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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. 
 

§ 2 
Nejvyšším vyznamenáním České a Slovenské Federativní Republiky je Řád Bílého lva; uděluje se občanům 
jiných států, kteří se významně zasloužili o Českou a Slovenskou Federativní Republiku. 
 
[…] 
 

§ 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. 1 zákona č. 404/1990 Sb. 
 

STANOVY ŘÁDU BÍLÉHO LVA 
 

Článek 1 
Řád Bílého lva uděluje prezident České a Slovenské Federativní Republiky výhradně občanům jiných států, 
kteří se o tuto republiku významně zasloužili. 
 

Článek 2 
Prezidentu České a Slovenské Federativní Republiky přísluší řádová insignie I. třídy, včetně řádového 
řetězu. 
 

Článek 3 
(1) Řád Bílého lva má pět tříd, z nichž I. třída je nejvyšší. Při udělování jednotlivých řádových tříd je 
směrodatná míra zásluh. S insigniemi I. třídy řádu může být hlavám jiných států udělen i řádový řetěz. 
 
(2) Řád Bílého lva má 2 skupiny - občanskou a vojenskou. 
 

Článek 4 
(1) Řádovým odznakem Řádu Bílého lva je granátově červeně smaltovaná pětidílná hvězdice. Díly hvězdice 
jsou navzájem spojeny lipovými lístky se stonky směřujícími ke středu hvězdice. Na středovém medailonu 
hvězdice je na líci korunovaný, dvouocasý, stříbrný lev přesahující do jednotlivých dílů. Na rubu je na střed 
hvězdice položen medailon, v jehož terči je znak České a Slovenské Federativní Republiky a ve zvýšeném 
zlatém mezikruží modrý opis "VERITAS VINCIT" dole oddělený modrým lipovým lístkem. Na prostřední 
nejvyšší díl je pohyblivě přichycen převýšený závěs v podobě oválného lipového věnce překříženého u 
skupiny občanské palmovými listy, u skupiny vojenské zkříženými meči hroty vzhůru. Znak, závěs, 
mezikruží, rámování hvězdice a lipové lístky jsou 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, lipový věnec závěsu má rozměry 
35x25 mm. Velkostuha je 100 mm široká červenobílo-červeno-bílo-červená v poměru 5:15:60:15:5, v místě 
překřížení je našita kokarda překrývající kotvu k zavěšení klenotu. Červená barva všech stuh má šarlatový 
odstín. Hvězda je osmicípá, stříbrná, paprsková, lesklá o průměru 90 mm, na střed je položen granátově 
červený medailon, v jehož terči je plastický korunovaný, dvouocasý, stříbrný lev a v mezikruží stříbrný opis 
"VERITAS VINCIT", oddělený dole stříbrným lipovým lístkem. Na rubu hvězdy je v čočce znak České a 
Slovenské Federativní Republiky. 
(3) Řádový řetěz se skládá z dvaceti článků spojených na obvodě vždy dvěma řetízky. Středový závěsný 
článek na klenot tvoří bíle smaltovaný monogram "ČSFR". Další články střídavě symbolizují spojení českého 



a slovenského národa ve společném státě. Rozměry závěsného článku jsou 40x30 mm, řetěz je ze silně 
zlaceného stříbra, síla článků je 2 mm. 
(4) 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 granátově 
smaltovanou závěsnou lichoběžníkovou sponou o rozměrech 35x8x4 mm. Náhrdelní stuha je 45 mm široká 
červeno-bílo-červenobílo-červená v poměru 3:7:25: :7:3. Hvězda je stejná jako u I. třídy, ale o průměru 70 
mm. Na rubu hvězdy je v čočce znak České a Slovenské Federativní Republiky. 
(5) Insignie III. třídy řádu je stejná jako u II. třídy, ale bez hvězdy. 
(6) 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 20 mm, stuha je červeno-bílo-
červeno-bílo-červená v poměru 2:6:22:6:2. 
(7) Insignie V. třídy řádu je kromě smaltovaných částí ze stříbra a náprsní průvlečná stuha je bez rozety. 
Jinak je stejná jako insignie IV. třídy. 
(8) Pokud se na stejnokrojích nenosí řádové insignie "in natura", nahrazují se stužkami o rozměru 38x10 mm 
doplněnými podle tříd: I. třída stříbrná miniatura lva se dvěma lipovými lístky, II. třída stříbrná miniatura lva, 
III. třída rozeta se zlatou dracounovou podložkou, IV. třída rozeta, V. třída pouze stužka. 
(9) Na občanském oděvu se nosí v knoflíkové dírce levé klopy diferencované rozety podle tříd, a to: I. třída 
se lvem a dracounovou zlatou podložkou, II. třída se lvem a stříbrnou dracounovou podložkou, III. třída se 
zlatou dracounovou podložkou, IV. třída se stříbrnou podložkou, V. třída bez podložky. Rozety mají průměr 
20 mm. 
(10) Matriční čísla se umísťují na rub závěsu řádového odznaku, na rub závěsného článku řetězu a na horní 
okraj čočky na rubu hvězdy. 
 

Článek 5 
(1) Nositeli řádu se předává číslovaná řádová insignie s číslovanou listinou. Udělené insignie třídy nižší se 
při udělení třídy vyšší nevracejí a zůstávají jejich nositeli. 
(2) Po úmrtí nositele řádu zůstávají všechny řádové insignie a listiny pozůstalé rodině. Není-li pozůstalých, 
vrací se Kanceláři prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky. 
 

Článek 6 
Věci Řádu Bílého lva spravuje Kancelář prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky. 
 
 
 
 

 
 



 
 
číslo 

matriky  příjmení a jméno hodnost/titul třída datum 
udě lení 

1 SKILLING H. Gordon Prof., PhD. III. 28.2.1992 

 


