiermasse, Pappendeckel, Papier, mít Aus-
nahrne von Papier der Nr. 290b), 294 und 296c,): 

Scheiben fůr Flaschenverschlůsse.......................... 250'—
andere......................................... .............................. 350'—

b) aus oder mit Papier der Nr. 290b), 294 und 290c),
dann alle mit Bildern oder Malereien:
Zigarren- und Zigarettenspitzen, mit Goldfarbe 
verziert.............................................................. 360'—
Briefpapier in Kassetten; Albums, Notizbůcher; 
Gescháftsbůoher und áhnliche Buchbindererzeug- 
nisse................................................... ..... 820'—
andere.............................................. ..... 720'—

Anmerkung. Die unter a) und b) fallenden 
Waren auch in Verbindung mit gewohnlichen Ma- 
terialien.



1370 Sbírka zákonů a nařízení, č. 121.

číslo česko
slovenského 

' celního 
sazebníku

Pojmenování zboží
Celní sazba 

v Kč

za 100 kg

ex c) spojené s jemnými hmotami nebo knihařským plát
nem:

obchodní knihy a alba ........... 1050'—
ostatní, vyjma loutky a hračky....................................

Poznámka ks. čís. 300. Stužky, šňůrky a pod. 
z příze všeho druhu, jimiž jsou upraveny dopisní pa
píry, dopisní lístky, obálky a krabice s dopisními papíry

1200 —

jakož i alba, zůstanou při vyclívání nepovšimnuty.

Poznámka ks. čís. 298, 299 a 300. Tiskopisy 
v jazyku německém, jimiž se výhradně doporučují vý
robky rakouského průmyslu, a návody k jich upotře
bení podléhají polovici sazby příslušných položek.

XXX. Kaučuk, gutaperča a zboží z nich.

ex 312 Zboží z měkkého kaučuku, výslovně nejmenované, též 
spojené s obyčejnými nebo jemnými hmotami:

utěsňovací desky z kaučuku s příměsí osinku .... 800'—

ex 320 Technické potřeby:
o) ucpávky ........... .....................

XXXI. Voskované plátno a zboží z něho.

1200 —

325 Voskované plátno, výslovně nejmenované, také voskovaný
mušelín a voskovaná dykyta:

a) zboží metrové s neohraničeným vzorem..................... 1500'—
b) zboží zhotovené na určitou míru nebo zboží metrové

s ohraničeným vzorem............................... ..... 1700'—

ex 326 Zboží z voskovaného plátna, voskovaného mušelínu a 
voskované dykyty, vyjma zboží sedlářské, řemenářské 
a brašnářské:

ex a) též spojené s obyčejnými nebo jemnými hmotami:

potítka do klobouků ............................................... •

XXXII. Kůže vydělaná a kožené zboží.

1100'—

ex 328 Kůže hovězí a koňská, vydělaná na způsob podešvic (též 
na hnací řemeny) :

ex a) hřbety (croupons):

1. 493'—

ex b) jiná (vyjma kůži odpadkovou) :
390'—1. činěná tříslem............................... .....

c) kůže odpadková . .................................... 245'—



Sbírka zákonů a nařízení, č. |g|. 1371

Nummer des 
ďechoslovakischen 

Zolltarifeá
Benennung Zollsatz 

in Kč

aus c) in Verbindung mít feinen Materialien oder Buchbinder-

fur 100 kg

leinwand:
Gescháftsbůeher und Albums.................................... 1050 —
andere, mit Ausnahme von Puppen und Spielwaren 1200'—

aus 312

Anmerkung zu T. Nr. 300. Bándehen, Schnur- 
chen u. dgl. aus Garnen aller Art, die zuř Adjustierung 
von Briefpapier, Briefkarten, Briefumschlágen, Brief- 
papierbeháltnissen und Albums dienen, bleiben bei der 
Verzollung auBer Betracht.

A n m.e r k u n g zu T. Nrn. 298, 299 und 300. Druck- 
erzeugnisse in deutscher Sprache, welche ausschlieB- 
lich Erzeugnisse der osterreichischen Industrie an- 
empfehlen, und Gebrauchsanweisungen fur solche Er
zeugnisse unterliegen der Halíte des Zollsatzes der 
betreffenden Positionen.

XXX. Kautschuk imd Gutapercha und Waren daraus.

Waren aus weichem Kautschuk, nicht besonders be-
nannte, auch in Verbindung mit gewohnlichen oder 
feinen Materialien:
Dichtungsplatten aus Kautschuk mit Beimengung von 

Asbest.............................................................................. 800'—

aus 320 Technische Artikel:
c) Dichtungen ........................................................................ 1200'—

325

XXXI. Wachstuch und Waren daraus. 
Wachstuch, nicht besonders benanntes, auch Wachs-

a)
musselin und Wachs taffet:
Meterware ohne abgepaBtes Dessin............................... 1500 —

b) abgepaBt oder Meterware mit abgepaBtem Dessin . . 1700 —

aus 326 Waren aus Wachstuch, Wachsmusselin und Wachstaffet,
mit Ausnahme von derlei Sattler-, Riemer- und Tasch-

aus a)
nerwaren:
auch in Verbindung mit gewohnlichen oder1 feinen

Materialien:
Hutstreifen (SchweiBlederersatz) . .......................... 1100 —

aus 328

XXXII. Leder und Leďerwaren.
Rinds- und RoBleder, sohllederartig gearbeitet (auch fur

aus a)
Treibriemen):
in Růckenstůcken (Kroupons):

1. lohgar............................................................................. 493'—
aus b) anderes (mit Ausnahme des Abfalleders) :

1. lohgar............................................................................. 390'—
c) Abfalleder . . . . . ........... 245'--



1372 Sbírka zákonů a nařízení, č. 121,

Číslo česko
slovenského 

celního 
sazebníku

...

Pojmenování zboží
Celní sazbě 

v Kč

za 100 kg

ex 338 Zboží sedlářské a řemenářské, též spojené s jinými 
hmotami:

ex a) bez kovových součástek nebo s kováním, přezkami, 
kroužky, obloučky a jinými součástkami železnými 
nebo ocelovými (vyjma železné nebo ocelové sou
částky poniklované nebo jinými kovy povlečené):

velocipédová sedla.............................................................. 1350'—-

ex 339 Zboží brašnářské kožené, z voskovaného plátna a z hrub
ších látek:

b) vystrojené jinými kovy než pod a) jmenovanými (vy
jma kovy drahé), též spojené s obyčejnými nebo 
jemnými hmotami:

kožené peněženky s poniklovaným kuličkovým závěrem 2000'—

Poznámka. Sem patří též zboží čistě kožené, 
váží-li kus 1 kg nebo více.

2300'—

c) spojené s velmi jemnými hmotami, pak zcela kožené
zboží galanterní, váží-li kus méně než 1 kg . . . . 4580'—

ex 344 Technické potřeby:
ex b) hnací řemeny ploché, též řemeny metací:

1. z kůže'činěné tříslem...................................................

XXXIY. Zboží dřevěné; zboží ze surovin soustružnických 
a řezbářských.

910 —

ex 351 Dyhy, jakož i desky ze sklížených dyh;

ex a) nevykládané:

1. 105'—

ex 352 Dřevěné lišty (na nábytek, na rámy atd.):
ex a) hladké, nebo profilované:

4. bronzované, zlacené, stříbřené, jemně malované:

široké více než 3 cm.......................... 525'—

široké 3 cm nebo méně............................... 600'—

ex 353 Rámy (na obrazy, zrcadla atd.), nepatří-li do čís. 362:

a) z dřevěných lišt čís. 352 a) 1 & 2 . . . . . . . . 375'—

o) z dřevěných lišt čís. 352 a) 4 a b) . „ » . . . . 900'—



Sbírka zákonů a nařízení, č. 12 i. 1373

Nummer des 
čechoslovakisehen 

Zolltarifes
Benennung Zollsatz 

in Kč

fůr 100 kg

aus 338 Sattler- und Riernerwaren, auch in Verbindung mít an- 
deren Materialien:

aus a) ohne Metallbestandteile oder mít Beschlágen, Schnal- 
len, Ringen, Bůgeln und anderen Bestandteilen aus 
Eisen und Stáhl (mít Ausnahme des vernickelten 
oder mít anderen Metallen ůberzogenen) :

Fahrradsáttel................................................................... 1350'—

aus 339 Taschnerwaren aus Leder, Wachstuch und Zeugstoffen:

b) mít Montierungen aus anderen ais den unter a) ge- 
nannten Metallen (exklusive Edelmetalle), auch in 
Verbindung mít gewohnlichen oder feinen Mate
rialien :

Geldborsen aus Leder mit vernickelten Kugelver-
schlůssen .........................................................................

andere.......................... ................................................... .....
2000'— 
2300 —

Anmerkung. Hieher gehoren auch derlei Waren 
im Stůckgewichte von 1 kg und darůber aus Leder 
allein.

c) in Verbindung mit feinsten Materialien, dann Leder- 
galanteriewaren im Stůckgewichte unter 1 kg aus 
Leder allein................................................................... 4580'—

aus 344 Technische Artikel:

aus b) Treibriemen, flache, auch Schlagriemen:

1. aus lohgarem Leder......................................................... 910 —

XXXIV. Holzwaren; Waren aus Drechsler- und Schnitz-
síoffen.

aus 351 Furniere, auch durch Zusarnmenleimen von Furnieren 
hergestellte Platten:

aus a) nicht eingelegt:

1. roh.............................................................. ..... 105'—

aus 352 
aus a)

Holzleisten (fůr Mobel, Rahmen usw.) : 
glatt oder profiliert:

4. bronziert, vergoldet, versilbert, fein bemalt:

in der Breite von mehr ais 3 cm.................................... 525'—
in der Breite von 3 cm oder darunter.......................... 600'—

aus 353 Rahmen (zu Bildern, Spiegeln usw.), sofern sie nicht 
unter Nr. 362 fallen:

a) aus Holzleisten der Nr. 352 a) 1 und 2 ..... . 375'—
c) aus Holzleisten der Nr. 352 a) 4 und b)..................... 900'—



1374 Sbírka zákonů a nařízení, č. SSĚ.

Číslo česko- 
slovenského 

celního 
sazebníku

Pojmenování zboží Celní sazba 
v Kč

ex 354 Hole dřevěné nebo rákosové:

za 100 kg

b) zhruba opracované, mořené, barvené, pokostované, la-
kované nebo leštěné, též na konci okované .... 270'—

c) jemně opracované, pak všecky hole spojené s obyčej
nými hmotami (vyjma na konci okované) .... 450'—

d) spojené s jemnými hmotami ......... 1000'—
f) spojené s velmi jemnými hmotami.......................... . 2400'—

ex 356 Zboží výslovně nejmenované z obyčejného dřeva, též

ex a)

hoblované (hladce nebo profilované), zhruba osoustru- 
hované nebo zhruba vyřezávané, též sklízené, spáro
vané nebo jiným způsobem sestavené:

surové, nespojené s jinými hmotami:
ex 1. z měkkého dřeva:

krabice......................................................................... 120'—
ex 2. z tvrdého dřeva nebo dýhované (obyčejným dřevem) :

prkénka pro lupenkářství.......................................... 150'—
kopyta, dřevěné podpatky, rámy na pily, hoblíková 
lůžka .............................................................................. 200'—

ex surové, okované nebo jinak spojené se železem nebo

ex 1.
s jinými obecnými kovy: 
z měkkého dřeva:

krabice......................................................................... 240'—

ex 2. z tvrdého dřeva nebo dýhované (obyčejným dřevem) :

kopyta . . .............................................................. 280'—

ex c) mořené, barvené, pokostované, lakované, leštěné, pak

ex 1.

všecko zboží spojené s koží nebo s obyčejnými hmo
tami, vyjma zboží pod položkou b) zařáděné:

z měkkého dřeva:

krabice .................................................................... • 240'—

Poznámka. Prkénka z barveného nebo mořeného 
lipového nebo olšového dřeva pro továrny k výrobě 
tužek na dovolovací list pod dozorem a za podmínek 
stanovených nařízením .................................................... 32'—

ex 2.
>»

z tvrdého dřeva nebo dýhované (obyčejným dřevem) :

nábytek.................................... ................................... 220'—
krabice........................................................................ 350'—-

ex 357 Zboží výslovně nejmenované z jemného dřeva nebo tako-
výmto dřevem dýhované, též hoblované (hladce nebo 
profilované), zhruba osoustruhované nebo zhruba vy-



Sbírka zákonů a nařízení, č. ÍSS. 1375

Nummer des 
čechoslovakischen 

Zolltarifes
B e n e n n u n g Zollsatz 

in Kč

aus 354 Stocke aus Holz oder Rohr:

fiir 100 kg

b) grob bearbeitet, gebeizt, gefárbt, gefirniBt, lackiert
oder poliert, auch mít Zwingen.................................... 270'—

c) fein bearbeitet, dann alle in Verbindung mít gewohn-
lichen Materialien (mít Ausnahme der Zwingen) . . 450'—-

d) in Verbindung mít feinen Materialien.......................... 1000'—-
f) in Verbindung mit feinsten Materialien..................... 2400'—

aus 356 Waren, nicht besonders benannte, aus gewohnlichem

aus a)

Holz, auch gehobelt (glatt oder profiliert), grob ge
drechselt oder grob geschnitzt, auch verleimt, verfugt 
oder in anderer Weise zusammengebaut:

i^oh, nicht in Verbindung mit anderen Materialien:
aus 1. aus weichem Holz:

Schachteln.................................................................. 120'—
aus 2. aus hartem Holz oder furniert (mit gewohnlichem

Holz) :
Brettchen fůr Laubságezwecke............................... 150'—
Schuhleisten, Holzabsátze, Ságe und Hobelgestelle 200 —

aus b) roh, mit Beschlágen oder sonst in Verbindung mit

aus 1.

Eisen oder anderen unedlen Metallen:

aus weichem Holz:
Schachteln................................................... ..... 240 —

aus 2. aus hartem Holz oder furniert (mit gewohnlichem
Holz) :
Schuhleisten............................................................. 280 —

aus c) gebeizt, gefárbt, gefirniBt, lackiert, poliert, dann alle

aus 1.

in Verbindung mit Leder oder gewohnlichen Mate
rialien, mit Ausnahme der unter b) tarifierten: 
aus weichem Holz:

Schachteln.................................................................. 240'—
Anmerkung. Brettchen aus gefárbtem oder ge- 

beiztem Linden- oder Erlenholz fůr Fabriken zur Blei- 
stifterzeugung auf Erlaubnisscheine unter den im Ver- 
ordnungswege vorzuzeichnenden Bedingungen und 
Kontrollen............................................................................ 32'—

aus 2. aus hartem Holz oder furniert (mit gewohnlichem
Holz):

Mobel............................................................................ 220'—

aus 357

Schachteln..................................................................

Waren, nicht besonders benannte, aus feinen Holzern 
oder mít solchen furniert, auch gehobelt (glatt oder 
profiliert), grob gedrechselt oder grob geschnitzt, auch

350'—



1376 Sbírka zákonů a nařízení, č. §21.

Číslo česko
slovenského 

celního 
sazebníku

Pojmenování zboží Celní sazba 
v Kč

za 100 kg

ex b)

řezávané, též klížené, vyspárované nebo jiným způ
sobem sestavené:
mořené, barvené, pokostované, lakované, leštěné, pak 

všecko zboží spojené s kozí nebo s obyčejnými hmo
tami, vyjma zboží zařáděné pod položkou a): 

nábytek; dýmkové troubele z višňového dřeva . . . 400'—

ex 358 Zboží dřevěné výslovně nejmenované jemně osoustruho- 
vané, pak všecko zboží s vypálenými, vytlačenými nebo 
vykrouženými ornamenty, též spojené s kozí nebo s oby
čejnými hmotami; vycpávané zboží bez povlaku:
hoblíková lůžka...................................................................
krabice........................................................ .........................
cívky pro textilní stroje...................................................
kopyta, napínače obuvi, dřevěné podpatky.....................
nábytek.............................................................................

ex 359 Zboží dřevěné výslovně nejmenované jemně prolamované 
nebo vyřezávané; dřevěné zboží zlacené, stříbřené nebo 
bronzované (vyjma dřevěné lišty a rámy) ; dřevěné 
zboží jemně malované; dřevěné zboží výslovně nejmeno
vané, spojené s jemnými hmotami, vyjma kůži a po
vlaky ze zboží textilního:

krabice..................................................................................
nábytek .............................................................................

260'— 
350'— 
400 — 
475'— 
600'—

437'50
650'—

ex 360 Zboží dřevěné, výslovně nejmenované, vykládané (bulová 
práce, intarsie, dřevěná mosaika) ; dřevěné zboží vý
slovně nejmenované, čímkoli povlečené:

nábytek, vykládaný........................................................
ostatní nábytek..................................................................

ex 361 Zboží výslovně nejmenované z jiných surovin soustruž- 
nických a řezbářských než ze dřeva: 

ex c) z mořské pěny, lávy, celluloidu a z podobných umělých 
surovin řezbářských [vyjma napodobeniny látek 
jmenovaných pod položkou d) a e)], též spojené 
s obyčejnými nebo s jinými jemnými hmotami:

polotovary kulečníkových koulí k dalšímu zpracování
upravené .................................... ...............................

hřebeny, jehlice, sponky do vlasů....................................
knoflíky z celluloidu..........................

ex d) z pravého nebo napodobeného jantaru, gagatu, též spo
jené s obyčejnými, jemnými nebo s jinými velmi 
jemnými hmotami:

kuřácké náčiní (dýmky, špičky doutníkové a cigare
tové, násadce [do úst] k nim a pod.) . „ .

750'—
900'—

375'—
1800'—
1960'—

2880'—



Sbírka zákonů a nařízení, č. Í2Í. 1377

Nummer des 
ěechoslovakischen 

Zolltarifes
Benennung Zollsatz 

in Kč

aus b)

verleimt, verfugt oder in anderer Weise zusammen- 
gebaut:
gebeizt, gefárbt, gefirniBt, lackiert, poliert, dann alle

fur 100 kg

in Verbindung mít Leder oder gewohnlichen Mate- 
rialien, mít Ausnahme der unter a) tarifierten: 
Mobel; Pfeifenrohre aus Weichselholz..................... 400"—

aus 358 Waren, nicht besonders benannte, aus Holz, fein ge-
drechselt, dann alle mít eingebrannten, gepreBten oder 
gefrásten Ornamenten, aucli in Verbindung mit Leder 
oder gewohnlichen Materialien; gepolsterte Waren 
ohne ůberzug:
Hobelgestelle........................................................................ 260"—
Schachteln........................................................................ 350 —
Špulen fur Textilmaschinen......................................... 400'—
Schuhleisten, Schuhstrecker, Holzabsátze .... 475'—
Mobel.................................................................................. 600'—

aus 359 Waren, nicht besonders benannte, aus Holz mit fein
durchbrochener oder Biidhauerarbeit; vergoldete, ver- 
silberte oder bronzierte Holzwaren (mit Ausnahme 
der Holzleisten und Rahmen); fein bemalte Holz
waren; nicht besonders benannte Waren aus Holz in 
Verbindung mit feinen Materialien, mit AusschluB 
von Leder und von Úberziigen aus Textilwaren: 
Schachteln................................................................... . 437'50
Mobel.................................................................................. 650'—

aus 360 Waren, nicht besonders benannte, aus Holz mit einge-
legter Arbedt (Boule, Intarsien, Holzmosaik); nicht 
besonders benannte Waren aus Holz mit Úberziigen 
aller Art:
Mobel, mit eingelegter Arbeit............................... ..... . 750'—
andere Mobel......................................... ..... 900'—

aus 361 Waren, nicht besonders benannte, aus anderen Drechsler-

aus c)
und Schnitzstoffen ais Holz:
aus Meerschaum, Lava, Zelluloid und áhnlichen kunst-

lichen Schnitzstoffen (mit Ausnahme von Imita- 
tionen der unter d) und e) genannten Stoffe), auch 
in Verbindung mit gewohnlichen oder andeien 
feinen Materialien:

zur weiteren Verarbeitung vorgerichtete Billardballen- 
stiicke. .............................................................. 375'—

Kámme, Nadeln, Haarspangen.................................... 1800'—
Knopfe aus Zelluloid......................................................... 1960'—

aus d) aus Bernstein, Gagat, echt oder imitiert, auch in Ver-
bindung mit gewohnlichen, feinen oder anderen 
feinsten Materialien:

Rauchrequisiten (Pfeifen, Zigarren- und Zigaretten- 
spitzen, Mundstůcke hiezu u. dgl.).......................... 2880'—



1378 Sbírka zákonů a nařízení, č. 121.

číslo česko
slovenského 

celního 
sazebníku

Pojmenování zboží Celní sazba 
y Kč

ex e) z pravé nebo napodobené slonoviny, perleti, želvoviny, 
též spojené s obyčejnými, jemnými nebo s jinými 
velmi jemnými hmotami:

hřebeny, jehlice, sponky do vlasů:

pravé .............................................................. .....
napodobené ..............

XXXV. Sklo a Skleněné zboží.

za 100 kg

3240'— 
1800'—

373 Skleněné hrušky pro elektrické žárovky..........................

XXXVI. Zboží kamenné,

z kamene, nepálených zemin, cementu a kamenné směsi.

250'—

ex 400

ex a)

Zboží z cementu nebo sádry, výslovně nejmenované, též 
spojené se dřevem nebo s hrubě pracovanými součást- 

. kam i ze železa nebo z jiných obecných kovů: ,

nebroušené, nenatřené, ani nelakované:
stavební desky z magnesitového cementu a dřeva . . 8'—

ex 404

a)

Umělé brusy a brousky, též spojené se dřevem, železem 
nebo s jinými obecnými, kovy:
ze smirku, karborunda nebo z podobných tvrdých 

brusidel............................................................................. 180'—

ex 408 Kamenné zboží jemné, t. j. předměty přepychové (těžítka, 
svícny, misky, kalamáře a podobné drobnůstky [nip- 
pes] ; sochy, poprsí, figury zvířecí a jiné plastické vý
robky až do 5 kg váhy), hračky; všechny tyto před
měty též spojené s obyčejnými hmotami:

drobnůstky (nippes), sochy, poprsí a figury zvířecí, 
ze sádry ........................................................................

* XXXVII. Zboží hliněné.

500 —

ex 413

ex a)

ex 1.

Cihly ohnivzdorné:
dinasové (dinasbriks), z magnesitu, bauxitu a tuhy: 

ve váze kusu do 5 kg: 
magnesitové cihly............................... ..... 14'—

ex 2. ve váze kusu přes 5 kg:
magnesitové cihly......................................................... 21'—

ex 418' Stavební okrasy (též terakotové), polévané nebo nepolé- 
vané:
Staussovy rohože 0 ....... a . . 36'—



1379Sbírka zákonů a nařízení, č. 121.

Nummer des 
čechoslovakis/‘hen 

Zolitarifes
Benennung Zollsatz 

in lič

aus e) aus Elfenbein, Perlmutter, Schildpatt, echt oder imi- 
tiert, auch in Verbindung mít gewohnlichen, fei- 
nen oder anderen feinsten Materialien:

Kámme, Nadeln, Haarspangen:

echt.............................................................. ..... .
imitiert.................................................... .....

XXXV. Glas ur.d Glaswaren.

fiir 100 kg

3240-—
1800'—

373 Glaskolben (Glasbirnen) fůr elektrische Glůhlampen . .

XXXVI. Steinwaren,

aus Steinen, nicht gebrannten Erden, Zementen und 
Steingemengen.

250'—

aus 400

aus a)

Waren aus Zement oder Gips, nicht besonders benannte, 
auch in Verbindung mit Holz oder grob gearbeiteten 
Bestandteilen aus Eisen oder anderen unedlen Metal- 
len:

weder geschliffen, noch angestrichen oder lackiert: 
Bauplatten aus Magnesitzementmortel und Holz . . 8'—

aus 404

a)

Kůnstliche Schleif- und Wetzsteine, auch in Verbindung 
mit Holz, Eisen oder anderen unedlen Metallen:

aus Schmirgel, Karborundum oder áhnlichen harten 
Schleifmitteln.............................................................. 180'—

aus 408 Steinwaren, feine, d. i. Luxusgegenstande (Briefbe- 
schwerer, Leuchter, Schalen, Tintenfasser und der- 
gleichen Nippes; Statuen, Busten, Tierfiguren und 
andere plastische Erzeugnisse im Gewichte bis zu 5 
kg), Spielzeug; alle diese auch in Verbindung mit ge
wohnlichen. Materialien:

Nippes, Statuen, Busten und Tierfiguren, aus Gips

XXXVII. Tonwaren.

500 —

aus 413 Ziegel, feuerfeste:
aus a)

aus 1.

aus 2.

Dinas-, Magnesit-, Bauxit- und Graphitziegel: 

im Einzelgewichte bis 5 kg:
Magnesitziegel . .......................... .....
im Einzelgewichte uber 5 kg:
Magnesitziegel....................................................

1 
1 

rH 
C
\l

aus 418 Bauornamente (auch aus Terrakotta), glasiert oder un- 
glasiert:

StauBgeflechte ............................................... ..... 36'—

120



1380 Sbírka zákonů a nařízení, č. 12!.

Číslo česko
slovenského 

celního 
sazebníku

ex 426

za 100 kg

Hliněné zboží jiné (jinde nezařáděné), spojené:

ex b)

ex 428

a)
ex c)

ex 431

a)
b)
c)

ex 432

a)

1.

2.

3.

4.
5.
6.

jx b)

ex 1.
2.

3.
4.

s jemnými hmotami: 
hliněné dýmky . 600 —

XXXVIII. železo a železná zboží.

Surové železo; železo a ocel, obojí staré ve zlomcích a 
odpadcích k tavení a sváření:

železo surové.................................................................... 9'50
ferromangan, ferrosilicium (50 až 90% silicia), ferro- 

chrom, ferronikl, ferrowolfram, ferromolybden, fer- 
rovanadium, ferroaluminium:
ferrosilicium (30 až 95% silicia)-..................... ..... . beze cla

železo a ocel v tyčích, kované, válcované nebo tažené:

nefasonované ....................................................................
fasonované ....................................................................
železo okrasné, ornamentované ........

Plechy a plotny:

neopracované (surové) [černé plechy] : 

silné 2 mm nebo silnější:

silné 5 mm nebo silnější..........................................
slabší 5 mm až 2 mm ...............................................
slabší 2 mm až 1 mm...............................................
slabší 1 mm až 0-6 mm ...............................................

