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@5,
Vládní nařízení 

ze dne 26. června 1930 
o celních přirážkách k celním sazbám na ně
které druhy obilí, na mouku a mlýnské vý
robky a o zákazu chemické úpravy mouky.

Vláda republiky československé nařizuje po
dle zákona ze dne 5. června 1930, č. 72 Sb. z. 
a n., 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:

§ I-

i1) Průměrnou cenou domácího obilí vypo
čtenou za pětiletí 1925—1929 rozumí se arit
metický průměr vypočtený podle záznamů 
hlavních bursovních dnů plodinové bursy 
v Praze z nejnižších a nej vyšších cen přísluš
ného druhu domácího obilí (s vyloučením vý
běru), včetně daně z obratu.

(2) Průměrnou cenou obilí v jednom čtvrt
letí rozumí se aritmetický průměr vypočtený 
podle záznamů hlavních bursovních dnů plodi
nové bursy v Praze z nej nižších a nej vyšších 
cen příslušného druhu zdravého domácího obilí 
(s vyloučením výběru), parita bursa, včetně 
daně z obratu.

(3) Průměrem z cen mouky pšeničné a žitné 
rozumí se aritmetický průměr vypočtený po
dle záznamů hlavních bursovních dnů plodi
nové bursy v Praze z nej nižších a nej vyšších 
cen jednotlivých druhů domácí mouky pše
ničné a žitné podle vymílacích výtěžkových 
procent, včetně daně z obratu.

§ 2.

Plodinová bursa v Praze jest povinna před
ložit! posledního hlavního bursovního dne kaž
dého kalendářního měsíce výpočty průměr
ných cen ministerstvu zemědělství, které je 
přezkouší a vypočte rozdíl mezi průměrem za 
pětiletí 1925—1929 a za příslušné čtvrtletí. 
Vypočtené rozdíly oznámí ministerstvo země
dělství ministerstvu pro zásobování lidu a mi
nisterstvu průmyslu, obchodu a živností, jakož 
i ministerstvu financí, které učiní další opa
tření.

§ 3.

Při úpravě celních přirážek (§ 1, odst. 5.,
3. věta zákona č. 72/1930 Sb. z. a n.) nebude 
— pokud rozdíl průměrných cen se změnil 
alespoň o celou korunu — přihlíženo k část
kám rozdílu nepřesahujícím 50 haléřů; částky 
nad 50 haléřů budou zaokrouhlovány na celé 
koruny.

§ 4.

(1) Mouka dovezená z celní ciziny za účelem 
prodeje nebo živnostenského zpracování smí 
přejiti do volného oběhu v tuzemsku jen po 
předchozím zjištění, že není chemicky upra
vena (jako bílena a pod.), aby jí bylo dodáno 
lepšího vzhledu než má mouka vyrobená ob
vyklým mechanickým způsobem.

(2) Celní úřad vezme z mouky, kterou 
strana prohlásí k projednání do volného oběhu, 
v její přítomnosti vzorek a zašle jej k pro
zkoumání ústavu k tomu určenému. Jako. 
takové ústavy působí: Státní všeobecný ústav 
pro zkoumání potravin při universitě Karlově 
v Praze, Státní všeobecný ústav pro zkoumání 
potravin při německé universitě v Praze, 
Státní všeobecný ústav pro zkoumání potravin
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v Brně, Státní výzkumné ústavy zemědělské 
v Bratislavě a v Košicích a Výzkumná stanice 
mlynářská na vysoké škole zemědělského a les
ního inženýrství v Praze. Rozdělení oblasti 
působnosti jmenovaných ústavů podle sídla 
celních úřadů určí ministerstvo financí v do
hodě s ministerstvem veřejného zdravotnictví 
a tělesné výchovy a s ministerstvem země
dělství.

(3) Výzkumný ústav (výzkumná stanice 
mlynářská) prozkoumá vzorek, zda mouka 
není chemicky upravena (bílena a pod.), aby jí 
bylo dodáno lepšího vzhledu, než.má mouka vy
robená obvyklým mechanickým způsobem, a 
zašle posudek ministerstvu veřejného zdravot
nictví a tělesné výchovy, aby rozhodlo, zaa 
může býti mouka propuštěna do volného oběhu 
v tuzemsku či nikoliv. Ministerstvo veřejného 
zdravotnictví a tělesné výchovy oznámí své 
rozhodnutí celnímu úřadu, který je doručí 
straně a podle jeho obsahu bud projedná zá
silku do volného oběhu v tuzemsku aneb od
mítne její projednání. Shledá-li však výzkum
ný ústav (výzkumná stanice mlynářská), že 
mouka není chemicky upravena způsobem 
shora uvedeným, zašle svůj posudek přímo cel
nímu úřadu, který pak projedná zásilku do 
volného oběhu v tuzemsku.

(i) Veškeré výlohy spojené s prozkoumá
ním povahy mouky hradí strana.

§ 5.
Zákaz uváděti do oběhu mouku, upravenou 

způsobem uvedeným v § 2, odst. 1., zákona 
č. 72/1930 Sb. z. a n., jakož i zákaz prodeje a 
živnostenského zpracování takové mouky ne
týká se zásob, které v den účinnosti uvedeného 
zákona nalézají se ve volném oběhu v celním 
území.

§‘6.

Nařízení nabude účinnosti dnem 6. července 
1930. Provede je ministr financí v dohodě 
s ministry průmyslu, obchodu a živností, ze
mědělství, veřejného zdravotnictví a tělesné 
výchovy a pro zásobování lidu.

Udržal v. r.
Dr. Slávik v. r.
Dr. Engíiš v. r. 
Dr. Dérer v. r.
Dr. Meissner v. r. 
Dr. Matoušek v. r. 
Mlčoch v. r.

Dsstálek v. r. 
Bradáč v. r.
Dr. Czech v. r. 
Dr. Spina v. r. 
Bechyně v. r. 
Dr. Franke v. r.

Dr. Šrámek v. r.

Stfi*ní tishárna v Praze,


