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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. 
 
[…] 
 

§ 3 
Zřizuje se Řád Tomáše Garrigue Masaryka jako vyznamenání osob, které se vynikajícím způsobem 
zasloužily o demokracii a lidská práva. 
 
[…] 
 

§ 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. 2 zákona č. 404/1990 Sb. 
 

STANOVY ŘÁDU TOMÁŠE GARRIGUE MASARYKA 
 
Řád Tomáše Garrigue Masaryka (dále jen "Řád T. G. M.") propůjčuje prezident České a Slovenské 
Federativní Republiky osobám, které se vynikajícím způsobem zasloužily o demokracii a lidská práva. 
 

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 28. říjen - den vzniku samostatného společného státu Čechů a Slováků. 
(2) Řád T. G. M. propůjčuje prezident České a Slovenské Federativní Republiky výhradně v řádový den. 
 

Článek 3 
Řád T. G. M. propůjčuje prezident České a Slovenské Federativní Republiky občanům za zvláště vynikající 
shora uvedené zásluhy, zejména v oblasti politiky, správy státu, rozvoje národního hospodářství, vědy a 
techniky, kultury, umění, školství a dále pak za významné proslavení vlasti v zahraničí. 
 

Článek 4 
(1) Řád T. G. M. má pět tříd, z nichž I. třída je nejvyšší. 
(2) Po úmrtí osoby, jíž byl řád propůjčen, se číslovaná insignie vrací Kanceláři prezidenta České a 
Slovenské Federativní Republiky. 
 

Článek 5 
(1) Řádovým odznakem Řádu T. G. M. je modře smaltovaná hvězdice. Na střed hvězdice je položen modrý 
medailon s plastickým portrétem prezidenta T. G. Masaryka. Na rubu hvězdice je na střed položen medailon, 
v jehož terči je znak České a Slovenské Federativní Republiky a v bílém mezikruží řádové heslo "VĚRNI 
ZŮSTANEME" a lipový lístek. Na prostřední nejvyšší díl je přichycen převýšený závěs v podobě mírně 
oválného lipového věnce. Portrét, znak, závěs, heslo a rámování hvězdice 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, červeno-bílo-modro-bílo-červená v poměru 5:40:10:40:5. Hvězda 
je osmicípá, stříbrná, paprsková o průměru 90 mm, na střed je položen modrý medailon s portrétem T. G. 



Masaryka a s bílým mezikružím s heslem "VĚRNI ZŮSTANEME" a lipovým lístkem. Rámování mezikruží, 
portrét, heslo a lipový lístek jsou ze žlutého kovu. 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, modře 
smaltovanou, závěsnou sponou o rozměrech 30x4 mm. Náhrdelní stuha je 45 mm široká, červeno-bílo-
modro-bílo-červená v poměru 2:18:5:18:2. Hvězda je čtyřcípá, stříbrná, paprsková o průměru 70 mm, na 
střed je položen modrý medailon s portrétem T. G. Masaryka a s bílým mezikružím s heslem "VĚRNI 
ZŮSTANEME" a lipovým lístkem. Rámování mezikruží, portrét, heslo a lipový lístek jsou ze žlutého kovu. 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 červeno-bílo-modro-
bílo-červená 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 T. G. M. "in natura", nahrazují se stužkami o rozměrech 
38x10 mm doplněnými podle tříd: I. třída hvězda osmicípá, II. třída hvězda čtyřcípá, III. třída hvězdice, IV. 
třída rozeta, V. třída pouze stužka. 
(8) Na občanském oděvu se nosí v knoflíkové dírce levé klopy rozeta diferencovaná dracounovou podložkou 
podle jednotlivých tříd, a to: I. třída zlatá široká, II. třída zlatá úzká, III. třída stříbrná široká, IV. třída stříbrná 
úzká, V. třída bez podložky . Rozety mají průměr 20 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 řádové insignie nosí "in natura", a to jen insignie nejvyšší propůjčené třídy. 
Při jiných příležitostech se nosí odpovídající rozeta na klopě. Řád "in natura" ani rozetu nelze nosit na plášti 
nebo na sportovním oděvu. 
 

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

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

 



 
 

pořadové 
číslo příjmení jméno hodnost/titul rok  

narození  
datum 

propůj čení pozn ámka 

1 Briška Rudolf Prof. JUDr., 
CSc. 

1908 28.10.1991 in memoriam 

2 Ferianc Oskár Prof. RNDr., 
DrSc. 

1905 28.10.1991 in memoriam 

3 Filčík Ctibor  1920 28.10.1991 in memoriam 

4 Hirner Alexander Doc. PhDr., 
CSc. 

1911 28.10.1991 in memoriam 

5 Jesenský Ján  1904 28.10.1991 in memoriam 

6 Lukniš Michal Prof. RNDr., 
DrSc. 

1916 28.10.1991 in memoriam 

7 Sekla Bohumil Prof. MUDr. 
RNDr., DrSc. 

1901 28.10.1991 in memoriam 

8 Šimsa Jan ThDr. 1929 28.10.1991  
9 Werstadt Jaroslav  1888 28.10.1991 in memoriam 

10 Zaťko Peter Dr. Ing. 1903 28.10.1991 in memoriam 

11 Král Jiří Prof. MUDr., 
DrSc. 

1899 28.10.1991 zemřel 1995 

12 Kvapilová Anna  1905 28.10.1991 zemřela 
1992 

13 Mikleš Ján Prof. PhDr., 
CSc. 

1911 28.10.1991  

14 Novotná-
Daubek 

Jarmila  1907 28.10.1991 zemřela 
1994 

15 Pánčiová Bernadeta  1924 28.10.1991  
16 Papp Gustáv Dr. 1919 28.10.1991  
17 Šimerová Ester  1909 28.10.1991  
18 Czech Ludwig  1870 28.10.1992 in memoriam 

19 Fischer Josef 
Ludvík 

Prof. 1894 28.10.1992 in memoriam 

20 Gašparíková-
Horáková 

Anna PhDr. 1896 28.10.1992 in memoriam 

21 Gašparíková Želmíra PhDr. 1901 28.10.1992 in memoriam 
22 Kučera Karel PhDr. 1932 28.10.1992 in memoriam 
23 Němeček Zdeněk  1894 28.10.1992 in memoriam 
24 Přikryl Bohumil Ing. arch. 1893 28.10.1992 in memoriam 
25 Radimský Ladislav JUDr. 1898 28.10.1992 in memoriam 
26 Reynek Bohuslav  1892 28.10.1992 in memoriam 
27 Rotnágl Josef  1875 28.10.1992 in memoriam 
28 Schorm Ewald  1931 28.10.1992 in memoriam 
29 Slavík Jan PhDr. 1885 28.10.1992 in memoriam 
30 Steinbach Karel MUDr. 1893 28.10.1992 in memoriam 
31 Žatkovič Grigorij JUDr. 1886 28.10.1992 in memoriam 
32 Paleček Václav Dr. Ing. 1901 28.10.1992 in memoriam 
33 Broj Stanislav  1901 28.10.1992 in memoriam 
34 Koželuhová Helena JUDr. 1907 28.10.1992 in memoriam 

 
 


