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HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 
 
Článek 1 – POVAHA ŘÁDU, ORGANIZAČNÍ A HISTORICKÝ KONTEXT 
 
1)  
Vojenský a špitální Řád svatého Lazara Jeruzalémského (dále v těchto stanovách 
též jen „OSLJ“) je mezinárodní katolický rytířský a vojensky organizovaný řád, 
udržovaný a trvající od svého založení ve Svaté zemi a spravovaný svými členy 
v souladu se svými historickými tradicemi kontinuálně do současných dní. 
 
2)  
Vojenský a špitální Řád svatého Lazara Jeruzalémského - Bohemia (dále v těchto 
stanovách též jen „OSLJ-B“ nebo „Řád“) je národní jurisdikcí OSLJ působící zejména 
v historických zemích České Koruny na území České republiky a v zahraničí. 
  
4)  
Vojenský a špitální Řád svatého Lazara Jeruzalémského - Bohemia  (OSLJ-B) 
udržuje kontinuitu Českého velkopřevorství tohoto řádu založeného jeho prvním 
velkopřevorem Karlem knížetem Schwarzenbergem v roce 1937 v podobě kostelního 
bratrstva a jeho nástupců: Radoslava hraběte Kinského, Václava hraběte Bořka - 
Dohalského z Dohalic a Jana hraběte Dobrzenského z Dobrzenicz. 
  
5)  
OSLJ-B je zřízen Českou biskupskou konferencí dle kanonického práva (Kán. 321 
a návazných) jako národní soukromé sdružení křesťanů, se všemi právy České 
biskupské konference jakožto jeho zřizovatele a je tvořeno členy katolického vyznání 
OSLJ. 
 
6)  
OSLJ-B je součástí mezinárodního Vojenského a špitálního Řádu sv. Lazara 
Jeruzalémského jednak pod světskou ochranou francouzské královské rodiny, 
zejména pod ochranou Jeho Královské Výsosti Henriho, hraběte pařížského 
a vévody francouzského a dále duchovní ochranou vysokého představitele katolické 
církve. 
 
 
 

HLAVA II – ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 
 
 

Článek 2 – JMÉNO ŘÁDU 
 
1)  
Jméno Řádu v jazyce českém zní: Vojenský a špitální Řád svatého Lazara 
Jeruzalémského – Bohemia 
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2)  
Jméno Řádu v jazyce latinském zní: Militaris et Hospitalis Ordo Sancti Lazari 
Hierosolymitani – Bohemia 
 
3)  
Jméno Řádu v jazyce francouzském zní: L´Ordre Militaire et Hospitalier de Saint – 
Lazare de Jérusalem – Bohéme 
 
4)  
Jméno Řádu v jazyce anglickém zní: The Military and Hospitaler Order of Saint 
Lazarus of Jerusalem – Bohemia 
 
5)  
Při veškerém styku v rámci národní jurisdikce v České republice používá Řád své 
jméno v českém nebo latinském jazyce. 
 
6)  
Při styku se zahraničím používá Řád jeden ze shora uvedených jazykových 
ekvivalentů svého jména. 
 
7)  
V tuzemském i zahraničním styku používá Řád pro své jméno zkratku, která zní: 
OSLJ-B. 
  
 
Článek 3 –  SÍDLO ŘÁDU 
 
1)  
Sídlem OSLJ-B je Česká republika, Riegrova 1, 583 01 Chotěboř, korespondenční 
adresa je Vrážská 323, 252 28 Černošice.        
 
  
Článek 4 – ÚZEMNÍ PŮSOBNOST ŘÁDU 
 
1)  
OSLJ - B uplatňuje svou působnost na celém území České republiky v rámci 
působení České a Moravské církevní provincie. 
 
2)  
Mimo území České republiky uplatňuje OSLJ-B svou působnost pouze v případech, 
kdy uplatňuje svou činnost jako součást OSLJ, jako člen mezinárodní organizace, 
nebo je – li mu to umožněno svolením nebo nařízením mezinárodní vlády OSLJ nebo 
Velmistra.1  
 
 

                                                 
1
 OSLJ je jako mezinárodní křesťanský rytířský řád tvořen národními jurisdikcemi. V jejich čele stojí 

voleny VELMISTR, který jako řídící orgán jmenuje „Mezinárodní vládu“. 
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Článek 5 – ORGANIZACE ŘÁDU 
 
1)  
Česká biskupská konference jako zřizovatel OSLJ-B vykonává dozor prostřednictvím 
jí jmenovaného církevního představeného (duchovního převora), který je povinen 
dbát o zachování neporušenosti víry a mravů, dozírat, aby neproniklo porušování 
církevní kázně. Má též povinnost a právo OSLJ-B kdykoliv vizitovat. 
 
2) 
Právnickou osobou je výhradě OSLJ-B. OSLJ-B tvoří jeho České velkopřevorství, 
které se dále dle potřeby dělí na převorství, komendy, delegace a receptorie. Tyto 
jednotky mohou mít delegovanou právní subjektivitu. 
 
3) 
Velkopřevorství zahrnuje v rámci územní působnosti OSL -B celé území národní 
jurisdikce, tj. celé území České republiky, a veškeré členy OSLJ-B katolického 
vyznání bez ohledu na jejich hodnost a příslušnost k nižším organizačním jednotkám 
OSLJ-B. 
 
4) 
Velkopřevorství symbolizuje jednotu celku v územní působnosti české a moravské 
provincie a je jediným formálním celkem oprávněným vystupovat za OSLJ-B v České 
republice a na mezinárodní úrovni. 
 
5) 
V čele velkopřevorství stojí velkopřevor, který je jeho individuální hlavou. (viz Hl. IV, 
čl. 24). 
 
6) 
Převorství symbolizuje jednotu celku v územní působnosti historických zemí České 
republiky. 
 
7) 
Komenda je územně a člensky definovanou organizační jednotkou velkopřevorství 
OSLJ-B, v níž působí nejméně 7 a více členů OSLJ-B v hodnosti rytíř (KLJ) nebo 
jejího ekvivalentu a výše. 
 
8) 
Delegace je definována shodně jako komenda, avšak s ohledem na skutečnost, že 
nedosahuje ve svém rámci počtu 7 členů v hodnosti rytíře. Po dosažení počtu 7 osob 
v hodnosti rytíře je statut delegace dekretem velkopřevora změněn na komendu. 
 
9) 
Receptorie je specifická organizační jednotka OSLJ-B s účelovým zaměřením 
existující buď v úrovni delegace nebo  komendy. 
 
10) 
V čele převorství stojí převor, v čele komendy, delegace a receptorie stojí vždy její 
velitel (komtur, komandér), který je její individuální hlavou a statutárním orgánem. 
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11)  
Převorství, komendy, delegace a receptorie jsou vždy zřízeny dekretem 
velkopřevora, vládnou svými vlastními insigniemi vytvořenými v souladu s tradicemi 
OSLJ a heraldickými pravidly, doporučenými Heroldem a posléze schválenými 
Velkou radou. Řádový kříž a řádové heslo jsou vždy jednotné. Degradace územních 
jednotek na nižší status se neprovádí. 
 
12)  
Vznikne-li taková potřeba, bude vnitřní život komend a jim na roveň postavených 
organizačních jednotek zregulován „Komendátním řádem“, který bude přijat Velkou 
radou OSLJ-B. Vnitřní organizace a život velkopřevorství se řídí přiměřeně těmito 
stanovami. 
 
 
Článek 6 – CÍLE A DÍLO ŘÁDU 
 
1)  
Našemu Řádu je vlastní pohostinnost, skrze níž se projevuje a v pravdě uskutečňuje 
i naše spiritualita. Po příkladu Ježíše Krista a jeho učedníků jsme i my povoláni, 
abychom všude, kam jsme posláni, sloužili těm, kteří si sami pomoci nedovedou. 
  
