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C32.—34.) 32. Nařízení, kterým se vydává nový seznam přepychových předmětů. — 3 i. Na
řízení, kterým se vydává nový seznam předmětů, jejichž dovoz jest podroben dani z obratu. —
34. Vyhláška, kterou se uděluje městu Jablonci nad Nisou oprávnění podle § 51, odst. 2.,
zákona ze dne 16. prosince 1927, č. 177 Sb. z. a n., o pozemkovém katastru a jeho vedení
(katastrálního zákona).

32,

vysvětlivky k celnímu sazebníku, a to jak
jde-li o dovoz, tak i jde-li o dodávky tuzemské.

Vládní nařízení
ze dne 27. března 1930,

§ 3.

kterým se vydává nový seznam přepychových
předmětů.

Vláda republiky československé nařizuje
podle § 26, odst. 1., zákona ze dne 21. prosince
1923, č. 2S8 Sb. z. a n. ve znění zákona ze
dne 16. prosince 1926, č. 246 Sb. z. a n., o dani
z obratu a dani přepychové, a podle § 1 zá
kona ze dne 20. prosince 1929, č. 181 Sb. z.
a n., kterým se prodlužuje platnost zmíně
ného zákona:
Za přepychové předměty podle § 25, odst.
1., zákona č. 268/1923 Sb. z. a n. ve znění zá
kona č. 246/1926 Sb. z. an., se pokládají před
měty, uvedené v připojeném seznamu, jenž
jest součástí tohoto vládního nařízení.
§ 2.

Pokud seznam nestanoví něco jiného, jsou
pro posuzování druhu předmětu směrodatný

'

Toto vládní nařízení nabývá účinnosti dnem
1. dubna 1930. Zároveň pozbývá účinnosti
vládní nařízení ze dne 28. dubna 1927, č. 43
Sb. z. a n., kterým byl vydán seznam přepy
chových předmětů a výkonů, pozměněné
§em 22, odst. 5., zákona ze dne 14. července
1927, č. 116 Sb. z. a n., o, silničním fondu,
a vládním nařízením ze dne 28. listopadu
1927, č. 164 Sb. z. a n.
§ 4.
Provedením tohoto vládního nařízení pově
řuje se ministr financí.
Udržal
Dr. Beneš v. r.
Dr. Slávik v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Berer v. r.
Dr. Meissner v. r.
Dr. Matoušek v. r.
Mlčoch v. r.

v. r.
Dostálek v. r.
Bradáč v. r.
Dr. Viškovský v. r
Dr. Czeeh v. r.
Dr. Spina v. r.
Bechyně v. r.
Dr. Franke v. r.

Dr. srán: :-k v. r.

Seznam přepychových předmětů.
Běž.
pol.
sez.

Čís.
cel.
saz.

Cena, roz
hodná pro
přepychovou
povahu
předmětu

Druh předmětu

1

9

Fíky............................ ............................ ....

.

.

2

10

Vinné bobule a hrozny, sušené; korintky .

.

.

nehledíc na
cenu
)>

Způsob
zdanění

jen při do
vozu

i
17

Sbírka zákonů a nařízení, č. gg.

110

Běž.
pol.
sez.

Čís.
cel.
saz.

3

14

Druh předmětu

Datle, pistácie a banány (pisang) .....
Připomínka:
Přepychovým předmětem není banánová moučka.

4
5
6

15
17
35

7
8

40
118

9

10

11

12

13
14

119

131

229c

Ananas čerstvý.....................................................
Olivy čerstvé, sušené neb solené........................
Vinné hrozny, čerstvé, proložené pilinami nebo
korkovou drtí . . ...........................................
Lanýže ...................................................................
Masité droby: mortadella, uherský a veronský
salám.............................................................. .
Sýry: Eleu ďAuvergne, bel paese, de Brie, camembert, coulommiers, sýry zvané á la créme
nebo double créme (jako demi-sel, bondons, petits carrés), edamský (eidamský), ementálský,
fontina, géromé, gervais, gorgonzola, gouda,
gruyěre (groyský), cheddar, chester, imperiál,
livarot, Mont ďOr, Munster, Pont 1’Evéque, Port
Salut, roquefort, saanský sýr, sbrinz, sýr zv. spa
len a stracchino ....... ...................
Poživatiny, vyjmenované v pol. 8 a 9 tohoto se
znamu, v krabicích, lahvích a podobných nádo
bách neprodyšně uzavřené ........
Vlněné tkaniny (i když jsou promíseny jinými
předivy kromě hedvábí), váží-li čtvereční metr
200 g nebo méně ................................................

