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Vyhláška ministra zahraničních věcí 
ze dne 17. června 1930 

o nabytí mezinárodní účinnosti úmluvy uza
vřené dne 30. listopadu 1923 ve Vídni mezi 
Rakouskem, Itálií, Polskem, Rumunskem, krá
lovstvím Srbů, Chorvatů a Slovineů a Česko
slovenskem o úpravě různých skupin odpočiv
ných požitků, které nebyly upraveny úmluvou 

v Římě ze dne 6. dubna 1922.

Dnem složení poslední ratifikace, t. j. 12. 
května 1930 nabývá úmluva uzavřená dne 30. 
listopadu 1923 ve Vídni mezi Rakouskem, 
Itálií, Polskem, Rumunském, královstvím 
Srbů, Chorvatů a Slovineů a Československem 
o úpravě různých skupin odpočivných požitků, 
které nebyly upraveny úmluvou v Římě ze 
dne 6. dubna 1922, uveřejněná pod č. 195 
Sbírky zákonů a nařízení z r. 1926, meziná
rodní účinnosti.

Dr. Beneš v. r.

82.

83.
Vyhláška ministra zahraničních věcí 

ze dne 17. června 1930
o nabytí mezinárodní účinnosti úmluvy uza
vřené dne 30. listopadu 1923 ve Vídni mezi 
Rakouskem, Itálií, Rumunskem, královstvím 
Srbů, Chorvatů a Slovineů a Československem 
o úpravě pensí zemských, obecních a okres

ních.

Dnem složení poslední ratifikace, t. j. 12. 
května 1930 nabývá úmluva uzavřená dne 30. 
listopadu 1923 ve Vídni mezi Rakouskem, 
Itálií, Rumunskem, královstvím Srbů, Chor
vatů a Slovineů a Československem o úpravě 
pensí zemských, obecních a okresních, uve
řejněná pod č. 57 Sbírky zákonů a nařízení 
z r. 1930, mezinárodní účinnosti.

Dr. Beneš v. r.

84.
Vyhláška ministrů zahraničních věcí 

a spravedlnosti 
ze dne 24. května 1930

přístupu Estonska, Lotyšska a Jugoslávie 
mezinárodní úmluvě o civilním řízení soud- 

ním, sjednané v Haagu dne 17. července 1905.

Přístupní protokol k mezinárodní úmluvě 
o civilním řízení soudním ze 17. července 1905

byl podepsán dne 22. listopadu 1929 Eston
skem, dne 26. března 1930 Lotyšskem a dne
7. dubna 1930 Jugoslávií. Mezinárodní účin
nosti nabyl přístup Estonska 22. ledna 1930; 
přístup Lotyšska stane se mezinárodně účin
ným 26. května 1930 a Jugoslávie 7. června 
1930.

Tento^ přístup nemění nic na smlouvách 
o právní ochraně a právní pomoci ve věcech 
občanských a obchodních, sjednaných s Eston
skem dne 17. července 1926, č. 26/28 Sb. z. 
a n., a s Jugoslávií ze 17. března 1923, č. 146/ 
24 Sb. z. a n.

Vyhláškou touto doplňuje se vyhlašovací do
ložka k Protokolu o poskytnutí možnosti pří
stupu dalších států k mezinárodní úmluvě 
o civilním řízení soudním, sjednané v Haagu 
dne 17. července 1905 (č. 3 Sb. z. a n. z roku 
1927) potud, že úmluvou jsou, resp. budou 
nyní vázány tyto státy:

Belgie, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, 
Itálie, Jugoslávie, Lotyšsko, Lucembursko, 
Maďarsko, Německo, Nizozemí, Norsko, Pol
sko se svobodným městem Gdánskem, Portu
galsko, Rakousko, Rumunsko, Španělsko 
s územím španělského protektorátu v Maroku, 
Švédsko a švýcarsko; Francie podepsala Pro
tokol ze dne 24. července 1924 s výhradou, že 
výše uvedené úmluvy nelze použiti mezi ní a 
nově přistupujícími státy (Československem, 
Estonskem, Finskem, Jugoslávii, Lotyšskem 
a Polskem se svobodným městem Gdánskem).