Poznámka ks. pol. a)2 a o)3. Ploché železo
na želízka k nožům ..........................................................

slabší 0-6 mm až 0-4 mm..........................................
slabší 0 4 mm až 0 25 mm............................... ..... .
slabší 0 25 mm........................................................

Poznámka. Páskové železo široké 100 mm 
nebo širší a silné aspoň 1 mm v kotoučích pro vál
covny za studená na dovolovací list pod dozorem a 
za podmínek stanovených nařízením ...........................

hlazené (dresované) nebo mořené (dekapované):

silné 1 mm nebo silnější.......................... ..... . .
slabší 1 mm až 0 6 mm ..........
slabší 0-6 mm až 0-4 mm ..........................................
slabší 0 4 mm .. ».o ....... .

39 — 
45-59 
58-50

58-50 
6175 
65 — 
71-50

45-50 
78 — 
84-50 
91 —

45'50

78-— 
84-50 
91 — 

100-80



Sbírka zákonů a nařízení, č. 121. 1381

Nummer des 
čeehoslovakischen 

ZoIItarifes
Benennung Zollsatz 

in Kč

fur 100 kg

aus 426 Tonwaren, andere (nicht anderweitig tarifierte), in

Verbindung:

aus b) mít feinen Materialien:
Tonpfeifen........................................................................ 600'—

XXXVIII. Eisen und Eiseuwaren.

aus 428 Roheisen; Eisen und Stáhl, alt gebrochen und in Abfál- 
len zum Smelzen und SchweiBen:

a) Roheisen.............................................................................. 9'50
aus c) Ferromangan, Ferrosilicium (50 bis 90% Silicium), 

Ferrochrom, Ferronickel, Ferrowolfram, Ferromo- 
lybden, Ferrovanadium, Ferroaluminium:

Ferrosilicium (30 bis 95% Silicium)............................... frei

aus 431 Eisen und Stáhl in Stáben, geschmiedet, gewalzt oder ge- 
zogen:

a) nicht fassoniert................................................................... 39'—
b) fassoniert............................................................................. 45'50
c) Ziereisen, ornamentiert......................................... ..... . 58'50

aus 432 Blech und Platten:

a) roh (Schwarzblech), in der Stárke:

1. von 2 mm oder mehr:

von 5 mm oder mehr.................................................... 58'50
unter 5 mm bis 2 mm ........... 6175

2. unter 2 mm bis 1 mm.................................................... 65'—
3. unter 1 mm bis 0-6 mm...............................................

Anmerkung zu T. P. a) 2. und a) 3. Flach-

71'50

eisen fůr Messerklingen............................................... 45'50
4. unter 0-6 mm bis 0-4 mm.......................................... 78'—
5. unter 0-4 mm bis 0-25 mm.......................................... 84'50
6. unter 0-25 mm..........................................' . . .

Anmerkung. Bandeisen in einer Breite von 
100 mm oder daruber und einer Stárke von minde- 
stens 1 mm in Ringen fůr Kaltwalzwerke, auf Er- 
laubnisscheine unter den im Verordnungswege vor-

91'—

zuzeichnenden Bedingungen und Kontrollen . . . 45'50
aus b) dressiert oder dekapiert, in der Stárke:

aus 1. von 1 mm oder mehr..................... ..... 78'—
2. unter 1 mm bis 0 6 mm..................... ..... 84'50
3. unter 0-6 mm bis 0-4 mm.......................................... 91 —
4. unter 0-4 mm.......................................... 100'80

120*



1382 Sbírka zákonů a nařízení, č. ígf.

Číslo česko
slovenského 

celního 
sazebníku

Pojmenování Celní sazbao ž i
v Kč

za 100 kg

ex 433 Plechy a plotny prorážené, dírkované, hloubené nebo při
střižené :

ex b) 

ex c)

ex 434
a)

ex 439

ex a)

hlazené nebo mořené (dekapované):

pásky na bedny ..............................................................

ostatní:

pásky na bedny . .......................... ..............................

Drát:
a) válcovaný..........................

fí) ostatní:
silný 1-5 mm nebo silnější..........................................
slabší 1-5 mm až 0-5 mm...............................................
slabší 0-5 mm............................... ....................................

Trouby, nikoli však jich spojky, z kujného železa, válco
vané nebo tažené, nebo z kujné litiny, též s přehnutými, 
přiletovanými nebo navařenými přírubami; trouby 
vlnité:
neopracované (surové), též odrhnuté, se závity nebo 

s přírubami vrtanými nebo soustruhovanými:

dutá ocel v tyčích k výrobě dutých vrtáků.....................

168'—

288’—-

61'20

79-80 
105"—- 
126"—

39‘—

ex 445 

ex b)

ex c)

ex d)

ex 2.

Plechové zboží výslovně nejmenované:

z černého plechu, zhruba natřené, nebo z hladkého 
(dresovaného) plechu, též zhruba natřené:

uzávěry k páskům na bedny..........................................

obroušené, jemně natřené nebo pokostované, poolov- 
něné, pozinkované, pocínované (též z bílého plechu) ; 
též spojené s obyčejnými hmotami:

obroušené, jemně natřené nebo pokostované, poolov- 
něné, pozinkované, pocínované (též z bílého plechu); 
též spojené s obyčejnými hmotami, vyjma konve na 
mléko ..............................................................................

malované, potištěné, bronzované, lakované; smalto
vané nebo ze vzorkovaných plechů; též spojené s oby
čejnými hmotami:

ostatní:

uzávěrkové plomby.........................................................
osvětlovací tělesa a jejich součástky, smaltované . .

ex e) leštěné, poměděné, pomosazněné, niklované, plátované 
mědí, slitinami mědi nebo hliníkem, nebo po
stříbřené; též spojené s obyčejnými nebo s jemnými 
hmotami;

184"—

475-—

600"— 

750'—



Sbírka zákonů a nařízení, č. Í2Í. Í383

Nummer des 
čechoslovakischen 

Zoiltarifes
Benennung

Zollsatz 
in Kč

aus 433 Bleche und Platten, durchgeschlagene, gelochte, vertiefte 
oder zugeschnittene:

fúr 100 kg

aus b) dressierte oder dekapierte:
168'—

aus c)

aus 434

andere: -
Kistenreifen.............................................................. .....

Draht:

288'—

a)

aus 439

a) gewalzt............................... .........................................
/3) anderer in der Stárke:

von 1-5 mm oder mehr.......................... .....
unter 1-5 mm bis 0-5 mm..........................................
unter 0-5 mm...............................................

Rohren aus Sehmiedeisen, gewalzt oder gezogen, oder aus 
schmiedbarem GuB, auch mít gebortelten, angeloteten 
oder aufgeschweiBten Flanschen, mít Ausnahme von 
derlei Rohrenverbindungsstůcken; Wellrohre:

61'20

79'80
105'—
126'—

aus a) roh, auch gescheuert, mít Gewincten oder mít gebohrten 
oder abgedrehten Flanschen:
Hohlstahl in Stáben zur Herstellung von Hohl- 

bohrern ......................................................................... 39'—

aus 445 Blechwaren, nicht besonders benannte:

aus b) aus Schwarzblech, grob angestrichen oder aus dressier- 
ten Blechen, auch grob angestrichen:

Versehlusse zu Kistenreifen.......................................... 184'—

aus c) abgeschliffen, fein angestrichen oder gefirniBt, ver- 
bleit, verzinkt, verzinnt (auch aus WeiBblech) ; 
auch in Verbindung mit gewohnlichen Materialien:
abgeschliffen, fein angestrichen oder gefirniBt, ver- 

bleit, verzinkt, verzinnt (auch aus WeiBblech); 
auch in Verbindung mit gewohnlichen Materialien, 
mit Ausnahme von Milchkannen.......................... 475'—

aus d) bemalt, bedruckt, bronziert, lackiert; emailliert oder 
aus dessinierten Blechen; auch in Verbindung mit 
gewohnlichen Materialien:

aus 2. andere:
VerschluBplomben....................................................
Beleuchtungskorper und deren Bestandteile, email- 

liért.........................................................................

600'—

750'—

aus e) poliert, verkupfert, vermessingt, vernickelt, mit 
Kupfer, Kupferlegierungen oder Aluminium plat- 
tiert oder. versilbert; auch in Verbindung mit ge
wohnlichen oder feinen Materialien:

\
'■ft f



1384 Sbírka zákonů a nařízení, č. fgf.

Číslo česko
slovenského 

celního 
sazebníku

Pojmenování zboží Celní sazba 
v Kč

osvětlovací tělesa a jejich součástky, leštěné, poměděné, 
pomosazněné, niklované; též spojené s obyčejnými
nebo s jemnými hmotami . . . ................................

domácí střádanky, niklované..........................................

za 300 kg

1400'— 
1800'—

ex 451 Nápravy, čepy náprav, zděře a zákolníky pro povozy sil
niční :

a) 

ex b)
surové, dále neopracované 

dále opracované:
100'80

1. obyčejné nápravy a jich součástky ....... 230-—
452 Kosy a srpy, též spojené se dřevem . . . ... .

Poznámka. Zcela neb částečně pokostované, la
kované, bronzované, leštěné nebo zakalené (duhové) 
barvy ukazující kosy a srpy, potom kosy a srpy písmem 
podle patrony popsané, ozdobené vybroušenými čarami 
nebo tečkované údery kladivem, též řadově nebo vzor
kované, dlužno rovněž vyclívati podle čís. 452.

128 —

ex 453

454

a)

Těžké kovářské kleště, sochory, sochory vidlité (kozí nož
ky) a skalní nebozezy, též na ostří nebo na hraně brou
šené; duté skalní nebozezy:
duté skalní nebozezy .................................................... .....

Nosáky, motyky a lopaty (včetně lžic zednických), též 
spojené se dřevem:
neopracované (surové), též broušené na ostří nebo na 

hraně ..............................................................................

144'—

140'—
b) jinak obyčejně nebo jemně opracované.......................... 176 —

ex 455

ex a)

ex b)

Vidle na seno a hnůj a jiné hrubé vidle, hrábě a hrabky, 
též spojené se dřevem:
neopracované (surové), též s upravenými špičkami:

vidle na seno a hnůj a jiné hrubé vidle.....................
jinak obyčejně nebo jemně opracované, též leštěné nebo 

niklované :
vidle na seno a hnůj a jiné hrubé vidle.....................

280'—

280'—
ex 456

ex a)
ex 1.

ex b)

Kladiva, palice; sekery všeho druhu; kleště, vyjma těžké 
kleště kovářské; kovadliny, kovadlinové babky, kovář
ské zápustky (tvárnice) : 
váží-li kus 500 g nebo více:

černé nebo obyčejně opracované:
kovadliny, váží-li kus více než 25 kg . . . . .
kladiva, palice, nástroje k naklepávání kos . . .
šroubové klíče.................................................... .....

váží-li kus méně než 500 g, pak bez ohledu na váhu 
všecky úplně nebo částečně leštěné nebo niklované:

210'—
290'—
370'—

kladiva, palice, nástroje k naklepávání kos 530'—
šroubové klíče c 672 —



Sbírka zákonů a nařízení, č. 121. 1385

Nummer des 
čeehoslovakischen 

Zolltarifes
Benennung Zollsatz 

in Ké

Beleuchtungskorper und deren Bestandteile, poliert, 
verkupfert, vermessingt, vernickelt; auch in Ver- 
bindung mít gewohnlichen oder feinen Materialien

fur 100 kg

1400“—
Heimsparkassen, vernickelt.................................... 1800'—

aus 451 Achsen, Achsenstummel, Achsenbiichsen und Achsen-

a)
stoBel fur StraBenfahrzeuge: 

roh, nicht weiter bearbeitet............................... ..... . 100'80
aus b) weiter bearbeitet:

1. gewohnliche Achsen und Bestandteile zu solchen . . 230•—
452 Sensen und Sicheln, auch in Verbindung mít Holz 128'—

aus 453

Anmerkung. Zu Nr. 452 gehoren auch ganz 
oder teihveise gefirniBte, lackierte, bronzierte, poberte 
oder Anlauffarben aufweisende (irisierte) Sensén und 
Sicheln, ferner solche mit aufpatronierter Schrift, 
mit durch Schliff hergestellten Zierlinien oder mit 
durch Hammerschláge hervorgebrachten, auch reihen- 
fórmig oder musterbildend angeordneten Tupfen.

Schwere Schmiedezangen, Brechstangen, GeisfůBe und
Steinbohrer, auch an der Schneide oder Kante ge- 
schliffen; Steinhohlbohrer:

Steinhohlbohrer.............................................................. 144'—
454 Krampen, Hauen und Schaufeln (einschlieBlich der

a)
Kellen), auch in Verbindung mit Holz:

roh, auch an der Schneide oder Kante geschliffen 140'—
b) in anderer Weise gewohnlich oder fein bearbeitet 176'—

aus 455 Heu-, Dung- und andere grobe Gabehi, Rechen und

aus a)
Harken, auch in Verbindung mit Holz: 

roh, auch an der Spitze zugerichtet:
Heu-, Dung- und andere grobe Gabeln .... 280'—

aus b) in anderer Weise gewohnlich oder fein bearbeitet, auch
poliert oder vernickelt:

Heu-, Dung- und andere grobe Gabeln .... 280'—
aus 456 Hámmer, Schlegel; Áxte, Beile, Hacken; Zangen mit

aus a)

AusschluB der schweren Schmiedezangen; Ambosse, 
AniboBstockel und Schmiedegesenke: 

irn Stíickgewichte von 500 g oder mehr:
aus 1. schwarz oder gewohnlich bearbeitet:

Ambosse im Stíickgewichte uber 25 kg . . . 210'—
Hámmer, Schlegel, Dengelzeuge................................ 290'—
Schraubenschliissel.......................................................... 370'—

aus b) im Stíickgewichte von weniger ais 500 g, sowie alle
ganz oder teilweise polierten oder vernickelten, ohne 
Ríicksicht auf das Stiickgewicht:

Hámmer, Schlegel, Dengelzeuge...................................... 530'—
Schraubenschliissel ................................................................ 672'—



1386 Sbírka zákonů a nařízení, č. 821-

Číslo česko
slovenského 

celního 
sazebníku

Pojmenování zboží

ex 460 želízka do hoblíků a dláta, teslíky, výslovně nejmenované 
nebozezy, razidla, průbojnice a jiné nástroje výslovně 
nejmenované; všecky tyto nástroje, též úplně nebo čá
stečně leštěné nebo poniklované:

provlaky na drát . . . ..........................................
teslíky, pneumatické nástroje, ozuby ke strojům 

brázdícím (šramacím)..............................................

ex 461 Hřebíky a drátěnky:
b) hřebíky drátěné, též odrhnuté.....................• • . . .

ex 462 Šroubové matice a svorníky, bez závitu; nýty:

a) neopracované (surové), o průměru dříku nebo otvoru:
1. 14 mm nebo větším...................................................
2. menším 14 mm až 7 mm..............................................
3. menším 7 mm..............................................................

463 Šrouby, šroubové matice a svorníky, se závitem:

a) neopracované (surové), o průměru dříku nebo otvoru:

1. 14 mm nebo větším...................................................
2. menším 14 mm až 7 mm..............................................
3. menším 7 mm až 4 mm ...............................................
4. menším 4 mm..............................................................

b) obyčejně nebo jemně opracované, o průměru dříku nebo 
otvoru:

1. 14 mm nebo větším....................................................
2. menším 14 mm až 7 mm.................................... ..... .
3. menším 7 mm až 4 mm ...............................................
4. menším 4 mm.......................... ...............................

ex 466 Drátěné zboží výslovně nejmenované:

ex a) neopracované (surové) neb obyčejně opracované:

ex 1. z drátu silného 1-5 mm nebo silnějšího:

závlačky a řeznické háky..............................................
drátěná lana ...................................................................

ex 2. z drátu slabšího 1-5 mm:

drátěné kartáče ..............................................................

ex b) jemně natřené, pocínované, pozinkované:
drátěná pletiva, pozinkovaná.........................................

Poznámka. Drátěná lana čís. 466a ) 2 a b) . . .
ex c) jinak jemně opracované, též leštěné nebo poniklované; 

drát opředený vlákny přediv:
drátěné závěsy k nástěnným lampám.....................
drátěné závěsy k visacím lampám; deštníkové pruty 

a kostry •Qeooevoocaoe..

Celní sazba 
v Kč

za 100 kg

600-—

900‘-

128-

120-

190'-
240'-

215'
290'
360'
430'-

290'
360'
430'-
500'-

154'-
300'-

400'-

400'-

387'-

400'-

550'-



Sbírka zákonů a nařízení, č. S2I. 1387

Nummer des 
čechoslovakischen 

Zolltarifes

aus 460

aus 461
b)

aus 462
a)
1.
2.

3.

463

a)

1.
2.

3.
4.

b)

1.
2.

3.
4.

aus 466 

aus a) 

aus 1.

aus 2. 

aus b)

aus c)

B e n e n n u n g
Zollsatz 
in Kč

fiir 100 kg

Hobel- und Stemmeisen, Meifiel, nicht anderweitig ge- 
nannte Bohrer, Stempel, Stanzen und andere nicht be- 
sonders genannte Werkzeuge; alle diese auch ganz oder 
teilwěise poliert oder vernickelt:

Drahtzieheisen............................................................... 600'—

MeiBel, PreBluftwerkzeuge, Pickschrámmer . , .

Nágel und Drahtstifte:
Drahtstifte, auch gescheuert..........................................

Schraubenmuttern und Bolzen, ohne Gewinde; Nieten: 
roh, mít einer Schaftdicke, beziehungsweise Lochweite:

von 14 mm oder mehr..................... ...............................
unter 14 mm bis 7 mm...............................................
unter 7 mm ....................................................................

Schrauben, Schraubenmuttern und Bolzen, mít Gewinde: 

roh, mít einer Schaftdicke, beziehungsweise Lochweite:

von 14 mm oder mehr....................................................
unter 14 mm bis 7 mm.......................... .....
unter 7 mm bis 4 mm ....................................................
unter 4 mm....................................................................

gewohnlich oder fein bearbeitet, mit einer Schaft
dicke, beziehungsweise Lochweite:

von 14 mm oder mehr....................................................
unter 14 mm bis 7 mm...............................................
unter 7 mm bis 4 mm....................................................
unter 4 mm....................................................................

Drahtwaren, nicht besonders benannte: 

roh oder gewohnlich bearbeitet :
aus Draht in der Stárke von 15 mm oder mehr:

Splinten und Fleischhaken.....................................
Drahtseile....................................................................

aus Draht unter 1-5 mm Stárke:
Drahtbůrsten..............................................................

fein angestrichen, verzinnt, verzinkt:
Drathgeflechte, verzinkt...............................................

Anmerkung. Drahtseile der Nr. 466 a) 2 und b) 
in anderer Weise fein bearbeitet, auch poliert oder ver

nickelt ; mit Gespinstfáden ůbersponnener Draht:
Drahtgestelle fůr Wandlampen . .............................
Drahtgestelle fůr Hángelampen; Schirmschienen 

und Schirmgestelle . . „ . . „ „ . . . .

900'—

128'—

120-— 

190'— 
240'—

215 — 
290'— 
360'— 
430 —

290'— 
360 — 
430'— 
500'—

154'—
300'—

400'—

400'—
387'—

400'—

550'—



1388 Sbírka zákonů a nařízení, č. ISI.

Číslo česko
slovenského 

celního 
sazebníku

Pojmenování zboží Celní sazba 
v Kč

ex 468 Jehlice, pokud nepatří do čís. 469; psací pera a nástrčky

za 100 kg

na pera; ocelové perly, též zlacené nebo stříbřené; 
udice, háčky a sponky, přezky, knoflíky, náprstky a po- ■ -
dobné drobné potřeby:

pouzdra na cigarety a na tabák............................... 1300'—
470 Pružinová ocel (ocel sploštěná na pásy ve svazcích nebo

a)

v kotoučích na pružno kalená), též leštěná:

silná 0 5 mm nebo silnější.......................................... 270'—

b) slabší 0-5 mm ............. 630-—

ex 471 Pera (zpruhy):

ex b) jiná pera vozová:

pásové zpruhy ..... ..................................... 125 —

ex d) pera výslovně nejmenovaná, též leštěná nebo spojená
s obyčejnými nebo jemnými hmotami:

pera k šněrovačkám, též potažená .... . . 1200'—

472 Kování (klouby [závěsy], závory, okenní a dveřní stěžeje,
stěžejní knoflíky a součástky stěžeji, kování dveřní, 
okenní, nábytkové a vozové) ; zboží ostruhářské; všecky 
tyto předměty, pokud nejsou výrobky uměleckého zá- 
mečnictví, též spojené s obecnými kovy:

a) neopracované (surové), též odrhnuté, vrtané nebo
zhruba natřené:

váží-li kus více než 500 g • 264'—
váží-ILkus 500 g nebo méně..................................... 316'—

b) broušené, jemně natřené, pokostované, poolovněné,
pozinkované, pocínované nebo jinak obyčejně 
opracované (též z bílého plechu) :

váží-li kus více než 500 g.......................................... 440'—
váží-li kus 500 g nebo méně..................................... 528'—

c) jinak jemně opracované:
váží-li kus více než 500 g.......................................... 550'—
váží-li kus 500 g nebo méně.................................... 660 —

ex 473 Zámky, klíče a jiné součástky zámků:

ex a) zámky obyčejné, vyjma zámky bezpečnostní a zámky

2.

uměleckého zámečnictví, váží-li kus:

300 g nebo méně......................................................... 660'—

b)
zámky bezpečnostní a zámky uměleckého díla zámeč- 

nického .............................................................................. 930'—

ex c)
klíče a součástky zámků obyčejně nebo jemně opraco

vané, vyjma pera k zámkům: 
klíče . o . ............................................... .....

| 400'—



Sbírka zákonů a nařízení, č. 12S. 1389

Nummer des 
čechosl ovakischen 

Zolltarifes
Benennung Zollsatz 

in Kč

fiir 100 kg

aus 468 Nadeln, soweit sie nicht unter Nr. 469 fallen; Schreib- 
federn und Federhůlsen; Stahlperlen, aueh vergoldet 
oder versilbert; Fischangeln, Hafteln, Schnallen,
Knopfe, Fingerhůte und dergleichen kleine Gebrauchs- 
gegenstánde:

Zigarettentabatiěren und Tabakdosen.......................... 1300 —
470 Federnstahl (bandartig geplátteter Stáhl in Bunden oder 

Ringen, durch Hárten gefedert), auch poliert, in der 
Stárke:

a) von 0 5 mm oder mehr............................................... 270 —
b) unter 0'5 mm................................................................... 630-—

aus 471 Federn:

aus b) andere Wagenfedern:

Blattfedern................................................................... 125 —
aus d) Federn, nicht besonders benannte, auch poliert oder in

Verbindung mit gewohnlichen oder feinen Materialien:

Miederfedern, auch ůberzogen.................................... 1200 —
472 Bánder (Scharniere, Riegel, Fenster- und Tiirangeln, 

Angelknopfe und Angelteile, Tůr-, Fenster-, Mobel- 
und Wagenbeschláge); Sporerwaren; alle diese, mit 
Ausnahme der zu den Kunstschlosserarbeiten geho- 
rigen, auch in Verbindung mit unedlen Metallen:

a) roh, auch gescheuert, gebohrt oder grob angestrichen:

im Stůckgewichte uber 500 g .................................... 264'—
im Stůckgewichte 500 g oder darunter..................... 316 —

b) geschliffen, fein angestrichen, gefirnifít, verbleit, ver- 
zinkt, verzinnt oder in anderer Weise gewohnlich 
bearbeitet (auch aus WeiBblech) :
im Stůckgewichte ůber 500 g.................................... 440 —
im Stůckgewichte 500 g oder darunter..................... 528 —

c) in anderer Weise fein bearbeitet:

im Stůckgewichte ůber 500 g.................................... 550 —
im Stůckgewichte 500 g oder darunter..................... 660 —

aus 473 Schlosser, Schlůssel und andere SchloBbestandteile:
aus a) Sehlosser, gewohnliche, mit Ausnahme der Sicher- 

heitsschlosser und der zu den Kunstschlosser
arbeiten gehorigen, im Stůckgewichte:

2. von 300 g oder darunter.............................................. 660'—
b)

Sicherheitsschlosser, auch mit Kunstschlosserarbeit | 930 —

aus c) gewohnlich oder fein bearbeitete Schlůssel und SchloB- | 
bestandteile, mit Ausnahme der Schlofífedern:
Schlůssel . 0 ....... .......................... | 400 —



1390 Sbírka zákonů a nařízení, č. S2S.

Číslo česko
slovenského 

celního 
sazebníku

Pojmenování zboží Celní sazba 
v Kč

za 100 kg

ex 475 železné pokladny a bezpečnostní skřínky:

a) nedohoťovenc, pouze ze železných ploten a tyčí . . . 264 —

ex b) hotové (též takové vložky do tresoru), též spojené 
s prací uměleckého zámečnictví:

1. vyplněné ilosačními hmotami.................................... 380 —
ex 479 Zboží nožířské a jeho součástky:

b) hrubé nože a nůžky pro potřebu živnostenskou nebo 
zemědělskou:
kudly .................................................... 550 —
ostatní ..... ....................................................

Poznámka. Stěradla k válcům pro papírny 
dlužno vyclívati podle povahy hmoty.

630 —

ex 481 Zboží z nekuj né litiny, výslovně nejmenované, též se 
spojkami z kujného železa nebo spojené se dřevem:

ex a) neopracované (surové) nebo pouze odrhnuté, váží-li 
kus:

ex 1. , více než 100 kg:

ocelářské skořepv (kokily).................................... 25 —
ex 483 Zboží z kujného železa, výslovně nejmenované, též spo

jené s nekujnou litinou nebo se dřevem:

ex a) neopracované (surové) nebo odrhnuté nebo hrubě na
třené, váží-li kus:

ex 2. více než 3 kg až 25 kg:

koule pro kulové mlýny......................................... 90 —
ex 3. více než 0 5 kg až 3 kg:

koule pro kulové mlýny.......................... 100 —
magnety........................................................................ 134 —

ex 4. 0-5 kg nebo méně:

magnety, závlačky, řeznické háky.......................... 154 —
ex b) jinak obyčejně opracované, váží-li kus:

ex 3. více než 0 5 kg až 3 kg:
magnety........................................................................ 230 —

ex 4. 05 kg nebo méně:
magnety, ozuby do podkov....................................

