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Běž.
pol.
sez.

Čís.
cel.
saz.

Druh předmětů

Cena, roz
hodná pro 

přepychovou 
povahu 

předmětu

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, zasý- 
pací 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 ........... nehledíc na 
cenu

u výrobce

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.

§ 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., který m 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.
Dr. Slávik v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Dérer v. r.
Dr. Meissner v. r. 
Dr. Matoušek v. r. 
Mlčoch v. r.

Dr. šrá

Dostálek v. r. 
Bradáč v. r.
Dr. Viškovský v. r. 
Dr. Czech v. r.
Dr. Spina v. r. 
Bechyně v. r.
Dr. Franke v. r. 
ek v. r.
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Seznam předmětů,
jejichž dovoz jest podroben dani z obratu.

Běž.
pol.
sez.

Čís.
cel.
saz. Druh předmětu

1 23 Pšenice, souržice, špalda . . .

2 24 žito..................................

OO 25 Ječmen...................

4 26 Oves........................

5 27 Kukuřice...................

6 31 Hrách, čočka:
a) hrách zelený...................

b) hrách žlutý...................

c) čočka ........................

7 33 Mouka a mlýnské výrobky z obilí a luštěnin 
(opíchané, šrotované, loupané zrní; kroupy, 
krupky, krupice) ....

8 54 Okrasné květiny, listoví, traviny a ratolesti;
55 všechny tyto předměty uřezané, nesvázané nebo 

svázané, též na drátě . . .
9 63 Voli.............................

10 64 Býci.......................................
11 65 Krávy ...................
12 66 Mladý hovězí dobytek . .
13 67 Telata.............................
14 68 Ovce a kozy (též berani, skopci a kozli) . . .
15 69 Jehňata a kůzlata ....
16 70 Vepřový dobytek:

a) vážící až 10 kg (podsvinčata) . .
b) těžší než 10 kg až 120 ke-
c) těžší než 120 kg .

17 113 Chléb obyčejný, černý i bílý . .

18 128 Paštika z husích jater .

19 145 Sádra . . .
20 150a Vápno pálené, též hašené . .

Daňová sazba

Kč 2'50 za 100 kg
hrubé váhy 

Kč 2‘20 za 100 kg
hrubé váhy 

Kč 2'50 za 100 kg
hrubé váhy 

Kč 1'80 za 100 kg
hrubé váhy 

Kč 1'50 za 100 kg
h: ' 5 váhy

Kč 3'— za 100 kg
hrubé váhy 

Kč 2— za 100 kg
hrubé váhy 

Kč 5'— za 100 kg
hrubé váhy

Kč 8'— za 100 kg
hrubé váhy

2%
Kč 45'— za 1 kus 
Kč 32'— za 1 kus 
Kč 28'— za 1 kus 
Kč 25'-— za 1 kus 
Kč 3'— za 1 kus 
Kč 2'50 za 1 kus 
Kč 1'— za 1 kus

Kč 1'— za 1 kus 
Kč 7'— za 1 kus 
Kč 12'— za 1 kus

Kč 8'— za 100 kg
hrubé váhy

2%
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Běž. Čís.
pol. cel.
sez. saz.

21 152

22 ,154

28 188

24

25

26

197 
211
248
255

198 
212 i 
247 
255
20 le !

27 237b
28 I 248

250
255
256

29 251
257

30 252
258

31 258
259

32

38

254
260

25.6
250
295

34 261
639

35 263

36 264

Druh předmětu Daňová sazba

Ambra šedá; bobří stroj; pižmo (mošus); cibet; 
kantaridy (španělské mušky) ; zrna pižmová 
(abelmošová) ; kubeby; opium; muškátový bal- 
sám (muškátové máslo) ; voda bobkotřešňová

Vonné vodičky (lihuprosté), jako: vodička z kve
tu pomerančových, vodička růžová, levandulová, 
íenyklová, z máty peprné, millefleurová a po
dobné vodičky.................................. . • ■ •

2%

Příze pro drobný prodej upravená . . . . .

Krajky, krajkové šátky, krajkové okraje, též 
vzdušné vyšívání (leptané zboží), všechny tyto 
předměty, pokud nejsou předměty přepycho
vými ...................................................................

Kč 400‘— za 100 kg
hrubé váhy

2%

Výšivky a zboží vyšívané, pokud nejsou před
měty přepychovými........................ .... . . .

Plačhetky na lisování a filtrování 

Koberce na podlahu, vázané . .

Kč 120'— za 100 kg
hrubé váhy

2%

Tyl a síťovité látky, tkané na způsob tylu; gázy 
(též tkané krepy a flory) ; tkaniny výslovně ne
jmenované-; všechny tyto předměty, pokud ne
jsou předměty přepychovými.............................