Dr. Beneš v. r. Dr. Meissner v. r.

85.
Zákon ze dne 13. června 1930, 

jímž se mění celní sazebník pro českosloven
ské celní území.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.
Celní sazebník pro československé celní úze

mí mění se takto:

a) Ve třídě VIII.:
Sazební Všeobecná celní

číslo Zboží ,/ffkay Kč
za 100 kg zíve vany

63 Voli............................. ...... 260'—
64 Býci . ........................... 260'—
65 Krávy................ 240’—
66 Mladý hovězí dobytek . . 210'—
67 Telata ....... 210'—
70 Vepřový dobytek . . . 300'—
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Poznámka: 2.
(1) Bude-li průměrná cena 1 kg živé váhy 

vepřového dobytka, vypočtená za kalendářní 
měsíc podle záznamů Dobytčí a masné po
kladny v Praze, nižší než Kč 10-60, nastoupí 
k celní sazbě všeobecné i smluvní celní při
rážka Kč 80-— za 100 kg živé váhy. Celní při
rážka se zruší, jakmile průměrná cena 1 kg 
živé váhy za kalendářní měsíc, vypočtená 
týmž způsobem, dosáhne nejméně Kč 11-70.

(2) Zavedení celní přirážky jakož i její zru
šení vyhlásí ve Sbírce zákonů a nařízení mi
nistr financí v dohodě s ministry zemědělství, 
průmyslu, obchodu a živností a pro zásobování 
lidu, a to s účinností od 10. dne kalendářního 
měsíce následujícího po měsíci, pro který byla 
zjištěna rozhodující průměrná cena.

(3) Klesne-li průměrná cena 1 kg živé váhy 
za kalendářní měsíc, vypočtená týmž způso
bem, pod Kč OKO, nastoupí k celní sazbě vše
obecné i smluvní zvýšená celní .přirážka. Tuto 
zvýšenou celní přirážku stanoví vláda v takové 
výši, aby byla umožněna průměrná cena 1 kg 
živé váhy vepřového dobytka Kč 10'60. Pře- 
stoupí-li průměrná cena 1 kg živé váhy Kč 
12'50, sníží vláda celní sazbu všeobecnou 
i smluvní tak, aby průměrná cena 1 kg živé 
váhy vepřového dobytka neklesla podKčl0'60.

Sazební Všeobecná celní
číslo Zboží sazba v Kč za kus

71 Koně:

a) starší dvou let . . 2.500-—
b) do dvou let . . . 1.200-—

Poznámka:
Ssavá hříbata u klisen . 600 —

72 Mezci, muli a osli . . . 1.000—

b) Ve třídě XIV.:

Sazební
číslo

Všeobecná celní 
v, sazba v Kč

za 100 kg čisté váhy

113 Chléb obyčejný, černý 
i bílý; lodní suchary . 150—

117 Maso:
a) čerstvé . . . . 520—
b) upravené, a to na

solené, sušené, uze
né, v láku, též va
řené .................... 840—

Masité droby .... 1.200-—

Ustanovení článku I. a článku II. zákona ze 
dne 22. června 1926, č. 109 Sb. z. a n., jímž se 
částečně mění zákon o celním sazebníku pro 
československé celní území a celní sazebník a 
vydávají ustanovení o úpravě obchodních 
styků s cizinou, pokud se týkají sazebních čísel 
63—67, 70, 71 a 117, jakož i dosavadní celní 
sazby s. č. 72, 113 a 118 se zrušují. Rovněž 
se zrušuje ustanovení čl. II. téhož zákona, 
pokud se týká sazebního čísla 27.

§ 3.

Ustanovení článku II. zákona ze dne 12. 
srpna 1921, č. 349 Sb. z. a n., kterým se vláda 
zmocňuje, aby zatímně upravila obchodní 
styky s cizinou, platí obdobně pro sazby § 1 
tohoto zákona, pokud v § 4 tohoto zákona 
není jinak ustanoveno.

§4.