2) 
Cílem a dílem OSLJ - B na území České republiky je zejména: 
 

a) být jedné a jednoho srdce v Bohu, 
b) v úctě ke staletým tradicím je cílem řádu šíření slávy Boží prostřednictvím 

posvěcování členů, služba víře a Svatému Otci a pomoc bližnímu, 
c) bránit a ochraňovat katolickou víru a jednotu křesťanů, 
d) rozvíjet a chránit tradice OSLJ 
e) sdružovat osoby katolického vyznání hodné členství v OSLJ, přijímat a 

organizovat jejich aktivity k naplnění vysokých cílů a díla Řádu, a to bez 
ohledu na jejich státní příslušnost, 

f) udržovat řádové bohoslužby, modlitby a jiné duchovní aktivity, 
g) udržovat a rozvíjet veškeré principy křesťanského rytířství, 
h) aktivně konat humanitární a charitativní činnosti ve všech jejich podobách, 

zejména pak v souladu se slavnou tradicí Řádu a podle potřeby církve vyvíjet 
a poskytovat ve všech formách pomoc, službu a péči nemocným a umírajícím 
a všeobecně všem, kteří pomoc, podporu a péči potřebují a sami si pomoci 
nemohou 

i) za účelem úhrady vlastních provozních nákladů, příspěvků OSLJ a 
celořádovým mezinárodním projektům, a dále výlučně za účelem realizace 
humanitárních a charitativních cílů shromažďovat finanční prostředky od svých 
členů, sympatizantů, nadací, grantů a dalších donátorů, jakož i z těchto 
důvodů a výlučně za tímto účelem vyvíjet sbírkovou a komerční činnost. 

 
3)  
Cílem a dílem OSLJ-B na mezinárodním poli je zejména: 
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a) reprezentovat názory, oprávněné zájmy a vůli svých členů v zásadách 
katolické nauky,  

b) vzít účast na životě OSLJ jako mezinárodní organizace, 
c) podílet se na mezinárodních řádových charitativních i jiných projektech, 
d) podílet se na rozhodování OSLJ a toto lege artis ovlivňovat, 
e) podílet se na tvorbě orgánů OSLJ v rámci přiznaných oprávnění, 
f) přijímat rozhodnutí vrcholných autorit OSLJ a aplikovat je v národní jurisdikci 

(OSLJ-B) 
g) udržovat kontinuitu OSLJ-B jako součást a neoddělitelného údu OSLJ v rámci 

relativně samostatné národní jurisdikce s uznáním morální závaznost právních 
aktů činěných ze strany OSLJ a jeho orgánů směrem k OSLJ-B, 

h) prezentovat činnost národní jurisdikce (OSLJ-B) na mezinárodním poli a 
přijímat ohlasy této prezentace. 

 
 
Článek 7 – NÁBOŽENSTVÍ 
 
1)  
OSLJ -B je katolickým rytířským Řádem. 
  
2)  
OSLJ-B si v souladu s historickou tradicí Řádu vyprošuje ochranu a přímluvu 
řádových patronů, kteří mu vždy svými skutky, učením, morální silou, charitativní 
činností a svatým životem byli a nezměněně zůstávají zdrojem příkladnosti a 
inspirace, a to: 
 
  Sv. Basila Velikého,    ( 02.01.) 
  Sv.Sophronia,                     ( 11.03.) 
  Panny Marie Karmelské,        ( 16.07.) 
  Sv. Bernarda z Clairvaux,              ( 20.08.) 
  Sv.Ludvíka IX. Francouzského,     ( 25.08.) 
  Sv.Elzéara de Sabran, hraběte z Ariana ( 27.09.) 
  Bl.Karla Habsburgského                ( 03.10.) 
  Bl.Gérarda Tenque                      ( 13.10.) 
  Sv. Anežky České,                      ( 13.11.)  
       Sv. Alžběty Durynské                   ( 19.11.) 
 a zejména 
  Sv. Lazara Jeruzalémského          ( 17.12.) 
 
3) 
Členové Řádu jsou povinni slavit vlastní svátky Řádu. 
 
4) 
Spiritualita Řádu vychází z učení sv.Basila a řídí se řeholí sv. Augustina. 
 
5) 
Řádovým rytířským dnem je 17. prosinec, den svátku svatého Lazara. 
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Článek 8 – SYMBOLIKA  
 
1)  
Řádovým znakem OSLJ je zelený kříž ve stříbrném štítu. Pod štítem je na černém, 
hermelínem podšitém řádovém plášti podložen zelený, osmihrotý kříž obtočený 
řádovým řetězem (kolanou). Plášť je vyvázán zlatým třepením a na levé straně 
ozdoben zeleným, zlatě lemovaným osmihrotým křížem. Pod znakem je heslo 
„ATAVIS ET ARMIS“. 
 
2)  
Řádovým znakem OSLJ-B je v souladu s řádovou tradicí zelený heroldský kříž ve 
stříbrném štítě. V jeho první červené čtvrti je stříbrný český dvouocasý lev se zlatou 
svatováclavskou korunou a zbrojí. Pod štítem je podložen zelený, osmihrotý kříž, 
obtočený řádovým řetězem (kolanou). Vše spočívá na černém, hermelínem podšitém 
řádovém plášti, vycházejícím ze svatováclavské koruny. Plášť je vyvázán zlatým 
třepením a na levé straně ozdoben zeleným, zlatě lemovaným osmihrotým křížem. 
Pod znakem je heslo “ ATAVIS ET ARMIS“. 
 
3)  
Řádový kříž je zelený s osmi hroty a symbolizuje osm rytířských ctností: víru, naději, 
lásku, milosrdenství, statečnost, spravedlnost, rozvážnost a umírněnost. 
 
4)  
Řádovým heslem je heslo „ATAVIS ET ARMIS“ ve významu zachování věrnosti 
předkům a zbraním, mezi nimiž je na čelném místě katolická víra. 
 
5)  
Řádové provolání zní: „Ve jménu Boha, Panny Marie a svatého Lazara“. 
 
6)  
Další insignie, uniforma a jiné odznaky řádu jsou předepsány Velmistrem OSLJ  a 
jsou vyhlášeny v jeho nařízeních či v nařízení řádové vlády OSLJ, přičemž se přihlíží 
k podmínkám a tradicím národních jurisdikcí OSLJ. 
 
7)  
Řádový znak OSLJ a řádový znak OSLJ-B s heslem či bez něho, smí být používán 
pouze z pověření samotného velkopřevorství OSLJ-B  jeho jednotlivými hodnostáři, 
to však výlučně v souvislosti s jejich jednáním za OSLJ-B, nikdy ne jednotlivými členy 
OSLJ-B bez příslušného pověření či zmocnění. 
 
8) 
Řádový znak OSLJ a řádový znak OSLJ-B jsou chráněny zákonem jako ochranná 
známka,  
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HLAVA III – ČLENSTVÍ V OSLJ - B 
  
 
Článek 9 – Povaha členství 
 
1)  
Členství v OSLJ-B je nenárokové, pokud nejde o vznik členství po právu (justiční). 
 
2)  
Členství v OSLJ-B je přísně výběrové. 
 
3)  
Členství v OSLJ B existuje pouze na individuálním principu, což znamená, že členem 
OSJB-B může být pouze fyzická osoba. 
 
4)  
Členství v OSLJ-B je jednosměrné v tom smyslu, že nemůže započít jinak, než 
pozváním OSLJ-B k připojení se k práci na řádovém díle a následné výzvě ke vstupu 
do OSLJ-B, nikdy ne opačně. 
 
5)  
Členství v OSLJ-B je dobrovolné a může být již přijatým členem kdykoli jednostranně 
ukončeno. 
 
