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404/ 1990 Sb. 

 
ZÁKON 

ze dne 2. října 1990, 
o státních vyznamenáních České a Slovenské Federativní Republiky 

 
Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: 
 

§ 1 
(1) Udělením nebo propůjčením státních vyznamenání České a Slovenské Federativní Republiky (dále jen 
"vyznamenání") stát oceňuje vynikající občanské zásluhy o budování svobodné demokratické společnosti, 
výsledky práce, úsilí o obranu vlasti a hrdinské a výjimečné činy. 
(2) Vyznamenání jsou řády a medaile. 
(3) Vyznamenání se udělují nebo propůjčují jednotlivcům; výjimečně mohou být udělena nebo propůjčena 
vojenským útvarům, majícím prapor. 
 
[…] 
 

§ 4 
Zřizuje se Řád Milana Rastislava Štefánika jako vyznamenání osob, které se vynikajícím způsobem 
zasloužily o obranu a bezpečnost České a Slovenské Federativní Republiky. 
 
[…] 
 

§ 7 
Podrobnosti o udělování a propůjčování vyznamenání, uvedených v § 2 až 6 upravují stanovy jednotlivých 
řádů a medailí, které jsou součástí tohoto zákona. 
 

§ 8 
Právo udělovat, propůjčovat nebo odnímat vyznamenání přísluší prezidentu České a Slovenské Federativní 
Republiky. 
 

§ 9 
Návrhy na udělení, propůjčení nebo odnětí vyznamenání mohou prezidentu České a Slovenské Federativní 
Republiky předkládat předsednictva zákonodárných sborů, vláda České a Slovenské Federativní Republiky, 
vláda České republiky a vláda Slovenské republiky. 
 

§ 10 
Vyznamenání udělená nebo propůjčená prezidentem České a Slovenské Federativní Republiky může 
odevzdat jeho jménem osoba jím pověřená. 
 

§ 11 
Vyznamenaný obdrží insignii vyznamenání a listinu o jeho udělení nebo propůjčení. Jestliže se uděluje nebo 
propůjčuje vyznamenání in memoriam, obdrží pozůstalí listinu o udělení nebo propůjčení vyznamenání. 
 

§ 12 
(1) Insignie vyznamenání je oprávněn nosit pouze vyznamenaný. 
(2) Vracení řádových insignií upravují stanovy příslušného řádu. 
 

§ 13 
Kdo zneužije nebo neoprávněně nosí vyznamenání nebo kdo neoprávněně zhotoví napodobeninu 
vyznamenání nebo ji nosí, dopouští se přestupku, za který mu může být uložena pokuta do výše 10 000 Kčs. 
 

§ 14 
Vláda České a Slovenské Federativní Republiky může nařízením zřídit medaile pro příslušníky ozbrojených 
sil a sborů. 
 

§ 15 
Řády, medaile a jiné dekorace se nosí v tomto pořadí: 
a) Řád Tomáše Garrigue Masaryka a Řád Milana Rastislava Štefánika v pořadí, v jakém byly propůjčeny, 
b) řády České republiky a Slovenské republiky, 
c) československé řády, jejichž propůjčování bylo ukončeno, 



d) zahraniční řády v pořadí, v jakém byly propůjčeny, 
e) medaile Za hrdinství, 
f) medaile Za zásluhy, 
g) další československé dekorace, 
h) další zahraniční dekorace v pořadí, v jakém byly propůjčeny nebo uděleny. 
 

§ 16 
Ode dne účinnosti tohoto zákona nemohou být přiznávány, vypláceny nebo poskytovány žádné materiální 
požitky nebo jiné výhody související s udělením nebo propůjčením vyznamenání, čestných titulů nebo jiných 
obdobných ocenění. 
 
[…] 

 
§ 18 

Ode dne účinnosti tohoto zákona nelze udělovat nebo propůjčovat řády, medaile nebo jiná obdobná ocenění 
podle dosavadních právních předpisů; tím není dotčeno právo nosit insignie těchto řádů, medailí nebo jiných 
obdobných ocenění. 
 

§ 19 
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 15. října 1990. 
 

Havel v. r. 
Dubček v. r. 
Čalfa v. r. 

