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§ 7.

Náhrada v § 6 uvedená slouží k úhradě ná
kladů zařizovacích a osobních i věcných vý
dajů náhradové banky. Náhradová banka 
platí veškerá tato vydání a náklady sama 
a vede účet jejich odděleně od účtu správy 
poštovního úřadu šekového. Také závěrečné 
účty náhradové banky jsou samostatný.

§8.

Z případných čistých přebytků náhradové 
banky budiž utvořen při náhradové bance 
fond pro případné schodky příštích správních 
období.

Nestačí-li fond k úhradě případných 
schodků náhradové banky, postará se státní 
pozemkový úřad o úhradu, dohodná se s mi
nistry pošt a telegrafů a financí.

Skončí-li z jakéhokoliv důvodu náhradová 
služba u poštovního úřadu šekového, budiž 
použito případného jmění fondu po dohodě 
ministra pošt a telegrafů se státním pozem
kovým úřadem a ministerstvem financí.

§9.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení. Provedou je všichni ministři.

švehla v. r.

Habrman v. r. Dr. Beneš v. r.
Malypetr v. r. 
Bechyně v. r. 
Novák v. r. 
Srba v. r. 
Udržal v. r.

Dr. Rašín v. r. 
Dr. Dolanský v. r. 
Stříbrný v. r.
Dr. Hodža v. r. 
Šrámek v. r.

Tučný v. r.,
též za ministra Dra Frankeho.

Dr. Markovič v. r. Dr. Kállay v. r.

362.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 7. prosince 1922,
jímž se zřizují československý řád Bílého lva 

a československá medaile Bílého lva.

Se souhlasem presidenta republiky česko
slovenské nařizuje vláda podle § 4 zákona ze

dne 10. dubna 1920, čís. 243 Sb. z. a n., kte
rým se mění zákon o zrušení šlechtictví, řá- 
dův a titulů, toto:

§ 1.

Jako vyznamenání pro příslušníky států 
cizích za zásluhy, kterých získali o stát če
skoslovenský, zřizují se československý řád- 
Bílého lva a Československá medaile Bílého 
lva.

Bližší ustanovení o těchto vyznamenáních 
obsahují připojené stanovy, tvořící součást 
tohoto nařízení.

§ 2.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášení; provedení jeho ukládá se ministru 
věcí zahraničních a ministru národní obrany.

švehla v. r.

Dr. Beneš v. r. 
Habrman v. r. 
Malypetr v. r. 
Srba v. r.
Dr. Rašín v. r. 
Dr. Hodža v. r.

Udržal v. r. 
Bechyně v. r. 
Stříbrný v. r. 
Tučný v. r. 
Šrámek v. r. 
Novák v. r.

Dr. Markovič v. r.

Stanovy
Československého řádu Bílého Iva a Česko

slovenské medaile Bílého Iva.

Článek 1.

Československý řád Bílého lva á Českoslo
venská medaile Bílého lva zřízeny jsou podle 
§ 4 zákona ze dne 10. dubna 1920, č. 243 Sb. 
z. a n., se souhlasem presidenta republiky 
Československé vládou republiky jako vyzna
menání pro příslušníky států cizích za zá
sluhy, kterých získali o stát československý.

Článek 2.

Československý řád Bílého lva má pět tříd; 
z těch prvá jest nej vyšší, ostatní čtyři po
stupně nižší. Táž osoba nemůže míti současně 
vyznamenání více tříd.
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Znaky tříd jsou:

U třídy I. (velkokřížníků):

A. Stuho,.

šarlatově červená, 100 mm široká a 180 cm 
dlouhá stuha z moirée hedvábí, opatřená po 
obou krajích ve vzdálenosti 5 mm od okraje 
bílým pruhem v šíři 15 mm. Nosí se přes prsa 
od pravého ramene k levému boku, kdež kříží 
se v uzel ve tvaru kokardy, přikrývající 
kotvu k zavěšení řádového odznaku.