Poznámka ks. čís. 483. Holé magnety (ocil- 
kové, podkovové, kroužkové, lahvové atd.) neovi- 
nuté, bez spojení, magnetované či nikoli, též dírko
vané nebo jinak opracované, vyclívají se dle tohoto 
čísla.

268 —



Sbírka zákonů a nařízení, č. |g|. 1391

Nummer des 
čechoslovakischen 

Zolltarifeá
Benennung Zollsatz 

in Kč

fur 100 kg

aus 475 Eiserne Kassen und Sicherheitskasseten:

a) nicht fertig gearbeitete, bloB aus Eisen in Platten und
Stáben................................................................... ..... . 264 —

aus b) fertig gearbeitete (auch dergleichen Tresoreinsátze), 
auch in Verbindung mít Kunstschlosserarbeiten:

1. mít Isoliermaterialien gefůllt............................... 380 —

aus 479 Messerschmiedwaren und Bestandteile zu solchen:
b) grobe Messer und Scheren fůr den gewerbliehen oder 

landwirtsehaftlichen Gebrauch:
Taschenfeitel.............................................................. 550 —
andere.............................................................. ..... •
Anmerkung. Walzenschaber sind nach Be- 

schaffenheit des Materials zu verzollen.

630 —

aus 481 Waren aus nicht schmiedbarem GuB, nicht besonders be- 
nannte, auch mit Verbindungsstucken aus schmied
barem Eisen oder in Verbindung mit Holz:

aus a) roh oder bloB gescheuert, bei einem Stůckgewichte:

aus 1. von mehr ais 100 kg:
Stahlwerkskokillen.................................... ..... . 25 —

aus 483 Waren aus schmiedbarem Eisen, nicht besonders be- 
nannte, auch in Verbindung mit nicht schmiedbarem 
GuB oder Holz:

aus a) roh oder gescheuert oder grob angestrichen, bei 
einem Stůckgewichte:

aus 2. von mehr ais 3 kg bis 25 kg:

Kugeln fůr Kugelmůhlen . .......................... ..... . 90 —

aus 3. von mehr ais 0 5 kg bis 3 kg:
Kugeln fůr Kugelmůhlen......................................... 100 —
Magnete .............................................................. . 134 —

aus 4. von 0-5 kg oder darunter:
Magnete, Splinten, Fleischhaken.......................... 154 —

aus b) in anderer Weise gewohnlich bearbeitet, bei einem 
Stůckgewichte:

aus 3. von mehr ais 0-5 kg bis 3 kg:
Magnete ................................................................... 230 —

aus 4. von 0-5 kg oder darunter:
Magnete, Hufstollen ...........

Anmerkung zu T. Nr. 483. Ledige Magnete 
(Stab-, Hufeisen-, Ring-, Flaschen- usw. Magnete) 
nicht umwickelt, nicht verbunden, magnetisdert 
oder nicht, auch gelocht oder soust bearbeitet, sind 
nach dieser Nummer zu verzollen.

268 —



1392 Sbírka zákonů a nařízení, č. |gf.

Číslo česko- 
slovenskéno 

celního 
sazebníku .

Pojmenování- zboží Celní sazba 
v Kč

za 100 kg

Všeobecné poznámky ke třídě XXXV11I.

1. Podle celního sazebníku jest mezi kujné železo zařá
děna též ocel, měkká litina a ocelová litina.

2. Při železném zboží opracovaném oproti neopraco- 
vanému (surovému) rozeznávají se 3 stupně způsobu 
opracování.

Není-li u jednotlivých čísel této třídy výslovně uveden 
způsob opracování nebo nejsou-li u nich stanoveny vý
jimky, pokládají se podle tohoto roztřídění:

a) Za zboží obyčejně opracované: všecky železné před
měty, jež jsou odrhnuty, dírkovány, vrtány nebo opa
třeny vyřezanými závity, jakož i všecky železné před
měty, které jsou zcela nebo částečně opilovány, na po
vrchu zhruba ubrány, osoustruhovány, osmirkovány, 
ohoblovány, obroušeny nebo hrubě natřeny; pak 
všecky železné části, které jsou snýtovány, sešroubo- 
vány nebo podobným způsobem dodatečně složeny, 
pokud nepříslušejí vzhledem k svému dalšímu opraco
vání do b) a c).

Za opracování se však nepokládá, když se švy 
(jehly), vzniklé při lití nebo lisování, dlátem odstraní, 
obrousí (též na smirkových kotoučích), upilují nebo 
srazí, když se plochy na lomu zarovnají, když se pří- 
litky odpíchnou, pak když se předměty z ocelové 
litiny zhruba uberou, aby se zkusilo, jsou-li bezvadný;

b) za zboží jemně opracované: všecko zboží železné, které 
jest zcela nebo částečně pocínováno, pozinkováno, po- 
olovněno, poměděno, pomosazněno, okysličeno, jemně 
natřeno, pokostováno, lakováno, malováno, bronzo
váno nebo smaltováno; konečně

c) za zboží velmi jemně opracované: všecko zboží železné, 
které jest leštěno, ryto, niklováno, plátováno mědí, 
slitinami mědi nebo hliníkem.

Není-li v sazebníku zvláštního ustanovení, dlužno 
vyměřiti ze zboží velmi jemně opracovaného 50%ní 
celní přirážku k sazbě na dotyčné zboží. Jsou-li však 
pro zboží stanoveny zvláštní celní sazby za obyčejné 
nebo jemné opracování, dlužno položití za základ vý
počtu 50%ní přirážky celní sazbu, která platí pro 
zboží jemně opracované.

ex 491
XXXIX. Obecné kovy a zboží z nich.

Plechy a desky (válcované, vykované), dále neopracované:

d) měděné, niklové, hliníkové a z jiných výslovně nejme
novaných obecných kovů a kovových slitin:



Sbírka zákonů a nařízení, č. S2f. 1393

Nummer des 
cechoslovakischen 

Zolltarifes
B e n e n n u n g Zollsatz 

in Kč

fiir 100 kg

Allgemeine A n merku n gen zur Klasse 
XXXVIII.

1. Im Sinne des Zolltarifes ist unter schmiedbarem 
Eisen auch Stáhl, Weich- und StahlguB begriffen.

2. Hinsichtlich der Bearbeitung, im Gegensatz zu roh, 
werden die bei Eisenwaren vorkommenden Bearbeitungs- 
arten in drei Stufen unterschieden.

Dieser Unterscheidung entsprechend werden, sofern 
bei speziellen Nummern dieser Klasse einzelne Bearbei- 
tungsarten nicht namentlich angefůhrt oder sonstige 
Ausnahmen festgesetzt sind, angesehen:

a) ais gewohnlich bearbeitet: alle gescheuerten, geloch- 
ten, gebohrten oder mit eingeschnittenen Gewinden 
versehenen, sowie alle ganz oder teilweise gefeilten, 
abgeschruppten, abgedrehten, abgeschmirgelten, ge- 
hobeiten, geschliffenen oder mit einem groben An- 
strich versehenen; dann alle vernieteten, verschraub- 
ten oder in áhnlicher Weise nachtráglich zusammen- 
gefiigten Eisenteile, soweit sie nicht der weiteren Be
arbeitung wegen unter b) und c) fallen.

Dagegen wird das Beseitigen der GuB- und PreB- 
náhte (Grate) durch AbmeiBeln, Abschleifen (auch 
auf Schmirgelscheiben), Feilen oder BestoBen, das 
Ebnen von Bruchfláchen, das Abstechen der GuB- 
kopfe, dann bei StahlguB das Vorschruppen zum 
Zwecke der Priifung auf Fehlerfreiheit, nicht ais Be
arbeitung angesehen;

b) ais fein bearbeitet: alle ganz oder teilweise verzinn- 
ten, verzinkten, verbleiten, verkupferten, vermessing- 
ten, oxydierten, fein angestrichenen, gefirniBten, 
lackierten, bemalten, bronzierten oder emaillierten 
Eisenwaren; endlich

c) ais feinst bearbeitet: alle polierten, gravierten, ver- 
nickelten, mit Kupfer, Kupferlegierungen oder Alu
minium plattierten Eisenwaren.

Insofern im Tarife nicht besondere Bestimmungen 
getroffen sind, unterliegen feinst bearbeitete Waren 
einem Zuschlage von 50 Perzent zum Zolle fůr die 
betreffende Ware. Sind bei der betreffenden Ware be
sondere Zollsátze fůr die gewdhnliche oder feine Be
arbeitung vorgesehen, so ist der Berechnung des 
SOperzentigen Zuschlages der Zollsatz fůr die feine 
Bearbeitung zugrunde zu legen.

XXXIX. Unedle Metalle und Waren daraus.
aus 491 Bleche und Platten (gewalzt, gestreckt), nicht weiter 

bearbeitet:
d) aus Kupfer, Nickel, Aluminium und anderen nicht

besonders benannten unedlen Metallen und Metalle- 
gierungen, in der Stárke:



1394 Sbírka zákonů a nařízení, č. 121

Číslo česko- 
slovenskéhi'.

celního
sazebníku

Pojmenování zboží

1. silnější než 0-5 mm ..........................................
2. silné 0-5 mm a slabší ..........

ex 492 Plechy a desky, hloubené nebo dírkované:
ex d) měděné, niklové, hliníkové a z jiných výslovně nejme

novaných obecných kovů a kovových slitin:

hliníkové kotouče ............................................... .....
měděné nebo mosazné kotouče..........................................

ex 496 Tyče, pruty a dráty (válcované, vykované nebo tažené):
ex d) měděné, niklové, hliníkové a z jiných obecných kovů a 

kovových slitin:

ex 1. silnější než 0-5 mm..........................

2. silnější než 0-25 mm až 0 5 mm.......................... ..... .

3. silné 0-25 mm nebo slabší ...............................................

ex 500 Trouby a válce, dále neopracované:

d) z jiných obecných kovů nebo kovových slitin, váží-li 
běžný metr:

1. 1 kg nebo více ...................................................................
2. méně než 1 kg...................................................................

ex 505 Listy (folie) olověné (plumbiol) a cínové (staniol), lesklé, 
vzorkované, barvené nebo lakované; šešulky na lahve, 
tuby a podobné zboží cínové, z pocínovaného olova nebo 
z olověných slitin:
olověné folie (plumbiol) ...........
cínové folie (staniol).........................................................

ex 506 Enihtiskařská písmena (též linky, orámování a okrasy) :

a) z liteřiny..............................................................................

ex 509 Kovové perly, též zlacené nebo stříbřené; hračky, jehlice, 
kroužky, knoflíky, přezky, háčky a sponky, náprstky a 
jiné drobné potřeby; psací pera a nástrčky na pera 
z obecných kovů a kovových slitin; všecky tyto před
měty, pokud nepatří do čís. 520:

alpakové nebo pakfongové příbory, lžíce a podložky 
k jídelním příborům; knoflíky k límcům a manže
tám; jehlice k límcům, sponky k límcům, svorky na 
nákrčníky; pouzdra na cigarety a na tabák . . .

náprstky.......................... .....
ex 514 Zboží výslovně nejmenované z olova, cínu a ze slitin olova 

s cínem, též spojené s obyčejnými hmotami:

Celní sazba 
v Kč

r-a 100 kg

175 — 
224-—

225 — 
350 —

175 — 
224 — 
252 —

280 — 
480 —

576 — 
720 —

420:—

1800-— 
2200 —



Sbírka zákonů a nařízení, 5. 121. 1395

Nummer des 
cechoslovakischen 

Zolltarifes
Benennung Zollsatz 

ijl Kč

1. iiber 0 5 nim.......................... .....

fiir 100 kg

175 —
2. von 0-5 mm oder darunter ............................................... 224 —

aus 492 Bleche und Platten, vertieft oder gelocht:
aus d) aus Kupfer, Nickel, Aluminium und anderen nicht be- 

sonders benannten unedlen Metallen und Metallegie- 
rungen:

Scheiben (Ronden) aus Aluminium.......................... 225-—

aus 496

Scheiben (Ronden) aus Kupfer oder Messing . .

Stangen, Štábe und Dráhte (gewalzt, gestreckt oder ge-

350 —

aus d)

aus 1.

zogen):

aus Kupfer, Nickel, Aluminium und anderen unedlen 
Metallen und Metallegierungen, in der Stárke: 
iiber 0-5 mm............................................... 175 —

2. iiber 0 25 mm bis 0-5 mm .......................................... 224-—
3. von 0-25 mm oder darunter..................................... 252 —

aus 500 Rdhren und Walzen, nicht weiter bearbeitet:
d)

1.

aus anderen unedlen Metallen oder Metallegierungen, 
auf den laufenden Meter im Gewichte: 

von 1 kg und mehr............................................... 280 —
2. von weniger ais 1 kg.......................................... 480 —

aus 505 Blei- und Zinnfolien (Stanniol), blank, gemustert, ge-

aus 506

farbt oder lackiert; Flaschenkapseln, Tuben und áhn- 
liche Waren aus Zinn, verzinntem Blei oder Bleilegie- 
rungen:

Bleifolien (Plumbiol).....................................
Zinnfolien (Stanniol)...............................

Buchdruckerlettern (auch dergleichen Linien, Einfassun-

576 — 

720—

a)

gen und Ornamente) :

aus Schriftmetall.......................... 420 —
aus 509 Metallperlen, auch vergoldet oder versilbert ; Kindersniel-

aus 514

waren; Nadeln, oseň, Knopfe, Schnallen, Hafteln, Fin- 
gerhůte und andere kleine Gebrauchsgegenstánde ; 
Schreibfedern und Federhulsen aus unedlen Metallen 
und Metallegierungen; alle diese soweit sie nicht zu 
Nr. 520 gehdren:

Bestecke, Loffel und Rasteln aus Alpaka oder Pak- 
fong; Kragen- und Manchettenknopfe; Kragen- 
nadeln, Kragenspangen, Krawattenklammern; Zi- 
garettentabatiěren, Tabakdosen .......

Fingerhiite..........................

Waren, nicht besonders benannte, aus Blei, Zinn und Le-

1800 —
2200 —

gierungen dieser Metalle untereinander, auch in Ver- 
bindung mit gewohlichen Materialien:

121



1396 Sbírka zákonů a nařízení, č. Í2Í.

Číslo česko
slovenského 

celního 
sazebníku

Pojmenování zboží Celní sazba 
v Kč

z", 100 kg

ex a) obyčejně opracované:
syfonové hlavičky k lahvím ............................................... 600 —

ex 516 Zboží, ulité z mědi a z jiných obecných kovů nebo z ko
vových slitin, výslovně nejmenovaných, též spojené 
s obyčejnými hmotami, vyjma hrubé odlitky, patřící do 
čís. 501:

ex a) neopracované (surové), též opilované, neornamento- 
vané:
armatury..................... .............................. ..... 720-—

ex b) dále opracované neb ornamentované:
ex 1. drobné zboží lité, lehčí 50 g na kus, pak všecky lité 

předměty ornamentované:
armatury.................................................................... 1800 —

ex 2. ostatní zboží lité, obyčejně opracované:
armatury.........................................................................
Poznámka k čís. 516. Takovéto zboží jemně 

opracované vyclívá se podle čís. 517 b).

780 —

ex 517 Zboží výslovně nejmenované z mědi a z jiných obecných 
kovů nebo z kovových slitin výslovně nejmenovaných, 
též spojené s obyčejnými hmotami:

ex a) obyčejně opracované:
kování k nábytku a dveřím; osvětlovací tělesa a je-

jich součástky......................................................... 660 —
ostatní, vyjma automaty na ohřívání vody . . . . 825 —

ex b) jemně opracované:
1300 —kování k nábytku a dveřím .........

osvětlovací tělesa a jejich součástky; petrolejové, li-
hové vařiče a spájecí přístroje.......................... ..... 1440 —

ostatní, vyjma automaty na ohřívání vody . . . 1800 —

518 Zboží výslovně nejmenované z niklu, též spojené s obyčej-
1800 —nými nebo jemnými hmotami..........................................

522 Zboží z obecných kovů nebo kovových slitin, úplně nebo 
částečně zlacené nebo stříbřené, zlatém nebo stříbrem 
plátované nebo spojené s velmi jemnými hmotami:

stolní náčiní, příbory a lžíce ......... 4680 —
ostatní ............................... .....

Všeobecné poznámky ke třídě XXXIX.
1. Zboží nepokládá se za opracované, když švy (břity) 

po slévání nebo lisování jeho se utesají, obrousí (též na 
smirkových kotoučích), upilují nebo srazí, jakož i když 
plochy na lomu se srovnají nebo přílitky odpíchnou.

5400 —



Sbírka zákonů a nařízení č. §21. 1397

Nummer des 
čechosl ovakisthen 

Zolltarifes
Benennung Zollsatz 

in Kč

aus a) gewóhnlich bearbeitet:

fur 100 kg

Syphonkópfe.......................... •......................................... 600 —
aus 516 GuBwaren aus Kupfer und anderen nicht anderweitig ge-

nannten unedlen Metallen oder Metallegierungen, auch

aus a)

in Verbindung mít gewohnlichen Materialien, mít Aus- 
nahme der zu Nr. 501 gehorigen groben GuBstíicke:

roh, auch gefeilt, nicht ornamentiert:
Armaturen.................................................................... 720 —

aus b) weiter bearbeitet oder ornamentiert:
aus 1. KleinguBwaren im Stůckgewichte von weniger ais

50 g, dann alle ornamentierten GuBwaren: 
Armaturen .................................................................... 1800 —

aus 2. sonstige GuBwaren, gewóhnlich bearbeitet:
Armaturen.................................................................... 780 —
Anmerkung zu Nr. 516. Dergleichen Wa-

aus 517

ren, fein bearbeitet, werden nach Nr. 517 b) be- 
handelt.

Waren, nicht besonders benannte, aus Kupfer und ande-

aus a)

ren nicht anderweitig genannten unedlen Metallen oder 
Metallegierungen, auch in Verbindung mit gewohn
lichen Materialien: 

gewóhnlich bearbeitet:
Mobel- und Tůrbeschláge; Beleuchtungskorper 

und deren Bestandteile . . . '.......................... 660 —
andere, mit Ausnahme von HeiBwasserautomaten 825-

aus b) fein bearbeitet:
Mobel- und Tůrbeschláge ^ . 1300 —
Beleuchtungskorper und deren Bestandteile; 

Petroleum-, Spirituskocher und Lotapparate . 1440 —
andere, mit Ausnahme von HeiBwasserautomaten 1800 —

518 Waren, nicht besonders benannte, aus Nickel, auch in
Verbindung mit gewohnlichen oder feinen Materialien 1800 —

522 Waren aus unedlen Metallen oder Metallegierungen, ganz
oder teilweise vergoldet oder versilbert, mit Gold oder 
Silber plattiert oder in Verbindung mit feinsten Mate
rialien :

Tafelgeráte, EBbestecke und Loffel ...... 4680 —
andere ................ 5400 —

Allgemcine Anmerkungen zur Klasse 
XXXIX.

1. Das Beseitigen der GuB- und PreBnáhte (Grate) 
durch AbmeiBeln, Abschleifen (auch auf Schmirgel- 
scheiben), Feilen oder BestoBen, sowie das Ebnen von 
Bruchfláchen und das Abstechen der GuBkopfe wird 
nicht ais Bearbeitung angesehen.

121*



1393 Sbírka zákonů a nařízení, č. i2í.

Číslo česko
slovenského 

celního 
sazebníku

Pojmem ování zboží Celní sazba 
v Kč

za 100 kg

2. Za jemně opracované dlužno pokládati všechno 
kovové zboží malované, bronzované, lakované, patino
vané, vernované, pomosazněné, poměděné, niklované, 
smaltované, jemně leštěné nebo jiným podobným způ
sobem jemně opracované.

Naopak dlužno pokládati všecko kovové zboží jiným 
způsobem opracované (dírkované, vrtané nebo opatře
né vyřezanými závity, úplně nebo částečně opilované, 
osoustruhované, ohoblované, obroušené nebo jednoduše 
leštěné, pocínované, pozinkované, poolovněné atd.) za 
obyčejně opracované.

XL. Stroje, přístroje a jich součásti ze dřeva, železa nebo 
obecných kovů, vyjma ty, které patří do třídy XLI. a XLII.

ex 527 
ex a)

ex b)

Lokomotivy a tendry; lokomobily: 

lokomotivy a tendry:
silniční lokomotivy .

lokomobily:
úplné pojízdné lokomobily pro zemědělské účely . .

Parní stroje a jiné motory výslovně nejmenované (vyjma 
motory třídy XLI. a XLII.); pracovní stroje, spojené 
neodlučitelně s parními motory (parní hlubidla, parní 
jeřáby, parní kladiva, parní pumpy, parní stříkačky a 
podobné stroje); váží-li kus:

ex a) 

ex b) 

ex c)

ex d)

ex e) 

ex 530

2 q nebo méně:
motory spalovací a výbušné . ..........................

více než 2 q až 25 q:
motory spalovací a výbušné...............................

více než 25 q až 100 q:
motory spalovací a výbušné...............................
vodní turbiny...............................................

více než 100 q až 1000 q:
motory spalovací a výbušné...............................
vodní turbiny.................................... .....

přes 1000 q:
vodní turbiny.........................................................

Hospodářské stroje a přístroje, výslovně nejmenované:

b) mlátičky ................

Poznámka. Ocel na příraznice mlátiček, na pří
slušné délky nenařezaná, vyclívá se podle povahy 
hmoty.

288 —

288 —

400 —

320 —

260 — 
325 —

220 — 

275-—

250 —

180 —



Sbírka zákonů a nařízení, č. i2i. 1399

Nummer des 
čechoslovakischen 

Zolltarifes
Benennung

Zollsatz 
in Kč

2. Ais fein bearbeitet sind alle bemalten, bronzierten, 
lackierten, patinierten, vemďerten, vermessingten, ver- 
kupferten, veraickelten, emaillierten, alle fein po- 
lierten oder in anderer áhnlicher Weise fein gearbei- 
teten Metallwaren anzusehen.
' Dagegen haben alle in anderer Weise bearbeiteten 
Metallwaren (gelocht, gebohrt, oder mit eingesehnitte- 
nen Gewinden versehen, ganz oder teilweise gefeilt, 
abgedreht, gehobelt, geschliffen, oder einfach poliert, 
verzinnt, verzinkt, verbleit usw.) ais gewohnlich be
arbeitet zu gelten.

XL. Maschinen, Apparate und Bestandteile derselben aus 
Holz, Eisen oder unedlen Metalíen, mit Ausnahme der in 

die Klassen XLI und XLII gehorigen.

fur 100 kg

aus 527 Lokomotiven und Tender; Lokomobile:

aus a) Lokomotiven und Tender:
StraBenlokomotiven .................................................... 288 —

aus b) Lokomobile:
komplette fahrbare Lokomobile fůr landwirtschaft-

288 —liché Zwecke................................................... .
aus 528 Dampfmaschmen und andere nicht besonders benannte 

Motoren (mit Ausnahme der zu den Klassen XLI und 
XLII gehorigen Motoren) ; Arbeitsmaschinen, in un- 
trennbarer Verbindung mit Dampfrpotoren (Dampf- 
bagger, Dampfkrane, Dampfhammer, Dampfpumpen, 
Dampfspritzen und dergleichen); bei einem Stůckge- 
wichte:

aus a) . von 2 q oder darunter:
Verbrennungs- und Explosionsmotoren .... 400 —

aus b) von mehr ais 2 q bis 25 q:
Verbrennungs- und Explosionsmotoren .... 320 —

aus c) von mehr ais 25 q bis 100 q:
Verbrennungs- und Explosionsmotoren .... 260 —
Wasserturbinen......................................................... 325 —

aus d) von mehr ais 100 q bis 1000 q:
Verbrennungs- und Explosionsmotoren .... 220 —
Wasserturbinen ............................................... .... . 275-—

aus e) uber 1000 q:
Wasserturbinen......................................................... 250 —

aus 530 Landwirtschaftliche Maschinen und Apparate, nicht be
sonders benannte:

b) Dreschmaschinen.........................................................
Anmerkung. Schlagleistenstahl, nicht abgepaBt, 

ist nach Beschaffenheit des Materials abzufertigen.