6)  
Ke vzniku členství je zpravidla třeba dovršení 25 let. Výjimky povoluje 
v odůvodněných případech Velkopřevor. 
 
 
Článek 10 – Základní předpoklady přijetí za člena 
 
1)  
Adept členství v OSLJ-B musí být katolického vyznání. 
 
2)  
Adept členství si musí být dobře vědom, že OSLJ-B je vojensky organizovaným 
rytířským Řádem, který naplňuje své historické poslání především ochranou katolické 
víry a prací na řádovém díle, a proto od svých členů vyžaduje úsilí, 
sebeobětování, disciplinu a poslušnost. Adept musí být s tímto vědomím plně vnitřně 
srozuměn a požadované vlastnosti u příležitosti práce na řádovém díle a později i při 
vstupu do OSLJ-B Řádu dobrovolně a svobodně nabídnout a po celou dobu svého 
členství odevzdávat. 
 
3)  
Adept členství musí být starší 21 let a musí mít ukončeno minimálně úplné 
středoškolské vzdělání.  
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4)  
Národnost, rasa, barva pleti, státní občanství a pohlaví pro rozhodnutí o přijetí za 
člena OSLJ-B nemají žádný význam. 
 
5)  
Adept členství musí být občansky bezúhonný a musí mít doporučení své farnosti.   
 
6)  
Politická příslušnost je přijetí do OSLJ-B překážkou jen v tom případě, je-li adept 
členem takové politické organizace nebo hnutí, jehož ideologie nebo programová 
náplň nebo konkrétní politické postoje a činy jsou v rozporu s křesťanskou vírou 
a láskou, Kristovým učením, cíly a dílem OSLJ-B.  
 
7)  
Adept členství nesmí být členem žádného jiného rytířského řádu nebo obdobného 
společenství, s výjimkou kanonických řádů, legitimních dynastických řádů a řádů 
uznaných Mezinárodní komisí pro studium rytířských řádů, ledaže by mu byla 
udělena výjimka mezinárodní řádovou vládou OSLJ. 
 
 
Článek 11 – Postulát 
 
1)  
Adept členství je přizván k práci na řádovém díle na návrh alespoň jednoho člena 
OSLJ-B, pokud nejméně jeden další člen OSLJ-B se k tomuto návrhu připojí a projeví 
ochotu se po celou dobu do rozhodnutí o přijetí adepta za něho zaručit, a to bez 
ohledu na to, zdali tato ochota je podložena osobní znalostí adepta či důvěrou 
v rozvahu navrhovatele. 
 
2)  
Neformální přizvání k práci na řádovém díle nezakládá žádný nárok na přijetí do 
OSLJ-B. 
  
3)  
Postulant má právo účastnit se vnitřního řádového života ve všech jeho formách a 
projevech, vyjadřovat se ke všem řádovým záležitostem, aniž by měl jakékoli právo 
rozhodovací, jakož i má všeobecné povinnosti člena OSLJ-B . Řádové příspěvky 
postulantů jsou dobrovolné. 
 
4)  
Postulant svým životem po boku řádových spolubratří názorně projevuje svůj vztah 
k církvi a Řádu, své pojetí a vnímání řádových ctností, své odhodlání a úsilí při práci 
na řádovém díle a tím dokladuje svou hodnost k přijetí za člena OSLJ-B. 
 
5)  
Doba postulátu v souladu s požadavkem pokory není stanovena, zpravidla však 
nebývá kratší než jeden rok. 
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6)  
Postulát na návrh člena OSLJ-B nebo i bez něj ukončí svým rozhodnutím v sestupné 
hierarchii buď Velkopřevor nebo Bailli nebo Kancléř, posledně dva jmenovaní po 
projednání s Velkopřevorem. 
 
7)  
Ustanovení článku 11, odst. 1) – 6) se nepoužije pro adepty členství šlechtického 
původu, kteří do OSLJ-B vstupují po právu jako členové, stejně jako pro osoby 
duchovního stavu, na něž se rovněž vztahuje suspendace shora citovaných 
ustanovení těchto stanov. 
 
 
 
 
Článek 12 – Vznik  členství 
 
1)  
Ukončením postulátu se postulant stává čekatelem členství. Za tím účelem je mu 
předána řádová přihláška k členství v OSLJ-B, kterou je povinen vyplnit, doložit 
potřebnými doklady a odevzdat Kancléři. 
 
2)  
Vyplněnou přihlášku s doporučením zašle Kancléř mezinárodnímu sekretariátu OSLJ 
k rozhodnutí. 
 
3)  
Kontinuita světového rytířského Řádu s hierarchickou strukturou je osvědčena tím, že 
členství v OSLJ-B vzniká ad hoc rozhodnutím mezinárodního sekretariátu OSLJ, 
které je konečné. 
 
4)  
Přijetím do OSLJ-B se člen OSLJ-B stává ipso facto i členem OSLJ. 
 
5)  
Formálně je člen uveden do OSLJ-B na nejbližší řádové investituře následující po 
aktu administrativního přijetí do OSLJ-B mezinárodním sekretariátem OSLJ, kde je 
povinen veřejně složit časné /jednoduché sliby. Dle tohoto příslibu se zavazují 
usilovat o dokonalý křesťanský život ve shodě s povinnostmi svého stavu 
a v řádovém duchu: 
 

„Slibuji na svou čest a svědomí, 
 
že budu věrně, poslušně a oddaně sloužit Vojenskému a špitálnímu řádu svatého 
Lazara Jeruzalémského, 
 
že vynaložím veškeré své úsilí, abych aktivně přispěl k dosažení vysokých 
řádových cílů, 
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že budu žít v duchu rytířských zásad a ctností, dbát, ctít a chránit tradic Řádu a 
rozvíjet v nich své národní dědictví. 
 
Slibuji, že budu loajální svým řádovým nadřízeným všech stupňů, zejména 
Velmistrovi a Velkopřevorovi, poslušen jejich příkazů a že budu dbalý řádových 
zákonů, tradic a obyčejů. 
 
To vše chci činit pro větší slávu Boha, Řádu i své země. 
 
K tomu mi dopomáhej Bůh!“ 

 
6)  
Osoby duchovního stavu tento slib neskládají, jsouce vázány doživotními sliby církvi. 
 
 
Článek 13 – Druhy  členství 
 
1)  
Členství v OSLJ-B je podle původu adepta členství a způsobu přijímacího řízení 
zásadně dvojího typu:  

a) „po právu“ neboli justiční, a to pro osoby, které dle zvyklostí OSLJ-B a země 
národní jurisdikce prokáží šlechtický původ, 

b) „ za oddanost“ neboli graciální, pro osoby občanského rodu. 
 
2)  
Justiční princip vzniku členství v OSLJ zakládá nárok adepta členství stát se 
neprodleně čekatelem členství a následně členem OSLJ-B  v hodnosti rytíře (KLJ), 
pokud tomu nebrání závažná okolnost na straně adepta členství, která by ve svém 
důsledku při vyhovění nároku vedla k újmě OSLJ, OSLJ-B nebo řádovým hodnotám, 
cílům a řádovému dílu. V takovém případě je OSLJ-B vždy oprávněno nárok na 
justiční členství odmítnout a případnou přihlášku vůbec nepřijmout. 
 
3)  
Justiční členství, stejně jako členství osob duchovního stavu, nepodléhá postulátu. 
 
4)  
Adepti členství v OSLJ občanského rodu, jehož příslušníci minimálně tří předchozích 
generací byli rytíři Řádu mají přiznán status justičního členství. 
 
