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Vládní nařízení 
ze dne 12. března 1927,

Řterým se určuje, při kterých příležitostech 
jsou soudci povinni nositi úřední oděv a jímž

se vydávají bližší předpisy o jeho úpravě.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 49 zákona ze dne 24. června 1926, 
č. 103 Sb. z. a n., o úpravě platových a ně
kterých služebních poměrů státních zaměst
nanců (platový zákon):

I. Ustanovení všeobecná.

§ I-
Při všech jednáních, která se konají v ci

vilních a trestních věcech před soudem, jakož 
i při braní do přísahy mimo případ přísahy 
svědků a znalců před soudcem dožádaným 
nebo z příkazu činným, jsou soudcové i úřed
níci státně-zastupitelští, jakož i odborní soudci 
laikové povinni, aby v soudní budově nosili 
úřední oděv podle popisu uvedeného v od
dílu II.

§ 2.
Při všech veřejných jednáních, která se ko

nají před nej vyšším správním soudem, jsou 
soudcové nej vyšší ho správního soudu povinni 
nositi úřední oděv podle popisu uvedeného 
v oddílu II.

§ 3.
Zaměstnanci, kterých se užívá jen jako za

pisovatelů při jednáních před soudy nebo při 
výkonu přísahy, nebo kteří se účastní trest
ního řízení před okresními soudy jako orgány 
státního zastupitelství, nenosí žádného úřed
ního oděvu.

§ 4.
(1) Úřední oděv opatří se soudcům z povo

lání a úředníkům, kteří jsou povinni jej no
siti, na náklad státu, a to při prvém ustanovení 
soudcem. Na státní náklad jest provésti též 
úpravu nynějšího taláru na úpravu tímto na
řízením stanovenou, pokud úprava ta nebude 
opatřena na vlastní náklad zaměstnance.

(2) Úřední oděv přechází dnem odevzdání 
do vlastnictví zaměstnance, o nějž jde.

II. Popis úředního oděvu.

§ 5.
(x) úřední oděv se skládá z černého taláru 

a baretu.

25. (2) Talár z lehké vlněné látky jest řasnatý 
šat, který se vpředu zapíná a sahá až ke kot
níkům. Přední část taláru jest 15 cm od kraje 
složena v záhyb, pro který se při střihání 
přidá 7 cm; záhyb jest pod límcem přeložen 
a pevně přišit, dolů však jen volně splývá. 
Přední díl taláru vybíhá v hrotitý krční vý
kroj, jenž způsoben jest dvěma trojhrannými 
klopami (revery). Klopy, z nichž levá přeloží 
se přes pravou tak, že z náprsenky košile pod 
nákrčníkem zůstane jen malá část viditelná, 
jsou potaženy fialovým sametem a sahají od 
límce až k první knoflíkové dírce v pásce 
předního dílu.

(3) Na levé přední straně taláru našita jest 
podél přední obraby na vnitřní straně páska 
opatřená pěti knoflíkovými dírkami, jimž 
odpovídá na pravé přední straně taláru pět 
černých látkových knoflíků, vzdálených od 
kraje 6 až 8 cm. Na levé straně jest vzadu 
do švu vsazena kapsa z černého croisé.

(4) Zadní díl taláru má rozparek asi 50 cm 
dlouhý.

(5) Rukávy taláru jsou dole asi 50 cm ši
roké; jejich dolní část na svrchní straně jest 
pokryta černým, fialově lemovaným 15 cm 
širokým a 35 cm dlouhým pruhem vroubko
vaného hedvábí (moiré).

(G) Límec taláru jest stojatý a přeložený; 
jest zkrácen proti objemu krku tak, aby 
přední část košilového límce s nákrčníkem 
byla viditelná.

(7) Pod límcem jest pevně všita pláštěnka 
všude stejné šířky, šahající do poloviny nad- 
loktí a na obou stranách až do kraje předního 
dílu taláru. Jest opatřena hladkou podšívkou, 
střižena ze tří dílů — zadního a dvou před
ních — a má ve švech v nadloktí asi 15 cm 
vysoké rozparky, vyplněné složeným moiré 
hedvábím.

(«) K úřednímu šatu nosí se nákrčník 
z černé lesklé hedvábné látky na způsob 
stužky a bílá košile.