230
250
256

Gobelíny a látky tkané na způsob gobelínů,
vlněné, celohedvábné a polohedvábné ....

247

Celohedvábné zboží, vyšívané, se základem
zcela z neodpadkového (přírodního) hedvábí . .

248
250

Tyl a síťovité látky, tkané na způsob tylu; gázy
(též tkané krepy a flory); krajky a krajkové
šátky; tkaniny (též čalouny); všechny tyto
předměty zcela z neodpadkového (přírodního)
hedvábí...................................................................
Připomínky:
1. Přepychovými předměty jsou také předměty
hedvábné, do nichž jsou k vyvolání efektů
vepracovány jednotlivé niti z jiných přediv
než z neodpadkového (přírodního) hedvábí,
aniž by se tím měnil ráz těchto předmětů
jako předmětů celohedvábných.

1

Cena, rozhodná pro
přepychovou
povahu
' předmětu

Způsob
zdanění

nehledíc na
cenu

jen při dovozu

17

11
11

11
11

u výrobce
li

11

11

11

11

11

11

při ceně
nad 100 Kč
za 1 m2

11

při ceně
nad 150 Kč
za 1 m2

11

nehledíc na
cenu

11

11

11

'
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Běž.
pol.
sez.

Čís.
cel.
saz.

111

Cena, roz
hodná pro
přepychovou
povahu
předmětu

Druh předmětu

Způsob
zdanění

2. Přepychovými předměty nejsou předměty,
vyrobené zcela nebo částečně z hedvábí od
padkového (chappového, floretového atd.)Okolnost, že předmět není vyroben zcela z neodpadkového (přírodního) hedvábí, musí vý
robce nebo dovozce prokázati nálezem státní
zkušebny pro průmysl textilní v Ústí n/Orlicí.
3. Přepychovými předměty nejsou hedvábné
gázy a hladké hedvábné tkaniny na vzdušné
vyšívání (základ na leptání), je-li při tuzem
ských dodávkách jejich použití k tomuto
účelu náležitě prokázáno a při dovozu jsou-li
dováženy na dovolovací list.
15

251

Aksamity a tkaniny na způsob aksamitu s roz
řezaným flórem, vyrobeným zcela z neodpadkového (přírodního) hedvábí..................................
Připomínka:
Okolnost, že flor není vyroben zcela z neodpadkového (přírodního) hedvábí, musí výrobce nebo
dovozce prokázati nálezem státní zkušebny pro
průmysl textilní v Ústí n/Orlicí.

16

17

253b
259b
2’7
268
269

Stuhy aksamitové a stuhy s aksamitovými
vzorky, s flórem, vyrobeným z přírodního (též
odpadkového) hedvábí .......................................
Klobouky (čepice) :
a) mužské a chlapecké ze srstěné plsti:
1. velurové
2. ostatní
b) ženské a dívčí kromě uvedených pod c) .

.

c) pravé „Panama" a „Bankog"; pravé florentinské klobouky, sešité ručně křížkovým ste
hem ze slámy................................................
272

Deštníky a slunečníky, povlečené tkaninami
z neodpadkového (přírodního) hedvábí . . . .
Připomínka:
Okolnost, že tkaniny, kterými jsou deštníky
nebo slunečníky povlečeny, nejsou vyrobeny

nehledíc na
cenu

u výrobce

1}

při ceně
nad 150 Kč
za kus
při ceně
nad 100 Kč
za kus
při ceně
nad 150 Kč
za kus

1}

jj

nehledíc na
cenu
jen při do
vozu; z daňo
vého základu
se vyloučí
20 o/o
17*

112
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Běž.
pol.
sez.