180 —



1400 Sbírka zákonů a nařízení, č. 12S.

Číslo česko
slovenského 

celního 
sazebníku

Pojmenování zboží Celní sazba 
v Kč

ex c) jiné:

za 100 kg

ex 2. železné:
pluhová tělesa, pluhové hlavy, pluhové odhrňo- 

vačky, pluhové plazy, pluhové radlice a krojidla 168—

ex 536 Stroje a přístroje výslovně nejmenované ze dřeva (t. j.
s.75% dřeva nebo více):

dřevěné řeménice............................... ..... 180 —
ex 538 Stroje a přístroje výslovně nejmenované, jiné, váží-li kus:

ex a) 2 q nebo méně:
plechové řemenice ......................................................... 312-50
pumpy na tekutiny.......................... ..... 330—
vozová zdvihadla s ozubenou tyči ..... 375—
hydraulické regulátory.......................... 750—

ex b) více než 2 q až 10 q:
pumpy na tekutiny ....... .o. . 315—
papírenské stroje ......................................................... 400—
vzdušné kompresory; stroje na špicování a loupání 

obilí.......................... ......................................... 420—
hydraulické regulátory . ... . . . . . . . 700—

JX c) více než 10 q:
papírenské stroje; elevátory na slámu » . . . . 300—
stroje na špicování a loupání obilí .......................... 360—
hydraulické regulátory............................................... 600 —

539

XLI. Elektrické stroje, přístroje a elektrotechnické 
potřeby.

Dynama a elektrické motory (vyjma motory k automo-
bilům), též spojené neodlučitelně s mechanickým za
řízením nebo s přístroji; transformátory (otáčivé 
nebo nehybné měniče); váží-li kus:

a) 25 kg nebo méně:

dynama a elektrické motory..................................... 1080 —
ostatní . .............................................................. 1188—

b) více než 25 kg až 5 q:
dynama a elektrické motory ........ 750—
ostatní ....... .......................... . . 825—

c) více než 5 q až 30 q ........... . 650—
d) více než 30 q až 80 q , 550—

■ e) více než 80 q .......... c ... . 396 —



Sbírka zákonů a nařízení, č. 121. 1401

Nummer des 
čechosiovakischen 

Zolltarifes
Benennung

Zollsatz 
in Kč

aus c) andere:

fur 100 kg

aus 2. aus Eisen:
Pflugkorper, Pflugkopfe, Pflugbleche (Mollbleche,

Streichbleche), Pflugsohlen, Pflugscharen und 
Sechmesser............................................................... 168 —

aus 536 Maschinen und Apparate, nicht besonders benannte, aus
Holz (d. i. mít 75% und mehr Holz): 
Holzriemenscheiben .......................................................... 180 —

aus 538 Maschinen und Apparate, nicht besonders benannte,

aus a)

andere, bei einem Stiickgewichte: 

von 2 q oder darunter:
Blechriemenscheiben............................................... • 31250
Flůssigkeitspumpen.................................................... 330 —
Zahnstangen-Wagenwinden.......................................... 375 —
hydraulische Regulatoren.......................................... 750 —

aus b) von mehr ais 2 q bis 10 q:
Flůssigkeitspumpen ..................................... ..... 315 —
Papiermaschinen......................................................... 400 —
Luftkompressoren; Getreidespitz- und -schálma- 

schinen......................................................................... 420 —
hydraulische Regulatoren 700 —

aus c) uber 10 q:
Papiermaschinen; Strohelevatoren.......................... 300 —
Getreidespitz- und -schálmaschinen.......................... 360 —
hydraulische Regulatoren.......................................... 600 —

539

XLI. Elektrische Maschinen und Apparate und elektro- 
technische Bedarfsgegenstande.

Dynamomaschinen und Elektromotoren (mit Ausnahme

a)

der Automobilmotoren), auch in untrennbarer Verbin- 
dung mit mechanischen Vorrichtungqn oder Appara- 
ten; Transformatoren (rotierende oder ruhende Um- 
former); im Stůckgewichte:

von 25 kg oder darunter:
Dynamomaschinen und Elektromotoren .... 1080 —
andere.............................................................. 1188 —

b) von mehr ais 25 q bis 5 q:
Dynamomaschinen und Elektromotoren .... 750 —
andere ............................... ......... 825—

c) von mehr ais 5 q bis 30 q............................................... 650 —
d) von mehr ais 30 q bis 80 q............................................... 550 —
e) uber 80 q „-o ......... . 396 —



1402 Sbírka zákonů a nařízení, 5. igj.

Číslo česko
slovenského 

celního 
sazebníku

Pojmenování zboží Celní sazba 
v Kč

za 100 kg

ex 540 Elektrické přístroje telegrafní, zvonkové, návěstní a za
bezpečovací přístroje železniční; telefony a mikrofony; 
ochranná zařízení proti blesku (vyjma hromosvody); 
elektrické přístroje měřicí a počítací; váží-li kus:

ex b) méně než 5 kg:

telefony, mikrofony i s příslušným ochranným zaří
zením proti blesku, vyjma přístroje radiotelegrafní 
a radiotelefonní . . ..................................... ..... . 3600 —

ostatní, vyjma elektrické přístroje měřicí a počítací, 
jakož i vyjma přístroje radiotelegrafní a radio
telefonní . ............................................... ..... 4200 —

ex 542 Elektrické lampy (obloukovky, žárovky a pod.), monto
vané objímky k elektrickým lampám; montovaná skle
něná tělesa pro světelné elektrické jevy:

žárovky elektrické a jejich součástky ...... 2200 —

543 Elektrické přístroje a elektrotechnická zařízení (regulá
tory, odpory, napáječe a pod.), výslovně nejmenovaná:

nejvýše 25 kg ........ ........................... 1800 —

více než 25 kg ... ............................. ..... 1440 —

XLIII. Drahé (vzácné) kovy, drahokamy a polodrahokamy 
a zboží z nich; mince.

ex 570 Výrobky výslovně nejmenované, zcela nebo částečně 
z pravých nebo nepravých korálů, z nepravých perel 
(vyjma ty, které patří do čís. 567 a 568); zboží graná
tové :

za 1 kg

výrobky z nepravých perel..................... ..... 80 —

XLIV. Přístroje a nástroje (instrumenty), hodiny.

ex 577 Nástroje měřicí pro živnostníky (měřítka, skládací míry, 
kružítka úhlová, točitá a obkročná, drátoměry a po
dobné předměty):

ja 100 kg

a) metrovky a míry skládací dřevěné ..... » . 768 —
ex 578 Váhy a součástky vah, vyjma váhy přesné, patřící do 

• čís. 574:

ex a) váhy desetinné a mostní:

váhy mostní a jejich součástky............................... 600 —
579 Piana, pianina, harmonia a podobné nástroje klávesové 

(vyjma varhany).......................................... 1200 —
580 Kostelní a jiné varhany píšťalové * „ „ * * „ . . 400 —



Sbírka zákonů a nařízení, č. I2i. 1403

Nummer des 
čechosíovalrischen 

Zolltarifes
Benennung

Zollsatz 
in Kč

aus 540 Telegraphen-, Láute-, Signál- und Eisenbahnsicherungs-

fiir 100 kg

aus b)

apparate, elektrische; Telephone und Mikrophone; 
Blitzschutzvorrichtungen (exklusive Blitzableiter); 
MeB-und Záhlapparate, elektrische; im Stuckgewichte:

unter 5 kg: ■ .

aus 542

• Telephone, Mikrophone samt zugehorigen Blitzschutz
vorrichtungen, mit Ausnahme von Radiotelegraphen- 
und Radiotelephonapparaten.....................................

andere, mit Ausnahme von elektrischen Mefi- und 
Záhlapparaten sowie von Radiotelegraphen- und 
Radiotelephonapparaten............................... .....

Lampen, elektrische (Bogen-, Gluh- und dergleichen

3600 —

4200— -

Lampen), montierte Fassungen zu elektrischen Lam
pen; montierte Glaskorper fur elektrische Lichter- 
scheinungen:

Glůhlampen, elektrische und deren Bestandteile . . 2200 —

548

aus 570

Apparate, elektrische und elektrotechnische Vorrichtun- 
gen (Regulatoren, Widerstánde, Anlasser und der
gleichen), nicht besonders benannte:

hochstens 25 kg......................................................... ..... •
iiber 25 kg.........................................................................

XLIII. Edelmetalle, Edel- und Halbedelsteine und Waren 
daraus; Miinzen.

Nicht besonders benannte Arbeiten ganz oder teilweise

1800 —

1440 —

fiir 1 kg

aus 577

aus echten oder unechten Korallen, unechten Perlen 
(mit Ausnahme der zu den Nrn. 567 und 568 gehori- 
gen); Granatwaren:

Arbeiten aus unechten Perlen..........................................

XLIV. Instrumente und Uhren.

MeBwerkzeuge fur den gewerblichen Gebrauch (MaB-

80 —

fiir 100 kg

• a)

štábe, GliedermaBstábe, Winkel-, Greif- und Loch- 
zirkel, Drahtlehren und dergleichen):

Meterstábe und GliedermaBstábe aus Holz .... 768 —

aus 578 Waagen und Waagenbestandteile, mit Ausnahme der zu

aus a)

579

Nr. 574 gehorigen Prázisionswaagen:

Dezimal- und Briickenwaagen:
Briickenwaagen und deren Bestandteile . , . . .

Klaviere, Pianinos, Harmoniums und dergleichen Tasten-
600 —

instrumente (mit Ausnahme der Orgeln) ..... 1200 —

580 Kirchen- und andere Pfeifenorgeln . . o . . . „ . 400 —



1404 Sbírka zákonů a nařízení, č. 121.

Číslo česko
slovenského 

celního 
sazebníku

Pojmenování zboží Celní sazba 
v Kč

ex 597

XLVI. Chemické látky pomocné a chemické výrobky.

Kysličníky a zásady, výslovně jmenované:

za 100 kg

D klejt mletý, v prášku; massikot a suřík (minium) . . 96—

Q) peroxyd vodíku ............................................... .... 180—

ex 598 Kyseliny výslovně jmenované:

ex b) kyselina solná, kyselina dusičná; dřevný ocet, surový:

ex 2. kyselina dusičná; dřevný ocet surový:

kyselina dusičná............................................................... 17-50

ex 599 Soli draselné, sodné a amonné, výslovně jmenované:

ex f) soda kalcinovaná (bezvodý uhličitan sodný); vodní

1.
sklo, tekuté:

soda kalcinovaná ............................................................... 24—

ex i) kyselý uhličitan draselný a sodný (bikarbonát, soda

ex 2.

bicarbonata) ; borax čištěný; siřičitan sodný, pevný; 
kyselý siřičitan sodný, pevný; sirnatan sodný, 
pevný:

kyselý uhličitan draselný a sodný; siřičitan sodný,
pevný; kyselý siřičitan sodný, pevný; sirnatan sod
ný, pevný:

kyselý uhličitan draselný a sodný.......................... . 72—

ex h) dusitan sodný (natriumnitrit); surový manganan a man-
ganistan draselný a sodný; šťovan draselný (sůl 
šťavelová); vinný kámen čištěný; uhličitan amonný:

dusitan sodný (natriumnitrit); uhličitan amonný . . 67 20

ex 600 Sloučeniny vápníku, strontia, barya a hořčíku, výslovně
jmenované:

ex l). uhličitan vápenatý, umělý; fosforečnan vápenatý,
umělý; karbid vápníku (calcium carbid); dusičnan 
strontnatý; chlorid barnatý; dusičnan barnatý:

terrar (kysličník zirkoničitý) ......... 100—
ex 621 Plyny zkapalněné, výslovně nejmenované:

kysličník siřičitý (kyselina siřičitá),....... 39—
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Nummer des 
čechoslovakischen 

Zolltarifes
B e n e n n u n g

Zollsatz 
in Kč

aus 597

XLVI. Chemische Hilfsstoffe und chemische Produkte.

Oxyde und Basen, besonders benannte:

fur 100 kg

D Bleiglátte, gemahlen, in Pulverform; Massikot und
Mennige......................................................................... 96 —

q) Wasserstoffsuperoxyd.................................... ..... 180 —

aus 598 Sáuren, besonders benannte:

aus b) Salzsáure, Salpetersáure (Scheidewasser); Holzessig,

aus 2.
roher:
Salpetersáure (Scheidewasser); Holzessig, roher:

Salpetersáure . .............................................................. 1750

aus 599 Kalium-, Natrium- und Ammoniumsalze, besonders be- •

aus f)
nannte:
Soda, kalziniert; Wasserglas, fliissiges:

1. Soda, kalziniert.............................................................. 24 —

aus i) doppelkohlensaures Káli und Natron (Kalium- und

aus 2.

Natriumbikarbonat, Soda bicarbonata) ; Borax, 
raffiniert; Natriumsulfit, festes (schwefligsaures 
Natron); Natřiumbisulfit, festes (doppelschwef- 
ligsaures Natron); Natřiumhyposulfit, festes 
(unterschwefligsaures Natron): 

doppelkohlensaures Káli und Natron; Natrium-
sulfit, festes (schwefligsaures Natron) ; Natrium- 
bisulfit, festes (doppelschwefligsaures Natron); 
Natriumhyposulfit, festes (unterschwefligsaures 
Natron):

doppelkohlensaures Káli und Natron (Kalium- und 
Natriumbikarbonat, Soda bicarbonata) .... 72-—

aus k) Nátriumnitrit; rohes, mangansaures und iibermangan-
saures Káli und Natron (Kalium- und Natrium- 
manganat und -hypermanganat) ; oxalsaures Káli
(Kleesalz); Weinstein, raffiniert; kohlensaures 
Ammoniak:

Nátriumnitrit; kohlensaures Ammoniak .... 67-20
aus 600 Kalzium-, Strontium-, Baryum- und Magnesiumverbin-

aus l)
dungen, besonders benannte:

Kohlensaures Kalk (Kalziumkarbonat), kiinstlicher;

.
phosphorsaurer Kalk (Kalziumphosphat), kůnst- 
licher; Kalziumkarbid; salpetersaurer Strontian
(Strontiumnitrat) ; Chlorbaryum (Baryurnchlo- 
rid); salpetersaurer Baryt (Baryumnitrat):

Terrar (Zirkondioxyd)............................... ..... 100 —
aus 621 Verflůssigte Gase, nicht besonders benannte:

Schwefeldioxyd (schweflige Sáure) ....... 39 —
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Číslo česko
slovenského 

celního 
sazebníku

Pojmenování zboží Celní sazba 
v Kč

za 100 kg

XLVII. Pokosty, zboží barvířské, lékárnické a voňavkářské.

jx 630 Lékárnické zboží upravené, jakož i všecky látky svými 
nápisy, štítky, obaly a pod. označené jako léky, i léky 
pro zvířata; vaty a obvazy upravené k účelům léčivým:

prášek proti hmyzu..................................... . . .

mýdla dehtová a medicinální.......................... ..... .
342 — 

684'—

639

lékárnické zboží upravené ve formě syrobů a roztoků

XLVIII. Svíčky, mýdlo a voskové zboží.

Zboží z tvárného vosku

1200'—

1200'—

i
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Nummer des 
čecliosl ovakis-jiien 

Zolltarifes
Benennung Zollsatz 

in Kč

XLVII. Firnisse, Farb-, Arznei- und Parfiimeriewaren.
fur 100 kg

aus 630 Arzneiwaren, zubereitete, sowie alle durth ihre In- 
schriften, Etiketten, Umschláge und dergleichén sich 
ais Arzilei-, auch Tierheilmittel ankůndigenden Stoffe; 
zu Heilzwecken vorgerichtete Watten und Verband- 
mittel:

Insektenpulver.............................................................. 342 —
Teer- und Medizínalseifen..................... ..... 684 —

Arzneiwaren, zubereitete, in Form von Syrupen und 
Losungen ................................................................... 1200'—

XLVIII. Kerzen, Seifen und Wachswaren.

639 Waren aus bossiertem Wadis............................................... 1200'—
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Závěrečný protokol

k dodatkové úmluvě k obchodní dohodě uza
vřené v Praze dne 4. května 1921 mezi česko
slovenskou republikou a republikou Ra

kouskou.

Při podpisu dodatkové úmluvy k obchodní 
dohodě, uzavřené v Praze 4. května 1921 
mezi československou republikou a repu
blikou Rakouskou, učinili podepsaní zmoc
něnci dnešního dne tato prohlášení, jež mají 
tvoři ti integrující část této dodatkové 
úmluvy:

A. K rakouskému celnímu 
sazební ku.

I.
Rakouská vláda ujišťuje tímto, že zvýší-li 

se všeobecné celní sazby níže uvedených čísel, 
nepřevýší celní sazby pro výrobky, pochá
zející a přicházející z Československa, výměry 
níže vyznačené:

SchluBprotokoll

zum Zusatzabkommen zu dem zwischen der 
čochoslovakischen Republik und der Republik 
osterreich am 4. Mai 1921 in Prag geschlos- 

senen Handelsiibereinkommen.

Bei der Unterzeichnung des Zusatzab- 
kommens zu dem zwischen der čechoslova- 
kischen Republik und der Republik Óster- 
reich am 4. Mai 1921 in Prag geschlossenen 
Handelsiibereinkommen, die am heutigen 
Tage erfolgt ist, haben die unterzeiehneten 
Bevollmáchtigten die folgenden Erklárungen 
abgegeben, welche einen integrierenden Teil 
dieses Zusatzabkommens selbst bilden sollen :

A. Zum osterreichischen 
Z o 111 a r i f.

I.
Die osterreichische Regierung gibt die Zu- 

sicherung, dai?> im Falle einer Erhohung der 
aLlgemeinen Zollsátze der nachstehend ange- 
fhhrten Nummern, die Zollsátze fůr die Er- 
zeugmsse čechoslovakischen Ursprungs und 
čechoslovakischer Herkunft das im folgenden 
bezeichnete AusmaB nicht ůbersteigen 
werden:
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Číslo
rakouského

celního
sazebníku

Pojmenování
Clo ve zlatých 

korunách

132 Bavlněná vata, vyjma vatu k léčebným účelům; nitě upra-
za 100 kg

véně k čištění strojů atd.:

a) bílené a zbavené tuku . .......................... ..... 1.7'—

b) ostatní ......................................................................... 12 —

ex 190 Technické potřeby:

a) kroucené žíně, také smíšené s jinými hrubými zví
řecími chlupy nebo s rostlinnými předivy .... 45'—

ex 266 Pružné tkaniny, pružné zboží stávkové a prýmkářské:

ex a) zcela nebo z části z hedvábí:

z umělého hedvábí. . . . . . . .' . . . 340'—

ex b) z jiných přediv:

z bavlny ................................................................... 210'—

ex 329 c) 1. psací náčiní a soupravy psacího náčiní, s mo-
72'—sazným kováním, nezdobené..........................

2. demijony ............ 20'—

3. ostatní ..................... ........ 36'—

375 Roury a rourové spojky z nekujné litiny :

a) surové, též odrhnuté, též potažené asfaltem nebo 
dehtem, o síle stěny:

1. 7 mm nebo více............................... 6'50

2. pod 7 mm.................................... ..... 8'—

b) jiné, o síle stěny:

1. 7 mm nebo více ........... _2'—

2. pod 7 mm ............................................... ..... 14 —

ex 389 a) 3 Drátěnky ................................................................... ..... 17'—

ex 453 c) Hotové součástky pro elektrické účele, jiné, váží-li kus:

ex 2. pod 600 g:

jiné, než ze skla . . . ... » . . . . 40'—
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Nummer des 
ósterreichisehen 

Zolltanfes
Benennung

Zollsatz 
in Goldkronen

1B2 Baumwollwatte mít AusschluB jener zu Heilzwecken;
fúr 100 kg

Fáden zum Putzen von Maschinen usw. vorgerichtet:

a) gebleieht und entfettet............................................... 17'—

b) andere ......................................................................... 12 —

aus 190 Teehnísche Artikel:

a) Krollhaare, auch mit anderen groben Tierhaaren 
oder pflanzliehen Spinnstoffen gemengt .... 45'—

aus 266 Elastische Gewebe, Wirk- und Posamentierwaren:

aus a) ganz oder teilweise aus Seide:

aus Kunstseide ..................................................... 340'—

aus b) aus anderen Gespinststoffen:

aus Baumwolle ..................................................... 210'—

aus 329 c) 1. Schreibzeuge und Schareibzeuggarnituren, mit
72'—Messingmontierung, nicht ornamentiert . . .

2. Demijohns............................................................... 20'—

3. sonstige.......................................... 36 —

375 Bohren und Rohrenverbindungsstůcke aus nicht schmied-
barem Gufí:

a) roh, auch gescheuert, auch mit Asphalt oder Teer 
ůberzogen, mit einer Wandstarke :

1. von 7 mm oder mehr .......................................... 6'50
2. unter 7 mm.......................................................... 8 —

b) andere, mit einer Wandstarke:

1. von 7 mm oder mehr ......... 12 —
2. unter 7 mm......................................................... 14'—

aus 389 a) 3 Drahtstifte .............................................................................. 17'—

aus 453 c) Formteile fůr elektrische Zwecke, andere im Stůckge-
wicht:

aus 2. unter 600 g:

andere, ais aus Glas „ ..................................... 40'—

122
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II.

K čís. 18:

Cukr řepový a t d.:
Jest shoda v tom, že po dobu platnosti 

této úmluvy nenastane odbavování rafinova
ného 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 L, odstavce 1. 
této úmluvy, v souvislosti se změnou cukerní 
daně o tutéž částku jako cukerní daň.

Rozpětí mezi celními sazbami čís. 18 b a 
poznámky nesmí však překročili částku 5 30 
zlatých korun za 100 kg, při čemž se přihlíží 
i k domácí dani cukerní.

Rakouská vláda se zavazuje, že po dobu 
platnosti této dodatkové úmluvy nesníží pro 
surový cukr poznámky k čís. 18 6 cla 16-70 
zlatých korun za 100 kg.

K čís. 25:

Ječmen
a k čís. 29:

Slad:
Smluvního cla pro ječmen 2 zlatých korun 

se užije, nebude-li autonomní (pohyblivé) clo 
výhodnější.

K čís. 35 a:

Třešně:
Jest shoda v tom, že každá výhoda, kterou 

by Rakousko přiznalo třetímu státu pro pro- 
clívání višní, bude platí ti bez jakéhokoliv 
omezování též pro proclívání třešní česko
slovenského původu.

K čís. 39 a:

Salátové okurky:
Za salátové okurky, uváděné pod čís. 39 a 

přílohy A, považují se okurky o délce 15 až

II.

Zu Nr. 18:

Rtibenzucker usw.:
Es besteht Einverstándnis, daB wáhrend 

der Gůltigkeitsdauer dieses Zusatzabkom- 
mens Abfertigungen von Raffinadezucker 
zur Verarbeitung auf Kandiszucker auf Er- 
laubnisschein nicht stattfinden werden.

Da die Zolle dieser Nummer unter Berůck- 
sichtigung 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 
darůber, daB die vertragsmáBigen Zollsátse 
dieser Nummer, abweichend von den Be- 
stimmungen des Artikels I, Absatz 1, dieses 
Zusatzabkommens, im Zusamměnhang mít 
einer Ánderung der Zuckersteuer um den- 
selben Betrag wie die Zuckersteuer geándert 
werden konnen.

Die Spannung zwischen den Zollsátzen der 
Nr. 18 5 und Anmerkung daří jedoch unter 
Berucksichtigung der inlándischen Zucker
steuer den Betrag von 5 30 Goldkronen fůr 
100 kg nicht ůberschreiten.

Die osterreichische Regierung verpflichtet 
sich, auf die Dauer der Gúltigkeit dieses Zu
satzabkommens fůr Rohzucker der Anmer
kung zu Nr. 18 b den Zoll von 16-70 Gold
kronen fůr 100 kg nicht zu ermáBigen.

Zu Nr. 25:

G e r s t e
und zu Nr. 29:

M a 1 z:
Der Vertragszoll fůr Gerste von 2 Gold

kronen findet Anwendung, sofern der auto
nome (gleitende) Zoll nicht gůnstiger ist.

Zu Nr. 35 a:

Kirschen:

Es besteht Einverstándnis, daB jede Be- 
gunstigung, die Osterreich einem dritten 
Staate hinsichtlich der Verzollung von Weich- 
seln zugestehen solíte, auch auf die Ver
zollung von Kirschen čechoslovakischer Her- 
kunft Anwendung finden wird.

Zu Nr. 39 a:

Salatgurken:
Ais Salatgurken der unter Nr. 39 a der 

Anlage A erwáhnten Art sind Gurken von 15
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30 cm, jichž 60 kusů váží 41/2 kg nebo více. 
Vyskytnou-li se v zásilce jednotlivé okurky 
odchylné délky, nemá tato okolnost vlivu na 
odbavování jako salátové okurky.

K čís. 46 c a čís. 47 c:
Okrasné květiny atd. a okrasné 
listoví atd. barvené, napuštěné 
nebo, aby byly trvanlivé, jinak 

upravené:

Podle sazebního čís. 46 c a čís. 47 c dlužno 
odbavovati také okrasné květiny atd., po pří
padě okrasné listoví atd., které jsou ke zvý
šení trvanlivosti upraveny glycerinem, louhem 
chloridu vápenatého a pod., lakované, veluto- 
vané, slídou potažené nebo bronzovaná.

K čís. 50:

Chmel:

Pod názvem „československý chmel“, 
zvláště pak pod pojmenováním „český chmel" 
(„žatecký chipel", „Roudnický chmel", 
„Ouštěcký chrněl", „Dubský chmel"), „Mo
ravský chmel" („Tršický chmel"), smí se 
uváděti v Rakousku do oběhu jen chmel 
známkovaný a provázený ověřovací listinou 
některé veřejné československé známkovny 
podle zákonitých předpisů o označování pů
vodu chmele, platných v československé re
publice. Mimo to musí býti takový chmel 
v původním plnění, to jest v obalu, opatře
ném označením původu, pečetí a plombou, 
podle zmíněných československých předpisů.

Označení původu československého chmele, 
uvedené v předchozím odstavci, bude požívati 
v Rakousku téže ochrany, jaká je zavedena 
vždy právě platnými rakouskými zákony pro 
označování původu šumivých vín a pálených 
lihových tekutin.

K čís. 56:

Koně:

Jest shoda v tom, že každá výhoda, kterou 
by Rakousko přiznalo třetímu státu v proclí- 
vání koní teplokrevných nebo chladnokrev-

bis 30 cm Lánge anzusehen, von denen 60 
Stiick 41/2 kg oder mehr wiegen. Das Vor- 
kommen einzelner Gurken von abweichender 
Lánge bleibt auf die Abfertigung ais Salat- 
gurken ohne EinfluB.

Zu Nr. 46 c und Nr. 47 c:

Zierblumen usw. und Zierblatt- 
w e r k usw. geíárbt, getránkt oder 
s o n s t z u r Erhaltung der H a 11- 

barkeit zugerichtet:

Nach Nr. 46 c und Nr. 47 c sind Zier
blumen usw., beziehungsweise Zierbiattwerk 
usw. auch zu verzollen, die zur Erhdhung der 
Haltbarkeit mit Glyzerin, Chlorkalziumlauge 
u. dgl. zugerichtet, lackiert oder auch ve- 
Icutiert, mit Glimmer iiberzogen oder bron- 
ziert sind.

Zu Nr. 50:

H o p f e n:

Unter der Benennung „čechoslovakischer 
Hopfen", insbesondere unter den Bezeich- 
nungen „Bohmischer Hopfen" („Saazer Hop
fen", „Rcudnieer Hopfen", „Auschaer Hop
fen", „Daubaer Hopfen"), „Máhrischer 
Hopfen" („Tršicer Hopfen") darf in óster- 
reich nur solcher in Verkehr gesetzt werden, 
welcher mit der nach MaBgabe der jeweils 
in der čeehoslovakischen Republik geltenden 
Vorschriften uber die Herkunftsbezeichnung 
von Hopfen vorgesehenen Bezeichnung und 
der Beglaubigungsurkunde einer čechoslova- 
kischen offeňtlichen Signierhalle versehen 
ist und sich in der Originalfiillung, d. h. in 
einer Umhůllung befindet, welche Her
kunftsbezeichnung, Siegel und Plombe nach 
den erwáhnten čeehoslovakischen Vor
schriften trágt.

Die im vorstehenden Absatze erwáhnte 
Herkunftsbezeichnung von čechoslovaki- 
sehem Hopfen wird in ósterréich denselben 
Schutz genieBen, welcher nach den jeweils 
geltenden dsterreichischen Gesetzen fůr die 
Herkunftsbezeichnung von Schaumwein und 
gebrannten geistigen Fltissigkeiten vorge- 
sehen ist.

