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89/1945 Sb. 
 

DEKRET PRESIDENTA REPUBLIKY 
ze dne 12. října 1945 

o vyznamenáních za zásluhy o výstavbu státu a za vynikající pracovní výkony 
 
K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji: 
 

§ 1 
(1) Osobám, které se vynikajícími výkony na poli hospodářském, vědeckém nebo kulturním zasloužily o 
výstavbu státu nebo které vynikajícími pracovními výkony přispěly k mimořádnému úspěchu veřejného 
významu v průmyslové výrobě, v zemědělství, při zajištění výživy nebo v jiném hospodářském podnikání, 
mohou býti udělena tato vyznamenání: 
a) čestný titul „Hrdina práce (Hrdinové práce)", 
b) čestná putovní standarta „Hrdinům práce", 
c) čestná standarta „Bojovníkům práce", 
d) čestný odznak za zásluhy o výstavbu státu, 
e) čestný odznak pracovní obětavosti, 
f) veřejné uznání. 
(2) Spolu s vyznamenáními uvedenými v odstavci 1 mohou býti udělovány peněžní nebo jiné odměny nebo 
propůjčována práva a výhody. 
(3) Ministr ochrany práce a sociální péče může stanoviti ve vyhláškách, jež budou vydány podle platných 
předpisů o provádění mzdové politiky, zvláštní úpravu pracovních a mzdových podmínek pro zaměstnance, 
kterým bylo uděleno vyznamenání podle tohoto dekretu. 
 

§ 2 
Vyznamenání uvedená v § 1, odst. 1, písm. a) a f) mohou býti udělována jednotlivým osobám nebo 
souborům osob, vyznamenání uvedená pod písm. b) a c) pouze souborům osob, ostatní vyznamenání 
udělují se jednotlivým osobám. 
 

§ 3 
(1) Vyznamenání uvedená v § 1, odst. 1, písm. a) a b) udělují se zejména každoročně ke dni 1. května. 
(2) Vyznamenání uvedená v § 1, odst. 1, písm. b) uděluje se na dobu jednoho roku. 
 

§ 4 
(1) Vyznamenání uvedená v § 1, odst. 1, písm. a) a b) uděluje vláda na návrh člena vlády, příslušného podle 
odstavce 2 po dohodě s Ústřední radou odborů. 
(2) Ostatní vyznamenání a odměny podle tohoto dekretu zřizuje a uděluje, jde-li o pracovní výkony osob 
nebo souborů osob, které vykonávají práce nebo služby na základě pracovního (učebního) poměru nebo 
pracují jako domáčtí dělníci, ministr ochrany práce a sociální péče, jinak člen vlády, do jehož oboru 
působnosti náležejí ostatní výkony uvedené v § 1, odst. 1. 
(3) Udělení vyznamenání a odměn za pracovní výkony navrhuje zásadně Ústřední rada odborů . 
 

§ 5 
(1) Spolu s vyznamenáním odevzdá se vyznamenanému zvláštní listina o udělení vyznamenání. 
(2) Za udělení vyznamenání podle tohoto dekretu se nevybírají poplatky. 
 

§ 6 
Popis vyznamenání uvedených v § 1, odst. 1, písm. a) až e) a podrobné předpisy k provedení §§ 1 až 5 
stanoví vláda nařízením. 
 

§ 7 
(1) Vyznamenání ztrácí, kdo byl pravoplatně soudem odsouzen pro zločin, dále pro přečin nebo přestupek 
podle zákona ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. na ochranu republiky, ve znění předpisů jej měnících a 
doplňujících nebo pro přečin nebo přestupek spáchaný z pohnutek nízkých nebo nečestných nebo proti 
veřejné mravopočestnosti. 
(2) Ministerstvo ochrany práce a sociální péče nebo ministerstvo , do jehož oboru působnosti náležejí 
výkony uvedené v § 1, odst. 1 může odejmouti vyznamenání, dopustil-li se vyznamenaný po udělení 
vyznamenání jednání, které jej činí nehodným vyznamenání, nebo vyšly-li dodatečně najevo skutečnosti 
uvedené v odstavci 1. 
 



§ 8 
Kdo si osobuje vyznamenání uvedené v § 1, odst. 1 nejsa k tomu oprávněn, bude potrestán, nejde-li o čin 
přísněji trestný, okresním národním výborem pokutou do 20 000 K nebo vězením do dvou měsíců. Byla-li 
uložena pokuta, budiž pro případ její nedobytnosti uložen zároveň podle míry zavinění náhradní trest vězení 
do dvou měsíců. 
 

§ 9 
Tento dekret nabývá účinnosti prvým dnem po vyhlášení; provedou jej všichni členové vlády. 
 

Dr. Beneš v. r. 
 

Fierlinger v. r. 
 

David v. r. 
 

Kopecký v. r. 
 

Gottwald v. 
 

Laušman v. r. 
 

Dr. Šrámek v. r. 
 

