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Obsah 77. Nařízení, jímž se mění celní sazebník a upravují vysvětlivky k němu.

77.

Vládní nařízení 
ze dne 31. května 1929, 

jímž se mění celní sazebník a upravují vysvět
livky k němu.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle či. 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 podle § 6 celního zákona ze dne 14. čer
vence 1927, č. 114 Sb. z. a n.:

§ I-

Celní sazebník se mění takto:

1. Saz. čís. 311 upravuje se takto:

„311. Obuv, též spojená se zbožím textil
ním všeho druhu nebo s jinými hmotami:

a) přezůvky .... zákl. sazba 120-—, sou
činitel 5

b) ostatní .... zákl. sazba 120'—, souči
nitel 10.“

2. Saz. čís. 334 upravuje se takto:

„334. Kůže ovčí (skopovice) a jehněčí 
(jehnětina), upravená, mimo kůži rukavič
kářskou a kůži lakovanou:

a) barvy přírodní nebo černé .... zákl. 
sazba 60-—, součinitel 11

b) ostatní .... zákl. sazba 60'—, souči
nitel 20.“

3. Součinitel 13 u saz. pol. 354 a) snižuje se 
na 7.

4. Součinitel 9 u saz. pol. 432 c) 4 a snižuje 
se na 7.

5. Za saz. pol. 491 d) 2 zařazuje se tato po
známka :

„P o z n á m k a. Pásy z hliníkového plechu, 
silné 0-5 mm až 0 2 mm, dovážené na zvláštní 
povolení pro továrny na výrobu hliníkových 
listů (folií), za podmínek stanovených naříze
ním ... zákl. sazba 24 —------součinitel 3.“

6. Za saz. pol. 619 b) zařazuje se tato po
známka :

„Poznámka. Alkoholy butylnaté, vyclí- 
vané u celních úřadů v Bratislavě, Podmo- 
klech-Děčíně, Praze nebo v ústí n./L. na 
osvědčení obchodní a živnostenské komory, že 
jde o jich upotřebení k výrobě laků .. . zákl. 
sazba 60-— . .. součinitel 3.“

7. Součinitel 15 u saz. pol. 620 a) zvyšuje 

se na 30.

8. Za saz. pol. 620 b) zařazuje se tato po
známka :

„Poznámka. Dimethylftalát, diethylfta- 
lát, dibutylftalát, monomethyléther ethylen- 
glykolu, dimethyléther ethylenglykolu, mono- 
ethyléther ethylenglykolu, diethyléther ethy
lenglykolu, jakož i .octany monomethylétheru 
ethylenglykolu a monoethylétheru ethylen
glykolu, vyclívané u celních úřadů v Brati
slavě, Podmoklech-Děčíně, Praze nebo v Ústí 
n./L. na osvědčení obchodní a živnostenské ko
mory, že jde o jich upotřebení k výrobě laků:

1. v sudech__ _ zákl. sazba 200-— . •. •
součinitel 1

2. v jiných nádobách ... zákl. sazba 300 — 
.... součinitel 0-7.“

9. Za saz. čís. 622 zařazuje se tato druhá 

poznámka:

„2. Poznám k a. Trifenylfosfát, trikre- 
sylfosfát, cyklohexanon a methylcyklohexa- 
non, vyclívané u celních úřadů v Bratislavě. 
Podmoklech-Děčíně, Praze nebo v Ústí n./L.
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na osvědčení obchodní a živnostenské komory, 
že jde o jich upotřebení k výrobě laků ... 8% 
z ceny.“

10. Součinitel 25 u saz. čís. .624 snižuje se 
na 17.

11. Saz. čís. 646 upravuje se takto:

„646. Všecky třaskaviny a výbušiny v před
cházejícím čísle sazebním neuvedené:

a) nitrocelulosa všech druhů .... záki. 
sazba 60—, součinitel 3

b) ostatní .... zákl. sazba 60-—, součini
tel 7.“

§ 2.
Vysvětlivky k celnímu sazebníku mění a 

upravují se takto:

1. čtvrtý odstavec 4. vysvětlivky k saz. čís. 
141 se zrušuje a nahrazuje tímto zněním:

„(4) T r u b k y z umělých surovin řezbářských s. č. 
141 mohou býti i žebrovány, avšak nesmějí býti — 
vyjma trubek z celluloidu —• takového tvaru, aby se 
z nich mohly vyráběti pouhým příčním přeříznutím 
upravené nebo již hotové předměty (na př. kroužky 

-na ubrousky atd.); je-li tomu tak, pak dlužno zařa- 
diti takové trubky — vyjma trubek z celluloidu — 
do s. č. 361 c), po případě projednali podle 1. po
známky k s. č. 361. Trubky z celluloidu zmíněného 
tvaru projednávají se i potom podle č. 141.“

2. První vysvětlivka k saz. čís. 146 mění a 
upravuje se takto:

a) Za čtvrtý odstavec zařazuje se tento 
nový, pátý odstavec':

„(5) Srážený uhličitan vápenatý lze rozeznati od 
■ přírodní křídy (též plavené) t. zv. zkouškou usazo
vací, jež se provádí takto: Do měrného válce na
250 cm3 se zabroušenou zátkou, děleného na 2 cm3, 
jehož výška dělení měří 25 cm, vpraví se přesně od
vážených 20 g vzorku, k němuž přičiní se tolik destilo
vané vody, aby její hladina sahala právě ke známce 
250 cm3. Tvrdé vody použiti nelze. Po důkladném 
protřepání ponechá se směs po 24 hodin v klidu, na
čež se odečte objem ssedliny. činí-li objem ssedliny 
méně než 40 cm3 (obyčejně činí 30 cm3), jde o pří
rodní křídu; u sráženého uhličitanu vápenatého činí 
objem ssedliny vždy více než 50 cm3.“

b) Pátý odstavec přečísluje se na (7), do- 
1-lni se slovy: „(Viz též 2. a 3. cdst. 10. vysv. k č. 
600)“ a zařadí se za odstavec (c).

c) Sedmý až desátý odstavec přečíslují se 
na (8) až (n).

d) Jedenáctý odstavec budiž škrtnut.

3. Prvý odstavec 4. vysvětlivky k saz. čís. 
174 mění a upravuje se takto:

Slova : „japonský lak, balsám z japonského 
stromu lakového (Rhus vernicifera)“ nahradí SS 
slovy: „zahuštěná šťáva čínské a japonské škumpy 
pokostové (Rhus vernicifera), v obchodě zvaná ja
ponský lak [lakové pokosty (obyčejně prysky
řičné nebo asfaltové), uměle vyrobené, obchodované 
pod jmény japonský lak, japanika, japanned good, 
č. 624]

4. Vysvětlivky k saz. čís. 311 mění a upra
vují se takto:

„Vysvětlivky. Do č. 311 patří přezůvky a 
jiná obuv z kaučuku, též spojená s textilním 
zbožím všeho druhu nebo s koží. Přezůvkami roz
umějí se galoše, sněhovky a jiná ochranná obuv, jež 
se obléká na vlastní obuv. Obuv z látek s kaučuko
vými p o d e š v e m i, pak podešve z kaučuku a z gut- 
taperči, jakož i podešve z korku, potažené kaučukem, 
nutno rovněž vyclívati podle č. 311. Veškeré věci pa
třící do č. 311 mohou býti kožišinou pouze lemovány 
nebo spojeny s jinými též velmi jemnými hmotami, 
nesmějí však býti vystrojeny drahými kovy. Obuv 
z kaučuku, podšitá kožišinou, patří však do č. 346.

5. Za druhý odstavec vysvětlivek k saz. čís. 
323 zařazuje se tento nový, třetí odstavec:

„(3) Silou vroubkovaného linolea rozumí se síla 
linolea v žebru, nikoliv sila linolea v rýze (drážce)."

6. Vysvětlivky k saz. čís. 368 se zrušují a 
nahrazují tímto zněním:

„!• t1) Ski o viny jsou hmoty, vzniklé tavením 
sklářského kmene (t. j. směsí hmot sloužících k vý
robě skla), v beztvarých úlomcích nebo kusech.

(2) Ke sklovinám patří též sklo barevné v podobě 
šišek a pod., jehcž se používá k výrobě barevného 
skla podjímáním atd. Sklo avanturinové, t. j. sklovina 
žlutohnědá, třpytící se uvnitř zlatově jako krystalky, 
patří rovněž do č. 368.