[…] 
 
 
Příloha č. 3 zákona č. 404/1990 Sb. 
 

STANOVY ŘÁDU MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA 
 
Vojenský řád Milana Rastislava Štefánika (dále jen "Řád M. R. Štefánika") propůjčuje prezident České a 
Slovenské Federativní Republiky osobám, které se vynikajícím způsobem zasloužily o obranu a bezpečnost 
České a Slovenské Federativní Republiky. 
 

Článek 1 
Prezidentu České a Slovenské Federativní Republiky přísluší řádová insignie I. třídy, která mu po skončení 
úřadu může být usnesením Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky propůjčena 
doživotně. 
 

Článek 2 
(1) Řádovým dnem je 8. květen – den ukončení druhé světové války v Evropě. 
(2) Řád M. R. Štefánika propůjčuje prezident České a Slovenské Federativní Republiky výhradně v řádový 
den. 
 

Článek 3 
Řád M. R. Štefánika propůjčuje prezident České a Slovenské Federativní Republiky za mimořádné zásluhy o 
obranu a bezpečnost státu, za vynikající velitelskou a bojovou činnost a za vědeckou a odbornou práci 
vojenského a branného charakteru vojákům, příslušníkům ozbrojených sborů a dalším pracovníkům těchto 
složek a praporům vojenských útvarů. 
 

Článek 4 
(1) Řád M. R. Štefánika má pět tříd, z nichž první je nejvyšší. 
(2) Při propůjčení řádu se předává číslovaná řádová insignie a číslovaná listina. Po úmrtí osoby, jíž byl řád 
propůjčen, se číslovaná insignie vrací Kanceláři prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky. 
 

Článek 5 
(1) Řádovým odznakem Řádu M. R. Štefánika je bílá pětidílná hvězdice vepsaná do kruhu; mezi jednotlivými 
díly jsou stejné kruhové mezery. Mezeru mezi oběma horními díly uzavírá válcové ouško s převýšeným 
závěsem v podobě lipového věnce se zkříženými meči hroty vzhůru. Na střed hvězdice je na líci položen 
modrý medailon s plastickým poprsím M. R. Štefánika. Na rubu hvězdice je na střed položen medailon, 
v jehož terči je znak České a Slovenské Federativní Republiky a v bílém mezikruží řádové heslo "VERIŤ 



MILOVAŤ PRACOVAŤ" a 3 lipové lístky. Poprsí, znak, závěs, heslo, lipový lístek a rámování hvězdice je ze 
žlutého kovu. 
(2) Insignie I. třídy řádu tvoří klenot na velkostuze nošené od pravého ramene k levému boku a hvězda 
nošená na levé straně hrudi. Klenot tvoří řádový odznak o průměru 68 mm, závěs s meči a věncem má 
rozměry 35x25 mm. Velkostuha je 100 mm široká, bílo-modro-červeno-modro-bílá v poměru 5:40:10:40:5. 
Hvězda je deseticípá stříbrná o průměru 90 mm, na střed je položen řádový odznak doplněný bílým 
mezikružím s heslem "VERIŤ MILOVAŤ PRACOVAŤ" a 3 lipovými lístky. Průměr odznaku je 68 mm. Na 
rubu hvězdy je v čočce znak České a Slovenské Federativní Republiky. 
(3) Insignie II. třídy řádu tvoří řádový odznak na náhrdelní stuze a menší hvězda nošená na pravé straně 
hrudi. Řádový odznak má průměr 62 mm, závěs má rozměry 30x20 mm a je doplněn svislou, bíle 
smaltovanou závěsnou sponou o rozměrech 30x4 mm. Náhrdelní stuha je 45 mm široká, bílo-modro-
červeno-modro-bílá v poměru 2:18:5:18:2. Hvězda je pěticípá stříbrná o průměru 62 mm, na střed je položen 
řádový odznak doplněný bílým mezikružím s řádovým heslem "VERIŤ MILOVAŤ PRACOVAŤ" a 3 lipovými 
lístky. Průměr odznaku je 62 mm. Na rubu hvězdy je v čočce znak České a Slovenské Federativní 
Republiky. 
(4) Insignie III. třídy řádu je stejná jako u II. třídy, ale bez hvězdy. 
(5) Insignie IV. třídy řádu tvoří řádový odznak o průměru 45 mm, závěs je o rozměrech 20x15 mm. Odznak je 
zavěšen na náprsní průvlečné stuze široké 38 mm s rozetou o průměru 30 mm, stuha je bílo-modro-červeno-
modro-bílá v poměru 2:15:4:15:2. 
(6) Insignie V. třídy řádu je stejná jako insignie IV. třídy, ale stuha je bez rozety. 
(7) Pokud se na stejnokrojích nenosí insignie Řádu M. R. Štefánika "in natura", nahrazující se stužkami o 
rozměrech 38x10 mm doplněnými podle tříd: I. třída zkřížené zlaté meče, II. třída zkřížené stříbrné meče, III. 
třída vodorovný zlatý meč, IV. třída rozeta, V. třída pouze stužka. 
(8) Na občanském oděvu se nosí v knoflíkové dírce levé klopy rozety v podobě československé vojenské 
kokardy diferencované podložkou podle jednotlivých tříd, a to: I. třída zkřížené zlaté meče, II. třída zkřížené 
stříbrné meče, III. třída svislý zlatý meč, IV. třída svislý stříbrný meč, V. třída svislý bronzový meč. Průměr 
kokardy včetně rámování v příslušném kovu je 12 mm, délka mečů je 25 mm. 
(9) Matriční čísla se umísťují na rub závěsu řádového odznaku a na horní okraj čočky na rubu hvězdy. 
 

