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Sbírka zákonů a nařízení
síáíia československého.

Částka 35. Vydána dne 21. června 1930.

Oijsah : (7*2. 77.) /2. Zákon, jímž se vláda zmocňuje, aby zavedla celní přirážky k celním sazbám
u některých druhů obilí, mouky a mlýnských výrobků, a jímž se zakazuje chemická úprava 
mouky. — 73. Zákon o dovozních listech. — 74. Zákon, jímž se mění a doplňují některá 
ustanovení zákona ze dne 19. července 1921, č. 267 Sb. z. a n., o státním příspěvku k podpoře 
nezaměstnaných. 7a, Zákon o úpravě příslušnosti vo veciach cejchovných v zemi Slo- 
venskej a v zemi Podkarpatoruskej. — 76. Vyhláška o paušalování daně z obratu u sladového 
květu a matolin, dále pak u sušených vyloužených řepných řízků, dovážených z ciziny, a u voj- 
těšky, dovážené z ciziny. 77. Vyhláška o paušalování daně z obratu u ovocných konserv 
a kompotů, umělého medu, syrobu, ovocných krémů a lisovaného droždí.

72.

Zákon ze dne 5 června 1930, 
jímž se vláda zmocňuje, aby zavedla celní 
přirážky k celním sazbám u některých druhů 
obilí, mouky a mlýnských výrobků, a jímž se

zakazuje chemická úprava mouky.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.
t1) Jestliže průměrná cena pšenice, žita, ječ

mene nebo ovsa, nebo průměrná cena mouky 
a mlýnských výrobků z pšenice a žita bude 
v jednom čtvrtletí nižší než průměrná cena 
příslušného domácího zboží, vypočtená dle 
záznamů plodinové bursy v Praze za pěti
letí 1925—1929 pro zdravé zboží (pokud jde 
o obilí, s vyloučením výběru), parita bursa a 
zmenšená o 11%, zavede vláda nařízením 
k celním sazbám, uvedeným ve čl. I. a II. zá
kona ze dne 22. června 1926, č. 109 Sb. z. a n., 
na obilí jmenovaných druhů a mouku a mlýn
ské výrobky všeho druhu celní přirážku. Při
rážce nepodléhá semolina dovážená pro prů
myslové závody za sníženou sazbu k výrobě 
těstovin podle poznámky za s. č. 33 celního sa
zebníku.

, (2) Přirážku jest stanovití v celých koru
nách ve výši rovnající se rozdílu mezi pětile- 
-ým podle odst. 1, vypočteným a sníženým 

průměrem a průměrnou cenou čtvrtletí, při 
čemž celní přirážkahiesmí býlí vyšší

za 100 Kg
u saz. č. 23 pšenice, souržice, špalda než 25 Kč
„ „ „ 24 žito..................................než 50 .Kč
„ „ „ 25 ječmen.............................než 36 Kč
„ „ „ 26 oves . . . . . . . než 34 Kč
„ „ ., 33 mouka a mlýnské vý

robky  ..... než 75 Kč.

(3) Za průměrnou cenu mouky a mlýnských 
výrobků (odst. 1) se považuje průměr z cen 
mouky pšeničné a žitné.

(4) čtvrtletím podle odst. 1. a 2. se rozumí 
období tří kalendářních měsíců předcházejí
cích opatření vlády. Pro prvé opatření vlády 
podle odst. 1. a 2. jest vžiti za základ čtvrt
letí, počínající dnem 1. ledna 1930.

(s) Způsob, jakým se vypočte průměrná 
cena dle odst. 1. a 2., určí se vládním naříze
ním. Po uplynutí každého kalendářního mě
síce vyšetří se průměrná cena jednotlivých 
druhů zboží za uplynulé čtvrtletí. Jestliže roz
díl mezi touto cenou a základní průměrnou 
cenou (odst. 1) se změnil alespoň o celou ko
runu, upraví vláda přirážku pro dotyčný druh 
zboží nebo ji zruší, jestliže průměrná cena za 
uplynulé čtvrtletí byla vyšší než základní prů
měrná cena.

§ 2.

(!) Jakékoliv chemické upravování mouky 
(jako bílení a pod.), aby dodáno bylo jí lepšího 
vzhledu než má mouka vyrobená obvyklým 
mechanickým způsobem, jest považovati za 
falšování. Upravovati takto mouku a uváděli 
ji do oběhu jest trestné podle zákona ze dne
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16. ledna 1896, č. 89 ř. z. z r. 1897, o obchodu 
potravinami a některými předměty užitnými, 
pokud se týče podle zák. či. XLVI/1895, o zá
kazu falšování plodin, výrobků a potřeb pol
ního hospodářství. Rovněž jest zakázáno ta
kovou mouku dovážeti za účelem prodeje nebo 
živnostenského zpracování.