Aksamity a tkaniny na způsob aksamitu (s roz
řezaným nebo nerozřezaným flórem), pokud ne
jsou předměty přepychovými .......

Zboží stávkové a pletené, celohedvábné a polo- 
hedvábné ... ................................................
Zboží stuhové, celohedvábné a polohedvábné, po
kud není předmětem přepychovým................... I

Zboží prýmkářské a knoflíkářské, celohedvábné 
a polohedvábné.....................................................

Čalouny, pokud nejsou předměty přepychovými

9)

99

99

99

99

99

Umělé květiny, hotové, zcela nebo částečně z lá
tek textilních; umělé květiny z vosku nebo cere- 
sinu, též voskem nebo ceresinem povlečené . . ,,

Péra ozdobná, upravená a práce z těchto per „

Umělá kožešina z peří »
ií
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Běž.
pol.
sez.

Čís.
cel.
saz.

9
Druh předmětu Daňová sazba

37 267 Klobouky (čepice), pokud nejsou předměty pře-
268
269

pychovými................... .... ................................. 2%

38 271 Vějíře všech druhů............................................ J J

39 272 Deštníky a slunečníky, pokud nejsou předměty 
přepychovými ...................................................... J J

40 274 Šatstvo, prádlo, zboží výstrojné a jiné věci šité; 
všechny tyto předměty, pokud nejsou předměty 
přepychovými.......................................... .... .

41 281
282

Hračky všech druhů, pokud nejsou předměty 
přepychovými:

Ž260
299
300

a) tennisové rakety . . .................................. Kč 10'— za 1 kus
b) nevypletené rámy na tennisové rakety . . Kč 8'— za 1 kus

310
314
318
3i.6
342
355
360
408
480
509
520
521
522 
543
575
576 
639

c) ostatní hračky (též míče a pláště k míčům)

Připomínka:
Kaučukové duše k míčům a hračky z patentních 
desek viz pol. 44.

2%

42 292 Papír, připravený k účelům fotografickým . .

43 299
300

Ozdobné zboží, žertovné předměty z papíru, pa
pírové hmoty, lisované lepenky, vaty nebo jiných 
textilních látek, jako atrappy, ozdobné schránky, 
drobné sošky, košíčky, papírové řády, škrabošky, 
lampióny, konfety atd.; alba a památníky . . . J?

44 309 Zboží výslovně nejmenované z patentních desek, 
vulkanisované i nevulkanisované, též spojené 
s obyčejnými nebo jemnými hmotami .... fy

45 311
340
346

Obuv, pokud není předmětem přepychovým . . i)

18
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Běž.
pol.
sez.

Čís.
ceJ.
saz.

9

Druh předmětu Daňová sazba

46 312 Plné obruče z měkkého kaučuku ...... Kč 60 — za 100 kg
hrubé váhy

47 320e Pneumatiky (duše a pláště) ....... Kč 110'— za 100 kg
hrubé váhy

48 323
285c

Pokrývky na podlahu z voskovaného plátna, li
nolea, kamptulikonu a z podobných směsí; po
krývky na podlahu na lepenkovém podkladě . . 2%

49 325 Voskované plátno výslovně nejmenované, též 
voskovaný mušelín a voskovaná dykyta .... i y

50 338 Zboží sedlářské a řemenářské........................ * J >

51 339 Brašnářské zboží kožené, z voskovaného plátna 
a z hrubších látek, pokud není předmětem přepy
chovým .............................

52 346 Kožešiny konfekcionované, pokud nejsou před
měty přepychovými........................ ....

58 350
356
357 
360

Vlysy, obruby a parkety ........
”

54 354
360
367
483
486
487

Hole dřevěné, rákosové a železné........................

55 356
357
358 
360 
445 
483

' 484 
485 
554
558
559

Sáňky, lyže, lyžařské a hockeyové hole, lodi a 
jich příslušenství . . . . . „ . .

56 356
357
358 
859 
360 
362b 
517

Nábytek, pokud není předmětem přepychovým

>
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Běž.
poi.

Cis.
cel. Druh předmětu

sez. saz.

57 358
359
360
361
362
408
409
410

Hodinové skříně a skřínky ze dřeva nebo z ka
mene ....................................................................

58 359
360

59
361
361

Kuřácké špičky a dýmky

Zboží (kromě filmů) z jiných surovin soustruž- 
nických nebo řezbářských než ze dřeva . ... .

