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Vládni nařízení
ze dne 17. ledna 1927,
kterým se mění některé předpisy o doručo
vání soudních zásilek poštou.

Vláda republiky československé nařizuje
podle § 99 zákona ze dne 27. listopadu 1896,
č. 217 ř. z., kterým se vydávají předpisy o ob
sazování, vnitřním zařízení a jednacím řádu
soudů, § 792 zák. čl. 1/1911 (civilní řád
soudní), § 109 záli. čl. LÍV/1912 (prováděcí
zákon k civilnímu řádu soudnímu), § 280 zák.
čl. LX/1881 (zákon exekuční), § 270 zák. čl.
XVII/1881 (zákon konkursní) a § 592 zák.
čl. XXXIII/1896 (trestní řád) :
§1 .

Soudní vyřízení zasílaná poštou (soudní po
štovní zásilky ve smyslu §u 352 nařízení ze
dne 5. května 1897, č. 112 ř. z., a § 337 vlád
ního nařízení ze dne 3. května 1924, č. 99 Sb.
z. a n.) zasílají se zpravidla jako obyčejná
psaní se zpátečním lístkem.

§2.
(> ) Soudní vyřízení, která podle zákona sé
mají doručit! do vlastních rukou adresáta, ja
kož i soudní vyřízení, k nimž jsou připojeny
prvopisy důležitých listin, se podávají dopo
ručeně se zpátečním lístkem.
(2) Soudce může z důležitých důvodů vý
jimečně naříditi, aby soudní vyřízení bylo po
dáno doporučeně i v jiných případech, než-li
jsou uvedeny v odst. 1.
§3.
Soudní vyřízení, při kterých není třeba
průkazu o tom, že byla adresátu doručena, se

zasílají jako obyčejná psaní bez zpátečního
lístku.
§4.
Soudní vyřízení se zpátečním lístkem (§ 1),
jakož i soudní vyřízení podaná doporučeně
(§ 2) se zapisují do knihy poštovních zásilek
(poštovní knihy podávači) jednotlivě s udá
ním čísla jednacího, jména adresátova i místa
určení, soudní vyřízení, podaná pak jako oby
čejná psaní bez zpátečního lístku, úhrnným
počtem kusů. Eoštovní úředník potvrdí pří
jem podle poštovních předpisů.
§5.
Soudní vyřízení se zpátečním lístkem musí
býtl na adresní straně obálky označena ná
padným způsobem slovy „Zpáteční lístek" a,
jsou-li doporučena, kromě toho ještě slovem
„Doporučeně".
§ 6.
(1) Toto vládní nařízení nabývá účinnosti
dnem 1. března 1927. Jím mění se ustanovení
§ 352, odst. 1., a § 355, odst. 1., nař.
č. 112/1897 ř. z., a § 337, odst. 1., a § 339,
odst. 1., vl. nař. č. 99/1924 Sb. z. a n.
(2) Provésti toto vládní nařízení náleží mi
nistrům spravedlnosti a pošt a telegrafů
v dohodě se zúčastněnými ministry.
švehia v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r. Dr. Engliš v. r.
černý v. r.
Dr. Peroutka v. r.
Dr. Hodža v. r.
Dr. Spina v. r.
Najman v. r.
Udržal v. r.
Dr. Srdínko v. r.
Dr. Tiso v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Gazík v. r.
Šrámek v. r.,
též za ministra Dr. Noska,
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