Článek 7 
Při slavnostních příležitostech se insignie řádu nosí "in natura", a to jen insignie nejvyšší propůjčené třídy. 
Na služebním a vycházkovém stejnokroji se insignie řádu nahrazují stužkami. Na pláštích a sportovním 
oblečení se řádová označení nenosí. 
 

Článek 8 
Insignie řádu a stužky se nosí na levé straně prsou. 
 

Článek 9 
Věci Řádu M. R. Štefánika spravuje Kancelář prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky. 
 
[…] 
 

 



 
pořadové 
číslo příjmení jméno hodnost/titul rok  

narození  
datum 

propůj čení poznámka  

1 Ingr Sergěj armádní generál 1894 8.5.1991 in 
memoriam 

2 Liška Alois armádní generál 1895 8.5.1991 in 
memoriam 

3 Viest Rudolf armádní generál 1890 8.5.1991 in 
memoriam 

4 Golián Ján generál 
plukovník 

1906 8.5.1991 in 
memoriam 

5 Kratochvíl Jan sborový generál 1889 8.5.1991 in 
memoriam 

6 Píka Heliodor divizní generál 1897 8.5.1991 in 
memoriam 

7 Moravec František brigádní generál 1895 8.5.1991 in 
memoriam 

8 Přikryl Vladimír brigádní generál 1895 8.5.1991 in 
memoriam 

9 Vedral 
(Sázavský) 

Jaroslav brigádní generál 1895 8.5.1991 in 
memoriam 

10 Zdráhala Richard generálmajor 1912 8.5.1991 in 
memoriam 

11 Žingor Viliam generálmajor 1912 8.5.1991 in 
memoriam 

12 Hieke (Stoj) František plukovník 1893 8.5.1991 in 
memoriam 

13 Knop Josef 
plukovník 
generálního 
štábu 

1909 8.5.1991 in 
memoriam 

14 Wagner Otto plukovník 1902 8.5.1991 in 
memoriam 

15 Opálka Adolf major 1915 8.5.1991 in 
memoriam 

16 Brunovský Jozef generálmajor ve 
výslužbě 

1922 8.5.1991  

17 Buršík Josef generálmajor ve 
výslužbě 

1911 8.5.1991  

18 Dvorský Stanislav generálmajor ve 
výslužbě 

1909 8.5.1991  

19 Fajtl František generálmajor ve 
výslužbě 

1912 8.5.1991  

20 Krzák Rudolf generálmajor ve 
výslužbě 

1914 8.5.1991  

21 Mrázek Karel 
Ing., 
generálmajor ve 
výslužbě 

1910 8.5.1991  

22 Pernický Rudolf generálmajor ve 
výslužbě 

1915 8.5.1991  

23 Řežábek František generálmajor ve 
výslužbě 

1903 8.5.1991  

24 Weber František generálmajor ve 
výslužbě 

1908 8.5.1991 zemřel 
1991 



pořadové 
číslo příjmení jméno hodnost/titul rok  

narození  
datum 

propůj čení poznámka  

25 Adam Josef 
plukovník ve 
výslužbě 1913 8.5.1991  

26 Bachůrek Zdeněk plukovník ve 
výslužbě 

1912 8.5.1991  

27 Cupák Vladimír plukovník ve 