(3) K a m e n y m 1 ý n s k é ze skloviny, též se že
leznými obručemi, vyclívají se jako sklovina.

2. Smaltoviny (s m a 11 y, e m a i 1 y) jsou nízko 
tavitelné sklovité hmoty, jež přicházejí do obchodu 
výhradně ve stavu taveném (fritovaném) 
jako koláče, kusy, zrna nebo prášek suchý nebo výji
mečně rozdělaný vodou. Dávají po vytavení sklovitý, 
neprůhledný povlak, mléčně zakalený, barvy bílé 
nebo jiné a slouží ke smaltování -kovové h o zboží.

3. P o 1 e v y (g 1 a s u r ý) přicházejí do obchodu buď 
ve stavu taveném jako taveniny (frity) nemleté 
v podobě nepravidelných zrn (granulované) nebo 
mleté v podobě prášku různé jemnosti anebo ve stavu 
netaveném jako mechanické směsi v podobě 
prášku nebo ve slepených hrudkách. Po vytavení dá
vají hladké, průhledné, lesklé, sklovité povlaky, 
buď bezbarvě , nebo- zbarvené; Slouží ku přípravě 
sklovitých povlaků na h 1 i n ě n é m zboží. .
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4. Sklo rozemleté (skelný prášek, 
skelné šupiny, skelný lesk), též barevné, 
upotřebuje se k posypávání papíru, pohlednic, ča
lounů, dřevěného a lepenkového galanterního zboží, 
umělých květin a pod.

5. 0) Mosaikové d e s k y, d e š t i č k y a ty
či n k y z barevného nebo avanturinového skla, které 
byvše rozřezány používají se k výrobě mosaikových 
obrazů, č. 374 b).

(-) Sk e 1 n á p ěn a (sk el n á ž 1 u č), č. 599 b).

(:!) Sklo vodní, č. 599 e).
(4) šmolka, c a f r a, č. 601 a).

(5) B a r v y tavné, ě. 626.
(°) O d p a d k y z výroby skla, skelné 

střepy, sklo n í s t ě j n í, č. 656.“

7. Osmý až patnáctý odstavec 1. vysvětlivky 
k saz. čís. 601 se zrušují a nahrazují tímto 

zněním:

„ (S) C a f r a (nerostný s a f 1 o r, kobal
tový saflor) jest pražená ruda kobaltová (směs 
kysličníku kobaltnatého a kobaltitého, vázaných na 
různé množství kyseliny křemičité); používá se jí do 
glasury hrnčířského, porculánového a jiného hlině
ného zboží. Cafra jeví se jako pískovitý, bleděčervený 
prášek, jenž se rozpouští v sehnané kyselině solné 
temněmodrou barvou, zůstavuje patrný zbytek.

(9) Jako cafra vyclívají se též kysličníky kobaltu. 
Jsou to těžké prášky, barvy olivové, šedé, hnědé až 
černé, ve vodě nerozpustné. Kysličník kobaltitý a ko- 
baltnatý rozpouštějí se v kyselině solné, kysličník ko- 
baltnato-kobaltitý v sehnané kyselině sírové, nezane
chávajíce značnějšího zbytku.

(10) šmolka (e š 1, nazývaná též nesprávně 
modří kobaltovou nebo královskou) připravuje se ta
vením cafry s potaši a křemenným pískem. Jest to 
rozmělněné, kysličníkem kobaltnatým modře zbarvené 
sklo (křemičitan kabaltnato-draselný), jehož se po
užívá k malbě porculánu a pod. šmolka jest ve vodě 
nerozpustná; louh draselný nebo zředěné kyseliny na 
ni téměř nepůsobí. Pod drobnohledem jeví se šmolka 
jako ostroh ranné střepiny, nepravidelné, 
různě veliké a lesklé, čímž liší se od pravé kobaltové 
(Thénardovy) modři č. 626, tvořící pod drobnohledem 
kulatá nebo hranatá zrnka.

I11) Do saz. pol. 601 a) patří též směs jemně roz
mělněné rudy kobaltové s křemenným pískem, při
cházející do obchodu pod označením náhražka 
šmolky.

(12) Skelné posypátko (modré posy- 
pátko) jsou mleté odpadky od výroby šmolky.