(2) Vláda stanoví nařízením výjimky, po
kud jde o zásoby takové mouky z doby před 
účinností tohoto zákona.

§ 3.
Obchodními smlouvami nemohou býti usta

novení tohoto zákona změněna.

§ 4.

Zákon nabude účinnosti patnáctým dnem 
po vyhlášení. Provede jej ministr financí v do
hodě s ministry průmyslu, obchodu a živ
ností, zemědělství, veřejného zdravotnictví a 
tělesné výchovy a pro zásobování lidu.

T. G. Masaryk v. r.
Udržal v. r.

Dr. Engliš v. r.

73.
Zákon ze dne 5. června 1930

o dovozních listech.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ I-
t1) Při vývozu žita, ječmene, ovsa, okurek 

čerstvých nebo naložených ve slané vodě nebo 
v octě, semene červeného, švédského a bílého 
jetele, másla přírodního, čerstvého nebo sole
ného, též přepouštěného, a sýrů z volného 
oběhu v celním území do celní ciziny, činí-li 
vývozní zásilka nejméně 50 q, u okurek, jete
lového semene a másla nejméně 5 q a u sýrů 
nejméně 1 q jednoho a téhož druhu zboží, vydá 
se vývozci na jeho návrh dovozní list v celní 
hodnotě určené množstvím vyvezeného zboží a 
sazbou uvedenou v § 2., odst. 1.

(2) Mlýnům vydá se na jejich návrh při vý
vozu mouky a mlýnských výrobků z pšenice, 
žita, ječmene a ovsa, vyrobených v jejich tu
zemských závodech a vyvážených na vlastní 
účet, činí-li vývozní zásilka alespoň 50 q mou
ky z jednoho a téhož druhu suroviny nebo 50 q 
některého mlýnského výrobku z jednoho a té
hož druhu suroviny, dovozní list v celní hod

notě, jež jest určena množstvím vyvezeného 
zboží, surovinaou hodnotou uvedenou v § 2, 
odst. 2. a nej nižší celní sazbou platnou na pří
slušný druh obilí bez případné celní přirážky.

(3) Sladovnám vydá se na jejich návrh při 
vývozu sladu vyrobeného v jejich tuzemských 
závodech, činí-li vývozní zásilka alespoň 50 q 
sladu, dovozní list v celní hodnotě určené 
množstvím vyvezeného zboží a sazbou uvede
nou v § 2, odst. 1. Tato celní výhoda omezuje 
se na roční množství 1,000.000 metrických 
centů.

§ 2.

O Výše sazeb zmíněných v § 1, odst. 1. a
3. stanoví se takto:

Za 100 kg žita.............. Kč 38‘—,
za 100 kg ječmene....Kč 30'—-,
za 100 kg ovsa ...... Kč 36'—,
za 100 kg okurek......... Kč 30'—,
za 100 kg semene červeného

jetele..........................Kč 130'—,
za 100 kg semene švédského a

bílého jetele ....... Kč 170'—-,
za 100 kg másla přírodního, 

čerstvého nebo soleného, též
přepouštěného  ............ Kč 210'—•,

za 100 kg sýrů ...... Kč 100'—,
za 100 kg sladu  ............ Kč 40'—.

(2) Surovinná hodnota zmíněná v § 1, odst.
2., stanoví se takto:

100 kg mouky nebo mlýnských výrobků 
(mimo šrot) ze pšenice nebo žita rovná se 
133 kg příslušného obilí;

100 kg mouky nebo mlýnských výrobků 
(mimo šrot) z ječmene rovná se 166 kg ječ
mene ;

100 kg mouky nebo mlýnských výrobků 
(mimo šrot) z ovsa rovná se 200 kg ovsa;

100 kg obilného šrotu rovná se 104 kg pří
slušného obilí.

§ 3.
Dovozní list vydaný při vývozu zboží jmeno

vaného v § 1 opravňuje jeho majitele dovézti 
z celní ciziny bez placení cla ve lhůtě 9 měsíců, 
počínající dnem vyhotovení dovozního listu, 
ono množství pšenice, žita, ječmene, ovsa, 
kukuřice, prosa, bobů, hrachu, čočky, vikve, 
mouky a mlýnských výrobků, rýže, okurek 
čerstvých nebo naložených ve slané vodě nebo 
v octě, semene jetelového všeho druhu, pří
rodního másla, čerstvého nebo soleného, též 
přepouštěného, vepřového sádla, též vyškvaře- 
ného, vepřové slaniny, husího sádla, též vy-