Ďuriš v. r. 
 

Široký v. r. 
 

Dr. Pietor v. r. 
 

Ursíny v. r. 
 

gen. Hasal v. r. 
 

Masaryk v. r. 
 

Hála v. r. 
 

gen. Svoboda v. r. 
 

Dr. Šoltész v. r. 
 

Dr. Ripka v. r. 
 

Dr. Procházka v. r. 
 

Nosek v. r. 
 

Majer v. r. 
 

Dr. Šrobár v. r. 
 

Dr. Clementis v. r. 
 

Dr. Nejedlý v. r. 
 

gen. Dr. Ferjenčík v. r. 
 

Dr. Stránský v. r. 
 

Lichner v. r. 
 
 

 



 

číslo 
matriky 

kolektiv, sídlo datum udělení poznámka 

1 
Báňská a hutní společnost, válcovna plechu 
Karlova Huť, Lískovec u Frýdku  

1.5.1946   

2 Obec Kleneč, Kleneč, okres Domažlice 1.5.1946   

3 Československý rozhlas, Praha 1.5.1946   

4 Tatra, vagony, Smíchov 28.10.1946   

5 
Středočeské uhelné a železnorudné doly, 
Kladno, Nučice 

28.10.1946   

6 
České cementárny a vápenice, Králův Dvůr u 
Berouna 

28.10.1946   

7 
Východočeské bavlnářské závody, Hronov, 
okres Náchod 

28.10.1946   

8 Aeterna, obuv, Třebíč 28.10.1946   

9 Spojené české sklárny, Otvovice 28.10.1946   

10 Západočeské papírny, Plzeň 28.10.1946   

11 
Kralupská společnost pro lučební výrobu, 
Kralupy nad Vltavou  

28.10.1946   

12 Obec Příčovy, okres Sedlčany  28.10.1946   

13 Obec Krmelín, Krmelín, okres Místek 28.10.1946   

14 Okresní výbor Svazu české mládeže, Příbram 28.10.1946   

15 
Severočeské konzumní družstvo a výrobní 
družstvo, Liberec 

28.10.1946   

16 
Stanice, výpravna a zásobárna 
Československých státních drah, Česká Třebová 

28.10.1946   

17 
Výpravna vlaku č. 7, Československé státní 
dráhy, Hradec Králové 

28.10.1946   

18 Západočeské papírny, národní podnik, Plzeň 27.4.1947 
stuha k Čestné 
standartě 
,,Bojovníkům práce" 

19 Spojené české sklárny, národní podnik, Otvovice 27.4.1947 
stuha k Čestné 
standartě 
,,Bojovníkům práce" 

20 
Středočeské uhelné a železnorudné doly, 
národní podnik, Důl Prezident Beneš, Libušín 

27.4.1947   

21 
Báňská a hutní společnost, národní podnik, 
železárny, Olomouc 

27.4.1947   

22 
Moravia, národní podnik, Mariánské údolí u 
Olomouce 

27.4.1947   

23 Baťa, národní podnik, Zlín 27.4.1947   

24 
Moravskoslezské vlnařské závody, národní 
podnik, závod č. 2, Brno 

27.4.1947   

25 Státní pila, Frýdek 27.4.1947   

26 
Ostravské chemické závody, národní podnik, 
závod dusíkárny, Moravská Ostrava 

27.4.1947   

27 
Dierkovacie oddelenie Slovenských závodov na 
smaltovaný a železný tovar, Trnava 

27.4.1947   

28 Uholné bane, národní podnik, závod Handlová 27.4.1947   

29 Matador, národní podnik, Bratislava 27.4.1947   

30 Obec Zalešany, okres Kolín 27.4.1947   

31 Obec Vestec, okres Chrudim 27.4.1947   



číslo 
matriky 

kolektiv, sídlo datum udělení poznámka 

32 Obec Perná, okres Valašské Meziříčí 27.4.1947   

33 Obec Kbel, okres Kolín 27.4.1947   

34 Obec Holešovice, okres Kolín 27.4.1947   

35 
Dopravní úřad, skladiště, náklad zboží a výtopny 
Československých státních drah, Plzeň 

27.4.1947   

36 
Dílny, správkárna a skladiště Československých 
státních drah, Louny 

27.4.1947   

37 
Akciová společnost pro průmysl cukrovarnický, 
Slavkov  

27.4.1947   

38 Hospodářské družstvo skladištní, Liberec 27.4.1947   

39 Zaměstnanci Československých pošt, Praha 27.4.1947   

40 
Brigáda Miloše Sýkory při závodní komisi 
mládeže závodu Rütgers, Ostrava 

27.4.1947   

41 
Středočeské uhelné a železnorudné doly, 
národní podnik Důl Prezident Beneš, Libušín u 
Kladna 

28.10.1947 
stuha k Čestné 
standartě 
,,Bojovníkům práce" 