výslužbě 

1912 8.5.1991  

28 Drbohlav Karel Ing., plukovník 
ve výslužbě 

1913 8.5.1991  

29 Flekal Josef plukovník ve 
výslužbě 

1910 8.5.1991  

30 Hlučka Stanislav plukovník ve 
výslužbě 

1919 8.5.1991  

31 Hrubý Otakar plukovník ve 
výslužbě 

1913 8.5.1991  

32 Chábera František plukovník ve 
výslužbě 

1912 8.5.1991  

33 Jiroudek Miroslav plukovník ve 
výslužbě 

1914 8.5.1991  

34 Liška Antonín plukovník ve 
výslužbě 

1911 8.5.1991  

35 Martiš Anton plukovník ve 
výslužbě 

1919 8.5.1991  

36 Nezbeda Egon Ing., plukovník 
ve výslužbě 

1913 8.5.1991  

37 Pavelka Josef plukovník ve 
výslužbě 

1913 8.5.1991  

38 Pelikán Bohumil 

plukovník 
generálního 
štábu ve 
výslužbě 

1908 8.5.1991  

39 Procházka Zdeněk plukovník ve 
výslužbě 

1913 8.5.1991  

40 Prokop Jan plukovník ve 
výslužbě 

1911 8.5.1991  

41 Rajmon Stanislav plukovník ve 
výslužbě 

1905 8.5.1991  

42 Sedláček Tomáš plukovník ve 
výslužbě 

1918 8.5.1991  

43 Slánský Vladimír plukovník ve 
výslužbě 

1913 8.5.1991  

44 Stehlík Josef plukovník ve 
výslužbě 

1915 8.5.1991 zemřel 
1991 

45 Šeda Karel plukovník ve 
výslužbě 

1908 8.5.1991  

46 Šiška Alois plukovník ve 
výslužbě 

1914 8.5.1991  

47 Vopálecký Josef plukovník ve 
výslužbě 

1911 8.5.1991  

48 Pukančík Pavol podplukovník ve 
výslužbě 

1920 8.5.1991  



pořadové 
číslo příjmení jméno hodnost/titul rok  

narození  
datum 

propůj čení poznámka  

49 Veselý Josef 
podplukovník ve 
výslužbě 1908 8.5.1991  

50 Šída Antonín major ve 
výslužbě 

1898 8.5.1991  

51 Lukas Karel generálmajor 1897 8.5.1992 in 
memoriam 

52 Vašátko Alois generálmajor 1908 8.5.1992 in 
memoriam 

53 Vesel Miloš generálmajor 1909 8.5.1992 in 
memoriam 

54 Bartoš Alfréd major 1916 8.5.1992 in 
memoriam 

55 Smik Oto major 1922 8.5.1992 in 
memoriam 

56 Gabčík Jozef štábní kapitán 1912 8.5.1992 in 
memoriam 

57 Kubiš Jan štábní kapitán 1913 8.5.1992 in 
memoriam 

58 Ambruš Ján generálplukovník 1899 8.5.1992  

59 Kužel - 
Znievčan 

Vladislav generálmajor 1910 8.5.1992  

60 Bogataj František plukovník 1913 8.5.1992  
61 Kučera Otmar plukovník 1914 8.5.1992  
62 Maňák Jiří plukovník 1916 8.5.1992  

63 Schwarz Karol 
diplomovaný 
ekonom 
plukovník 

1920 8.5.1992  

64 Hásek Rudolf podplukovník  1890 8.5.1992 

zemřel 
1993, řád 
vrácen 
11.10.1993 

 
 