čís.
cel.
saz.

Drah předmětu

274

20

339

21

340

22

842

Čalouny kožené a linkrusťové .......

23

345

Kožešiny upravené, nekonfekcionované, z kůže
chinchilly (pisťuchy), chinchillony, lva, ovce
širokoocasé, sealskinové (tulení s měkkou lesk
lou srstí), sobola a vydry mořské (bobra kamčatského) .....

24

345
340

Kožešiny konfekcionované:
a) z kůží, uvedených v pol. 23 tohoto seznamu
[s vyloučením kusů kožešin, spadajících pod b)|

357
358
359
360
362 b

I

Způsob
zdaněni

z neodpadkovélio (přírodního) hedvábí, musí
dovozce prokázali nálezem státní zkušebny pro
průmysl textilní v ústí n/Orlicí.
Šatstvo, prádlo, zboží výstrojné a jiné věci šité
z předmětů přepychových nebo s nimi spojené nehledíc na jen při docenu
vozu; z daňo
vého základu
se, vyloučí
20 o/o
Kufry skříňové a automobilové z kůže všech
druhů ...................
u výrobce
Obuv z kůže zlacené, stříbřené nebo bronzované,
obuv z kůže lakované nebo touto obsazená, obuv
brokátová ........................
Připomínka:
Špičky z lakované kůže nepokládají se za obsa
zení touto kůží.

19

25

Cena, rozhodná pro
přepychovou
povahu
předmětu

b) kusy kožešin z kůží, uvedených v pol. 23 tohoto seznamu, bez podšívky, sešité v pruhy,
tabule, pláty, rotundy a kříže, které však nejsou ještě přikrojeny pro určitý zřejmý účel
Nábytek:
a) ze dřev mimoevropských neb jimi zevně dýhovaný ................... „
Připomínky:
1. Přepychovým předmětem není nábvtek ze
dřeva _ mahagonového, amerického ořešáku,
pitchpinového (parketové borovice), ame
rického topolu, břízy kanadské a hrušky
africké nebo těmito dřevy zevně dýhovaný.
2. Přepychovým předmětem není nábytek,
mimoevropskými dřevy jen zdobený, když
zdobená plocha nepřesahuje 20% zevní čelní
a boční plochy nábytku.

y>

9)

jen při do
vozu ; z daňo
vého základu
se vyloučí
15 o/0

ií

jen při dovozu

>>

/

v drobném
prodeji
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Čís.
cel.
saz.

Běž,
pol.
sez.

Druh předmětu

b) jemně prolamovaný, jemně vyřezávaný, zlacený, stříbřený, bronzovaný nebo jemně ma
lovaný, ať jest z jakéhokoliv dřeva ....
P ř i p o m í n k y:
1. Přepychovým předmětem není nábytek opatřený jednoduchou ornamentální řezbou, je
jíž plocha nepřesahuje 20% zevní čelní a
boční plochy nábytku, nebo opatřený jedno
duchými malovanými národními ornamenty.
2. Za vyřezávání nepokládají se ozdoby soustru
hované, vypálené, vytlačené nebo vykroužené.

1-13
Cena, rozhodná pro
přepychovou
povahu
předmětu

Způsob
zdanění

nehledíc na
cenu

v drobném
prodeji

c) vykládaný (bulová práce, intarsie, dřevěná
mosaika), ať jest z jakéhokoliv dřeva . . .
Připomínka:
Přepychovým předmětem není nábytek, opa
třený jednoduchým vykládáním rovnými lin
kami nebo se zahnutým okrajém rovnoběžnými
čarami.
d) slohu čínského, japonského nebo jiného
orientálního, ať jest z jakéhokoliv dřeva . .
26

480
509
520
521
522
543
575
576

Hračky ze železa nebo z jiných kovů s příslušenstvím, optické hračky, elektrické hračky . . . při ceně nad
109 Kč
. *
za kus,
po případě
soupravu