 
 
Článek 14 – Práva členů Řádu 
 
1)  
Člen OSLJ - B v jakékoli hodnosti má tato výsadní práva, která přirozeně vyplývají 
z jeho členství: 
 

a) účastnit se řádové činnosti v OSLJ-B a OSLJ, 
b) usilovně pracovat na realizaci vysokých cílů OSLJ- B a na jeho řádovém díle, 
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c) nosit řádový oděv a insignie dle řádových pravidel a zvyklostí, 
d) užívat řádový kříž v prosté podobě (s řádovým heslem či bez něho), aniž by 

tím byla dotčena ustanovení pravidel a heraldického řádu OSLJ-B, 
e) být za zásluhy při práci na řádovém díle a za zásluhy o Řád vyznamenáván a 

nosit tato vyznamenání dle řádových pravidel a zvyklostí, 
f) užívat svůj znak po schválení heroldem OSLJ-B, 
g) mít navždy zařazen svůj znak v Armoriálu OSLJ-B, 
h) být informován o rozhodnutích Velké rady, 
i) jako kapitulár se účastnit se Kapituly a vyjadřovat se zde ke všem 

projednávaným okolnostem, 
j) účastnit se mezinárodních akcí OSLJ, 
k) mít evidovány veškeré své osobní aktivity pro Řád a pro plnění práce na 

řádovém díle u příslušného velitele (komandéra) komendy (delegace, 
receptorie), 

l) být volen nebo jmenován do řádových funkcí. 
 
2)  
Člen OSLJ-B v hodnosti rytíř (KLJ) nebo dáma (DLJ), příp. duchovního ekvivalentu 
této hodnosti a vyšších má dále tato výsadní práva, která vyplývají z jeho hodnosti: 
 

a) být členem Kapituly jako tzv. Kapitulár, 
b) na Kapitule se ke všem věcem vyjadřovat, hlasovat a volit, 
c) účastnit se Velké generální kapituly a volby Velmistra OSLJ, 

  
 
Článek 15 – Povinnosti členů Řádu 
 
1)  
Člen OSLJ-B v jakékoli hodnosti má tyto povinnosti, které imanentně vyplývají z jeho 
členství: 
 

a) zachovávat a bránit katolickou víru, církev a její představitele, 
b) usilovně, soustavně a nezištně pracovat na realizaci vysokých cílů OSLJ-B a 

na jeho řádovém díle, 
c) být loajální velmistrovi Řádu, mezinárodní řádové vládě, velkopřevorovi a 

Velké radě OSLJ-B, 
d) účastnit se řádové činnosti a života v OSLJ-B a OSLJ, 
e) být poslušen svých řádových představených a vykonávat jejich příkazy, 
f) respektovat, ctít a rozvíjet tradice Řádu, 
g) dodržovat stanovy OSLJ-B a OSLJ, jakož i ostatní řádové předpisy, 
h) ve svém životě propagovat Řád a jeho činnost a starat se o jeho dobré jméno, 
i) modlit se za zemřelé a žijící spolubratry, za Řád a jeho dobrodince, 
j) aktivně odporovat nepřátelům a škůdcům církve, OSLJ a OSLJ-B, 
k) podporovat své řádové spolubratry a usilovat o bratrské společenství v OSLJ-

B, 
l) platit členské příspěvky, jakož i jiné platby určené Velkopřevorem nebo Velkou 

radou. 
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Článek 16 – Suspendace členství v Řádu a neaktivní členství 
 
1)  
V odůvodněném případě, kdy bude nutno pro zjištění skutkového stavu věci provést 
další zjišťování, a kdy by do té doby trvající členství konkrétní osoby v OSLJ-B mohlo 
ohrozit pověst Řádu, jeho prestiž nebo jednotu a mír v Řádu, je Velkopřevor po 
poradě s Duchovním převorem oprávněn na neurčitou dobu až do úplného a 
konečného rozhodnutí, nejdéle však na jeden rok, členství v OSLJ - B suspendovat. 
 
2)  
V případech, kdy hrozí zánik členství dle ustanovení článku 18 odst. c) a e) stanov 
OSLJ-B, je Velkopřevor kdykoli do vypršení doby tam stanovené, s jejímž uplynutím 
jsou spojeny právní následky zániku členství, oprávněn osoby takto ohrožené svým 
výslovným aktem převést mezi neaktivní členy a tím zabránit následku zániku 
členství. 
 
3)  
Neaktivní členové mají právní postavení suspendovaného člena OSLJ-B. Jejich 
členství formálně nezaniklo, ale nemohou vykonávat svá práva. Doba suspendace 
v neaktivním členství není časově omezena. 
 
4)  
O zařazení mezi neaktivní členy lze Velkopřevora z vážných důvodů (např. 
dlouhodobý pobyt v cizině, dlouhodobá nemoc apod.) požádat. Velkopřevor o žádosti 
rozhodne do dvou měsíců od jejího obdržení. Pokud se tak nestane, platí, že žadatel 
byl převeden mezi neaktivní členy. 
 
5)  
O neaktivních členech OSLJ-B  vede Velká rada zvláštní seznam. 
 
6)  
Pokud kdykoli v průběhu zařazení mezi neaktivní členy OSLJ-B člen začne 
dobrovolně plnit své členské povinnosti a požádá o to Velkopřevora, bude převeden 
zpět mezi řadové (aktivní) členy OSLJ-B. 
 
 
Článek 17 – Emeritní členství v Řádu  
 
1)  
Členové OSLJ-B, kteří z vážných důvodů se již nemohou podílet na řádové činnosti 
a tvorbě řádového díla, a kteří v době, kdy toho byli schopni, pro OSLJ-B řádně 
pracovali a podíleli se na jeho výstavbě a existenci, se stávají rozhodnutím Velké 
rady emeritními členy OSLJ-B. 
 
2)  
Emeritní členové OSLJ-B požívají všech práv aktivních členů OSLJ-B. 
 
3)  
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Povinnosti emeritních členů OSLJ-B jsou omezeny na morální a duchovní závazky 
vůči OSLJ-B. 
 
4)  
Emeritní členové OSLJ-B požívají úcty všech aktivních členů OSLJ-B. 
 
5)  
Zvlášť zasloužilí emeritní členové OSLJ-B mohou být rozhodnutím Velké rady 
zařazeni do této kategorie členstva s titulem emeritní hodnosti, kterou v průběhu své 
aktivní služby jako nejvyšší zastávali. Taková titulatura je považována za 
vyznamenání s významem: zasloužil se o Řád. 
 
 
Článek 18 – Zánik členství v Řádu 
 
1)  
Členství v OSLJ-B zaniká nevratně na základě právních skutečností těmito způsoby: 
 

a) úmrtím člena, 
b) odpadnutím od víry, církevního společenství čí úředním prohlášením 

exkomunikace. 
 
2) 
Dále členství v OSLJ-B zaniká na základě právních skutečností těmito způsoby: 
 

a) pravomocným odsouzením člena pro úmyslný trestný čin neslučitelný se 
zásadami rytířství, 

b) dvojím po sobě jdoucím nezaplacením základních členských příspěvků, 
ledaže by členovi byla k jeho písemné žádosti ze sociálních důvodů Velkou 
radou udělena výjimka nebo by po celou dobu o této žádosti Velkou radou 
nebylo rozhodnuto, 

c) nejméně roční soustavnou a neodůvodněnou pasivitou člena, která se 
projevuje jeho totální absencí na řádovém životě a nulovým příspěvkem 
k řádovému dílu, 

d) od hodnosti rytíře (KLJ) a dámy (DLJ) výše vyloučením z rozhodnutí 
mezinárodní vlády OSLJ. Vyloučením ztrácí bývalý člen všechna řádová 
důstojenství, hodnosti a tituly, jakož i právo k jejich užívání. 
 