(13) Uměle obarvené posypátko, č. 149. Od skel
ného posypátka liší se tím, že žíháním se odbarvuje.“

8. Vysvětlivky k saz. čís. 619 mění a upra
vují se takto;

a) Za desátý odstavec zařazují se tyto dva 

nové odstavce:

„j11) Při vyclívání alkoholů butylnatých podle po
známky za saz. pol. 619 b) nutno předložit! s celní 
přehláskou osvědčení příslušné obchodní a živnosten
ské komory podle připojeného vzoru.*)

(l2) Celní úřad jest oprávněn vžiti ze zboží vzorek 
ve množství nejméně 150 g za účelem zjištění správ
nosti celní prohlášky.“

b) Jedenáctý až dvacátý odstavec přečíslují 

se na (13) až (22).

9. Druhá vysvětlivka k saz. čís. 620 mění a 

upravuje se takto:
a) Za pátý odstavec zařazuje se tento nový, 

šestý odstavec:

„(G) O dovozu zboží podle poznámky za saz. pol. 
620 b) platí obdobně ustanov, ní 11. a 12. odstavce 
vysvětlivek k saz. čís. 619.“

b) šestý a sedmý odstavec přečísluji se na

(7) a («)■

10. Vysvětlivky k saz. čís. 622 mění a upra
vuj í se takto:

a) V osmém odstavci nahrazují se slova; 
„K poznáme e.“ slovy : >,K poznámce l.“

b) Za osmý odstavec zařazuje se tento nový, 

devátý odstavec:

„(°) K poznámce 2. O dovozu zboží podle této 
poznámky platí obdobně ustanovení 11. a 12. odstavce 

• vysvětlivek k saz. čís. 619.“

11. Desátý odstavec vysvětlivek k saz. čís. 
624 se zrušuje a nahrazuje tímto zněním:

„(10) Japonský lak, t. j. zahuštěná šťáva 
čínské a japonské škumpy pokostové, viz 4. vysv. k č. 
174.“

*) Osvědčení.

Obchodní a živnostenská komora v..........................
......................osvědčuje, že zásilka pozůstávající z

Počet Druh
Ožnačení*zbo2í podle chem. 
názvu (viz přísl. poznámku 

v celním sazebníku)

Váha zboží 
s přímým (bez-

óbala
prostředním)

obalem

jest určena pro továrnu na výrobu laků firmy
..................................................v..............................
kde bude upotřebena výhradně k výrobě laků.

(Místo vyhotovení a datum.)

(Razítko.) (Podpis.)
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12. Vysvětlivka III. k saz. čís. 626 mění a 
upravuje se takto:

Prvý odstavec se zrušuje a nahrazuje 
tímto zněním:

„III. P) B a r v y t a v n é, t. j. barvy sklovité po
vahy, používané v průmyslu keramickém, sklářském 
a smaltárenském, jsou jemně práškovité směsi kyslič
níků kovů s tavidly (křemičitany, různými nerosty, 
hlínou a pod.). Do obchodu přicházejí jako hotové 
přípravky buď v podobě jemných prášků nebo roz
dělány v těstovité pasty v tubách pod různými názvy, 
jako na př. porculánové či muflové barvy, emailové 
barvy, barvy na glasuru, barvy pro keramický ba
revný tisk a pod. Užívá se jich bez další složitější 
úpravy k malbě, listrování a podobnému zdobení ke
ramického, skleněného a kovového zboží.

(2) Na rozdíl od polev a smaltů č. 368 vyznačují 
se barvy tavné větší jemností (plavením nezanechá
vají hrubších částeček a neskřípou mezi zuby), vy

sokým obsahem barvících kysličníků (nejméně 7%) 
a sytou barvou po vytavení."

b) Druhý a třetí odstavec přečíslují se na
(3) a (4).

§ B.

Nařízení toto nabude účinnosti osmého dne 
po vyhlášení; provede je ministr financí po 
dohodě s ministrem průmyslu, obchodu a živ
ností a s ministrem zemědělství.

Dr. Vlasák v. r. 

Novák v. r.

Dr. Srdínko v. r. 

Dr. Beneš v. r. 

černý v. r.

Udržal v. r.

Najman v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r. 

Dr. Šrámek v. r.

Dr. Spina v. r.
Dr. Labaj v. r.

Dr. Nosek v. r.

Státni tiskárna v Praze.