§ 6.
Na přední části taláru jest uprostřed levé 

strany prsou upevněn odznak dále popsaný 
tak, že jeho nej spodnější okraj zasahuje do
prostřed sametového (hermelínového) lemu 
pláštěnky. Uprostřed černého heraldického 
štítku z talárové látky, 5 cm širokého, v kraji 
6 cm a uprostřed 8 cm dlouhého, vsazen jest 
stříbrem lemovaný malý znak česko'loven- 
ské republiky, položený přes starořímské 
fasces, z jejichž spodního konce pod znakem
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vybíhají na obou stranách tři lípové lístky. 
Okraj štítku, fasces i lípové lístky jsou vyšity 
starým zlatém. Fasces bezprostředně nad 
i pod malým znakem republiky, jakož i lípové 
lístky jsou zdobeny červeným hedvábím.

§ 7.
Baret, který se má dáti na hlavu, když se 

vynáší rozsudek nebo když se kdo béře do 
přísahy, skládá se z okrouhle vykrojené části 
náhlavní z černého ripsu s tuhým okrajem 
8 až 9 cm vysokým a toliko na spodní části 
upevněným, nahoře však mírně volně odstáva
jícím. Okraj opatřen jest na obou stranách 
hlavy troj branným zářezem a jest na spodní 
straně lemován 3 cm širokým pruhem fialo
vého sametu.

§ 8.
(O Úřední šat soudců nosí se podle 4 tříd, 

které se rozeznávají jen límcem taláru a le
mováním na pláštěnce. Baret jest u všech tříd 
stejný. U soudců nejvyššího správního soudu 
nastupuje na taláru i baretu místo sametu 
fialového samet tmavozelený.

(2) První třída: Pro soudce ustanovené 
k soudům okresním a sborovým soudům I. sto
lice: límec taláru jest potažen talárovou látkou 
a okraj pláštěnky opatřen 7 cm širokým lemem 
z fialového sametu.

(3) Druhá třída: Pro předsedy sborových
soudů I. stolice, soudce ustanovené k sboro
vým soudům II. stolice, k nej vyššímu soudu 
a k nejvyššímu správnímu soudu: jako
u první třídy s tím rozdílem, že celý límec ta
láru jest potažen fialovým sametem a pokud 
jde o soudce nejvyššího správního soudu, 
tmavozeleným sametem.

(4) Třetí třída: Pro předsedy sborových 
soudů II. stolice, druhého předsedu nejvyš
šího soudu a nejvyššího správního soudu a se
nátní předsedy nejvyššího soudu i nejvyššího 
správního soudu: jako u třídy druhé toliko

s^tím rozdílem, že okraj pláštěnky jest opa
třen 10 cm širokým lemem z hermelínu nebo 
jeho napodobeniny.

(5) Čtvrtá třída: pro prvního předsedu nej
vyššího soudu a nejvyššího správního soudu: 
jako třída druhá s tím rozdílem, že célá plá
štěnka jest potažena hermelínem nebo jeho 
napodobeninou.

§ 9.

I1) Úřední oděv úředníků státně-zastupitel- 
ských nosí se podle tří tříd a liší se od úřed
ního šatu soudců jen tím, že na místo fialové 
barvy sametu nastupuje barva světle červená.

(2) První třída: pro úředníky státních za
stupitelstev a vrchních státních zastupitel
stev: jako prvá třída soudců.

(3) Druhá třída: pro vrchní státní zástupce 
a úředníky generální prokuratury: jako druhá 
třída soudců.

(4) Třetí třída: pro generálního prokurá
tora: jako třetí třída soudců.

III. Ustanovení závěrečné.

§ 10.
Toto nařízení vejde v účinnost prvým dnem 

šestého měsíce následujícího po jeho vyhlá
šení; jeho provedení ukládá se předsedovi 
vlády a ministru spravedlnosti v dohodě se 
zúčastněnými ministry.

švehla v. r.
Dr. Mayr-Haríing v. 
Černý v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Hodža v. r.
Dr. Peroutka v. r. 
Najman v. r.

r. Dr. Spina v. r. 
Udržal v. r. 
Šrámek v, r. 
Dr. Tiso v. r. 
Dr. Nosek v. r. 
Dr. Gažík v. r.

Státní tiskárna v Praze,