 
3) 
Členství v OSLJ-B zaniká na základě volních projevů těmito způsoby: 
 

a) vystoupením člena učiněným písemnou formou a doručeným OSLJ-B, 
b) vyloučením rozhodnutím Velkopřevora a Duchovního převora OSLJ-B 

z důvodů uvedených v těchto stanovách. 
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HLAVA IV – HODNOSTI ČLENŮ OSLJ- B 
 
 
Článek 19 – Řádné hodnosti členů OSLJ - B 

 
1)  
Členům OSLJ-B je příslušná hodnost osvědčující míru zásluh člena a rozsah jím 
odvedené práce pro Řád, dobu trvání jeho členství, jeho spolehlivost a loajalitu 
řádovým autoritám, vážnost v OSLJ-B a míru jeho důstojenství. 
 
2)  
Hodnost na doporučení Velkopřevora a Velké rady udílí a mezinárodním dekretem 
stvrzuje mezinárodní řádová vláda OSLJ. 
 
3)  
Povyšování do vyšší než základní hodnosti člena OSLJ-B, která je vzniku členství, 
není nárokové ani se neřídí výsluhou let. Závisí pouze na hodnocení aktivit a 
příkladnosti řádového života, poslušnosti a loajalitě, která je vzata v úvahu Velkou 
radou a Velkopřevorem. 
 
4)  
Hodnosti mužů – členů OSLJ-B ve vzestupném pořádku jsou následující: 
 
 a) bratr     BLJ 
 b) komtur    SBLJ 
 c) rytíř     KLJ 
 d) rytíř komtur   KCLJ 
 e) rytíř nositel velkokříže  GCLJ 
 
5)  
Hodnosti žen - členek OSLJ-B ve vzestupném pořádku jsou následující: 
 
 a) sestra     SLJ 
 b) komturka    SSLJ 
 c) dáma    DLJ (odpovídá hodnosti rytíře) 
 d) dáma komturka   DCLJ 
 e) dáma nositelka velkokříže GCLJ 
 
6)  
Hodnosti duchovenstva - členů OSLJ-B ve vzestupném pořádku jsou následující: 
 
 a) kaplan    ChLJ 
 b) kaplan jurisdikce   SChLJ (odpovídá hodnosti rytíře) 
 c) církevní komtur   ECLJ 
 d) nositel církevního velkokříže  (E)GCLJ 
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7)  
Mladí lidé ve věku 18 – 25 let, kteří chtějí spolupracovat s Řádem jsou označováni 
jako juniorní členové: 
 
 a) kadet    EsqLJ 
 b) kadetka    DemLJ 
 c) novic (studenti teologie)  NovLJ 
 
8)  
Příznivci Řádu, kteří nejsou z nějakého důvodu členy Řádu, ale, ale podporují jeho 
cíle a metody, mohou být vedeni jako přidružení členové – CompLJ. Přidružení 
členové se mohou zúčastňovat akcí Řádu a na pozvání Velkopřevora též jednání 
Generální kapituly. 
 

 
Článek 20 - Čestné hodnosti  OSLJ-B 
 
1)   
OSLJ-B uděluje za mimořádné zásluhy („de merite“) členům i nečlenům OSLJ-B tyto 
stupně čestných hodností ve vzestupném pořádku 
 
a) Čestný člen za zásluhy                     MMLJ 
b) Čestný důstojník za zásluhy                        OMLJ                    
c) Čestný komtur za zásluhy                           CMLJ 
d) Čestný velkodůstojník za zásluhy                 GOMLJ  
e) Čestný nositel velkokříže za zásluhy             GCMLJ 
 
2) 
OSLJ-B může udělit členům i nečlenům OSLJ-B národní záslužný kříž Pro Fide et 
Merite. 
 
 

Článek 21 – Užívání řádné i čestné hodnosti  OSLJ-B 
 
1)  
Nositelé řádných řádových i nositelé čestných řádových hodností jsou oprávněni 
udělenou hodnost na půdě OSLJ, OSLJ-B i mimo ni užívat formou její mezinárodní 
zkratky uváděné za svým jménem. 

 
 
 
HLAVA V – Organizační výstavba OSLJ-B 
 
 

Článek 22 – Základní zásady organizační výstavby 
 
1)  
OSLJ-B je organizována po vojenském způsobu přísně hierarchicky. 
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2)  
Orgány OSLJ-B jsou:    Generální kapitula 
                                        Velkopřevor 
       Bailli 
       Duchovní převor 
                                        Velká rada 
                                        Kancléř  
 
3)  
Statutárními orgány OSLJ-B jsou:  Velkopřevor 
                                                        Bailli 
                                                        Kancléř 
 
4)  
Dalšími orgány OSLJ-B jsou jednotliví hodnostáři – členové Velké rady, vyjmenovaní 
níže sub. Čl. 25 odst. 2) těchto stanov. 
 
5)  
Jednotliví hodnostáři – členové Velké rady – jsou oprávněni v rámci své svěřené 
pravomoci si vytvářet vlastní skupinu pomocných nestatutárních hodnostářů 
a svěřovat jim dílčí úseky svěřené pravomoci. Takoví hodnostáři, jejichž postavení 
není definováno stanovami, se zřizují dekretem hodnostáře – člena Velké rady, 
a mají právní postavení pověřence a zplnomocněnce statutárního hodnostáře – 
člena Velké rady a plně podléhají jeho nařizovací pravomoci. 
 
 
Článek 23 – Generální kapitula 
 
1)  
Generální kapitula je nejvyšším orgánem OSLJ-B a je nositelem všech pravomocí 
národní jurisdikce. 
 
2)  
Generální kapitula má pravomoc jednat a rozhodovat o všech otázkách OSLJ-B. Její 
výsadní pravomocí je navrhovat změny stanov OSLJ-B, předkládané dále České 
biskupské konferenci ke konečnému vyjádření a schválení. Ve svém rozhodování je 
omezena legislativou Kodexu kanonického práva, OSLJ-B a všemi nařízeními 
Velmistra a mezinárodní řádové vlády, které jsou v platnosti, jakož i svými vlastními 
předchozími rozhodnutími, pokud nebyly revokovány. V pravomoci Generální kapituly 
je revokovat a změnit rozhodnutí Velké rady. 
 
3)  
Generální kapitula je tvořena shromážděním všech členů OSLJ-B, z nichž pouze ti, 
kteří mají hodnost rytíře (KLJ) nebo jeho církevního ekvivalentu (SChLJ) nebo řádové 
dámy (DLJ) a vyšší (tzv. kapitulárové) mají právo hlasovat o jednotlivých bodech 
programu, a to buď osobně nebo prostřednictvím písemné plné moci udělené jinému 
kapitulárovi. Plná moc buď zmocněnci udílí imperativní mandát, jak má hlasovat, 
nebo je generální a ponechává na vůli zmocněnci, jak bude hlasovat. Obsahuje-li 
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plná moc imperativní mandát, musí být zmocněncem dodržen, jinak je jeho hlasování 
neplatné. Plné moci musí být odevzdány tomu hodnostáři, který řídí jednání 
Generální kapituly a zakládají se k protokolu a jednání Generální kapituly. 
 
4)  
Generální kapitula se schází nejméně jednou ročně, a to zpravidla při příležitosti 
investitury. Může však být svolána kdykoli, kdy Velkopřevor nebo Velká rada shledají, 
že je důvod k jejímu svolání nebo požádá-li o to nejméně 10 rytířů. 
 
5)  
Generální kapitulu svolává Velkopřevor, v jeho nepřítomnosti nebo z jeho pověření 
Bailli nebo Kancléř. 
 
6)  
Budou-li někteří členové na investituře, navazující bezprostředně na Generální 
kapitulu, pasováni do hodnosti rytíře (KLJ) nebo povýšení do jejího ekvivalentu, jsou 
pro předcházející jednání Generální kapituly již kapituláry s hlasovacím právem. 
 
7)  
Každý kapitulár má na Generální kapitule jeden hlas. 
 
8)  
Jednání Generální kapituly jsou neveřejná, mohou se jich však účastnit pozvaní 
hosté. 
 