27

567
568
585
586

Všechny předměty zcela nebo částečně z platiny,
zlata nebo stříbra, podléhající puncovní kontrole

u výrobce

nehledíc na
cenu

Připomínka:
Přepychovým předmětem - není všechna bijouterie ze zlata a stříbra (na př. prsteny, náušnice,
brože, jehlice, přívěsky, řetízky a jich sou
částky: karabinky, pérové kroužky a pod., dále
náhrdelníky, manžetové knoflíky, náramky, medailonky, knoflíčky do náprsenek, křížky s řetízky, růžence, obojky a pod.) a všechny druhy
stříbrných hodinek.
28

I

633

Zboží voňavkářské a kosmetické prostředky . .

9f

ty
1

114

Běž.
pol.
sez.
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Cena, roz
hodná pro
přepychovou
povahu
předmětu

Čís.
cel.
saz.

Druh předmětů

Způsob
zdanění

Připomínka:
Přepychovými předměty nejsou mýdla k holení,
holičské krémy, holičské kamínky, mýdla k mytí
hlavy (prášky na vlasy, shampony), barviva,
oleje (brilantiny) a vodičky na vlasy a vousy,
prostředky pro vzrůst vlasů a vousů nebo ke
zbavení chloupků, dětská pěnová mýdla, zasýpací prášky, zubní krémy, pasty a prášky na
zuby, ústní vodičky, toiletní vody, kolínská voda,
desinfekční prostředky (jako odorit, odoform,
perojin), vonná vykuřovadla, prostředky k na
vonění koupelí, pastilky a prášky k navonění
úst, toiletní vaseliny.
29

638

Zápalky voskové

...........

33.
Vládní nařízení
ze dne 27. března 1930,
kterým se vydává nový seznam předmětů,
jejichž dovoz jest podroben dani z obratu.
Vláda republiky československé nařizuje
podle § 1, odst. 1., č. 2., zákona ze dne 21. pro
since 1923, č. 268 Sb. z. a n. ve znění zákona
ze dne 16. prosince 1926, č. 246 Sb. z. a n.,
o dani z obratu a dani přepychové, a podle
§ 1 zákona ze dne 20. prosince 1929, č. 181
Sb. z. a n., kterým se prodlužuje platnost zmí
něného zákona:
§ 1.
Dovoz předmětů, uvedených v připojeném
seznamu, jenž jest součástí tohoto vládního
nařízení, jest podroben dani z obratu podle
zákona č. 268/1923 Sb. z. a n. ve znění zákona
č. 246/1926 Sb. z. a n., a to ve výši, uvedené
ve čtvrtém sloupci seznamu.
§

2.

Pokud seznam nestanoví něco jiného, jsou
pro posuzování druhu předmětu směrodatný
vysvětlivky k celnímu sazebníku.

nehledíc na
cenu

u výrobce

§ 3.
Toto vládní nařízení nabývá účinnosti dnem
1. dubna'1930. Zároveň pozbývají účinnosti
vládní nařízení ze dne 4. července 1925, č. 122
Sb. z. a n., kterým byl podroben dani z obratu
dovoz některých zemědělských plodin a dovoz
mlýnských výrobků, pozměněné vládním na
řízením ze dne 12. července 1927, č. 122 Sb.
z. a m, a vládní nařízení ze dne 28. dubna
1927, č. 42 Sb. z. a n., kterým byl podroben
dani z obratu dovoz některých předmětů.
§ 4.
Provedením tohoto vládního nařízení pově
řuje se ministr financí.
Udržal v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dostálek v. r.
Dr. Slávik v. r.
Bradáč v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Viškovský v. r.
Dr. Dérer v. r.
Dr. Czech v. r.
Dr. Meissner v. r.
Dr. Spina v. r.
Dr. Matoušek v. r.
Bechyně v. r.
Mlčoch v. r.
Dr. Franke v. r.
Dr. šrá ek v. r.