Daňová sazba

60

61

62

63

64

65

361 
610
362 
480 
511
380

388
542

Filmy osvětlené i neosvětlené............................. j „

Galanterní'zboží [drobnůstky (nippes) a toiletní „
předměty]..............................................................  jj

Suché desky fotografické, neosvětlené .... Kč 150'— za 100 kg
hrubé váhy

Skleněné lustry..................................................... | 2%

395
396
397 
400 
408
514
515
516
517
518
519
520
521
522 
525
408
424
426
427
514
515
516
517
518
519
520

Kryty a obruby hrobů a hrobek, náhrobky a urny

Plastické výrobky, dekorativní předměty, ná
dobí, stolní a kuchyňské potřeby, svícny, lampy i 
a lustry; všechny tyto předměty, pokud ne- | 
jsou předměty přepychovými; obrazy (malby a 
kresby).................................. .... ........................

18*
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Běž. Čís. A",
pol. cel. Druh předmětu Daňová sazba
sez. saz.

521 Plastické výrobky, dekorativní předměty, ná-
522 dobí, stolní a kuchyňské potřeby, svícny, lampy
525 a lustry; všechny tyto předměty, pokud nejsou
542 předměty přepychovými; obrazy (malby a
649 kresby) . ........................................... .... 2%
651

66 476 Brusle poniklované........................................... ? i

67 478 Zbraně a součástky zbraní ........
485
486
487

68 479 Nožířské zboží........................ .... ........................
435
486
487

69 522 
542 
575 b

Elektrické lampy (obloukovky, žárovky a pod.) >>

70 540 Elektrické přístroje měřicí a počítací, přístroje 
radiotelefonní..................................................... 1)

71 550 Velocipédy (též rozložené), rámy a kola k nim,
551 součástky velocipédů...........................................
552

72 553 Motorová kola (též s přívěsným vozíkem), pří-
554 věsné vozíky zvlášť dovážené, automobily (též 

motorové tříkolky), chasis s motorem nebo bez 
něho, karoserie zvlášť dovážené, traktory a moto
rové pluhy, letadla, motory automobilové a le
tadlové : '

a) motorová kola a přívěsné vozíky .... Kč 250'— za 100 kg
hrubé váhy

b) ostatní................... ...................................... 2%

73 560 Platina, zlato, stříbro a jiné drahé kovy, též
561 desky, plechy, pruty, dráty, lístky a polotovary
562 z nich; mince.....................................................
563
564
566

Připomínka:
Dovoz zlata a stříbra přímo pro Národní banku 
československou není podroben dani z obratu.

-

74 575 Přístroje optické................................................ Jí

75 576 Fonografy, gramofony, reprodukční desky a 
válce k nim; stroje psací a počítací ..... >>
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Běž. čís.
pol. cel. Druh předmětu Daňová sazba
sez. saz.

76 579 Veškeré hudební nástroje; smyčce ..... 2%
580
581
582

77 585 Hodinky a pouzdra k hodinkám, hodiny a hodi-
586 nové stroje; všechny tyto předměty, pokud ne-
589 jsou předměty přepychovými .......
591

78 596a Rtuť . '................... .... ’ >
79 630 Lékárnické zboží upravené, jakož i všechny látky, 

svými nápisy, štítky, obaly a pod. označené jako 
léky, i léky pro zvířata; vaty a obvazy upravené 
k účelům léčivým................................................

'9

80 631 Octy, tuky a oleje, navoněné ....... ,9

81 632 Alkoholické aromatické třešti ....... 9 9

82 633 Zboží voňavkářské a kosmetické prostředky; 
všechny tyto předměty, pokud nejsou předměty 
přepychovými ...................................................... '9

83 641 Zboží ohněstrojné ........... 19

34.

Vyhláška ministra spravedlnosti 
ze dne 15. března 1930, 

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 pozem
kovém katastru a jeho vedení (katastrálního 

zákona).

Podle § 51, odst. 2., zák. č. 177/1927 Sb. z. 
a n., udílím městu Jablonci nad Nisou, pokud 
bude zaměstnávali úředníka vyhovujícího pod

mínkám vytčeným v § 51, odst. 2., uvedeného 
zákona, který správnost geometrického (po- 
lohopisného) plánu svým podpisem ověří, 
oprávnění, aby geometrické (polohopisné) 
plány jeho měřičskými úředníky pro účely 
vlastního služebního oboru zhotovené, byly 
podkladem zápisů ve veřejných knihách a 
v pozemkovém katastru. Na takovém geome
trickém (polohopisném) plánu musí býti po
tvrzeno, že byl vyhotoven pro účely vlastního 
služebního oboru.

Dr. Meissner v. r.

19


