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127.
Vládní nařízení 

ze dne 4. srpna 1927, 
jímž se částečně mění a upravuje všeobecný 

celní sazebník.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle čl. II. zákona ze dne 12. srpna 1921, 
č. 349 Sb. z. a n., kterým se vláda zmocňuje, 
aby zatímně upravila obchodní styky s cizi
nou, a § 3 zákona ze dne 20. února 1919, č. 97 
Sb. z. a n., o celním území a vybírání cla:

§ 1.

Saz. čís. 4 a 18 a saz. pol. 298 a), 432 c), 
520 a) a 546 b) všeobecného celního sazebníku 
upravují se takto:

4. Pepř (černý, bílý a červený [španělský, 
též paprika], dlouhý pepř; pepřový prach);
nové koření; zázvor............ zákl. sazba 60-—
...... součinitel 3.

18. Piniová nebo limbová jádra, vyloupaná;
granátová jablka ..........  zákl. sazba 30 —
.......... součinitel 15.

296. Papír výslovně nejmenovaný:
a) hladký:

1. novinový papír tiskařský v ko
toučích .......... zákl. sazba 12-—-
.......... součinitel 7

2. papír cigaretový a hedvábný
.......... zákl. sazba 12-— ______
součinitel 15

3. ostatní.......... zákl. sazba 12-—
..........součinitel 10.

432. Plechy a plotny:
c) pocínované, pozinkované, poolov- 

něné, poměděněné, pomosazněné, 
pokostované, broušené:

1. silné 1 mm nebo silnější:
a) pocínované, pozinkované, po- 

olovněné..........................zákl. sazba
19- —............ součinitel 12

/?) jiné.............zákl. sazba 19-—
.......... součinitel 10

2. slabší 1 mm až 0-6 mm:
a) pocínované, pozinkované, po- 

olovněné........... zákl. sazba
20- -..........  součinitel 12

/3) jiné ...... zákl. sazba 20-—
.......... součinitel 10

3. slabší 0-6 mm až 0-4 mm :
a) pocínované, pozinkované, po- 

olovněné.............. zákl. sazba
21- 50.......... součinitel 12

/?) jiné............. zákl. sazba 21-50
........ .. součinitel 10

4. slabší 0-4 mm:
a) pocínované, pozinkované, po-

olovněné ..........  zákl. sazba
24-—.......... součinitel 12.

/?) jiné.......... zákl. sazba 24-—
........ . součinitel 10.

520. Veškeré zboží, hliníkové nebo ze slitin 
hliníku podobných, též spojené s oby
čejnými nebo jemnými hmotami: 
a) k účelům technickým:

1. hrubé odlitky, dále neopracova-
né, bez ornamentů.......... zákl.
sazba 120-—.......... součinitel 7

2. ostatní.......... zákl. sazba 120-—
........ součinitel 20.

546. Elektrické uhlíky: 
b) jiné:

1. váží-li kus 3 kg nebo více..........
zákl. sazba 24-—.......... součini
tel 1
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2. ostatní.......... zákl. sazba 24-—
...........součinitel 3.

§ 2.

Poznámka za saz. pol. 225 e) upravuje se 
takto:

„Poznámka. Potištěná příze na osnovy 
ke kobercům a na osnovy k látkám nábytko
vým na dovolovací list pod dozorem a za pod
mínek stanovených nařízením........ zákl. saz
ba 29-—.......... součinitel 2.“

§ 3.
Za saz. čís. 244 zařaďuje se tato druhá po

známka :

„2. Umělé hedvábí potištěné na osnovy 
k výrobě látek nábytkových a koberců na'do
volovací list pod dozorem a za podmínek sta
novených nařízením.......... celní sazba 58-—
za 100 kg.“

§ 4.

a) Součinitel 18 k základním celním sazbám 
u saz. pol. 464 b) 1. a 2. snižuje se na 9.

b) Součinitel 15 k základním celním sazbám 
snižuje se u saz. pol. 287 a) i b) a 500 a) na 
10, u saz. pol. 491 a) a 496 a) na 8 a u saz. 
pol. 491 b) a 496 b) na 9.

c) Součinitel 12 k základním celním sazbám 
snižuje se u saz. pol. 432 d) na 10, u saz. pol. 
431 d) a 432 e) na 9 a u saz. pol. 431 e) na 7.

d) Součinitel 10 k základním celním sazbám 
snižuje se u s. č. 430 na 9, u saz. pol. 420 a) 
a u s. č. 429 na 8 a u saz. pol. 314 a) na 5.

§ 5.

Poznámka k s. č. 215:
„Poznámka. Prýmky z tagalu k výrobě

klobouků.......... zákl. ■ sazba 200'—...............
součinitel 4.“ se zrušuje.

§ 6.
Nařízení nabývá účinnosti dnem 10. srpna 

1927; provede je ministr financí v dohodě

s ministrem průmyslu, obchodu a živností a 
s ministrem zemědělství.

Švehla v. r.

Dr. Beneš v. r. Dr. Srdínko v. r.

Dr. Nosek v. r. Udržal v. r.

Dr. Mayr-Harting v. r. černý v. r.

Najman v. r. Dr. Gažík v. r.

Dr. Peroutka v. r.,
též za ministra Dr. Engiiše.

128.
Vyhláška ministra průmyslu, obchodu 
a živností ve shodě s ministrem školství 

a národní osvěty 
ze dne 4. července 1927 

o vysvědčeních Odborné školy pro ženská 
povolání sester Sv.- Kříže v Chebu.

Odborná škola pro ženská povolání sester 
Sv. Kříže v Chebu s německým jazykem vy
učovacím zařaďuje se s platností od škol
ního roku 1926/1927 podle § 14 d), odst. 3., 
zákona ze dne 5. února 1907, č. 26 ř. z., o 
změně a doplnění živnostenského řádu, a po
dle nařízení ministra obchodu ve shodě s mi
nistrem kultu a vyučování ze dne 26. červen
ce 1907, č. 180 ř. z., do seznamu oněch živno
stenských učilišť, jejichž vysvědčení na od- 
chodnou nahrazují průkaz řádného dokon
čení učebního poměru (tovaryšský list neb 
zkoušku tovaryšskou), opovídají-li ženy živ
nost oděvnickou omezenou na šití ženských 
a dětských šatů.

Dr. Srdínko v. r.
za ministra Dr. Hodžu.

Dr. Peroutka v. r.

Státní tiskárna v Praze.