Zu Nr. 56:

P f e r d e:

Es besteht Einverstándnis, daB jede Be- 
gůnstigung, die Osterreich einem dritten 
Staate hinsichtlich der Verzollung von Pfer-

122*



1414 SbHta zákonů a nařízení, č. 82S.

ných, bude platili za stejných podmínek také 
pro teplokrevné koně, pocházející a přichá
zející z Československa.

K <r 96 c:
Šunka, uzená pečínka; vepřová 

svíčková, paprikovaná:

Clo 25 zlatých korun se zvýší, zvýší-li se 
sazba používaná pro vepře těžší než 40 až 
110 kg (čís. 55 c), o 225% tohoto zvýšení cla.

K čís. 97:
Masité droby:

Celní sazby 20 zlatých korun, případně 50 
zlatých korun, případně 60 zlatých korun se 
zvýší, zvýší-li se sazby používané na dobytek 
(čís. 52 a) nebo na vepře těžší než 40 až 
110 kg (čís. 55 c) podle těchto zásad:

Čís. 97/1. Každá zlatá koruna, o kterou se 
zvýší používaná sazba čís. 52 a (nyní 5 zla
tých korun) způsobí, že se zvýší clo 20 zla
tých korun, smluvené podle přílohy A o 2‘20 
zlatých korun. Každá zlatá koruna, o kterou 
se zvýší používaná sazba čís. 55 c (nyní 9 zla
tých korun), způsobí, že se zvýší clo 20 zla
tých korun, smluvené podle přílohy A o 0'35 
zlatých korun.

čís. 97/2. Každá zlatá koruna, o kterou se 
zvýší používaná sazba čís. 52 a (nyní 5 zla
tých korun), způsobí, že se zvýší clo 50 zla
tých korun, smluvené podle přílohy A o 1'80 
zlatých korun. Každá zlatá koruna, o kterou 
se zvýší používaná sazba čís. 55 c (nyní 9 zla
tých korun), způsobí, že se zvýší clo 50 zla
tých korun, smluvené podle přílohy A o 1-70 
zlatých korun. '

čís. 97/3. Každá zlatá koruna, o kterou se 
zvýší používaná sazba čís. 52 a (nyní 5 zla
tých korun), způsobí, že se zvýší clo 60 zla
tých korun, smluvené podle přílohy A o 1-50 
zlatých korun. Každá zlatá koruna, o kterou se 
zvýší používaná sazba čís. 55 c (nyní 9 zlatých 
korun), způsobí, že se zvýší clo 60 zlatých ko
run, smluvené podle přílohy A o 3 zlaté ko
runy.

den des Warm- oder Kaltblutschlages zuge- 
stehen solíte, miter den gieichen Bedin- 
gungen auch auf die Warm-, beziehungs- 
weise Kaltblůtler čechoslovakischen Ur- 
sprungs und čechoslovakischer Herkunft An- 
Mendung finden wird.

Zu Nr. 96 c:

S c h i n k e n, Selchkarrée;
S c h w e i n s 1 u n g ě n b r a t e n, p a pří

zi e r t:
Der Zoll von 25 Goldkronen erhoht sich im 

Falle eiňer Erhohung des Anwendungssatzes 
íiir Schweine im Cewicht uber 40 bis 110 kg 
(Nr. 55 c) um 225 vom Hundert dieser Zoller- 
hohung.

Zu Nr. 97:
Fleischwiirste:

Die Zollsátze von 20 Goldkronen, bezie- 
hungsweise 50 Goldkronen, beziehungsweise 
60 Goldkronen erhohen sich im Falie einer 
Erhohung der Anwendungssátze fůr Wurst- 
vieh (Nr. 52 a) oder fur Schweine iiber 40 
bis 110 kg (Nr. 55 c) nach folgenden Grund- 
sátzen:

Nr. 97/1. Jede Goldkrone, um die der An- 
wendungssatz der Nr. 52 a (derzeit 5 Gold
kronen) erhoht wird, ergibt eine Erhohung 
des laut Anlage A vereinbarten Zolles von 20 
Goldkronen um 2 20 Goldkronen. Jede Gold
krone, um die der Anwendungssatz der Nr. 
55 c (derzeit 9 Goldkronen) erhoht wird, er
gibt eine Erhohung des laut Anlage A ver
einbarten Zolles von 20 Goldkronen um 0'35 
Goldkronen.

Nr. 97/2. Jede Goldkrone, um die der An
wendungssatz der Nr. 52 a (derzeit 5 Gold
kronen erhoht wird), ergibt eine Erhohung 
des laut Anlage A vereinbarten Zolles von 50 
Goldkronen um I SO Goldkronen. Jede Gold
krone, um die der Anwendungssatz der Nr. 
55 c (derzeit 9 Goldkronen) erhoht wird, er
gibt eine Erhohung des laut Anlage A ver
einbarten Zolles von 50 Goldkronen um 170 
Goldkronen.

Nr. 97/3. Jede Goldkrone, um die der An
wendungssatz der Nr. 52 a (derzeit 5 Gold
kronen) erhoht wird, ergibt eine Erhohung 
des laut Anlage A vereinbarten Zolles von 60 
Goldkronen um 1'50 Goldkronen. Jede Gold
krone, um die der Anwendungssatz der Nr. 
55 c (derzeit 9 Goldkronen) erhoht wird, er
gibt eine Erhohung des laut Anlage A ver
einbarten Zolles von 60 Goldkronen um 3 
Goldkronen.
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Zvýší-li se jak používaná sazba čís. 52 a 
tak čís. 55 c, sečtou se přirážky jmenované 
u každé jednotlivé skupiny uvedené v před
chozím (čís. 97/1, případně 97/2, případně 
97/3).

Bude-li se uchylovat! budoucí rakouská 
sazba používaná pro čerstvé maso nynějšího 
čís. 96 a 3 o více než 50% od celní sazby, která 
by vyplývala, když se zachová — při základu 
budoucí rakouské sazby používané pro doby
tek (čís. 52 a) nebo pro vepře těžší než 40 až 
110 kg (čís. 55 c) — nynější procentní poměr 
mezi čís. 52 a případně 55 c na jedné straně 
a čís. 96 a 3 na druhé straně (5 zlatých korun 
ke 12 zlatým' korunám, případně 9 zlatých ko
run ke 12 zlatým korunám), přikročí obě 
strany ve vzájemné dohodě k revisi celní 
sazby čís. 97/1. Změní-li se celní sazba čís. 
97/2 nebo čís. 97/3, jest rakouská vláda 
oprávněna zvýšiti smluvní celní sazby těchto 
položek o rozdíl mezi sazbou, která se vypočte 
podle zmíněného počítacího způsobu a novou 
rakouskou sazbou používanou pro čerstvé 
maso nynějšího čís. 96 a 3.

K čís. 107 g:
Šunkové konservy:

Po dobu platnosti sazby 20 zlatých korun 
používané nyní pro šunku čís. 96 c snižuje se 
celní sazba/ pro šunkové konservy na 30 zla
tých korun. Zvýší-li se clo pro šunku čís. 96 c 
přes 25 zlatých korun, zvýší se clo pro šun
kové konservy tak, že rozpjetí mezi předcho
zími celními položkami 25 ke 35 zůstane pro
centně zachováno.

K čís. 132:

Bavlněná vata:

V tomto sazebním čísle vyclívá se také ba
vlněná vata, bílená a zbavená tuku, v balících 
o váze 50 kg a více.

K čís. 140 až 144:
B á v 1 n ě n é tkaniny:

Hladké tkaniny, u nichž povstaly jedno
duché kraje a pokraj ní pruhy pouze vetkáním

Wird sowohl der Anwendungssatz der Nr. 
52 a ais auch jener der Nr. 55 c erhoht, dann 
sind die bei jeder einzelnen von den im vorste- 
henden angefůhrten Gruppen (Nr. 97/1, be- 
ziehungsweise Nr. 97/2, beziehungsweise Nr. 
97/3) genannten Zusehláge zu summieren.

Falls der kůnftige osterreichische Anwen
dungssatz fůr frisches Fleisch der dei’zeitigen 
Nr. 96 a 3, um mehr ais 50 vom Hundert von 
jenem Zollsatze abweichen solíte, der sich er- 
geben wurde, wenn bei Zugrundelegung des 
kůnftigen osterreichischen Anwendungs- 
satzes fůr Wurstvieh (Nr. 52 a) oder fůr 
Schweinevon 40 bis 310 kg (Nr. 55 c) das ge- 
genwártige perzentuelle Verháltnis zwischen 
der Nr. 52 a, beziehungsweise 55 c einerseits 
und Nr. 96 a 3 anderseits (5 Goldkronen zu 
12 Goldkronen, beziehungsweise 9 Goldkronen 
zu 12 Goldkronen) beibehalten wird, dann 
werden die beiden vertragschlieBenden Teile 
einvernehmlich eine Revision des Zollsatzes 
der Nr. 97/1 vornehmen. Im Falle der Ánde- 
rung des Zollsatzes der Nr. 97/2 oder der Nr. 
97/3 ist die osterreichische Bundesregierung 
berechtigt, eine Erhohung der vertragsmáBi- 
gen Zollsatze dieser Positionen um die Dif- 
ferenz zwischen dem Satze, der sich nach der 
erwáhnten perzentuellen Berechnungsme- 
thode errechnet und dem neuen osterreichi
schen Anwendungssatze fůr frisches Fleisch 
der derzeitigen Nr.. 96 a 3 vorzunehmen.

Zu Nr. 107 p:

Schinkenkonserven:
Auf die Bauer der Geltung des derzeitigen 

Anwendungssatzes fůr Schinken der Nr. 96 c 
von 20 Goldkronen ermáBigt sich der Zoll- 
satz fůr Schinkenkonserven auf 30 Gold
kronen. Im Falle einer Erhohung des 
Schinkenzolles der Nr. 96 c tiber 25 Gold
kronen erhoht sich der Zoll fůr Schinken
konserven in dem MaBe, daB die Spannung 
zwischen den vorstehenden Zollpositionen von 
25 zu 35 perzentuell aufrecht erhalten bleibt.

Zu Nr. 132:

Baumwollwatte:

Unter dieser Tarifnummer wird auch 
Baumwollwatte, gebleicht und entfettet, in 
Bahen im Gewiehte von 50 kg und darůber 
verzollt.

Zu Nrn. 140 bis 144:
Baumwollgewebe:

Glatte Gewebe, in welchen bloB durch Ein- 
weben stárkerer Game einfache Kanten oder

nařízení, č. íg|.
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silnější příze (jako na příklad jednoduché bor- 
dury při kapesních šátcích atd.), nepokládají 
se proto ještě za vzorkované,

K poznámkám k čís. 140, 141 A, 141 B 
a 142:

1. G rádiové tkaniny:

Grádlové tkaniny jsou trojvazné, pokud -!e 
týká čtyřvazné grádlové képry, u kterých se 
střídají dva stejně široké proužky; při tom 
u jednoho z nich běží přímky nalevo, u dru
hého napravo.

2. K poznámce 3:

Tkaniny ze skané příze:

Za tkaniny ze skaných přízí považují se 
všechny tkaniny, u nichž v osnově a v útku 
dohromady nepřipadají průměrně více než tři 
jednoduchá vlákna na jednu nit.

Toto omezení neplatí u tkanin zvaných kon
gres a tkanin k vyšívání; tyto spadají vždy, 
pokud jsou přitkány skané příze, pod tkaniny 
ze skaných přízí.

K čís. 145:

Nábytkové látky bavlněné:

Za nábytkové látky bavlněné se nepovažují:

a) veškeré potištěné tkaniny bavlněné;
b) aksamity bavlněné, váží-li čtvereční metr 

méně než 400 g;
c) jiné bavlněné tkaniny:

a) v kusu barvené;
fí) váží-li čtvereční metr méně než 250 g.

Ostatní shora neuvedené bavlněné tkaniny 
dlužno odbavovali jako nábytkové látky, 
jestliže podle své povahy jsou určeny přede
vším k výpravě nábytku (nábytkové povlaky 
a přehozy).

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. 153 c:

Rukavice:
Stávkované nebo pletené rukavice, jsou-li 

vybaveny podšívkou, nepodrobují se přirážce

Randstreifen (wie rum Beispiel die einfachen 
Bordůren bei Taschentůchern usw.) vorkom- 
men, sind deswegen nicht ais gemustert an- 
zusehen.

Zu Anmerkungen zu den Nrn. 140, 141 A, 
141 B und 142:

1. Gradlgewebe:

Gradlgewebe sind drei-, beziehungsweise 
vierbindige Gradlkoper, in welchen zwei 
gleichbreite Streifen miteinander abwechseln, 
in deren einem die Gradlinien nach links, in 
deren anderem nach reehts laufen.

2. Zu Anmerkung 3:

Gewebe aus gezwirnten 
G a r n e n:

Ais Gewebe aus gezwirnten Garnen sind alle 
Gewebe anzusehen, bei denen in Kette und 
SchuB zusammen durchschnittlich nicht mehr 
ais drei einfache Fáden auf einen Zwirn ent- 
fallen.

Bei KongreB- und Stickereistoffen gilt. diese 
Einschránkung nicht; sie fallen bei Mitver- 
webung gezwirnter Garne immer unter die Ge
webe aus gezwirnten Garnen.

Zu Nr. 145:

Mobelstoffe aus Baumwolle:

Ais Mobelstoffe aus Baumwolle sind nicht 
anzusehen:

a) alle bedruckten Baumwollgewebe;
b) Baumwollsamte im Gewichte unter 400 g 

auf 1 m2;
c) andere Baumwollgewebe: 

a) stůekgefárbte;
,6) im Gewichte unter 250 g auf 1 m2.

Andere, vorstehend nicht angefůhrte Baum
wollgewebe sind ais Mobelstoffe abzufertigen, 
wenn sie nach ihrer Beschaffenheit vornehm- 
lich fůr Mobelausstattung (Mobelůberzug, 
Mobelůberwurf) bestimmt sind.

Unter den Begriff Tischdecken, Bettdecken 
und Mobelůberwůrfe fállt nicht Tischwásche 
(Tischgedecke), die nach ihrer náheren Be
schaffenheit ais Baumwoll-, beziehungsweise 
Leinengewebe zu verzollen ist.

Zu Nr. 153 c:

Handschuhe:
Bei gewirkten oder gestrickten Hand- 

schuhen hat die Ausstattung mit einem Fut-
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20'% k příslušné celní sazbě (bod 5 všeobec
ných poznámek k třídám XVIII až XXII).

K čís. 161:

Tkaniny ze lněné příze:

Tkaniny ze lněné příze s jednotnou atla
sovou (satinovou) vazbou projednávají se ve 
smluvním styku jako ne vzorkované tkaniny.

K čís. 180 a 1:
Tkaniny kalina a huna:

Halina vyrábí se z hrubé vlny a váží čtve
reční metr 800 g nebo více; používá se jí 
k různým účelům (jako na selské pláště, po
krývky na podlahu atd.).

Huňa je proti kalině poněkud jemnější, 
hladší sukno, z podobného materiálu jako ka
lina. Je zpravidla silněji valchována než halina 
a používá se jí k výrobě obyčejných domácích 
střevíců.

K čís. 180 a 2:

Pokrývky z odpadků:

Pokrývky z odpadků jsou pokrývky s osno
vou z rostlinných přediv a s útkem z méně
cenných, vlněných odpadků přádelných nebo 
z umělé vlny; tyto pokrývky nejsou prané a 
vyznačují se tudíž mastným zápachem a hma
tem.

K čís. 180 a 3:

Látky na obuv:

Látkami 21a obuv tohoto čísla rozumějí se: 
silné, na obou stranách zdrastěné, dvojité tka
niny, jichž svršek sestává jak v osnově, tak 
v útku z vlněné příze mykané, spodek pak vy
kazuj e útek z vlněné příze mykané a osnovu 
z bavlny, která současně váže svršek. Tyto 
tkaniny jsou zhusta na svršku různobarevnou 
přízí čtvercově vzorkovány.

K čís. 180c:

Zásady pro vyclívání vlněného 
tkaného zboží podle hodnoty:

Vyclívání podle hodnoty vlněného tkaného 
zboží, výslovně nejmenovaného, děje se zá-

ter nicht die Anwendung eines Zuschlages 
von 20 vom Hundert zum betreffenden Zoll- 
satz (Punkt 5 der allgemeinen Anmerkungen 
zu den Klassen XVIII bis XXII) zur Folge.

Zu Nr. 161:

Gewebe aus Leinengarnen:

Gewebe aus Leinengarnen mit einheitlicher 
Atlasbindung sind im vertragsmáBigen Ver- 
kehre wie ungemusterte Gewebe abzufertigen.

Zu Nr. 180 a 1:
Halina und Hun jat uch:

Halinatuch ist aus grober Wolle erzeugt, im 
Gewichte von 800 g im Qudratmeter oder 
mehr fůr verschiedene Verwendungszweeke 
(wie Bauernmántel, FuBbodenbeláge usw.).

Hunjatuch ist ein gegenůber dem Halina
tuch etwas feineres, glatteres Tuch aus dem 
Halina ahnlichen Materiál. Es ist in der Re- 
gel dichter gewalkt ais Halina und dient zur 
Plerstellung gewohnlicher Hausschuhe.

Zu Nr. 180 a 2:

Abfalldecken:

Abfalldecken sind Decken mit Kette aus 
pfknzlichen Spinnstoffen und SehuB aus ge- 
ringwertigen Wollspinnereiabgángen oder 
Kunstwolle; diese Decken sind ungewaschen 
und haben daher ais Charakteristikům fet- 
ten Geruch und Griff.

Zu Nr. 180 a 3:
Schuhstoffe:

Unter Schuhstoffen dieser Nummer sind 
starke, beiderseits gerauhte Doppelgewebe zu 
verstehen, deren obere Lage sowohl in Kette 
ais auch im SchúB aus wollenem Streichgarn 
besteht, wáhrend die untere Lage SchuB aus 
wollenem Streichgarn und Kette aus Baum-. 
wolle aufweist, welch letztere gleichzeitig die 
Bindung der oberen Lage bewerkstelligt. Diese 
Gewebe sind háufig durch Verwendung ver- 
schiedenfarbiger Garne in der oberen Lage 
karriert.

Zu Nr. 180 c:

Grundsátze fůr die V e r z o 11 u n g 
von w o 11 e n e n W e b w a r e n nach

dem W e r t e:

Die Wertverzollung der nicht besonders be- 
nannten wollenen Webwaren hat grundsátz-
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sadně podle čisté (netto) fakturované ceny. 
Z fakturované ceny odečítá se tudíž rabat a 
pod. Zlaté koruny přepočítávají se podle 
kursu v den vyelívání. Při zboží, prodaném 
československým výrobcem přímo rakous
kému odběrateli, je směrodatnou faktura, vy
stavená československým podnikem. Bylo-li 
prodáno zboží rakouskému odběrateli z ra
kouského svobodného skladiště komisionářem 
nebo pobočným závodem československého 
podniku, bere se v úvahu ona faktura, kterou 
rakouskému odběrateli vydá komisionář, po
kud se týká pobočný závod.

Má-li celní úřad pochybnosti o správnosti 
fakturovaných cen, nastoupí rozhodčí řízení, 
stanovené v bodu 3. §u 21 rakouského cel
ního řádu.

K čís. 181:

Nábytkové látky vlněné:

K nábytkovým látkám vlněným nenáležejí:

aj aksamity vlněné, váží-li čtvereční metr 
méně než 450 g,

bj jiné tkaniny vlněné, váží-li čtvereční 
metr méně než 250 g.

Ostatní shora neuvedené vlněné tkaniny 
dlužno odbavovali jako nábytkové látky, 
jestliže podle své povahy jsou určeny přede
vším k výpravě nábytku (nábytkové povlaky 
a přehozy).

K čís. 182a:

S e a 1 s k i n y:

Sealskiny jsou tkaniny na způsob plyšů 
s bavlněnou osnovou a vlněným útkem, také 
potištěné a lisované; zdrastěné vlněné látky, 
netkané na způsob floru, vyclívají se podle 
čís. 180.

K čís. 187c:

Rukavice:

Stávkované nebo pletené rukavice, jsou-li 
vybaveny podšívkou, nepodrobují se přirážce 
20% k příslušné celní sazbě (bod 5 všeobec
ných poznámek k třídám XVIII až XXII).

lich nach dem Nettofakturenpreise zu er- 
folgen. Es sind daher von dem Fakturenpreise 
selbst Rabatt u. dgl. in Abzug zu bringen. 
Die Umrechnung auf Gcldkronen ist nach dem 
Kurse des Verzollungstages vorzunehmen. 
Wird die Ware vom čechoslovakischen Fabri- 
kanten direkt an den osterreichischen Ab- 
nehmer verkauft, so ist die von der čecho
slovakischen Fabrik ausgestellte Faktura 
maBgebend. Erfolgt der Verkauf an den oster- 
reichischen Abnehmer vom osterreichischen 
Freilager durch den Kommissionár oder durch 
die Niederlage der čechoslovakischen Fabrik, 
so ist die Faktura in Betracht zu ziehen, 
welche der Kommissionár, beziehungsweise 
die Niederlage dem osterreichischen Ab
nehmer ausstellt.

Hat die Zollbehorde Zweifel uber die Rich- 
tigkeit der Fakturenpreise, so hátte das im 
Punkt 3 des § 21 der osterreichischen Ver- 
zollungsordnung vorgesehene Schiedsverfah- 
ren Platz zu greifen.

Zu Nr. 181:

Mobelstoffe aus Wolle:

Unter Mobelstoffe aus Wolle fallen nicht:

a) Wollsamte im Gewichte unter 450 g auf 
1 m2,

b) andere Wollgewebe im Gewichte unter 
250 g auf 1 m2.

Andere, vorstehend nicht angefúhrte Woll
gewebe sind ais Mobelstoffe abzufertigen, 
wenn sie nach ihrer Beschaffenheit vornehm- 
lich fůr Mobelausstattung (Mobelůberzug, 
Mobelúberwurf) bestimmt sind.

Zu Nr. 182 a:

S e a 1 s k i n e:

Sealskine sind plúschartige Gewebe aus 
Baumwollkette mit Wollschufi, aueh bedruckt 
oder geprefít; andere gerauhte, nicht florartig 
gewebte Wollstoffe sind nach Nr. 180 zu ver- 
zollen.

Zu Nr. 187 c:

Handschuhe:

Bei gewirkten oder gestrickten Handschuhen 
hat die Ausstattung mit einem Futter nicht 
die Anwendung eines Zuschlages von 20 vom 
Hundert zum betreffenden Zollsatz (Punkt o 
der allgemeinen Anmerkungen zu den Klassen 
XVIII bis XXII) zur Folge.
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K čís. 189b 1:

Plsť v kusech, barvená:

Plstí v kusech, barvenou, rozumí se toliko 
plsť, která je úplně vybarvena. Pouhé stíno
vání, přibarvení a pod. nepokládají se za 
barvení.

K čís. 200 a čís. 208:

Nábytkové látky hedvábné 
a polohedvábné:

K nábytkovým látkám hedvábným a polo- 
hedvábným nenáležej í látky se zatíženým hed
vábím.

K čís. 234 a:
Ostatní zboží pletené, též koší

kářské, surové:

Podle tohoto čísla vyclívají se také obyčejné 
koše z dřevových loubků (štěpek), nemořené, 
nebarvené, nepokostované aniž lakované, s ji
nými hmotami nespojené, takového druhu, 
jako se jich užívá k balení (rozesílání zboží). 
Barevný pruh z loubků na kraji takových košů 
vpletený zůstává při vyclívání nepovšimnut. 
Sem patří též hrubé kolébky z přírodního 
proutí.

K čís. 250:

Tiskopisy:

Tiskopisy československého poštovního še
kového úřadu (složenky, šeky, seznamy k hro
madným šekům, šekové platební poukázky, 
poukazy dobropisů, převodní příkazy, splatní 
lístky [složenky], seznamy k hromadným pře
vodním příkazům a obálky pro zasílání šeků 
a převodních příkazů) odbavují se ve smluv
ním styku beze cla.

K čís. 252:

Pouzdra:

Pouzdra jsou obaly, určené k úschově před
mětů a k tomu účelu uvnitř patřičně upravené.

K čís. 252 c:

Lékárnické kartonáže:

Za lékárnické kartonáže dlužno považovati 
krabičky, určené k lékárnickým účelům (kra-

Zu Nr. 189 b 1:

Stůckfilze, gefárbt:

Unter Stůckfilze, gefárbt, werden nur solche 
verstanden, welche ganz durch gefárbt sind. 
BloBe Tonung, Anfárbung u. dgl. wird nicht 
ais gefárbt anerkannt.

Zu Nr. 200 und zu Nr. 208:

Mobelstoffe aus Ganz- und 
H a 1 b s e i d e:

Unter Mobelstoffe aus Ganz- und Halbseide 
fallen nicht Stoffe mit beschwerter Seide.

Zu Nr. 234a:
Sonstige Flechtwaren, auch 
Korbflechtwaren, grobe, roh:

Unter diese Nummer werden auch gewohn- 
liche Holzspankorbe, weder gebeizt, gefárbt, 
gefirnifít, noch lackiert, ohne Verbindung mit 
anderen Stoffen, von der Beschaffenheit wie 
sie zu Verpackungszweeken (Versand von 
Waren) verwendet werden, verzollt. Ein am 
Rande solcher Korbě eingeflochtener farbi- 
ger Spanstreifen bleibt bei der Verzollung 
auBer Betracht. Hieher gehoren auch grobe 
Wiegen aus rohen Ruten.

Zu Nr. 250:
Druck sortě n:

Drucksorten des čechoslovakisehen Post- 
scheckamtes (Eriagscheine, Scheckhefte, Ge- 
samtscheckverzeichnisse, Scheckzahlungsan- 
weisungen, Gutschriftenanweisungen, ůber- 
weisungsauftráge, Scheckeinzahhmgsscheine, 
Scheckúberweisungen, Verzeichnisse zu Ge- 
samtůberweisungsauftrágen und Umschláge 
fůr Scheck- und úberweisungSauftráge) sind 
im vertragsmáBigen Verkehre zollfrei 'abzu- 
fertigen.

Zu Nr. 252:
E t u i s:

Etuis sind UmschlieBungen, welche zum 
Aufbewahren von Gegenstánden bestimmt 
und fůr diesen Zweck innen entsprechend ein- 
gerichtet sind.

Zu Nr. 252c:
Pharmazeutische Karton nagen:

Ais pharmazeutische Kartonnagen sind 
pharmazeutischen Zwecken dienende Schach-
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bičky zasouvací, kulaté a podobné, t. zv. kra
bičky lékárnické), jakož i krabičky skládací, 
vesměs, možno-li jejich použití k tomu účelu 
seznati z tištěného označení nebo pod.