42 Státní pila Frýdek nad Ostravicí 28.10.1947 
stuha k Čestné 
standartě 
,,Bojovníkům práce" 

43 
České cementárny a vápenice, národní podnik, 
závod Antonín Zápotocký, Králův Dvůr u 
Berouna 

28.10.1947 
stuha k Čestné 
standartě 
,,Bojovníkům práce" 

44 
Spojené české sklárny, národní podnik, závod 
Otvovice, Otvovice u Kralup 

28.10.1947 
stuha k Čestné 
standartě 
,,Bojovníkům práce" 

45 
Vítkovické železárny, národní podnik, Ostrava - 
Vítkovice 

28.10.1947   

46 
Považské strojárně, národní podnik, Povážská 
Bystrica 

28.10.1947   

47 
Slovenské závody na celulosu a papir, závod 
,,Solo", Ružomberok 

28.10.1947   

48 
Slovenske bavlnárske závody, národní podnik, 
Ružomberok - Rybárpole 

28.10.1947   

49 
Spolek pro chemickou a hutní výrobu, národní 
podnik, Ostrava - Hrušov 

28.10.1947   

50 
Zbrojovka Brno, národní podnik, výroba nástrojů, 
Vsetín 

28.10.1947   

51 Baťa, národní podnik, gumárny, Zlín 28.10.1947   

52 Baťa, národní podnik, výroba obuvi, Baťovany 28.10.1947   

53 Obec Petrovice, okres Turnov 28.10.1947   

54 Obec Zájezd, okres Náchod 28.10.1947   

55 Obec Horní Nerestec, okres Písek 28.10.1947   

56 Obec Hlinsko, okres Hranice 28.10.1947   

57 Obec Všechlapy, okres Milevsko 27.10.1947   

58 Správa štátnych lesov, Topolčianky 27.10.1947   

59 Vojenský ženijní útvar, Pardubice 27.10.1947   

60 
Stavebná brigáda Svazu slovenské mládeže 
(SSM), Bratislava 

27.10.1947   

61 Telegrafní provozní úřad, Brno 27.10.1947   

62 
Drujat, obchodní a pracovní jateční řeznické 
družstvo, Praha 

27.10.1947   



číslo 
matriky 

kolektiv, sídlo datum udělení poznámka 

63 
Slovenské závody na smaltovaný a železný 
tovar, národní podnik, Trnava 

2.5.1948 
stuha k Čestné 
standartě 
,,Bojovníkům práce" 

64 
Povážské celulosky a papírny, národní podnik, 
Ružomberok 

2.5.1948 
stuha k Čestné 
standartě 
,,Bojovníkům práce" 

65 Baťa, národní podnik, obuvnické dílny, Baťovany 2.5.1948 
stuha k Čestné 
standartě 
,,Bojovníkům práce" 

66 Baťa, národní podnik, gumárny, Zlín 2.5.1948 
stuha k Čestné 
standartě 
,,Bojovníkům práce" 

67 
Rosické a jihomoravské uhelné doly, národní 
podnik, Důl Václava Noska, Oslavany u Brna  

2.5.1948   

68 
Českomoravská Kolben-Daněk, závod Sokolovo, 
Praha - Libeň 

2.5.1948   

69 
Zbrojovka Brno, národní podnik, závod č. 01, 
traktory, Brno 

2.5.1948   

70 
Východomoravské elektrárny, národní podnik, 
Třebovice 

2.5.1948   

71 Baňská a hutní společnost, Třinec 2.5.1948   

72 Drevounia, národní podnik, pila, Poprad 2.5.1948   

73 
Spolek pro chemickou a hutní výrobu, národní 
podnik, Kaznějov 

2.5.1948   

74 
Moravské cementárny a vápenice, národní 
podnik, Brno - Maloměřice 

2.5.1948   

75 Sklárny Inwald, národní podnik, Poděbrady 2.5.1948   

76 
Slovenské bavlnarské závody, závod Danubius, 
Bratislava 

2.5.1948   

77 Obec Petrovice, okres Turnov 2.5.1948   

78 Obec Perná, okres Valašské Meziříčí 2.5.1948   

79 Obec Janovice, okres Havlíčkův Brod 2.5.1948   

80 Obec Bezděčín, okres Kamenice nad Lipou 2.5.1948   

81 Obec Starý Svojanov, okres Polička 2.5.1948   

82 Obec Vracov, okres Kyjov 2.5.1948   

83 
Soubor zaměstnanců ředitelství státních lesů, 
Bílovec 

2.5.1948   

84 Obec Urmínce, okres Topolčany 2.5.1948   

85 Obec Duplín, okres Stropkov 2.5.1948   

86 
Železničiarsky kelektiv, stanice 
Československých státních drah, Čierna nad 
Tisou 

2.5.1948   

87 Cukrovar, Uherské Hradiště 2.5.1948   

88 Průmstav, Prostějov 2.5.1948   

89 Československý rozhlas, Praha  2.5.1948   

 

 