9)  
Jednání Generální kapituly řídí Velkopřevor, Bailli nebo Kancléř nebo jimi pověřený 
člen OSLJ-B. 
 
10)  
Generální kapitula nemá stanovené kvórum usnášeníschopnosti. Je 
usnášeníschopná v tom složení a počtu jejich členů (kapitulárů), v jakém se sejde. 
 
11) 
Projednávaný návrh je Generální kapitulou přijat, jestliže pro jeho přijetí hlasuje 
prostá většina přítomných kapitulárů. 
 
12) 
Pro jednání Generální kapituly může být přijat „Jednací řád Generální kapituly“, který 
upraví detailní procedurální otázky jednání Generální kapituly. 
 
 
Článek 24 – Velkopřevor 
 
1)  
Velkopřevor je vůdcem OSLJ-B, jeho nejvyšším světským představeným a jako jeho 
první statutární orgán je jeho individuální hlavou. 
 
 



Stanovy soukromého sdružení křesťanů - NÁVRH 
Vojenský a špitální Řád svatého Lazara Jeruzalémského – Bohemia 

České velkopřevorství 

 

 

18 

 

 
2)  
Velkopřevor musí být před svým jmenováním členem OSLJ, jeho kandidatura musí 
být schválena církevním představeným, určeným ČBK a Velmistrem a musí být 
pokud možno příslušníkem dědičného titulu české šlechty. 
 
3)  
Velkopřevor může být odvolán pouze Generální kapitulou  OSLJ-B po předchozím 
projednání s církevním představeným, určeným ČBK. 
 
4)  
Velkopřevor řídí jako nejvyšší autorita OSLJ-B svým suverénním počínáním, vydává 
příkazy a pokyny, vázán pouze nařízeními církevního představeného určeného ČBK, 
Velmistra OSLJ, nařízeními mezinárodní řádové vlády, řádovými tradicemi 
a v poslední řadě stanovami OSLJ-B v takto ustanoveném pořadí. 
 
5)  
Velkopřevor předsedá Generální kapitule i Velké radě. 
 
6)  
Velkopřevor zastupuje OSLJ-B navenek. 
 
7)  
Velkopřevor zastupuje OSLJ-B na jednáních mezinárodní řádové vlády, pokud tím 
nepověří jiného hodnostáře OSLJ-B.  
 
9)  
Velkopřevor jmenuje a odvolává jednotlivé hodnostáře OSLJ-B a tím i členy Velké 
rady OSLJ-B. Velkopřevor je oprávněn zřídit i nové funkce a úřady, které nejsou 
uvedeny expressis verbis v těchto stanovách a navrhnout nejbližší Generální kapitule 
jejich inkorporaci do stanov. Pokud by Generální kapitula návrh Velkopřevora 
neakceptovala, platí, že takto ustanovený hodnostář má postavení poradce 
Velkopřevora bez dalších zvláštních pravomocí. 
 
10)  
Velkopřevor je potvrzen ve své funkci Velmistrem a církevním představeným, 
určeným ČBK a realizuje duchovní, rytířské a špitální cíle Řádu ve své jurisdikci. Je 
představitelem Řádu vzhledem ke státní správě země a reprezentuje svou jurisdikci 
v rámci Řádové vlády. Velkopřevor předsedá jednáním velké rady a Generální 
kapituly své jurisdikce. 
 
12)  
Společně s Velmistrem a Velkým kancléřem navazuje nezbytné kontakty pro 
naplňování všech cílů Řádu: spolupracuje s nunciaturou, biskupstvími, dalšími řády, 
velkými humanitárními organizacemi atd. tak, aby se zabránilo tříštění sil a aby jejich 
apoštolát a poslání směřovaly ke společnému prospěchu. Je odpovědný za kontrolu 
právního souladu a finanční situaci jurisdikce. 
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13)  
Velkopřevor je v neustálém spojení s Velkým kancléřem a v případě potřeby 
k dispozici Velmistrovi. Je v nezbytném kontaktu se členy velkopřevorství tak, aby 
byly naplňovány cíle Řádu, za jejichž realizaci je odpovědný. 
 
 
Článek 25 – Velká rada 
 
1)  
Velká rada OSLJ-B je nejvyšším výkonným orgánem OSLJ-B a nejvyšším orgánem 
OSLJ-B mezi zasedáními Kapituly. 
 
2)  
Velká rada je tvořena zasedáním těchto hodnostářů OSLJ-B:  
   Velkopřevora 
   Duchovního převora nebo jím ustaveného vikáře 
                           Bailliho 
                           Převorů 
                           Kancléře 
                 Špitálníka 
                      Almužníka 
                         Kapituláře 
                       Provizora  
                      Komandéry   
                       
3) 
Všichni členové Velké rady jsou v jejím rámci sobě rovni a každý z nich v každé 
rozhodované věci vládne jedním hlasem. Velkopřevor má pozici prvního mezi 
rovnými. Všichni členové Velké rady jsou vyňati z jurisdikce kterékoli komendy, 
delegace nebo receptorie OSLJ-B. 
 
4) 
Členy Velké rady nesmějí být osoby zastávající vedoucí funkci v politických stranách. 
 
5) 
Velká rada se schází pravidelně jednou měsíčně, častěji podle aktuální potřeby. 
 
6) 
Velkou radu operativně a bezformálně svolává Bailli. Je věcí cti a povinnosti 
jednotlivých hodnostářů – členů Velké rady, aby se jednání Velké rady účastnili.  
 
7) 
Velká rada je schopná usnášení, dostaví-li se k jejímu jednání alespoň tři její 
členové. 
 
8) 
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Velká rada pod vedením Velkopřevora rozhoduje v obdobích mezi Generálními 
kapitulami o všech záležitostech OSLJ-B, pokud nejsou vyhrazeny Generální 
kapitule. 
 
9) 
Velká rada má nejvyšší schvalovací, správní a kontrolní pravomoc ve věcech běžné 
správy a chodu OSLJ-B. 
 
10) 
Velká rada prostřednictvím osoby Kancléře vykonává případná zaměstnavatelská 
práva. 
 
11) 
Velká rada komunikuje s OSLJ, překládá a verifikuje jeho dokumenty a nese 
odpovědnost za jejich implementaci do legislativy OSLJ-B a jejich distribuci mezi 
řádové bratry a sestry. 
 
12) 
Velká rada hodnotí a posuzuje postulanty OSLJ-B a dává OSLJ doporučení k jejich 
přijetí mezi řádové bratry a sestry. 
 
13) 
Velká rada shromažďuje od jednotlivých komandérů každoroční hodnocení všech 
příslušníků OSLJ-B se jmenovitým výčtem všech jejich aktivit, zásluh a obětí, jakož 
i s výčtem jejich provinění proti řádovým zákonům, loajalitě a poslušnosti a vede 
o tom dlouhodobou evidenci, na jejímž základě podle zásluhového principu navrhuje 
Velmistrovi a mezinárodní řádové vládě jednotlivé členy Řádu k povýšení, ocenění 
a udělení záslužných vyznamenání. 
 
14) 
Velká rada rozhoduje o ukončení členství členů do hodnosti rytíře a dává návrh 
mezinárodní vládě OSLJ-B k ukončení členství členů s hodností rytíře a vyšší. 
 
15) 
Velká rada spravuje a je odpovědná za archiv OSLJ-B. 
 
16) 
Velká rada opatruje a ochraňuje insignie OSLJ - B a je oprávněna dávat návrh 
Generální kapitule na jejich změny v souladu s historickou tradicí a heraldickými 
pravidly. 
 
17) 
Velká rada dohlíží nad Armoriálem erbů řádových bratří a sester vedených heroldem 
a na návrh herolda potvrzuje nové erby svých členů. 
 