K čís. 267:

Oděv z kaučuku atd.:

Za základ pro výpočét cla s přirážkou vez
mou se ve smluvním styku smluvní cla čís. 265 
a 266.

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- 
clívati, když tato povaha zboží jest zachována, 
podle tohoto čísla bez ohledu na hustotu tka
niny.

Použití bavlněných přízí do čís. 13 po 
anglicku nevylučuje, aby se projednávalo 
toto zboží jako hrubé látky.

K čís. 271 b :

Lepenka na podlahu:

Lepenka na podlahu jest pokrývka na pod
lahu z lepenky, která jest napuštěna bitume- 
nem, petrolejovou smůlou nebo asfaltem a pak 
opatřena pokostovým nátěrem na jedné nebo 
na obou stranách, v síle nad 12 mm a ve váze 
1000 g nebo více na lm2.

K čís. 287 b:

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 ka
šírování je přípustno. Za uzávěru bude síou- 
žiti jednoduchý knoflík nebo jednoduchá ko
vová spona; jedna nebo dvě hladké příčné 
pásky jsou přípustný. Tato obuv nesmí býti 
jinak zdobena, nesmí míti podpatky „celo- 
komtes“ (podešve až přes krček podpatku); 
čistá fakturní cena této obuvi nesmí přesaho- 
vati 7 zlatých korun za pár.

teln (Schieb-, Rundschaehteln u. dgl., soge- 
nannte Apothekerschachteln), sowie Falt- 
schachteln anzusehen, alle diese, wenn ihre 
Verwendung fůr diesen Zweck durch Auf- 
druck oder dergleichen erkenntlich ist.

Zu Nr. 267:

K1 eid u n g e n a u s Kautschuck 
u s w.:

Der Berechnung des Zolles samt Aufschlag 
sind im vertřagsmáBigen Verkehre die Ver- 
tragszblle der Nrn. 265 und 266 zugrunde zu 
legen.

Zu Nr. 270:

G r o b e Z e u g s t o f f e, c h e m i s c h z u- 
gerichtet usw.:

Grobe Zeugstoffe aus Jutě, Flachs oder 
Hanf, chemisch zugerichtet oder mit 61, Teer 
oder Fettgemengen ůberzogen oder getránkt, 
Decktiicher und Wagendecken daraus wer- 
den, wenn dieser Charakter der Ware ge- 
wahrt erscheint, ohne Růcksicht auf die 
Dichte des Gewebes nach dieser Nummer ver- 
zollt.

Die Verwendung von Baumwollgarnen 
bis Nr. 13 englisch in der Kette, schlieBt die 
Behandlung ais grobe Zeugstoffe nicht aus.

Zu Nr. 271 b:

FuBbodenpappe:

FuBbodenpappe ist ein FuBbodenbelag aus 
Pappe, die mit Bitumen, Petrolpech oder 
Asphalt imprágniert und s.odann einseitig 
oder beiderseitig mit Firnisanstrich versehen 
ist, von 12 mm Dicke aufwárts und einem 
Gewicht von 1000 g auf 1 m2 oder mehr.

Zu Nr. 287 b:

Einfache Damenhalbschuhe:

Das Futter des Oberteiles dieser Schuhe 
sowie die Deckbrandsohle roússen ganz aus 
Baumwolle oder Leinen sein; die Anwéndung 
von Klebemitteln, auch von Kautschuk, zur 
Kaschierung ist zulássig. Ais VerschluB hat 
einfacher Knopf oder einfache Metallschliesse 
zu dienen; eine oder zwei glatte Querspangen 
sind zulássig. Diese Schuhe diirfen in ande- 
rer Weise nicht verziert sein, keine Ganzkom- 
tesseabsátze (Sohlen bis uber den Hals des 
Absatzes) aufweisen; ihr Nettofakturenpreis 
darf 7 Goldkronen pro Paar nicht úbersteigen.
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Uložené vzorky mohou býti doplňovány, po
kud se týče vyměňovány.

K čís. 288:

Pantofle a domácí střevíce 
a t d.:

Střevíce zvané huna jsou střevíce, zhoto
vené z látky zvané huňa (bez ohledu na váhu 
tkaniny), s podrážkou z motouzu, z látky zvané 
huňa nebo z plsti. Ve smluvním styku nevy
lučuje vyčlení jako střevíce huňa, jsou-li paty 
nebo přední části sesíleny vložkou z kartonu 
(lepenky), jakož i upravené k lepšímu opnutí 
nohy (na příklad knoflíky, přeskami nebo 
pružnými vložkami).

Podle čís. 288 b vyclívá se též obuv tak 
zvaná mikaao. Obuv mikádo jest obuv z plsti 
nebo z látek na obuv, z tak zvané velbloudí 
srsti nebo z tak zvaných skotských látek (viz 
k čís. 180 a. ?), bez ohledu na váhu použité 
látky, s podešví z plsti a kůže nebo jen z kůže, 
nebo jen z plsti nebo motouzu nebo z kůže 
s mezipodešví z lepenky nebo z textilní látky. 
Připevnění podpatkových plátků, jakož 
i ozdobení třapci z jiných látek jest přípustné. 
Taková obuv může míti též stužený nárt a 
patu.

K čís. 301:

Hole dřevěné nebo rákosové:

Spojení se zdířkou, tvořící dolní konec hole, 
z obyčejných nebo jemných látek zůstává při 
vyclívání bez povšimnutí.

K čís. 302:

Zahradní nábytek:

Za zahradní nábytek se považují židle, le- 
nošky, lavice, stoly a stoličky.

K čís. 302 a 303:

Krabice:

Barevná, bronzovaná, stříbřená, zlacená, 
vypálená nebo vtlačená označení firem, zboží 
nebo jakosti, tovární značky a pod., též ozdo
bená, zůstanou při vyclívání nepovšimnuta.

Die hinterlegten Muster konnen ergánzt, 
beziehungsweise ausgetauscht werden.

Zu Nr. 288:

Pantoffel und Hausschuhe usw.:

Hunjasehuhe sind aus Hunjastoff (ohne 
Růcksicht auf das Gewebegewicht) herge- 
stellte Hausschuhe mit Sohlen aus Spagat, 
Hunjastoff oder Filz. Im vertragsmáBigen 
Verkehre schlieBen auch eine Verstárkung 
der Ferse oder des Vorderteiles durch Ein- 
lagen aus Karton (Pappe) sowie Vorrichtun- 
gen zur besseren UmschlieBung des FuBes 
(wie VerschluBknopfe, Schnallen oder ela- 
stische Einsátze) die Verzollung ais Hunja- 
schuhe nicht aus.

Unter Nr. 288 b werden auch sogenannte 
Mikadoschuhe verzollt. Mikadoschuhe sind 
Hausschuhe aus Filz oder aus Schuhstoffen, 
sogenannten Kamelhaar- oder schottischen 
Stoffen (siehe zu Nr. 180a 3), ohne Růcksicht 
auf das Gewicht des verwendeten Stoffes, mit 
Sohle aus Filzplatte und Leder oder aus Leder 
allein oder aus Filz oder Spagat allein oder 
aus Leder mit einer Zwischensohle aus Pappe 
oder Textilstoff. Die Anbringung von Ab- 
satzflecken sowie die Verzierung mit Puf fen 
aus anderen Stoffen ist zulássig. Derlei 
Schuhe konnen auch Pust- und Fersenstellung 
haben.

Zu Nr. 301:

Stocke aus Holz oderRohr:

Die Verbindung mit einer das untere Ende 
des Steckes bildenden Zwinge aus gewohnli- 
chen oder feinen Stoffen bleibt bei der Ver
zollung auBer Betracht.

Zu Nr. 302:

Gartenmobel:

Ais Gartenmobel werden Sessel, Fauteuils, 
Bánke, Tische und FuBschemel angesehen.

Zu Nrn. 302 und 303:

Schachteln:

Farbige, auch in Bronze, Silber oder Gold 
ausgefůhrte, eingebrannte oder eingepreBte 
Firmen-, Waren- oder Qualitátsbezeichnun- 
gen, Fabriksmarken u. dgl., auch ornamen- 
tiert, bleiben bei der Verzollung auBer Be
tracht.



1422 Sbírka zákonů a nařízení, č. §2 i.

K čís. 302 a 303:

Památkové předměty:

Označení krajiny a místa nebo krátkého 
věnování, provedené vypáleným, vtlačeným, 
malovaným a podobným písmem, zůstanou při 
vyclívání tohoto zboží podle jeho bližší povahy 
bez povšimnutí.

K čís. 319:

T e c h n i c k é sklo:

Za technické sklo se považuje: Luxfer-pris- 
mata (vložky do světlíků), zorná skla pro 
kotle, pro pekařské, taviči pece atd., misky pro 
vyvolávání fotografií a na chirurgické ná
stroje s výlevkou nebo bez ní, kasety pro vy
volávání fotografických desek, vodoměrná 
skla a ochranná opatření k vodoměrným 
sklům, vásy a cylindry na mazavé oleje ke 
strojům, třecí misky a paličky pro laboratoře, 
filtrovací trychtýře s vlisovanými rýhami, 
obkládačky ze skla, skla do lodních svítilen a 
lodní čočky, stojánky pro výkladní skříně, 
skleněná písmena, skleněné vlnité valchy, 
skleněné tyče pro průmysl nábytku a tex
tilní, lahvové kuličky a jiné uzávěrkové ku
ličky, kuličky pro technické účele, kuličky pro 
mlýny, cylindrické válce pro kožařský prů
mysl.

K čís. 340 a:

■Vápenec, surový:

K čís. 340 a patří surový vápenec (přírodní 
uhličitan vápenatý), nepálený, v kusech nebo 
mletý.

K čís. 340 b:

Vápenec, pálený, hašený, (ží
ravé vápno):

Smluvní celní sazba tohoto čísla platí, po
kud jest v platnosti československé clo pro 
vápno, pálené, též hašené (československé 
číslo 150 a) 1-50 Kč.

K čís. 355:

Zvonivky a dlaždice:

Síla zjišťuje se na nejtenším místě; při 
tom však prohlubeniny, způsobené vtlačenými 
továrními známkami a značkami, jakož

Zu Nrn. 302 und 303:

Souvenirs (Reiseandenken):

Die Anbringung von Gegend- und Ortsbe- 
zeichnungen oder von kurzen Widmungsauf- 
schriften im eingebrannten, gepreBten, ge- 
malten und dergleichen Schriften bleibt bei 
der Verzollung dieser Waren nach náherer 
Beschaťfenheit auBer Betracht.

Zu Nr. 319:
Technisches Glas:

Ais technisches Glas sind anzusehen: Lux- 
fer-Prismen (Einsátze in Lichtreflektoren bei 
Fenstorn), Schaugláser fůr Kessel, Backofen, 
Schmelzofen usw., photographische Entwick- 
lungSr und chirurgische Instrumententassen 
mit und ohne AusguB, Entwicklungskassetten 
fůr photographische Platten, Wasserstands- 
glaser und Schutzvorrichtungen fůr Wasser- 
standsgláser, Schmirolvasen und -zylinder fůr 
Maschinen, Reibschalen und -stempel fůr La- 
boratorien, Filtriertrichter mit eingepreBten 
Rippen, Wandbelagsplatten, Schiffslaternen- 
und Schiffsluckengláser, Glasstánder fůr Aus- 
lagen, Glasbuchstaben, Waschrumpeleinsátze, 
gewellt, Glasstábe fůr die Mobel- und Textil- 
industrie, Flaschenkugeln und andere Ver- 
schluBkugeln, Kugeln fůr technische Zwecke, 
Glasmárbel fůr Můhlen, zylindrische Walzen 
fůr die Lederindustrie.

Zu Nr. 340 a:
K a 1 k s t e i n, roh:

Unter Nr. 340 a gehort roher Kalkstein (na- 
tůrliches Kalziumkarbonat), nicht ■ gebrannt, 
in Stůcken oder gemahlen.

Zu Nr. 340 5:

Kalkstein, gebrannt, g e 1 6 s c h t 
(Á t z k a 1 k):

Der vertragsmáBige Zollsatz dieser Num- 
mer gilt auf die Dauer des čechoslovakischen 
Zolles fůr Kalk, gebrannt, auch geloscht (če- 
choslovakische Nr. 150 a), von 150 Kč.

Zu Nr. 355:

K1 i n k e r und Bodenbelag- 
platten:

Die Stárke ist an der důnnsten Stelle zu 
erheben, wobei jedoch durch eingepreBte Fa- 
briksmarken und Fabrikszeichen hervorgeru-
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í pouze ojedinělé, při lisování nebo pálení 
vzniklé nepravidelnosti a konečně i snížené 
okraje zůstanou bez povšimnutí.

K čís. 361 5:

Obyčejné hrnčířské nádobí atd.:

Také hrnčířské nádobí,, z obyčejné hlíny, 
barevně se vypalující, glazurou jednou polé
vané, jako na příklad tak zvané nádobí 
Eockingham, podle předložených vzorků, bude 
se vyclívati podle tohoto čísla.

K čís. 375:

Roury:

Lité roury s kondensačními hrnci (syfony) 
vyclívají se jako rourové spojky tohoto čísla.

K čís. 381:

Domácí a kuchyňské nářadí:

Jako domácí a kuchyňské nářadí vyclívají 
se též kbelíky na uhlí, předložky před kamna 
a misky ke kamnům.

K čís. 407 a:
Zboží z nekuj né litiny:

U kanalisační litiny pokládá se potažení 
asfaltem za hrubý nátěr. Za kanalisační litinu 
se pokládají stokové mříže, vstupní rámy, 
vstupní poklopy, stokové uzávěry, dešťáky, 
vtokové trychtýře, skřínky na kohouty a uliční 
poklopy pro podzemní hydranty.

K čís. 407:
Litina kamnová:

Do kusové váhy pětinkových kámen dlužno 
započítati též příslušné kroužky, rošty, nohy a 
nezdobená dvířka, která jsou buď připevněna 
drátem nebo jsou s nimi společně zabalena.

K čís. 408:

Pětinková kamna:

Do kusové váhy pětinkových kamen dlužno 
započítati též příslušné kroužky, rošty, nohy a 
dvířka, která jsou k nim buď připevněna drá
tem nebo jsou s nimi společně zabalena.

fene Vertiefungen sowie bloB vereinzelte, 
beim Pressen oder Brennen entstandene Un- 
regelmáBigkeiten, endlich Fasen an den Ran
dem nicht zu berůcksichtigen sind.

Zu Nr. 361 b:

Gewohnliches Topfergeschirr 
usw.:

Auch Topfergeschirr aus gemeiner, sich 
farbig brennender Tonerde mit emmaligem 
Glasurůbergusse, wie zum Beispiel das soge- 
nannte Rokinghamgeschirr nach Art der vor- 
gelegten Muster, wird nach dieser Nummer 
verzollt.

Zu Nr. 375:
R 6 h r e n:

Rohren aus GuBeisen mit Kondenstopfen 
(Syphons) sind wie Rohrenverbindungs- 
stůcke dieser Nummer zu verzollen.

Zu Nr. 381:
Haus- und Kůchengeráte:

Wie Haus- und Ktichengeráte sind auch 
Kohlenkůbel, Ofenvorsátze und Ofentassen zu 
verzollen.

Zu Nr. 407 a:

Waren aus nicht schmiedbarem 
G u B:

Bei KanalisationsguB wird der ůberzug mit 
Asphalt ais grober Anstrich angesehen. Ais 
KanalisationsguB sind Kanalgitter, Einsteig- 
rahmen, Einsteigdeckel, Kanalverschltisse, 
Regenkasten, Einlauftrichter, Hahnkasten, 
StraBenkasten fůr Unterflurhydranten anzu- 
sehen. .

Zu Nr. 407:

O f e n g u B:

Bei Quintofen sind die zugehorigen, mit 
Draht, daran befestigten oder mit ihnen in ein 
Packstůck vereingten Ringe, Roste, FůBe und 
nicht verzierten Tůren in das Stůckgewicht 
einzurechnen.

Zu Nr. 408:

Quintofen:

Bei Quintofen sind die zugehorigen, mit 
Draht daran befestigten oder mit ihnen in ein 
Packstůck vereinigten Ringe, Roste, FůBe 
und Tůren in das Stůckgewicht einzurechnen.
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K cis. 407 o. a k čís. 408 a:

Pětin ková kamna:

Při jinak neopracovaných pětinkových kam
nech zůstávají bez povšimnutí: sešroubování 
nebo snýtování jednotlivých součástí, upev
nění uzávěr na kamnových dvířkách, jakož 
i — dojdou-li tato kamna rozložena — vrtané 
nebo vyrážené otvory za účelem sestavení jed
notlivých částí.

K čís. 428:

Armatury, petrolejové vařiče 
atd.:

Ucpávky u armatur, petrolejových a liho
vých vařičů a letovacích nástrojů zůstanou 
při vyclívání bez povšimnutí.

K čís. 439 d, 2a:

Stroje k čištění luk od mechu:

Stroje k čištění luk od mechu jsou stroje 
na obdělávání luk, opatřené noži ve dvou řa
dách za sebou, které slouží k rozřezávání tráv
níku.

K čís. 441 bac:

Speciální stroje a přístroje 
pro cukrovary, pivovary a sla

dovny:
Takovými speciálními stroji a přístroji na 

průkaz jejich určení se rozumějí:

A. Pro cukrovary: 

stroje na praní řepy, 
řezací stroje na řepu,
difusery a difusní přístroje s příslušnými 

vývěvami, 
lisy na řízky, 
filtrační lisy, 
kalolisy, 
lapače drti,
malaksery (též refrigeranty a kristalisa- 

tory),
saturatéry,
přístroje na vyprazdňování odstředivek 

(dechargeury), 
přístroje k odlučování šťáv, 
zařízení na síření šťáv.

Zu Nrn. 407 a und 408 a:

U u i n t o f e n:

Bei sonst rohen Quintofen bleiben das Zu- 
sammenschrauben oder Zusammennieten der 
einzelnen Bestandteile, die Befestigung der 
Verschi uBvorrichtung an der Ofentůre sowie 
— beim Eingehen iii zerlegtem Zustand — 
das Vorkommen von geborten oder gestanz- 
ten Lochem zum Zwecke der Zusammen- 
setzung der einzelnen Teile bei der Verzollung 
auBer Betracht.

Zu Nr. 428:

Armatur en, P e t r o 1 e u m k o c h e r 
usw.:

Die bei Armaturen, Petroleum-, Spiritus- 
kochern ' und Lotapparaten vorkommenden 
Dichtungen bleiben bei der Verzollung auížer 
Betracht.

Zu Nr. 439 d, 2 a:

W i e s e n e n tm o o s e r:

Wiesenentmooser sind Wiesenbearbeitungs- 
maschinen mit zvvei Reihen hintereinander 
angeordneter Schneidemesser zum Zerschnei- 
den der Grasnarben.

Zu Nr. 441 b und c:

Spezialmaschinen und -a p p a- 
rate fur Zuckerfabriken, Braue- 

reien und Málzereien:

Ais solche Spezialmaschinen und -apparate 
sind bei Nachweis ihrer Bestimmung anzu- 
sehen:

A. Fůr Zuckerfabriken: 

Růbenwaschmaschinen, 
Ríibenschneidemasehmen,
Diffuseure und Diffusionsapparate samt 

zugehorigen Luftpumpen,
Schnitzelpressen,
Filterpressen,
Schlammfilterpressen,
Pulpenfánger,
Malaxeure (auch Refrigeranten und Kri- 

stallisatoren),
Saturateure,
Zentrifugenentleerer,

Apparate zur Trennung der Abláufe, 
Saftschwefeleieinrichtungen,
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separátory vápeného mléka, 
přístroje na hašení vápna, 
filtry (otevřené nízkotlaké filtry, uzavřené 

filtry skříňové, filtry na spodium),
přístroje na čištění šťáv aktivním uhlím,

zařízení na regeneraci spodia, 
lisy na kostkové tyčinky a kostkové desky 

a stroje na rozsekávání .kostkových tyčinek a 
desek na kostky,

balicí stroje na cukr, 
granulátory,
zařízení na prosévání cukru, 
zařízení na mletí cukru, 
zařízení na sušení řízků, 
zvedací kola na řepu nebo vodu, 
krabicové transportéry řízků, 
bagry na řízky,
dopravní a lisovací šrouby na řízky, 
pásové transportéry, 
korýtkové výtahy, 
třasadlové dopravní žlaby, 
výtahy na řepu,

- Westonovy odstředivky, 
odstředivky na cukrové homole, 
čerpadla na brýdové vody, 
čerpadla na vápenné mléko, 
čerpadla na kal, 
čerpadla na šťávy,
Čerpadla na cukrovinu, 
čerpadla na syrupy, 
stroje na praní plachetek, 
stroje na praní spodia, 
stroje na mytí forem na cukr.

B. Pro pivovary a sladovny: 

vystírací a zcezovací kádě s míchadly,

stroje na odkličování ječmene, 
obiaceče sladu,
sladovací bubny, sušicí bubny, 
šrotovníky,
čisticí a leštící stroje na slad, 
cízy na chmel,
stroje na utužování sudů s příslušenstvím, 
stroje na odstraňování zátek, 
automatické stroje na mytí sudů, 
automatické stroje na vymývání sudů,

Kalkmilchseparatoren,
Kalkloschapparate,
Filter (offene Niederdruckfilter, geschlos- 

sene Kastenfilter, Spodiumfilter),
Apparate fůr Saftreinigung mittels aktiver 

Kohle,
Einrichtungen zur Spodiumregenerierung, 
Wůrfelstangen- und Wůrfelplattenpressen 

und Knippmaschinen,

Zuckerpackapparate,
Granula toren,
Zuckersiebeinrichtungen,
Zuckermahleinrichtungen,
Schnitzeltrockenapparate,
Růbenhubráder, Wasserhubráder,
Rechensehnitzeltransporteure,
Schnittebagger,
Schnitzeltransport- und PreBschnecken, 
Gurtentransporteure,
Becheraufzůge,
Transportschůttelrinnen,
Růbenaufzůge,
Westonzentrifugen,
Zuckerbrotezentrifugen,
Pumpen fůr Brůdewasser, Kalkmilch, 

Schlamm, Sáfte, Fůllmasse, Sirupe,

Filtertuchwaschmaschinen,
. Spodiumwaschmaschinen, 
Zuckerformenwaschmaschinen.

B. Fůr Brauereien und Málzereien:

Maischbottiche und Láuterbottiche mit 
Růhrwerk,

Malzentkeimungsmaschinen,
Malzwender,
Keimtrommeln, Darrtrommeln, 
Malzquetschen,
Malzputz- und -poliermaschinen, 
Hopfenseiher,
FaBreifenantreibmaschinen sanit Zubehor, 
Entspunder,
automatische FaBwaschmaschinen, 
automatische FaBausspritzer,
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stroje na zkoušení sudů, 
požahovací stroje na sudy, 
stroje na vysmolování sudů, 
válečková zařízení na dopravu sudů, 
mladinkové filtry, 
monžíky na chmel s míchadly, 
kalorifery pro sladovny, 
přístroje na plnění sudů, 
filtry,
stroje na praní filtrační hmoty, 
přístroje na plnění lahví i s transportními 

pasy,
zařízení na čištění lahví, 
stroje na uzátkování lahví,

Posléze jmenovaných 5 strojů, pokud se 
týká přístrojů vyclívá se podle smluvních 
sazeb také tehdy, odebírají-li se pro jiné 
podniky než pivovary.

Smluvní cla platí i pro jednotlivě dová
žené části těchto strojů a přístrojů čís. 441 b 
a c s výjimkou transportních pasů k přístro
jům na plnění lahví.

K čís. 441 c: Speciální stroje a 
přístroje pro doly, hutě a vál
covny a pro chemický průmysl:

Takovými speciálními stroji a přístroji na 
průkaz jejich určení se rozumějí:

A. Pro doly, hutě a válcovny:

těžné stroje, 
vyklápěcí zařízení, 
třídicí rošty, 
třasadla, 
kývavá síta, 
třídicí bubny, 
prádla uhlí,

úplná zařízení válcoven železa a obecných 
kovů včetně válcoven za studená, jakož i po
mocná zařízení k nim (jako sklápěcí stoly, 
válečková posunovadla, střešní zdviže, vlečná 
zařízení),

Porterovy ventily k plynovým generáto
rům,

Fafípressionsvorrichtungen,
Fafíentpichmaschinen,
Pecheinspritzmaschinen,
Faf;í rollmaschinen,
Maischefilter,
Hopfenmontejus mit Riihrwerk, 
Kaloriferen fůr Málzereien, 
FaBfůllaparate,
Filter,
Filtermassewaschmaschinen, 
Flaschenfůllaparate, auch mit Transport- 

band,
Flaschenreinigungsanlagen,
Flaschenverkorkmaschinen.

Die letztgenannten fůnf Maschinen, be- 
ziehungsweise Apparate geniefien die ver- 
tragsmáBigen Zollsátze auch dann, wenn sie 
fůr andere Betriebe bezogen werden ais fůr 
Brauereien.

Die Vertragszolle gelten auch fůr einzeln 
eingehende Teile dieser Maschinen und Ap
parate der Nr. 441 b und c mit Ausnahme von 
gesondert eingehenden Transportbándern zu 
den Flaschenfůllapparaten.

Zu Nr. 441 c: Spezialmaschinen 
und -apparate fůr B e r g-, H ů 11 e n-, 
Walzwerke und fůr die chemi- 
sche Industrie:

Ais solche Spezialmaschinen und -apparate 
sind bei Nachweis ihrer Bestimmung anzu- 
sehen:

A. Fůr Berg-, Hůtten- und Walzwerke:

Forderhaspeln,
Wipper,
Sortierroste,
Kreiselrátter,
Schwungsiebe,
Sortiertrommeln,
Kohlenwáschen,

komplette Walzenstreckenanlagen fůr Ei- 
sen und unedle Metalle, einschlieBlich der 
Kaltwalzwerke, sowie ihre Hilfseinrichtun- 
gen_ (wie Wipptische, Rollgánge, Dachwip- 
pen, Schlepperanlagen),

Forterventile fůr Gasgeneratoren,
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pístová dmychadla k zařízením pro vysoké 
pece, těžší než 800 q,

turbinová dmychadla k zařízením pro vy
soké pece, těžší než 20 q,

turbokompresory k zařízením pro vysoké 
pece, těžší než 400 q.

