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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. 
 
[…] 
 

§ 6 
Zřizuje se Medaile Za zásluhy jako vyznamenání osob, které se zasloužily o blaho státu nebo obce. 
 

§ 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. 5 zákona č. 404/1990 Sb. 
 

STANOVY MEDAILE ZA ZÁSLUHY 
 

Článek 1 
Medaili Za zásluhy uděluje prezident České a Slovenské Federativní Republiky osobám, které se zasloužily 
o blaho státu a obcí v oblasti hospodářské, vědy, techniky, kultury, umění, sportu, výchovy a školství, 
obrany, bezpečnosti státu a občanů. 
 

Článek 2 
(1) Medaile Za zásluhy má 3 stupně, z nichž první je nejvyšší. 
(2) Při udělení číslované medaile se zároveň s ní odevzdá vyznamenanému číslovaná listina. 
 

Článek 3 
Medaile Za zásluhy má průměr 33 mm. Na lícové straně medaile je symbolické znázornění zásluh o 
republiku a opis "ZA ZÁSLUHY". Na rubu je znak České a Slovenské Federativní Republiky. I. stupeň 
medaile je ražen ze stříbra a pozlacen, II. stupeň je ražen ze stříbra a III. stupeň je ražen z bronzu. Medaile 
se nosí na 38 mm široké náprsní průvlečné stuze; I. stupeň na žluto-bílo-žluté v poměru 18:2:18, II. stupeň 
na žluto-bílo-žluto-bílo-žluté v poměru 16:2:2:2:16 a III. stupeň na žluto-bílo-žluto-bílo-žluto-bílo-žluté 
v poměru 14:2:2:2:2:2:14. Na stužce o rozměrech 38x10 mm nosí příslušníci ozbrojených složek miniaturu 
v podobě zkřížených stříbrných mečů. 
 

Článek 4 
Medaile "in natura" nebo stužka se nosí na levé straně prsou. 
 

Článek 5 
Věci Medaile Za zásluhy spravuje Kancelář prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky. 
 
 

 
 



 
číslo 

matriky  příjmení a jméno hodnost/titul povolání datum 
udě lení 

1 KARFÍK Vladimír Prof. Ing. arch., 
DrSc. 

důchodce (architekt) 4.5.1992 

2 ČTYROKÝ Václav Doc. Dr. Ing. důchodce (sklářský 
prům.) 

4.5.1992 

3 PEZL Karel genpor. Ing náčelník GŠ ČSA, 
náměstek MO 

11.12.1992 

4 ŠILHÁN Rudolf plk. Ing náčelník Inspekce MO 11.12.1992 

5 HOCHSTEIGER Tibor genmjr. PhDr., 
CSc. 

náčelník Historického 
ústavu ČSA 

11.12.1992 

6 PIDRMAN Vladimír 
plk. Prof.  
MUDr., DrSc. 

vedoucí Katedry 
válečného vnitřního 
lékařství VLA 

11.12.1992 

7 HOFFMAN Rudolf 
plk. Doc. JUDr., 
CSc. 

rektor - velitel Vysoké 
vojenské pedagogické 
fakulty 

11.12.1992 

8 ŠAFR Gustav plk. Prof. Ing., 
DrSc. 

vedoucí katedry tanků 
VA 

11.12.1992 

9 KADLČÁK Miloš Doc. PhDr., 
CSc. 

občanský zaměstnanec 11.12.1992 

10 ŽELEZNÝ Jan kpt. v další 
službě 

specialista armádního 
střediska DUKLA 

11.12.1992 

11 ZMĚLÍK Robert por. v další 
službě 

specialista armádního 
střediska DUKLA 

11.12.1992 

12 JEDLÁNEK František plk. Ing. voják z povolání 11.12.1992 
13 ŠUSTR Miloslav plk. gšt. Ing. voják z povolání 11.12.1992 
14 JURKA Jaroslav plk. gšt. Ing. voják z povolání 11.12.1992 
15 SVOBODA Milan plk. Ing. voják z povolání 11.12.1992 
16 HRUŠKA Dušan pplk. Ing voják z povolání 11.12.1992 
17 FABIAN Július pplk. voják z povolání 11.12.1992 
18 BYSTRICKÝ Silver plk. Ing. voják z povolání 11.12.1992 
19 HRON Jiří plk. Ing. voják z povolání 11.12.1992 

20 VALO Ján plk. v záloze, 
Ing. 

velitel čs. praporu v 
Saudské Arábii 

11.12.1992 

21 NEKVASIL Jiří plk. Ing. voják z povolání 11.12.1992 
22 ĎUROVE Ján plk. Ing. voják z povolání 11.12.1992 
23 VÁŇA Josef plk. voják z povolání 11.12.1992 
24 PROCHÁZKA Jiří plk. Ing. voják z povolání 11.12.1992 
25 BURSÍK Jaroslav plk. Ing. voják z povolání 11.12.1992 
26 SUCHOMEL Milan plk. MUDr. voják z povolání 11.12.1992 
27 KOZLÍK Jan plk. příslušník FMV 21.12.1992 
28 PROCHÁZKA Radovan genmjr. příslušník FMV 21.12.1992 
29 KUKURA Juraj plk. JUDr. příslušník FMV 21.12.1992 
30 FILOUŠ František mjr. Ing. příslušník FMV 21.12.1992 

31 OPRAVIL Miroslav plk. JUDr. příslušník FMV 21.12.1992 

32 KVAŠŇÁK Miroslav mjr. příslušník FMV 21.12.1992 

33 FRIDRICH Zdeněk JUDr. příslušník FMV 21.12.1992 



číslo 
matriky  příjmení a jméno hodnost/titul povolání datum 

udě lení 

34 
JEDLÁNEK František 
(náhrada za odcizenou – 
viz č. 12, 30. 5. 1995) 

Ing. voják z povolání  

35 

darováno Národnímu 
muzeu Praha, předal 
kancléř Dobrovský na PH 
dne 27. 6. 1995 

   

 