18) 
Velká rada stanovuje se schválením Velkopřevora výši ročních členských příspěvků 
členů OSLJ-B a vypisuje i mimořádné berně, jakož rozhoduje i o individuálním 
snížení nebo prominutí těchto povinností. 
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19) 
Velká rada se schválením Velkopřevora rozhoduje o hospodaření OSLJ-B a 
nakládání s řádovými finančními prostředky včetně jejich rozdělování na charitativní 
činnost. 
 
20) 
Velká rada rozhoduje se schválením Velkopřevora o podnikatelské činnosti 
jednotlivých účelových podnikatelských subjektů OSLJ-B, vykonává nad nimi dozor a 
bere počet z jejich počínání a stanovuje jim odvody do OSLJ-B. 
 
21) 
Velká rada vydává každoroční výroční zprávu, jejíž součástí je finanční bilance a 
předkládá ji církevním představeným, veřejnosti a členům. 
 
22) 
Velká rada o všech otázkách rozhoduje hlasováním. 
 
23) 
Návrh je přijat, hlasuje-li pro jeho přijetí prostá většina přítomných hlasů. Při rovnosti 
hlasů je přijat ten návrh, pro který hlasoval Velkopřevor, není-li ho, Bailli, není-li ani 
jeho Kancléř. Není-li na zasedání Velké rady žádného z těchto hodnostářů, pak při 
rovnosti hlasů platí, že návrh přijat nebyl. 
 
24) 
Z každého jednání Velké rady vyhotovuje Kancléř nebo jím pověřený člen Velké rady 
písemný zápis, který podepisují, je-li to možné, všichni členové Velké rady na 
zachyceném jednání přítomní, vždy však Velkopřevor a Kancléř. 
 
25) 
Jednotlivá rozhodnutí Velké rady se vyhotovují písemně v podobě Velkopřevorem, 
Baillim nebo Kancléřem podepsané listiny označené chronologickou číselnou řadou, 
kde za pořadovým číslem listiny je lomítko a za ním uveden rok vydání a stvrzení 
listiny. 
 
26) 
Zápisy i rozhodnutí se archivují. 
 
 
Článek 26 – Bailli 
 
1)  
Bailli je po Velkopřevorovi druhým nejvyšším hodnostářem OSLJ-B a v době 
nepřítomnosti, zaneprázdnění nebo nemoci Velkopřevora jeho zástupcem a 
vykonavatelem jeho pravomocí v plném rozsahu. 
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 2)  
Bailli může být, po předchozím projednání s církevním představeným, jmenován 
velmistrem z iniciativy Velmistra či Velkopřevora OSLJ-B a je stvrzen církevním 
představeným. Je zástupcem Velkopřevora v případě jeho nepřítomnosti, pravidelně 
se Velkopřevorovi a církevnímu představenému zodpovídá ze své činnosti. Bailli 
koordinuje činnost jednotlivých komend jurisdikce při naplňování duchovního, 
rytířského a špitálního cíle řádu. Bailli vede z pověření Velkopřevora jednání Velké 
rady a Generální kapituly jurisdikce a řídí výkonným způsobem činnost činovníků 
Velké rady. 
 
 3)  
Společně s Velkopřevorem jako součinný statutární orgán zakládá komendy 
a provádí v jejich správě změny, řídí nábor nových členů, řídí agendu povyšování 
a čestných stupňů, řídí komunikaci jurisdikce, zajišťuje informovanost o jednotlivých 
právech a podílu jurisdikce na zdrojích řádu, určuje činnost činovníků Velké rady 
v rámci realizace všech cílů Řádu. Vytváří a kontroluje roční plán činnosti. 
 
4)  
Bailli ve spolupráci s Velkopřevorem jako součinný statutární orgán jmenuje 
jednotlivé činovníky Velké rady. Stanovuje program a tempo jednání Velké rady. 
Svolává pravidelná jednání Velké rady a všechny členy na Generální kapitulu. Je ve 
spojení s Velkým sekretářem. 
 
5)  
Bailli musí být před svým jmenováním členem OSLJ-B nejméně v hodnosti rytíře 
(KLJ). 
 
6)  
Bailli je druhým statutárním orgánem OSLJ-B. 
 
7)  
V ostatním se na tohoto hodnostáře vztahují přiměřeně ustanovení o Velkopřevorovi. 
 
 
Článek 27– Duchovní převor 
 
1)  
Duchovní převor je církevním představeným, ustanoveným Českou biskupskou 
konferencí jakožto zřizovatelem OSLJ-B a v souladu s Kodexem kanonického práva 
(kán. 305) vykonává nad OSLJ-B dozor. 
 
2)  
Ve spolupráci se členy Velké rady řídí nábor církevních a duchovních členů, 
zajišťuje, aby všichni kaplani správně pochopili duchovního poslání Řádu, 
a kontroluje, jak doprovázejí členy Řádu na jejich duchovní cestě. 
 
3)  
Duchovní převor svolává k jednání nejméně jednou ročně (zpravidla při příležitosti 
Generální kapituly) všechny kaplany OSLJ-B, je zodpovědný za duchovní výchovu 
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v publikacích jurisdikce a dle svého uvážení organizuje rekolekce, poutě a duchovní 
setkání. Organizuje a řídí liturgické obřady pro členy své jurisdikce. 
 
 
4)  
Duchovní převor může z praktických důvodů jmenovat svého vikáře pro výkon 
běžných činností. 
 
5) 
Duchovní převor spolupracuje na mezinárodní úrovni zejména s Duchovním 
velkopřevorem, tedy členem Mezinárodní vlády, zodpovědným za duchovní 
záležitosti. 
 
 
Článek 28 – Kancléř 
 
1)  
Kancléř je vrcholným administrátorem OSLJ-B, do jehož působnosti a pod jehož 
kontrolu patří veškeré administrativní a organizační činnosti OSLJ-B. 
 
2)  
Kancléř je do funkce jmenován Velkopřevorem. 
 
3)  
Kancléř je zástupcem Bailliho, který OSLJ-B  v dobách současné nepřítomnosti 
Velkopřevora a Bailliho bona fide řídí jako správce věrné ruky, aniž by však byl 
oprávněn činit zásadní rozhodnutí spadající jinak do pravomoci Velkopřevora a 
Bailliho. 
 
4)  
Kancléř je však vždy, v případě nutnosti za podmínek shora uvedených, oprávněn 
rozhodnout o všech běžných provozních záležitostech OSLJ-B. 
 
5)  
Kancléř je třetím statutárním orgánem OSLJ-B. 
 
6)  
Kancléř je odpovědný za oblast public relations OSLJ-B, spisovnu a archiv. 
 
7)  
Kancléř zajišťuje technickou a administrativní činnost jurisdikce ve spolupráci 
s OSLJ. Je garantem správnosti dokumentů vydaných jurisdikcí. 
 
8)  
Jakožto koordinátor technické a administrativní činnosti jurisdikce zajišťuje kancléř 
organizaci jednotlivých jednání jurisdikce, vyřizuje vydávání insignií a uniforem, 
rediguje a kontroluje dokumenty vydávané jurisdikcí. 
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9)  
Kancléř je ve spojení s Baillim a členy Velké rady, zajišťuje pozvání na jednotlivá 
jednání jurisdikce a materiální zázemí pro tato jednání, objednává insignie a další 
nezbytné atributy od velkokancléřství, zajišťuje spojení s dodavateli uniforem, 
informuje o rozhodnutích vedení jurisdikce, administruje složky o přijímání 
a povyšování, shromažďuje jmenovací listiny a dekrety, provádí zápisy z jednání 
Velké rady jurisdikce a z jednání Generální kapituly. Je ve spojení s Velkým 
sekretářem2. 
 