B. Pro továrny na mýdlo: 

stroje na řezání mýdlových tyčí, 
hoblovací stroje na mýdlo, 
mísící stroje na mýdlo, 
hnětači stroje (pílírovací) na mýdlo, 
lisy na mýdlové tyče (pelotesy), 
sušicí stroje na mýdlo, 
automatické razící stroje, 
chladicí stroje na mýdlové desky, 
kompresory s výtlakovou nádobou na 

mýdlo.

C. Zařízení pro továrny na olej: 
drticí stroje na semena, 
čisticí stroje na semena, 
pražící pánve, 
hydraulické ceďákové lisy, 
stroje na lámání pokrutin.

D. Zařízení pro továrny na klih: 

drticí stroje na kosti, 
difuséry kostí,
vyluhovací a extrakční přístroje na klih, 
přístroje na sušení fosfátů.
Smluvní cla platí i pro jednotlivě dovážené 

části těchto strojů a přístrojů čís. 441 bac.

K Čís. 458:

Sportovní dětské vozíky:

Sportovní vozíky sem náležející jsou dětské 
vozíky většinou sklápěcí, se dřevěnou kostrou, 
dřevěným sedadlem, dřevěnou opěrou a dře
věnými podpěradly rukou a nohou, bez vylo
žení po stranách, bez obalu na nohy a bez 
střechy.

K čís. 514 a:

Obvazové látky:

Podle tohoto sazebního čísla dlužno ve 
smluvním styku vychvátí mullová obínadla se 
tkaným okrajem, i nejsou-li napuštěna a 
v antiseptických obalech.

Kolbengebláse fůr Hochofenanlagen im 
Gewichte liber 800 q,

Turbogebláse fůr Hochofenanlagen im Gé- 
wichte ůber 20 q,

Turbokompressoren fůr Hochofenanlagen 
im Gewichte ůber 400 q.

B. Fůr Seifenfabriken: 

Seifenriegelschneidemaschinen, 
Seifenspánehobelmasehinen, 
Seifenmischmaschinen, 
Seifenpiliermaschinen,
Seifenpeloteusen,
Seifentrockenmaschinen, 
automatische Pragemaschinen, 
Seifenplattenkůhlmaschinen,
Kompressoren mít Seifendruckbehaltern.

C. Fůr olfabriken: 

Saatzerkleinerungsmaschinen,
Saatreiniger,
Rostpfannen,
hydraulische Seiherpressen,
Kuchenbrecher.

D. Fůr Leimfabriken: 
Knochenbrecher,
Leimdiffuseure,
Leimextraktionsapparate,
Phosphattrockenapparate.
Die Vertragszolle gelten auch fůr einzeln 

eingehende Teile dieser Maschinen und Ap- 
parate der Nr. 441 b und c.

Zu Nr. 456:

Sportwagen fůr Kinder:

Ais hieher faiiende Sportwagen sind anzu- 
sehen Kinderwagen, meist zusammenklapp- 
bar, mít Gestell, Sitz, Lehne, Arm- und FuB- 
stůtzen aus Holz, ohne Seitenfutter, FuBsack 
und Dach.

Zu Nr. 514 a:

Verbandstoffe:

Nach dieser Nummer sind im vertrags- 
máBigen Verkehr Mullbinden mit gewebter 
Kante auch dann zu verzollen, wenn sie nicht 
getránkt und nicht antiseptisch verpackt sind.

í 23
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B. K československému celnímu 
sazebníku.

K s. čís, 64 a 65. Pro plemenné býky a ple- 
menné krávy rasy simenské a hnědé, pochá
zející a přicházející z Rakouska, budou platí ti 
pro dobu trvání obchodní smlouvy dojednané 
16. února 1927 mezi československou repu
blikou a Švýcarskem cla stanovená v této 
smlouvě sazbou 180'— Kč za kus.

Plemenný dobytek jmenovaných ras pro
jedná se při dovozu za snížené clo, předloží-Ii 
dovozce celnímu úřadu předepsané osvědčení 
příslušné československé zemědělské rady 
nebo zemědělského referátu civilní správy 
Podkarpatské Rusi, potvrzené nálezem česko
slovenského úředního zvěrolékaře, pověřeného 
zvěrolékařskou prohlídkou při dovozu, o tom, 
že v souhlasu s údaji rakouského dobytčího 
pasu jde o plemenný dobytek rasy jmenované 
v osvědčení.

K s. čís. 71. Teplokrevní koně pocházející 
a přicházející z Rakouska, a to ras nebo 
kmenů Lipica, Nonius, Furioso, Gidran, kří
žení anglo-arabského a kříženci jmenovaných 
teplokrevných koní mezi sebou, jakož i teplo
krevní koně rasy Haflinger budou požívati po 
dobu platnosti obchodní smlouvy dojednané 
31. května 1927 mezi československou repu
blikou a Maďarským královstvím celních sa
zeb v této smlouvě pro teplokrevné koně sta
novených ve výši 900-— Kč, případně 550-— 
Kč za kus, předloží-Ii dovozce celního úřadu 
potvrzení československého úředního zvěrolé
kaře, pověřeného zvěrolékařskou prohlídkou 
při- dovozu, o tom, že v souhlase s údaji ra
kouského dobytčího pasu jde o dovoz jmeno
vaných teplokrevných koní.

V případě splnění této poslední podmínky 
budou požívati chladnokrevní koně norické 
rasy, pocházející a přicházející z Rakouska, 
při dovozu do československé republiky 
smluvních cel 1100-— Kč, případně 550— Kč 
zu kus.

B. Zum Čechoslovák!sclien Zolltarife.

Zu T. Nrn. 64 und 65. Fůr Zuchtstiere und 
Zuchtkůhe der Siemmenthaler Rasse und 
Braunviehrasse osterreichischen Ursprunges 
und osterreichischer Herkunft finden fůr die 
Geltungsdauér des am 16. Februar 1927 zwi- 
schen der čechoslovakischen Republik und 
der Schweiz abgeschlossenen Handelsver- 
trages die in diesem Vertragě festgesetzten 
Vertragssatze von 180-— Kč per Stůck An- 
wendung.

Das Zuchtvieh der angefůhrten Rassen wird 
bei der Einfuhr mit Zollbegůnstigung abge- 
fertigt, wenn der Einfúhrende die vorge- 
schřiebene Bescheinigung des zustandigen če
choslovakischen Landeskulturrates, bezie- 
hungsweise des Landeskulturreferates der 
Zivilverwaltung der Podkarpatská Rus be- 
státigt durch den Befund des die Einfuhr be- 
handelnden čechoslovakischen Amtstier- 
arztes dem Zollamte vorlegt, dafí es sich in 
Ůbereinstimmung mit den Angaben des be- 
treffenden osterreichischen Viehpasses um 
die Einfuhr von Zuchtvieh der in der Beschei
nigung angefůhrten Rassen handelt.

Zu T. Ni*. 71. Die Warmblůtler osterrei
chischen Ursprunges und osterreichischer 
Herkunft, und zwar der Rassen beziehungs- 
weise Stámme Lipizza, Nonius, Furioso, Gi
dran, der englisch-arabischen Kreuzungen 
und der Kreuzungen der genannten Warm
blůtler untereinander, sowie die Warm
blůtler der Haflinger Rasse geniefien fůr 
die Geltungsdauer des am 31. Mai 1927 
zwischen der čechoslovakischen Republik 
und dem Konigreiche Ungarn abgeschlos
senen Handelsvertrages bei der Einfuhr in 
die Čech osl o vak i sche Republik, die in diesem 
Vertrage fůr Warmblůtler festgesetzten Zcll- 
sátze von 900-— Kč, beziehungsweise 550-— 
Kč per Stůck, falls der Einfúhrende dem 
Zollamte eine Bestátigung des mit der Vete- 
rináruntersuchung bei der Einfuhr betrauten 
čechoslovakischen Amtstierarztes darůbér 
vorlegt, daB es sich in ůbereinstimmung mit 
den Angaben des betreffenden osterreichi
schen Viehpasses um die Einfuhr der ge
nannten Pferde handelt.

Unter der letztangefůhrten Bedingung ge- 
nieBen Kaltblutpferde der norischen Rasse 
osterreichischen Ursprunges und osterreichi
scher Herkunft bei der Einfuhr in die če- 
choslovakische Republik die Vertragszolle 
1100-— Kč, beziehungsweise 550-—• Kč per 
Stůck.
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Přiznala-li by československá republika 
třetímu státu pro chladnokrevné koně celní 
výhodu přesahující smluvní výhodu přizna
nou Rakousku, bude platiti tato výhoda také 
na koně týchž ras, i na koně rasy norické, po
cházející a přicházející z Rakouska.

K s. čís. 109. Zásilky rakouských vín musí 
při dovozu do československé republiky 
býti doprovázeny nejen osvědčením původu, 
nýbrž i nálezem o rozboru.

Osvědčení původu jsou oprávněny vydá váti 
místně příslušné zemědělské a lesní ústředny 
(zemědělské komory) — Land- und forst- 
wirtsehaftliche Hauptkorperschaften (Land- 
wirtschaftskammern), jakož i příslušní spol
koví sklepní inspektoři.

Nálezy o rozboru jest oprávněn vydávati 
zemědělsko-chemický spolkový pokusný ústav 
ve Vídni nebo jeho odbočky.

Nálezy o rozboru budou obzvláště obsaho
vá ti :

specifickou váhu, 
alkoholovou stupňovitost, 

obsah všech kyselin, 
obsah těkavých kyselin, 

obsah extraktu (výtažku), 

obsah cukru,
obsah extraktu (výtažku) bez cukru, 
obsah popele (nerostných látek).

V nálezu o rozboru bude udáno, že se rozbor 
týká téže vinné zásilky, pro niž bylo vydáno 
příslušné osvědčení původu.

Československým úřadům zůstává vyhra
zeno právo přezkoušeti rozbory dovážených 
vín.

K s. pol. 200 d), 2S3d), 252 d) a 258 d). 
Jest shoda v tom, že stávkové a pletené zboží, 
výslovně nejmenované, shora označených sa
zebních čísel požívá ve smluvním styku i tehdy 
smluvních sazeb, jde-li o zboží přistřižené a 
šité.

Im Falle ais die čechoslovakische Republik 
einem dritten Staate fůr Pferde des Kaltblut- 
schlages eine Zollbegúnstigung gewahren 
solíte, die liber das AusmaB der osterreich zu- 
gestandenen Begůnstigung hinausgeht, wird 
diese Begůnstigung auch auf Pferde dersel- 
ben Rassen, sowie auf Pferde der norischen 
Rasse osterreichischen Ursprunges und oster- 
reichischer Herkunft Anwendung finden.

Zu T. Nr. 109. Bei der Einfuhr in die če
choslovakische Republik sind den Sendungen 
osterreichischer Weine nebst der Ursprungs- 
bescheinigung auch Analysenbescheinigungen 
beizusehlieBen.

Zur Ausstellung der Ursprungsbescheinl- 
gungen sind die ortlich zustándigen land- und 
forstwirtschaftlichen Hauptkorperschaften 
(Landwirtschaftskammern) sowie die zu
stándigen Bundeskellereiinspektoren ermách- 
tigt.

Zur Ausstellung der Analysenbescheini
gungen ist die landwirtschaftlich-chemische 
Bundesversuchsanstalt in Wien oder deren 
Žweigstellen berechtigt.

Die Analysenbescheinigung wird insbeson- 
dere enthalten:

das spezifische Gewicht,
den Alkoholgrad,
den Gehalt an sámtliehen Sáuren,

den Gehalt an flůchtigen Sáuren,

den Extraktgehalt,

den Zuckergehalt,

den zuckerfreien Extraktgehalt,
den Gehalt an Asche (Mineralstoffen).
In der Analysenbescheinigung wird ange- 

fůhrt werden, daB sich die Analyse auf die- 
selbe Weinsendung bezieht, liber welche die 
betreffende Ursprungsbescheinigung ausge- 
stellt wurde.

Das Recht der čeehoslovakischen Behorden 
zur ůberprůfung der Analysen von einge- 
fůhrten Weinen bleibt unberůhrt.

Zu T. Pos. 200 d), 233 d.), 252 d) und 258 d). 
Es besteht Einverstándnis, daB im vertrags- 
máBigen Verkehre bei der Verzollung von 
Wirk- und Strickwaren, nicht besonders be- 
nannte, der obbezeichneten Nummern des 
Zolltarifs die vertragsmáBigen Zollsátze auch 
dann zur Anwendung kommen, wenn es sich 
um zugeschnittene und genáhte Waren han- 
delt.

123*
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K s. pol. 229 b). Tyrolské lodeny jsou 
hladké, nevzorkované, jednobarevné (bar
vené v kusu nebo ve vlně), nebo vícebarevné 
(pouze melírované) tkaniny z ovčí mykané 
příze, jež jsou více nebo méně zplstěny (val
chovány) a mají svrchní stranu hladkou ne
bo zdrastěnou (lodeny s vlasem na způsob vel
bloudího).

československá vláda prohlašuje ochotu, že 
sníží-li celní sazbu na vlněné tkaniny této po
ložky ještě pod výměru, přiznanou pro tyrol
ské lodeny, přizná touž výhodu také tyrol
ským lodenům.

Odbavovat! tyrolské lodeny jsou zmocněny 
hlavní celní úřady v Praze, v Plzni, v Liberci, 
v Brně a v Bratislavě.

K s. čís. 239. Kroucenými žíněmi a chlupy 
na tkaninách rozumějí se stejnoměrné vrstvy 
roztřásněných žíní a chlupů, jež jsou upevně
ny na hrubých tkaninách; používá se jich 
k účelům čalounickým (vycpávání).

K s, pol. 267 a), čépicemi sem patřícími 
rozumějí se pokrývky na hlavu se štítkem, 
jakož i námořnické čapky pro děti, zhotovené 
z tkanin všeho druhu, vyjma z hedvábí.

K s. čís. 274. Lehkou konfekcí pro dámy, 
dívky a děti rozumějí se: lehké šaty (šaty 
v celku), blůzy, sukně, župany, pyjama, zá
stěrky, ranní kabátky (kabátky ke kadeření). 
Za těžkou dámskou konfekci se pokládají 
dámské a dívčí pláště, kostymy, kabáty (sa
ka) a sukně ke kostýmům.

K s. čís. 298 a 300. Jest shoda v tom, 
že tiskopisy rakouského poštovního spořitel
ního úřadu, a to šekové vplatní lístky, šeky 
v sešitech, seznamy k hromadným šekům, 
platební poukázky a převodní poukázky od
bavují se při dovozu do československé re
publiky podle s. čís. 647 beze cla.

K poznámce k s. čís. 299. Bezcelnost bude 
přiznána takovým módním časopisům, které 
mají formu časopisu, tudíž vycházejí-li perio
dicky nejméně 4kráte do roka, je-li udána 
redakce (vydavatel) a předplatné nebo cena 
jednotlivého sešitu a mají-li mimo to obsah 
literární (román, feuilleton, novelu) nebo 
odborný (módní zprávu nebo podobné pojed
nání nebo delší popisy vyobrazených modelů),

Zu T. Pos. 229 b. Tirolerloden ist ein glat- 
tes, nicht gemustertes, einfarbiges (stůck- 
oder wollfarbiges) oder mehrfarbiges (nur 
melliertes) Gewebe aus Schaffwollstreich- 
garnen, welches mehr oder weniger stark ver- 
filzt (gewalkt) ist und eine glatte oder auf- 
gerauhte (Kamelhaarloden) Vorderseite hať.

Die čechoslovakische Regierung erklárt 
sich bereit, fůr den Fall einer liber das Aus- 
maB der fůr Tirolerloden zugéstandenen Er- 
máfíigung hinausgehenden Herabsetzung des 
Zollsatzes fůr wollene Webwaren dieser Po- 
sition, dieselbe Begůnstigung aueh auf Tiro
lerloden zur Anwendung zu bringen.

Zur Abfertigung von Tirolerloden werden 
die Hauptzollámter in Prag, Pilsen, Reichen- 
berg, Briinn und Bratislava ermáchtigt.

Zu T. Nr. 239. Unter Krollhaaren auf 
Geweben werden gleichmáílige Schichten von 
gezupften Krollhaaren, welche auf groben 
Geweben befestigt sind, verstanden; diesel- 
ben werden zu Polsterungszwecken ver- 
wendet.

Zu T. Pos. 267 a). Unter den hieher fallen- 
den Kappen sind Kopfbedeckungen mít 
Schild, sowie Matrosenkappen fůr Kinder, 
welche aus Geweben aller Art, mit Ausnahme 
solcher aus Seide hergestellt sind, zu ver- 
stehen.

Zu T. Nr. 274. Unter leichter Damen-, 
Mádchen-, und Kinderkonfektion sind zu ver- 
stehen: leichte Kleider, Blusen, Rocke,
Schlafrocke, Pyjamas, Schůrzen, Morgen- 
jacken (Frisierjaeken). Ais schwere Damen- 
konfektion werden Damen- und Mádchen- 
mántel, -kostůme, -jacken (-sakkos) und -ko- 
stúmrocke betraehtet.

Zu T. Nm. 298 und 300. Es besteht ůber- 
einstimmung darúber, dafí Drucksorten des 
osterreichischen Postsparkassenamtes,' und 
zwar Erlagscheine, Scheekhefte, Gesamt- 
scheckverzeichnisse, Zahlungsanweisungen 
und Gutschriftanweisungen bei. der Einfuhr 
in die čechoslovakische Republik nach T. Nr. 
647 zollfrei abgefertigt werden.

Zu Anmerkung zu T. Nr. 299. Ais zollfrei 
zu behandelnde Modejournale werden solche 
anerkannt, welche die Form eines Journales 
haben, also periodisch mindestens viermal im 
Jahre erscheinen und bei denen die Redaktion 
(Herausgeber) und der Preis des Abonne- 
ments oder einzelnen Heftes angegeben ist, 
wenn sie auBerdem einen literarischen Inhalt 
(Roman, Feuilleton, Novelle) oder eine fach-
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a sice i tehdy, když nejsou sešity, nýbrž sklá
dají se z volně vložených, avšak stránkova
ných listů.

K těmto bezedným módním časopisům při
ložené archy vzorkových střihů, hotové 
střihy a pod., dále nestránkované módní 
obrázky dlužno vyelívati odděleně podle jich 
povahy.

K s. čís. 300. 1. Při vyelívání nehledí se 
na vyobrazení a značky, jež jsou pouze živ
nostenskými ochrannými známkami, ani na 
ozdoby sestávající z čar, orámování, jsou-li 
toliko na bezprostředních obálkách, obalech 
nebo krabicích s papírovým zbožím.

2. žlábky vytlačené na listy do alb za 
účelem snazšího listování, dírky na těchto li
stech, mající sloužiti k jejich spojení a výřezy 
k zasunutí lístků, nevylučují vyelívání podle 
s. pol. 300 a).

3. Při zařádění alb, desek na jejich vazbu 
a psacích podložek nehledí se na rohy a 
hřbety z kůže nebo tkanin.

4. Hotová alba s koženými deskami vycíí- 
vají se podle s. pol. 300 c).

5. Desky na vazbu alb povlečené napodo
beninami kůže (pegamoidem, grabiolem, gra- 
nitolem atd.) vyelívají se podle s. čís. 300 cj.

K s. čís. 312. Utěsňovacími deskami z kau
čuku s příměsí osinku rozumějí se pravoúhlé 
desky větších rozměrů, jichž se používá k vý
robě. ucpávek na vysoký tlak.

K s. pol. 326 a). Ve smluvním styku vy
elívají se také potítka do klobouků z napodo
benin kůže (pegamoidu, grabiolu, granitolu 
atd.) podle s. pol. 326 aj.

K s. čís. 338. Do s. čís. 338 patří jen velo
cipédová sedla bez per a opor (poápěradel).

K s. čís. 351. Desky sklížené z dyh (pře
kližky) vyelívají se podle s. čís. 351.

mánnische Abhandluríg (Modebericht oder 
áhnliche Abhandlung oder eine lángere Be- 
schreibung der abgebildeten Modelle) auf- 
weisen, und zwar auch dann, wenn sie nicht 
geheftet sind, sondern aus losen jedoch pa- 
ginierten Bláttern bestehen.

Solchen zollfreien Modejournalen beige- 
legte Schnittmusterbogen, fertige Schnitte 
und áhnliches, ferner nicht paginierte Bilder- 
beilagen sind nach ihrer Beschaffenheit ge- 
sondert zu verzollen.

Zu T. Nr. 300. 1. Bildliche Darstellungen 
und Embléme, welche lediglich gewerbliche 
Schutzmarken sind, ferner Verzierungen 
durch Linien, Umrahmungen bleiben bei der 
Verzollung áuBer Betracht, wenn sie lediglich 
auf den unmittelbaren Umschlágen, Umhúl- 
lungen oder Beháltnissen von Papierwaren 
vorkommen.

2. Das Einpressen von Rillen zum Zwecke 
des leichteren Umblátterns auf Einlagblát- 
tern zu Albums, das Vorkommen von Lochun- 
gen auf solchen Bláttern zur Ennogli- 
chung ihrer Zusammenfassung und von 
Schlitzen zum Einstecken von Karten, schlie- 
Ben die Verzollung nach T. Pos. 300 a) nicht 
aus.

3. Bei Albums, Einbanddeckeln fůr diesel- 
ben und Schreibunterlagen bleiben die Ecken 
und Rúcken von Beder oder Geweben bei der 
Tarifierung auBer Betracht.

4. Fertige Albums mit Lederdeckeln wer- 
den nach T. Pos. 300 cj verzollt.

5. Einbanddeckel fůr Albums mit Leder- 
imitationen (Pegamoid, Grabiol, Granitol 
usw.) ůberzogen, werden nach T. Nr. 300 cj 
verzollt.

Zu T. Nr. 312. Unter Dichtungsplatten aus 
Kautschuk mit Beimengung von Asbest sind 
rechteckige Platten groBerer Dimensionen 
zu verstehen, welche zur Plerstellung von 
Hochdruckdichtungen verwendet werden.

Zu T. Pos. 326 a). Im vertragsmáBigen Ver- 
kehre werden auch Hutstreifen aus Leder- 
imitationen (Pegamoid, Grabiol, Granitol u. 
s. w.) nach T. Pos. 326 a) verzollt.

Zu T. Nr. 338. Unter T. Nr. 338 fallen 
nur Fahrradsattel ohne Federn und ohne 
Stůtzen.

Zu T. Nr. 351. Durch Zusammenleimen 
von Furnieren hergestellte Platten (Sperr- 
holzplatten) werden nach T. Nr. 351 verzollt.
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K s. pol. 353 a). Ke zhotovení rámů patří
cích do s. pol. 353 a) může býti použito též 
dyh z různých druhů dřeva, pokud se tím 
nevytvoří kresby, mosaika a pod.

K s. čís. 354. Při vyclívání holí nehledí se 
na spojení se zdířkou z jemných hmot, jež 
tvoří dolní konec hole.

K poznámce k s. pol. 356 c) 1. Prkénka uve
dená v poznámce k s. pol. 356 c) 1 požívají vý
hody smluvní sazby v poznámce vyznačené jen 
tehdy, jsou-li 160—250 mm dlouhá, 40 až 
70 mm široká a 4-5—7-5 mm silná.

K s. čís. 356, 358 a 359. Barevná, též bronzí, 
stříbrem nebo zlatém provedená, vpálená nebo 
vtlačená označení firem, zboží nebo jakosti, 
tovární známky a pod., též ozdobená, zůstanou 
při vyclívání krabic nepovšimnuta.

K s. pol. 361 c). Zvýší-li Rakousko dnešní 
clo 20 zlatých korun na celluloid, čímž by se 
zvýšilo také celkové smluvní clo (ex s. čís. 
307 a 3) pro knoflíky z celluioidu (155 zla
tých korun nad clo pro celluloid), vyhrazuje 
si československá republika zvýšiti dnešní 
smluvní clo 1960'—- Kč pro knoflíky z cellu- 
loidu (ex s. pol. 361 c) v rozsahu celního zvý
šení provedeného Rakouskem.

K s. čís. 400. Podle s. čís. 400 vyclívají se 
stavební desky (Heraklitový, Veitschské de
sky), jež byly zhotoveny s použitím dřevěných 
třísek nebo jiných, rostlinných vláken, pokud 
obsahují co do váhy více než 50% magnesito
vého (Sorelova) cementu.

K s. čís. 431. Ve smluvním styku vyclívají 
se kroucené ocelové tyče k výrobě spirálních 
vrtáků na uhlí, jakož i ocelové tyče s vyvstá
vající spirálou k výrobě hadových vrtáků po
dle s. pol. 431 b).

K s. čís. 432. Plochým železem na želízka 
k nožům rozumí se ploché železo směrem ke 
středu nebo k jedné podélné straně postupně 
sesílené.

K s. čís. 433. Jest shoda v tom, že pásky na 
bedny s vroubkováním nebo rýhováním, jež

Zu T. Pos. 353 a). Zur Herstellung der in 
die T. Pos. 353 a) gehorigen Rahmen konnen 
auch Furniere aus verschiedenen Holzgat- 
tungen benůtzt werden, sofern hiedurch keine 
Zeichnungen, Mosaik und dergleichen gebil- 
det sind.

Zu T. Nr. 354. Bei der Verzollung der 
Stocke bleibt die Verbindung mit einer das 
untere Ende des Stockes bildenden Zwinge 
aus feinen Materialien auBer Betracht.

Zu Anmerkung zu T. Pos. 356 c) 1. Die in 
der Anmerkung zur T. Pos. 356 c) 1 angefůhr- 
ten Brettchen geniefíen die Begiinstigung des 
in der Anmerkung angegebenen vertrags- 
máfiigen Zollsatzes nur dann, wenn ihre 
Lánge 160—250 mm, die Breite 40—70 mm 
und die Stárke 4'5—7'5 mm betrágt.

Zu T. Nrn. 356, 358 und 359. Farbige, auch 
in Bronze, Silber oder Gold ausgefůhrte, ein- 
gebrannte oder eingepreBte Firmen-, Waren- 
oder Qualitátsbezeichnungen, Fabriksmarken 
u. dgl., auch ornamentiert, bleiben bei der Ver
zollung von Schachteln auBer Betracht.