(i) Celní sazby sazebních čísel dole uvede
ných nemohou býti sníženy ani . podle 3 
ani novými obchodními smlouvami, uzavře
nými po vyhlášení tohoto zákona, pod tuto 
výměru:

a) Ve třídě VIII.:

Sazební Celní sazba
číslo Zboží v Kč za 100 kg

živé váhy

63 Voli ..........................................160.—
64 Býci.............................. ....  160.—
65 Krávy...................................140.—
66 Mladý hovězí dobytek . . 130.—
67 Telata ........ 130.—
70 Vepřový dobytek vážící do

120 kg ...... . 120.—

117

b) V e třídě XIV.:

Maso:
za 100 kg čisté váhy

a) čerstvé ..... 320.—

Poznámka k o d s t. 1.

a) Vzhledem ku přítomným hospodářským 
poměrům platí pro dovoz ze států, které s Če
skoslovenskou republikou mají obchodní 
smlouvu, sazby uvedené v odstavci 1., zmen
šené u s. č. 63 (voli) a s. č. 64 (býci) o 44'— 
Kč, u s. č. 65 (krávy) o 38'— Kč, u s. č. 66 
(mladý hovězí dobytek) a u s. č. 67 (telata) 
o 37-— Kč, a u s. č. 117 a) (maso čerstvé) 
o 88'— Kč.118
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Tyto celní sazby zůstávají v platnosti, dokud 
průměrná cena 1 kg živé váhy dooytka 
s. č. 63 (voli),^vypočtená za kalendářní měsíc 
podle záznamů Dobytčí a masné pokladny 
v Praze, neklesne o 8% oproti průměrné ceně 
1 kg živé váhy téhož dobytka, vypočtené za 
kalendářní měsíce březen a duben 1930 podle 
záznamu téže pokladny v Praze (srovnávací 
základna).

b) Dojde-li k řečenému poklesu, zvyšují se 
snížené celní sazby na výši sazeb uvedených 
v odstavci 1.

Toto zvýšení pozbude účinnosti, jestliže prů
měrná cena 1 kg živé váhy dobytka s. č. 63 
(voli) za kalendářní měsíc, vypočtená týmž 
způsobem, bude činiti 7 80 Kč nebo více.

c) Klesne-li však průměrná cena za kalen
dářní měsíc o 16% oproti srovnávací základně, 
budou platiti celní sazby uvedené v odst. 1., 
zvýšené u s. č. 63 (voli) a s. č. 64 (býci) 
o 44^— Kč, u s. č. 65 (krávy) o 38-— Kč, 
u s. č. 66 (mladý hovězí dobytek) a u s. č. 67 
(telata) o 37— Kč a u- s. č. 117 a) (maso 
čerstvé) o 88-— Kč.

Toto zvýšení pozbude účinnosti, bude-li prů
měrná, cena, vypočtená týmž způsobem, oproti 
srovnávací základně nižší o méně než o 8% 
srovnávací základny.

d) Změnu celních sazeb vyhlásí ve ISbírce 
zákonů a nařízení ministr financí v dohodě

s ministry zemědělství, průmyslu, obchodu 
a živností a pro zásobování lidu, a’to s účin
ností od 10. dne kalendářního měsíce následu
jícího po měsíci, pro který byla zjištěna roz
hodující průměrná cena.

(2) Ustanovení předchozí poznámky jakož 
i ustanovení § 1 o přirážce podle poznámky 
k s. č. 70, pokud jde o vepřový dobytek vá
žící do 120 kg živé váhy, nemohou býti ob
chodními smlouvami změněna.

(s) v případě mimořádné nouze jest však 
vláda zmocněna dočasně, vždy však nejdéle 
na v dobu půl roku, zrušiti nebo přiměřeně 
snížiti cla u dobytka a masa pro všechny nebo 
jednotlivé druhy zboží s. č. 63 až 70 a 117 a) 
na celé hranici nebo některých jejích částech 
stanovíc podmínky dozorčí a omezení bránící 
zneužití tohoto opatření.

§5.
Zákon nabude účinnosti patnáctým dnem po 

vyhlášení. Provede jej ministr financí v do
hodě s ministry průmyslu, obchodu a živ
ností, zemědělství a pro zásobování lidu.

T. G. Masaryk v. r.

Udržal v. r.
Dr. Engliš v. r.
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