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124.
Vládní nařízení
ze dne 12. července 1927,
jímž se mění vládní nařízení ze dne 16. čer
vence 1926, č. 138 Sb. z. a n., o dovozních
listech na obilí, luštěniny a rýži.
Vláda republiky československé nařizuje
podle čl. VI. zákona ze dne 22. června 1926,
č. 109 Sb. z. a n., jímž se částečně mění zákon
o celním sazebníku pro československé celní
území a celní sazebník a vydávají ustanovení
o úpravě obchodních styků s cizinou a podle
hlavy osmé (§§ 254 až 306) a desáté (§§ 335
až 380) celního a monopolního řádu:
čl. I.
Ustanovení §§ 5, 9 a 10 vl. nař., č. 138/1926
Sb. z. a n., se zrušují a nahrazují těmito usta
noveními :
§ 5.
Surovinná hodnota pro mouku a mlýnské
výrobky stanoví se takto:
100 kg mouky nebo mlýnských výrobků ze
pšenice, souržice, špaldy nebo žita rovná se
115 kg příslušného zrna,
100 kg mouky nebo mlýnských výrobků
z ječmene rovná se 166 kg příslušného zrna,
100 kg mouky nebo mlýnských výrobků
z ovsa rovná se 200 kg příslušného zrna,
100 kg obilného šrotu rovná se 104 kg pří
slušného zrna,
100 kg jáhel rovná se 166 kg prosa,
100 kg loupaného hrachu rovná se 145 kg
neloupaného hrachu.
§9.
. U) Celní úřad, u něhož byla prohláška po
dána, zjistí řádný výstup zásilky do celní
ciziny, vyhotoví ihned dovozní list dle při
ložených vzorců 1 nebo 2 a vydá jej straně,
jakmile předloží duplikát nebo triplikát prohlášky.
(2) Dovozní list vydaný podle vzorce 1 při
vývozu pšenice, souržice, špaldy, žita, ovsa a
luštěnin opravňuje jeho majitele dovézti
bez placení cla ve lhůtě 9 měsíců, počínající

dnem vyhotovení dovozního listu, ono množ
ství pšenice, souržice, špaldy, žita, ovsa, ku
kuřice, luštěnin nebo rýže, jež odpovídá celní
hodnotě dovozního listu.
(3) Dovozní list vydaný podle vzorce 2 při
vývozu mouky a mlýnských výrobků oprav
ňuje mlýn, jenž zboží vyvezl, dovézti bez
placení cla ve lhůtě 9 měsíců, počínající dnem
vyhotovení dovozního listu, ono množství
pšenice, souržice, špaldy, žita, ovsa, kukuřice,
prosa, luštěnin nebo rýže, jež odpovídá celní
hodnotě dovozního listu.
(4) Celní hodnota dovozního listu jest
určena hrubou váhou množství vyvezeného
zboží nebo jeho surovinnou hodnotou a nejnižší dovozní celní sazbou, platnou na přísluš
ný druh obilí nebo luštěnin.
(s) Strana je povinna potvrditi celnímu
úřadu příjem dovozního listu.
§ 10.
j1) Zboží dovážené na dovozní list musí
býti prohlášeno písemně.
(2) Dovozních listů lze použiti pro dovoz
druhů zboží jmenovaných v § 9 pouze do
výše dovozního cla, a to jen u celních úřadů
zmocněných k projednávání zboží ve styku
na tyto dovozní listy (§ 7). Jiné dávky vy
bírané při dovozu, jakož i vedlejší poplatky
nutno platiti hotově.
(3) částku cla, jež převyšuje, celní hod
notu předložených dovozních listů, nutno za
platit! hotově.
(4) částečné použití dovozního listu není
přípustno, leč by se strana zřekla nevyuži
tého zbytku.
(5) Projednávají-li se zároveň zásilky ně
kolika dovozců, může býti clo vyrovnáno
jedním dovozním listem, vydaným podle
vzorce 1, nikoli podle vzorce 2.
(e) V dovozní prohlášce musí strana navrhnout! odbavení na dovozní list a udati čí
sla a obnosy dovozních listů.
CO Použití dovozního listu potvrdí dovozce
podpisem na něm s přesným údajem své
adresy, již celnímu úřadu věrohodně prokáže.
(s) Zboží propuštěné na dovozní list vy
daný podle vzorce 2 podléhá ustanovením
o dopravě celního zboží ve vázaném oběhu.
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ČI. II.
Vzorec 2 dovozního listu, stanovený v pří
loze vl. nař., č. 138/1926 Sb. z. a n., nahra
zuje se zněním podle přílohy tohoto nařízení;
vzorec 1 se nemění.
čl. III.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem 8.
srpna 1927; provede je ministr financí v do
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hodě s ministry průmyslu, obchodu a živností
a zemědělství.
švehia v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Beneš v. r.
černý v. r.
Dr. Hodža v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r. Dr. Peroutka v. r.
Na.jman v. r.
Dr. Spina v. r.
Udrža! v. r.
Dr. Šrámek v. r.
Dr. Tiso v. r.
Dr. Nosek v. r.
Dr. Gazík v. r.