B. Řádový odznak.

Řádovým odznakem jest pětidílná hvězdice, 
jejíž pět paprsků pramení z kruhu o průměru 
23 mm. Konec každého paprsku jest rozeklán 
ve tři hroty, špičky hrotů j sou chráněny a 
zdobeny kuličkou. Paprsky hvězdy jsou spo
jeny navzájem lípovými listy se stonky 
kolmo ke středu hvězdy po jednom mezi pa
prsky hvězdice postavenými. Celkový průměr 
okruhu hvězdice činí 68 mm.

Hvězdice jest na přední straně granátově 
smaltovaná, okraje středního kruhu a papr
sků jsou zlaté a leštěné a kuličky na hrotech 
a lípové listy mezi paprsky zlaté. Na středu 
hvězdice jegt připevněn stříbrný lev malého 
státního znaku ve mdlém provedení taK že 
j eho hlava zabíhá do hořej šího paprsku střed
ního, přední dvě tlapy do hořejšího paprsku 
levého, dvouohon do hořejšího paprsku pra
vého a zadní tlapy do paprsků dolejších.

Na zadní straně hvězdice jest střední kruh 
granátově smaltován, nese ve středu zlatý 
monogram „ČSR“ a vrouben jest 3 mm 
širokým zlatým okrajem, v němž vyryto 
jest heslo: „Pravda vítězí" písmem tmavo
modře smaltovaným a zdobeným dvěma 
stylisovanými lípovými listy. Paprsky rov
něž granátově smaltované mají ve stře
du štíty se znaky v tomto pořadí: střední 
hořejší paprsek znak český, levý hořejší pa
prsek znak moravský, pravý hořejší paprsek 
znak slezský, levý dolní paprsek znak sloven
ský a pravý dolní paprsek znak Podkarpatské 
Rusi. Okraje paprsků jsou zlacené a leštěné.

S kuličkou na středním hrotu hořej šího pa
prsku středního spojen jest pohyblivě obou
stranně ražený zlatý lípový věnec tvaru le
žícího oválu v rozměru 35 : 25 mm, přes jehož 
střed jsou skříženy u řádu za zásluhy vojen
ské dva meče, u řádu za zásluhy občanské 
dvě palmy, rovněž zlaté. Lípový věnec

opatřen jest nahoře pohyblivým kruhem k za
věšení odznaku.

Odznak nosí se zavěšený v kokardě stuhy.

C. Hvězda.

Střed hvězdy tvoří stříbrný, lesklý dvoj- 
kruh na půdě granátově smaltované a papr
skově vzorkované. Mezi kruhy umístěno jest 
heslo: „Pravda vítězí" s dvěma stylisovaný
mi lípovými listy, rovněž stříbrně lesklé. 
Prostora středního kruhu vyplněna jest 
stříbrným lvem malého státního znaku 
v mdlém provedení.

Od zevnějšího stříbrného kruhu vybíhají 
šikmo na zad v osmihrannou hvězdici stříbr
né, leštěné paprsky, mající tvar dlouhých, 
k obvodu hvězdy se rozšiřujících jehlanců.

Zadní strana hvězdy má uprostřed čočku 
v průměru 36 mm s okrajovou ozdobou z lí
pových listů, vypoukle raženou kolem mono
gramu „ČSR“. Na stěnách jsou patrny mírné 
stopy paprsků ze strany přední.

Hvězda nosí se na levé straně prsou.

U třídy II. (velkodůsto j níků) :

Řádový odznak zavěšený na stuze kolem 
krku a na pravé straně prsou hvězda.

Řádovým odznakem jest pětidílná hvězdice 
jako u třídy I., avšak v rozměru o jedenácti- 
nu zmenšeném a s lípovým věncem, zmenše
ným na ovál 30: 20 mm. V témže poměru 
zmenšeny jsou meče i palmy. Na závěsném 
kruhu jest návlečka pro stuhu na přední 
ploše granátově smaltovaná se zlatými okraji.

Stuha jest z moirée hedvábí, 50 cm dlouhá, 
45 mm široká, šarlatově červená a má po obou 
krajích ve vzdálenosti 3mm od okraje 7 mm 
široký bílý pruh.

Hvězda jako u třídy I.

U třídy III. (k o m a n d é r ů) :

Tytéž znaky jako u třídy II., avšak bez 
hvězdy.