Zu T. Pos. 361 c). Im Falle osterreich den 
Zoll auf Zelluloid von derzeit 20 Goldkronen 
erhohen solíte, wodurch auch der vertrags- 
máBige Gesamtzoll (aus T. Nr. 307 a) 3) fůr 
Knopfe aus Zelluloid (155 Goldkronen uber 
dem Zoll fůr Zelluloid) eine Erhohung er- 
fahren wůrde, behált sicli die čechoslova- 
kische Republik vor, den vertragsmáBigen 
Zoll fůr Knopfe aus Zelluloid von derzeit 
1960'— Kč (aus T. Pos. 361c) im AusmaBe 
der osterreichischerseits durchgefůhrten Zoll- 
erhohung hinaufzusetzen.

Zu T. Nr. 400. Nach T. Nr. 400 werden 
Bauplatten (Heraklitplatten, Veitscher Bau- 
platten), welche mit Verwendung von Holz- 
špánen oder andeřen vegetabilischen Faser- 
stoffen hergestellt sind, sofern sie ůber 50 
Gewichtsprozent Magnesitzementmortel (So- 
relzementmortel) enhalten, verzollt.

Zu T. Nr. 431. Im vertragsmáBigen Ver- 
kehre werden gewundene Stahlstábe zur Er- 
zeugung von Kohlenspiralbohrern, sowie 
Stahlstábe mit hervorragender Spirále zur Er- 
zeugung von Schlangenbohrern nach T. Pos. 
431 b) verzollt.

Zu T. Nr. 432. Ais Flacheisen fůr Messer- 
klingen ist ein gegen die Mitte oder eine 
Lángsseite allmáhlich verdicktes Flacheisen 
zu verstehen.

Zu T. Nr. 433. Es besteht ůbereinstimmung 
darůber, daB Kistenreifen, welche beim Stan-
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vznikly při vyrážení dírek, nepokládají se za 
vzorkované.

K s. čís. 439. Dutá ocel v tyčích k výrobě 
dutých vrtáků má vnější průměr 18—85 mm, 
při čemž světlost nesmí přesahovali 85% vněj
šího průměru. Průřez těchto tyčí může býti 
kulatý šesti- nebo osmihranný.

K s. čís. 468. Ve smluvním styku odbavují 
se poniklovaná pouzdra na cigarety a na tabák 
celní sazbou 1950-— Kč za 100 kg.

K s. čís. 468 a 509. Pružné pásky v pou
zdrech na cigarety a na tabák zůstanou při 
vyclívání nepovšimnuty.

K s. pol. 470 b). Podle s. pol. 470 b) vyclívá 
se též kalená, pružinová ocel ve svazcích nebo 
v kotoučích slabší 0 5 mm a široká 1-5 cm a 
užší.

K s. čís. 472. šikmo vysoustružené zápuste 
pro hlavičky šroubů nevylučují projednání 
kování podle s. pol. 472 a).

K s. čís. 475. Při vyclívání železných pokla
den nehledí se na poniklování klíčových štítků, 
klik a rukojetí.

K s. čís. 516. Armatury jsou výstrojné před
měty strojů, přístrojů a rourovodů.

K s. čís. 517. Při zařádění armatur, petro
lejových, lihových vařičů a spájecích přístrojů 
zůstávají ucpávky nepovšimnuty.

K poznámce k s. pol. 530 b). Takováto ocel 
na příraznice k mlátičkám, surová, vyclívá se 
podle s. pol. 431 c).

K s. čís. 538. Pro celní výhodu stanovenou 
na elevátory na slámu nutno při dovozu při 
šetření ostatních předpisů prokázati celnímu 
úřadu účel upotřebení dotyčných strojů pře
depsaným potvrzením příslušné obchodní a 
živnostenské komory.

Pro celní výhodu stanovenou na papírenské 
stroje vyžaduje se při šetření ostatních před
pisů dodatečná celní prohlídka, t. j. zjištění, že 
dotyčné stroje sestavené v závodě cdběrate-

zen der Locher enstandene Kerbungen oder 
Rieřen aufweisen, nicht ais dessiniert betrach- 
tet werden.

Zu T. Nr. 439. Der áuBere Durchmesser 
tíes Hohlstahles in Stáben zur Herstellung von 
Hohlbohrern betrágt 18—35 mm, wobei die 
Lochweite 35% des áuBeren Durchmessers 
nicht ůbersteigen darf. Der Querschnitt dieser 
Štábe kann rund, sechs- oder achtkantig sein.

Zu T. Nr. 468. Im vertragsmáfiigen Ver- 
kehre werden vernickelte Zigarettentaba- 
tiěren und. Tabakdosen zum Zollsatze von 
1950'— Kč fůr 100 kg abgefertigt.

Zu T. Nrn. 468 und 509. Elastische Bánd- 
chen in den Zigarettentabatiěren und Tabak
dosen bleiben bei der Verzollung auBer Be- 
tracht.

ZuT. Pos. 470 b). Nach der T. Pos. 470 b) 
wird auch der in Bunden oder Ringen einge- 
hende gehártete Federstahl in der Stárke 
unter 0'5 mm und in der Breite von 1‘5 cm 
und darunter verzollt.

Zu T. Nr. 472. Das Vorhandensein der ab- 
geschrákten Ausnehmungen fůr einen Schrau- 
benkopf schlieBt die Abferíigung der Bánder 
nach T. Pos. 472 a) nicht áus.

Zu T. Nr. 475. Bei der Verzollung von 
eisernen Kassen bleibt die Vernicklung von 
Schlússělschildern,. Dreh- und Handgriffen 
ausser Betracht.

Zu T. Nr. 516. Armaturen sind Aus- 
růstungsgegenstánde zu Maschinen, Appara- 
ten und Rohrleitungen.

Zu Tr Nr. 517. Die bei Armaturen, Petro
leum-, Spirituskočhern und Lotapparaten 
vorkommenden Dichtungen bleiben bei der 
Tarifierung auBer Betracht.

Zu Anmerkung zu T. Pos. 530 b). Derar- 
tiger Schlagleistenstahl, roh, wird nach T. 
Pos. 431 c) verzollt.

Zu T. Nr. 538. Zur Erlanguiig der fůr die 
Strohelevatoren feštgesetzten Begiinstigung 
ist dem Zollamte bei der Einfuhr unter Beob- 
achtung sonstiger Vorschriften der Verwen- 
dungszweck der bezůglichen Maschinen durch 
die vorgeschriebene Bestátigung der zustán- 
digen Handels- und Gewerbekammer nachzu- 
weisen.

Zur Erlangung der fůr Papiermaschínen 
festgesetzten Zollbegúnstigung ist unter Beob- 
achtung sonstiger Vorschriften die zollámt- 
liche Nachbeschau, d. i. die Konstatierung,
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lově ve stavu k provozu způsobilém skutečně 
slouží k udanému účelu upotřebení.

Stroji papírenskými rozumějí se stroje na 
výrobu papíroviny, papíru a lepenky a na 
úpravu papíru a lepenky.

1. Ke strojům na výrobu papíroviny patři:

a) stroje na výrobu dřevoviny: 
stroje na loupání kůry, 
loupači stroje,
štípací stroje (váží-li kus více než 1000 kg),

stroje na vyvrtávání suků, 
brusy na dřevo, 
lapače třísek,
třídicí stroje na dřevovinu, 
rafinery dřevoviny, 
odvodňovací šroubové lisy, 
odvodňovací stroje na dřevovinu;

b) stroje na výrobu buničiny: 
stroje na loupáni kůry, 
loupači stroje,
stroje na řezání kotoučů z kmenů,
odstředivé mlýny (na drcení rozsekaného 

dřeva nejméně s 15 bicími rameny),

stroje na třídění rozsekaného dříví, 
lapače suků, 
drtiče buhičiny, 
lapače písku,
stroje na třídění buničiny, 
odvodňovací šroubové lisy, 
odvodňovací stroje s podélnými síty rovin

nými nebo síty válcovými, 
bělicí holandry;

c) stroje na výrobu hadroviny:
■ zařízení na vyklepávání hadrů,

stroje na řezání hadrů,
zařízení na vyprašování hadrů,
namáčecí bubny,
stroje na rozvlákňování,
holandry na vypírání a rozmělnění hadrů,
bělicí holandry,
odvodňovací stroje s podélnými síty nebo 

se síty válcovými.

daB die betreffenden im betriebsfáhigen Zu- 
stande im Etablissement des Beziehenden auf- 
gestellten Maschinen wirklich dem angegebe- 
nen Verwendungszwecke diénen, erforderlich.

Unter Papiermaschinen s.ind Maschinen fur 
Papierstoff-, Papier- und Pappenerzeugung 
und Papier- und Pappenadjustierung zu ver- 
stehen.

1. Zu den Maschinen fůr Papierstofferzeu- 
gung gehoren:

a) Maschinen fůr Holzstofferzeugung: 
Rindenschálmaschmeň,
Schálmaschinen,
Spaltmaschinen (im Stůckgewiehte voít 

mehr ais 1000 kg),
Astbohrmaschinen,
Holzschleifer,
Splitterfánger,
Holzstoffsortierer,
Holzstoffraffineure, 
Entwásserungssehneckenpressen, 
Holzstoffentwásserungsmaschinen;

b) Maschinen fůr Zellstofferzeugung: 

Rindenschálmaschinen,
Schálmaschinen,
Holzhackmaschinen,
Schleudermúhlen (zum Zerkleinern des ge- 

hackten Holzes mit mindestens 15 Schlag- 
armen),

Hackschnitzelsortierer,
Astfánger,
Z ellstoff zerf aserer,
Sandfánger,

. Zellstoffsortiermaschinen, 
Entwásserungssehneckenpressen, 
Entwásserungsmaschinen mit Lang- oder 

Rundsieben,
Bleichhollánder;

c) Maschinen fůr Lumpenzeugerzeugung; 
Haderndrescheinrichtungen, 
Hadernschneidemaschinen, 
Hadernstáubeinrichtungen, 
Einweichtrommeln,
Zerfaserungsmaschinen,
Wasch- und Mahlhollánder,
Bleichhollánder,
Entwásserungsmaschinen mit Lang- oder 

Rundsieben.
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2. Ke strojům na výrobu papíru a lepenky 
patří:

zařízení na rozpouštění zemin a chloru,

holandry na papírovinu, 
mlýny na jemné mletí papíroviny (zvané 

též kuželové mlýny),
vlastní papírenské stroje s podélnými síty 

rovinnými nebo se síty válcovými, sestávající 
z lapačů písku, z lapačů uzlů, z části sítové, 
z přetřásadla, z části lisovací (odvodňovací), 
z části sušicí (vysoušeči válce), z části hladicí 
(satinovací válce), z podélného řezacího stroje 
a ze zařízení navíjecího.

3. Ke strojům na úpravu papíru a lepenky 
patří:

stroje na převíjení a rozřezávání papíro
vého listu,

navlhčovací stroje, 
papírenské kalandry, 
příčné řezací stroje,
stroje na výrobu pergamenového papíru 

(sestávající z podobných částí jako vlastní 
papírenské stroje),

stroje na slepování papírových listů (kaší- 
rovací stroje) (sestávající z podobných částí 
jako vlastní papírenské stroje).

Ke tř. XLI.
Je shoda v tom, že celní sazby stanovené 

v této dodatkové úmluvě pro zboží této třídy 
nevztahují se ani na Roentgenovy ani na jiné 
elek ■•oKVařské přístroje a pomocné nářadí.

K s. čís. 621. Při použití smluvního cla m 
podmínkou, že se předloží vysvědčení o ob
sahu obalů. Tato vysvědčení buďtež vyhoto
vena příslušnou komorou země výroby pro ob
chod, živnosti a průmysl.

K obchodní dohodě ze 4. května 1921.

Ke článku II.:
Obě smluvní strany se zavazují, že s pří

slušníky a společnostmi druhé smluvní strany 
nebudou, pokud se týká režimu tuzemských a 
cizozemských platebních prostředků nakládati 
hůře než s příslušníky a společnostmi státu; 
požívajícího v tomto směru nejvyšších výhod.

2. Zu den Maschinen fůr Papier- und Pap- 
penerzeugung gehoren:

Einrichtungen fůr die Erd- und Chiorauf- 
losung,

Papierstoffhollánder,
Feinstoffmúhlen (auch Kegelstoffmuhlen 

genannt),
eigentliche Papiérmaschinen mít Lang- oder 

Rundsieben, bestehend aus Sandfángern, Kno- 
tenfángern, aus einer Siebpartie, aus einern 
Schúttelwerk, aus der PreB-(Entwásse- 
rungs-) partie, der Trockenpartie (Trocken- 
zylinder), der Gláttpartie (Satinierwalzen), 
der Papierlángsschneidemaschine und aus der 
Aufwiekelvorrichtung.

3. Zu den Maschinen fůr Papier- und Pap- 
penadj ustierung gehoren:

Umroll- und Rollenschneidemaschinen,

Feuchtmaschinen,
Papierkalander,
Querschneidemaschinen,
Pergamentiermaschinen (bestehend aus 

áhnlichen Partien wie die eigentlichen Pa- 
piermaschinen),

Rollenklebmaschinen (Kaschiermaschinen, 
bestehend aus áhnlichen Partien wie die ei
gentlichen Papiermaschinen).

Zur Klasse XLI.
Es besteht Einverstándnis darůber, daB 

die in diesem Zusatzabkommen auf Waren 
dieser Klasse festgesetzten Zollsátze weder 
auf Roentgen- noch auf andere elektromedi- 
zinische Apparate und deren Hilfsgeráte An- 
wendung finden.

Zu T. Nr. 621. Die Anwendung des Ver- 
tragszolles ist von der Beibringung eines 
Zeugnisses uber den Inhalt der UmschlieBun- 
gen abhángig. Die Zeugnisse sind von der zu- 
sťándigen Kammer fůr Handel, Gewerbe und 
Industrie des Erzeugungslandes auszustellen,

Zum HamleMiberemkommen vom 4. Mai 1921.

■Zu Artikel II:
Die vertragschlieBenden Teile verpflichten 

sich, die Angehorigen und Gesellschaften des 
anderen Teiles in bezug auf den Verkehr mít 
in- und auslándiscllen Zahlungsmitteln nicht 
ungůnstiger zu behandeln, ais die Angehori
gen und Gesellschaften. des ín dieser Rich- 
tung meistbegúnstigten Staates.
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Ke článku VIII.:

Ustanovení dunajského statutu o transitním 
styku na Dunaji nejsou dotčena ustanoveními 
tohoto článku a příslušného závěrečného pro
tokolu.

Ke článku X.:

Jest shoda v tom, že obě strany, měníce 
ustanovení odstavce 3. si sdělí úřady, přísluš
né k vystavování živnostenského listu legiti
mačního.

živnostenské listy legitimační budou vyho
toveny podle vzoru, předepsaného ve článku 
10 Mezinárodní konvence pro zjednodušení 
celních formalit ze dne 3. listopadu 1923.

Ke článku XIII.:
Odstavec 2 tohoto článku nahrazuje se tím

to zněním:
Bude-li zařízena státní služba pro vlek lodí 

po vodě neb na potahové scestce na přírodních 
neb umělých vodních cestách aneb bude-li udě
leno soukromým podnikům výlučné právo ku 
provozování vléčné lodní služby po vodě neb 
na potahové scestce, budou plavidla a výrobky 
druhé smluvní strany, pokud se týče odbavení, 
jakož i stanovení a vybírání poplatků za vlek, 
úplně postavena na roveň plavidlům a výrob
kům vlastního území.

Ke článku XIV.:
Odstavec 1. tohoto článku nahražuje se 

tímto zněním:

Příslušníkům druhé smluvní strany dovo
luje se za stejných podmínek a poplatků jako 
příslušníkům vlastního státu používali silnic 
a jiných cest, průplavů, zdýmadel, převozů 
(prámů), mostů a mostních otvorů, přístavů 
a přístavišť, označení a osvětlení splavné 
dráhy, lodivodní služby, skladišť, zařízení 
k záchraně a uschování lodního zboží a pod., 
pokud tato zařízení aneb ústavy jsou určeny 
pro veřejnou dopravu, při čemž nerozhoduje, 
zda-li jsou spravovány státem, obcemi neb ve
řejnými korporacemi či soukromníky.

Zu Artikel VIII:

Die Bestimmungen des Donaustatuts uber 
den Transitverkehr auf der Donau werden 
durch die Bestimmungen dieses Artikels und 
des dazugehorigen SchluBprotokolls nicht be- 
růhrt.

Zu Artikel X:

In Abánderung der Bestimmungen des Ab- 
satzes 3 dieses Artikels wird vereinbart, daB 
beide Teile sich die zur Ausfertigung der Ge- 
werbelegitimationskarten zustándigen Be~ 
horden-bekannt geben werden.

Die Gewerbélegitimationskarten werden 
nach dem im Artikel 10 der Internationalen 
Konvention zur Vereinfachung der Zollfor- 
malitáten vom 3. November 1923 vorgesehe- 
nen Muster ausgefertigt werden.

Zu Artikel XIII:

Absatz 2 dieses Artikels wird durch fol- 
gende Fassung ersetzt:

Im Falle der Einrichtung eines staatlichen 
Sehlepp- oder Treidelbetriebes auf naturli- 
chen oder kunštliehen WasserstraBen oder 
der Erteilung eines ausschlieBliehen Rechtes 
zum Betriebe der Schleppschiffahrt oder 
Treidelei an Privatunternehmungen, werden 
die Fahrzeuge und Erzeugnisse des anderen 
vertragschlieBenden Teiles hinsichtlich der 
Abfertigung sowie hinsichtlich der Benies- 
sung und Erhebung der Sehlepp- oder Trei- 
dellohne mit den Fahrzeugen und Erzeugnis- 
sen der eigenen Gebiete vollkommen gleieh 
hěhandelt werden,

Zu Artikel XIV:
Absatz 1 dieses Artikels wird durch fol- 

gende Fassung ersetzt:

Die Benůtzung der KunststraBen und son- 
stigen Wege, Kanále, SchleuBen, Fáhren, 
Briicken und Brůckenoífnungen, der Háfen 
und Landungsplátze, der Bezeichnung und 
Beleuchtung des Fahrwassers, des Lotsenwe- 
sens, der Niederlagen, der Anstalten zur Ret- 
tung und Bergung von Schiffsgůtern u. dgl.,_ 
insoweit die Anlagen oder Anstalten fůr den 
offentlichen Verkehr bestimmt sind, soli, 
gleichviel, ob dieselben vom Staate, von Ge- 
meinden oder von offentlichen Korperschaf- 
ten oder von Privatberechtigten verwaltet 
werden, den Angehorigen des anderen ver
tragschlieBenden Teiles unter gleichen Be- 
dingungen und gegen gleiche Gebůhren wie 
den Angehorigen des eigenen Staates gestat- 
tet werden.
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K p ř í 1 o z e a) ke článku XII.:

Osvobození od dávek uvedené v bodě b roz
šiřuje se na čerstvou zeleninu do množství 
5 kg (vyjma zemáky).

Ustanovení bodu f o hospodářských podni
cích platí obdobně také pro rybničně hospo
dářství.

Osvobození od cla přiznává se též pro po
třebné množství krmivá pro ryby.

Mateční kapři, kteří jsou určeni ku tření 
z hlavních kaprových rybníků'do třecích ryb
níků, budou odbavováni v záznamním řízení, 
úbytek při opětném jich vývozu zůstane bez- 
celný, bude-li hodnověrně odůvodněn.

Roční množství a druh krmivá pro ryby, 
jakož i počet, případně váha třecích ryb, bude 
stanovena pro jednotlivá rybničná hospodář
ství v obapolné dohodě.

Bod q, odstavec 1., bude zníti:
V pohraničním styku smějí pohraniční oby

vatelé s sebou bráti malé dávky zboží denní 
potřeby, pro něž by jinak bylo potřebí povo- 
lení(článek IX., odstavec 1c), i tehdy, jedná-li 
se o zboží, určené pro obchod, pokud však 
vstupní dávka na ně připadající nepřevyšuje 
částku 300 Kč, pokud se týká 43 zlatých 
korun.

Příloha C ke článku III.

Změny dohody o nákazách zvířat ze dne
4. května 1921.

Na místo druhého odstavce článku 2 nastu
pují tato ustanovení:

„Mají-li býti vyvezena zvířata, na něž jest 
přenosná nákaza

aj mor školu nebo plicní nákaza skotu,

bj hřebci nákaza koní, mor vepřů, nákaia 
vepřů nebo neštovice ovčí,

c) slintavká a kulhavka, 
pak jest mimo to potvrditi, že tyto nákazy se 
nevyskytly ani v místě původu ani v soused
ních obcích, a to:

- ad aj v posledních 6 měsících, vyjímajíc 
u vepřů, u nichž se tato doba zkracuje na 40 
dnů;

Zu Anlage a) zu Artikel XII:

Die im Punkt b vorgesehene Abgabenfrei- 
heit wird auf frische Gemůse (ausgenommen 
Kartoffeln) in einer Menge von nicht mehr 
ais 5 kg ausgedehnt.

Die Bestimmungen des Punktes / betref- 
fend den landwirtschaftlichen Betrieb finden 
auch auf die Teichwirtschaft sinngemáBe 
Anwendung.

Die Zollfreiheit wird auch der erforderli- 
chen Menge von Fischfutter zugestanden.

Die aus den. Abwachsteichen in die 
Brutteiche zum Laichen zu verbringenden 
Generationskarpfen werden im Vormerkver- 
kehr abgefertigt werden. Abgánge bei der 
Wiederausfuhr bleiben, soweit sie glaubwůr- 
dig begrúndet werden, zollfrei.

Die jáhrliche Menge und Gattung von 
Fischfutter, sowie die Anzahl, beziehungs- 
weise das Gewicht der Laichfische wird fůr 
die einzelnen Teichwirtschaften im gegensei- 
tigen Einvernehmen festgesetzt.

Punkt q, Absatz 1, hat zu lauten:
Im Grenzverkehr důrfen geringe Mengen 

von soust an eine Bewilligung (Artikel IX, 
Absatz 1, Punkt c) gebundenen Waren des 
táglichen Bedarfes selbst dann mitgefůhrt 
werden, wenn es Handelswaren sind, sofern 
jedoch die entfallende Eingangsabgabe den 
Betrag von 300 Kč, beziehungsweise 43 Gold- 
kronen nicht ůbersteigt.

Anlage C zu Artikel III. 

Abánderungen
des Tierseuchenůbereinkommens vom 4. Mai 

1921,

1. An Stelle des zweiten Absatzes des Arti- 
kels 2 treten folgende Bestimmungen:

„Sollen Tiere ausgefůhrt werden, die fůr

a) Rinderpest oder Lungenseuche der Kin
der, '

bj Beschálseuche der Pferde, Schweinepest, 
Schweineseuche oder Pockenseuche der 
Schafe,
■ c) Maul- und Klauenseuche 
empfanglich sind, so ist aulierdem zu beschei- 
nigen, daB diese Seuchen weder im Her- 
kunftsorte, noch in den Nachbargemeinden 
geherrscht haben und zwar:

zu a) innerhalb der letzten 6 Monate, aus
genommen bei Schweinen, fůr die sich die 
Frist auf 40 Tage verringert;
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ad 6/ v posledních 40 dnech ; 

ad c) v posledních 21 dnech.
Při dopravě zvířat určených k porážce, na 

něž jest přenosným mor skotu, píjení nákaza 
skotu, slintavka a kulhavka, neštovice ovčí, 
nákaza vepřů nebo mor vepřů, má se však po
tvrzení státního zvěrolékaře vztahovali jenom 
na to, že tyto nákazy, pokud jsou na dotčený 
druh zvířat přenosný, se nevyskytly v době 
odeálání ani v místě původu ani v sousedních 
cbcích“.

Sedmý odstavec článku 2 má zníti:

„V certifikátech na maso a masné výrobky 
budiž stvrzeno, že zboží, o něž jde, pochází ze 
zvířat, jež byla podle předpisů prohlédnuta 
za živa a po porážce zvěrolékařem, úřadem 
ustanoveným, a shledána zdravými".

První odstavec článku 5 doplňuje se takto:

„Takové opatření lze též nařídili při vy
skytnutí se plicní nákazy skotu ohledně do
vozu skotu, ze skotu pocházejících zvířecích 
částí a surovin, jakož i předmětů, jimiž lze 
nakažlivinu přenésti, dále při vyskytnutí se 
nákazy hřebčí ohledně dovozu jednokopyt- 
níků, i když nákazy tyto se nevyskytnou způ
sobem povážlivým".

Ve Vídni dne 21. července 1927.

zu b) innerhalb der letzten 40 Tage;

zu c) innerhalb der letzten 21 Tage.
Im Verkehre mit zur Schlachtung bestimm- 

ten Tieren, die fůr Rinderpest, Lungenseu- 
che, Maul- und Klauenseuche, Pockenseuche 
der Schafe, Schweineseuche oder Schweine- 
pest empfánglich sind, soli sich die staats- 
tierárztliche Bescheinigung jedoch nur darauf 
erstrecken, daB diese Seuchen, sofern sie auf 
die betreffende Tiergattung ůbertrágbar sind, 
weder im Herkunfsortě noch in den Nach- 
bargemeinden zur Zeit der Absendung ge- 
herrscht haben."

Der siebente Absatz des Artikels 2 hat zu 
lauten:

„In den Zertifikaten fůr Fleisch oder 
Fleiseherzeugnisse muB bescheinigt sein, daB 
die betreffende Ware von Tieren stamirít, die 
bei der vorschriftsmáBigen Beschau im le- 
benden Zustande und nach der Schlachtung 
von einem behordlichen Tierarzte fůr gesund 
befunden worden sind."

Der erste Absatz des Artikels 5 vird durch 
folgenden Zusatz ergánzt:

„Ein gleiches kann beim Auftreten der 
Lungenseuche fůr die Einfuhr von Rindern, 
der von Rindern stammenden tierischen Teile 
und Rohstoffe, sowie von Gegenstánden, die 
Tráger des Ansteckungsstoffes sein konnen, 
ferner beim Auftreten von Beschálseuche fůr 
die Einfuhr von Einhufern angeordiíet wer- 
den, auch wenn diese Seuchen nicht in be- 
drohlicher Weise herrschen."

Wien, am 21. Juli 1927.

Za československou republiku:

Vavrečka v. r.
Dr J. Friedmann v. r. L. S.

Fůr die čechoslovakische 
R e p u b 1 i k:

Vavrečka m. p.

Dr. J. Friedmann m. p.

Za republiku R a k o u 

Seipel v. r. 

Schůrff v. r.

k o u: Fůr die R epublik Osterreich;

Seipel m. p.

Schůrff m. p.

Statní tiskárna v Praze


