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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:
§ It1) 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 vyškvařeného, vepřové slaniny, husího sádla, též vy-
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škvařeného, a sýrů, jež odpovídá celní hodnotě
dovozního listu.
§ 4.
(1) Pojem jednoho a téhož druhu zboží nebo
suroviny i pojem mouky a mlýnských výrobků
podle tohoto zákona stanoví se nařízením.
(2) Vláda se zmocňuje, aby u předmětů vy
vážených s nárokem na dovozní list učinila
vhodná opatření pro zajištění žádoucích hos
podářských výsledků a pro kontrolu vývozu
s případným zabezpečením řádné jakosti vy
váženého zboží.
§ 5.
Celní projednávání zboží ve vývozu s ná
vrhem na vydání dovozního listu a. v dovozu
s placením cla dovozními listy může se státi
toliko u celních úřadů k tomu výslovně zmoc
něných.
§ 6.
(!) Ustanovení čl. VI. zákona ze dne 22.
června 1926, č. 109 Sb. z. a n., jímž se částečně
mění zákon o celním sazebníku pro českoslo
venské celní území a celní sazebník a vydávají
ustanovení o úpravě obchodních styků s cizi
nou, a opatření Stálého výboru ze dne 11. říj
na 1929, č. 161 Sb. z. a n., kterým se pro
dlužuje platnost dovozních listů a rozšiřuje
jejich použití, se zrušují.
(2) Použití dovozních listů, vydaných podle
ustanovení uvedených v odst. 1., řídí se dosa
vadními předpisy.
§ 7.
Zákon tento nabývá účinnosti třicátým
dnem po vyhlášení. Provedou jej ministři fi
nancí, průmyslu, obchodu a živností a země
dělství.
T. G. Masaryk v. r.
Udržal v. r.
Dr. Emgliš v. r.
Dr. Matoušek v. r.
Bradáč v. r.

74.
Zákon ze dne 5. června 1930,
jímž se mění a doplňují některá ustanovení
zákona ze dne 19. července 1921, č. 267 Sb. z.
a n., o státním příspěvku k podpoře nezaměst
naných.
Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:
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čl. I.
§ 1.
§ 4, odst. 1. č. 2. se mění a zní takto:
2. Odborová organisace jest povinna vyžá
dat! si od každého člena prohlášení, je-li čle
nem jiné odborové organisace a jeho rozhod
nutí, ve které odborové organisaci chce uplatňovati nárok na státní příspěvek. Dále jest po
vinna vystouplému svému členu vydati člen
skou knížku obsahující osvědčení o době člen
ství v této organisaci nebo jiný doklad o tom..

§ 2.
§ 6, č. 4. se mění a zní takto:
4. kdo požíval v jednom roce státního pří
spěvku v nezaměstnanosti po dobu 26 týdnů,
vyplácí-li odborová organisace podporu v ne
zaměstnanosti v údobích týdenních, anebo po
dobu šesti měsíců, vyplácí-li ji v údobích mě
síčních, počítaje ode dne, za který byl státní
příspěvek vyplacen jako za první den neza
městnanosti.
§ 3.
§ 7 se mění a zní takto :
C1) .Státní příspěvek se rovná co do výše
trojnásobku podpory, kterou podporovanému
vyplácí odborová organisace ze svých peněz.
(2) U ženatého člena nebo provdané členky,
kteří prokáží alespoň j ednoroční dobu členství
v odborové organisaci, dále u svobodného čle
na nebo členky, kteří prokáží pětiletou dobu
členství v odborové organisaci, činí státní
příspěvek čtyřnásobek organisační podpory.
Ministr sociální péče se zmocňuje, aby v pří
padech zřetele hodných přiřkl stejný čtyř
násobek organisační podpory svobodným čle
nům a členkám, pečuj í-li o své děti a nepobí
rají pro ně pravidelné alimentace, nebo starají-li se o své rodiče, starší 65 let, s nimiž žijí
ve společné domácnosti.
(3) ženatí členové nebo provdané členky
odborových organisaci mají z důvodu man
želství nárok na vyšší výměru státního pří
spěvku podle předcházejícího ustanovení jen
v tom případě, žij í-li s druhým manželem ve
společné domácnosti anebo přispívaj í-li sku
tečně ze svých příjmů převážnou měrou na
výživu druhého manžela. Jsou-li podporováni
v jedné a téže rodině současně oba manželé,
může nárok na vyšší výměru státního pří
spěvku uplatňovati pouze jeden z nich, a to
ten, u něhož státní příspěvek by byl vyšší.
Je-li v jedné a téže rodině podporován jeden
manžel a je-li současně druhý manžel výdě60*