U třídy IV. (důstojníků):

Řádový odznak jako u třídy III., avšak 
o čtvrtinu menší; lípový věnec závěsu jest 
zmenšen na ovál 24 :15 mm.

Nosí se na levé straně prsou.
Stuha z moirée hedvábí jest 40 mm široká, 

šarlatově červená, vroubená na obou krajích 
6 mm širokým bílým pruhem ve vzdálenosti
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2 mm od okraje. Stuha jest dlouhá 60 mm a 
na dolejším konci ve špičku zúžená. Na středu 
stuhy jest připevněna ztužená kokarda čer
venobílá v průměru 20 mm, zhotovená ze 
stuhy.

U t ř í d y V. (rytířů):

Řádový odznak jako u třídy IV., avšak 
okraje hvězdy, lípové listy, monogram a 
okraj středního kruhu, jakož i závěs jsou 
stříbrné.

Stuha jako u třídy IV., avšak bez ko
kardy.

článek 3.

Řádových vyznamenání jest úhrnem ve 
třídě I. 50, ve třídě II. 150, ve třídě III. 400, 
ve třídě IV. 2000 a ve třídě V. 5000.

článek 4.
Československý řád Bílého lva propůjčuje 

se doživotně. Po smrti vyznamenaného jest 
vrátiti řádové znaky kanceláři presidenta 
republiky.

Článek 5.

Medaile I. stupně jest zlacená, medaile II. 
stupně stříbrná.

Medaile jsou raženy ze stříbra 800/1000 
ryzosti, mají průměr 26 5 mm a na obrubě 
2 mm síly. Střední pole přední strany, ma
jící průměr 18 mm, jest vyplněno lvem z ma
lého státního znaku. Vyvýšená obruba nese 
nápis: „Pravda vítězí”. Na středním poh 
zadní strany jest umístěn monogram „ČSR“ 
a na obrubě nápis: „Uděleno v uznání zá
sluh”. Medaile stříbrná jest v provedeni 
mdlém, slabě oxydovaná, medaile zlacená jest 
rovněž v provedení mdlém, mírného zabar
vení oranžového.

Medaile jest zavěšena na lípovém věnci 
v oválu 20 :12 mm, jinak téhož tvaru jako 
u řádu Bílého lva. Středem závěsu^probíhají 
u medailí za zásluhy občanské dvě skřížené 
palmy, a u medailí za zásluhy vojenské dva 
skřížené meče.

Stuha jest 25 mm široká, šarlatově čer
vená, vroubená na obou krajích ve vzdále
nosti 2 mm od okraje bílým pruhem 6 mm 
širokým. Dlouhá jest 50 mm a dolejší její 
konec zúžuje se do špičky. Zhotovena jest 
z moirée hedvábí.

Řád propůjčuje president republiky nebo 
ministr, kterého president republiky k tomu 
zmocní.

Presidentu republiky činí návrhy na pro
půjčení řádu vláda republiky československé.

článek 6.
Za propůjčení řádu poplatky se neplatí. 

Článek 7.
Československý řád Bílého lva ztrácí, kdo 

byl soudem odsouzen pro takový trestný čin, 
jenž má v zápětí ztrátu tuzemských a cizo
zemských řádů a civilních a vojenských čest
ných odznaků.

Řádové znaky odsouzeného buďtež vráceny 
kanceláři presidenta republiky.

Článek 9.

Udělená medaile se nevrací.

K vyznamenání medailí II. stupně jest 
možno připoj iti vyznamenání medailí I. stup
ně; medaile tato nosí se pak na pravé straně 
medaile II. stupně.

Jinak platí o udělení medaile a ztrátě to
hoto vyznamenání obdobně ustanovení člán
ku 5., 6. a 7.

článek 10.

Věci československého řádu Bílého lva a 
československé medaile Bílého lva spravuje 
kancelář presidenta republiky.

článek 11.

Článek 8.
Československá medaile Bílého lva má dva 

stupně a nosí se na stuze na levé straně 
prsou.

Měniti tyto stanovy lze jen nařízením vlády 
republiky československé se souhlasem pre
sidenta republiky.

Státní tiskárna v Praze.