 
Článek 29 – Špitálník 
 
1)  
Špitálník je Velkopřevorem jmenovaným hodnostářem OSLJ-B, do jehož kompetence 
spadá iniciativní řízení charitativní a humanitární činnosti OSLJ-B v souladu 
s řádovou tradicí, a to bez ohledu na to, zdali se jedná o činnosti zdravotnické nebo 
sociální. 
 
2)  
Špitálník je zpravidla jmenován z řad profesních lékařů  - členů OSLJ-B. 
 
3)  
Špitálník navrhuje Velké radě charitativní projekty, na nichž se bude OSLJ-B  bude 
podílet, naplňujíc tak svůj historický odkaz. 
 
4)  
O své činnosti je Špitálník povinen vždy na konci roku podat Velké radě písemnou 
zprávu s výčtem a hodnocením charitativních aktivit OSLJ-B. 
 
5)  
Pod vedením Velkopřevora realizuje špitálník špitální politiku Řádu přijatou Řádovou 
vládou a naplňuje tak třetí cíl Řádu, který se týká charitativních aktivit. 
 
6)  
Špitálník realizuje národní špitální projekty řádu ve spojení s Velkým špitálníkem. Za 
tímto účelem může kontaktovat různé mezinárodní instituce, o této spolupráci 
pravidelně informuje velmistra prostřednictvím Velkého špitálníka3. V rámci svých 
úkolů může být špitálník ve spojení se špitálníky ostatních národních jurisdikcí a 
špitální činnosti s nimi koordinovat. 
 
7)  
Špitálník spolupracuje s činovníky své jurisdikce přímo nebo prostřednictvím svých 
zástupců (špitálníků komend), na základě informace od velkého špitálníka. Informuje 
velkého špitálníka o svých kontaktech s mezinárodními institucemi. Každý rok nebo 

                                                 
2
 Velký sekretář je činovníkem Mezinárodní vlády, je jmenován Velmistrem a zajišťuje písemnosti 

OSLJ na mezinárodní úrovni. 
3
 Velký špitálník je činovníkem Mezinárodní vlády, je jmenován Velmistrem a zajišťuje koordinaci 

charitativních aktivit OSLJ na mezinárodní úrovni. 
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na každém jednání Řádové vlády prezentuje výsledky špitálních aktivit své jurisdikce 
a také hlavní plány, které chce uskutečnit po schválení vedením jurisdikce. 
 
 
Článek 30 - Almužník 
 
1)  
Almužník je Velkopřevorem jmenovaným hodnostářem OSLJ-B, do jehož 
kompetence spadá iniciativní opatřování a správa finančních zdrojů za účelem 
financování charitativní činnosti OSLJ-B . 
 
2)  
Almužník osobně působí na poli veřejných finančních zdrojů, jako jsou granty, 
dotace, donace, veřejné sbírky apod. s cílem shromáždit svou aktivní činností co 
největší množství finančních prostředků. 
 
3)  
Almužník vede evidenci donátorů, udržuje s nimi kontakt, oslovuje je a podněcuje je 
k dalším donacím. Dbá na to, aby významní donátoři byli zveřejňováni a oceňováni 
po zásluze meritními stupni OSLJ-B, zve je na řádové akce a stará se o to, aby se 
z nich stali trvalí sympatizanti a přispěvatelé OSLJ-B.  
 
4)  
Almužník přebírá od Provizora Velkou radou odsouhlasené odvody z komerční 
činnosti řádových účelových organizací. 
 
5)  
Almužník na základě rozhodnutí Velké rady přiděluje finanční prostředky Špitálníkovi 
na realizaci charitativních projektů. 
 
6)  
Za účelem plnění svých povinností může Almužník zřídit pomocnou funkci 
Pokladníka, který bdí především nad výběrem členských příspěvků. 
 
7)  
Almužník řídí finanční zdroje jurisdikce. 
 
8)  
V rámci své funkce kontroluje almužník stav plnění finančních povinností všech členů 
jurisdikce, předává příspěvky jurisdikce velkému pokladníkovi, zpracovává rozpočet a 
po jeho schválení Velkou radu sleduje plnění rozpočtu během celého roku, řídí 
umístění účtů a spravuje dary a odkazy. 
 
9)  
Pokladník vydává nezbytné dokumenty pro svou činnost, ve spolupráci 
s Velkopřevorem a Kancléřem. Pokladník prezentuje rozpočet a jeho plnění na 
jednáních Velké rady. Ve spolupráci s vedením jurisdikce je almužní ve spojení 
s Velkým pokladníkem. 
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Článek 31 – Kapitulář 
 
1)  
Kapitulář je Velkopřevorem jmenovaným hodnostářem OSLJ-B, do jehož 
kompetence spadá organizování Generálních kapitul, investitur, řádových dní 
a dalších řádových akcí, a to z hlediska organizačního a ceremoniálního. 
 
2)  
Kapitulář je osobně odpovědný za insignie OSLJ-B. 
 
3)  
Kapitulářovi  jsou odpovědni a podřízeni jím jmenovaní další výkonní odborní 
hodnostáři OSLJ-B, kteří nejsou členy Velké rady, zejména Herold, Ceremonář, 
Genealog. 
 
4)  
Kapitulář definuje a popisuje a kodifikuje tradiční ceremonie a obřady OSLJ-B 
a ukládá je do sbírky s názvem „Almanach ceremonií a obřadů OSLJ-B“, kterou 
uchovává a za kterou nese plnou odpovědnost. 
 
5)  
Pod vedením velkopřevora naplňuje kapitulář historický odkaz Řádu – „rytířství“. 
 
6)  
Kapitulář koordinuje historické bádání související s Řádem realizované 
spolupracovníky, kteří jsou určeni činovníky Řádu. Sám kapitulář provádí hlubší 
bádání o národní historii Řádu a má potřebné znalosti pro to, aby mohl být poradcem 
vedení jurisdikce, pokud jde o aktivity Řádu naplňující jeho tradiční poslání 
(ceremonie, recepce, investitury atd.) 
 
7)  
Kapitulář je společně s vedením jurisdikce v kontaktu s Velkým kapitulářem4, 
připravuje dokumenty umožňující uchovat historii a paměť jurisdikce (studie, články 
a jiná díla). Aktivně se účastní historických konferencí a setkání. 
 
 
Článek 32  – Provizor 
 
1)  
Provizor je Velkopřevorem jmenovaným hodnostářem OSLJ-B, do jehož kompetence 
spadá organizování strategie a taktiky komerční činnosti OSLJ-B. 
 
2)  
Provizor zakládá, řídí a kontroluje provoz účelových komerčních entit OSLJ-B 
patřících nebo ovládaných, dbá o jejich prosperitu, účelný rozvoj a o návratnost do 
nich vložených investic. 

                                                 
4
 Velký kapitulář je činovníkem Mezinárodní vlády, je jmenován Velmistrem a organizaci ceremonií 

OSLJ na mezinárodní úrovni. 
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3)  
Provizor o své činnosti podává Velké radě roční zprávu. 
 
 
Článek 33 – Duchovní rada OSLJ-B 
 
1)  
Duchovní rada je orgánem výkonu duchovní správy v OSLJ-B, je relativně autonomní 
a nemá žádné výkonné pravomoci. 
 
2)  
Duchovní radu OSLJ-B tvoří všechny osoby duchovního stavu, které jsou členy 
OSLJ-B. 
 
3)  
Všichni kaplani působí v OSLJ-B na základě svolení svých církevních představených. 
 
4)  
Duchovní rada řídí veškerý duchovní život OSLJ-B. Organizuje a řídí Mše svaté, 
Bohoslužby slova, Pobožnosti, Bdění na modlitbách, řádové Vigilie, Duchovní poutě, 
Denní modlitbu Církve, Duchovní exercicie a ve spolupráci s Kapitulářem i Investitury 
a určuje termíny a náplně duchovních aktivit. 
 
5)  
Organizuje duchovní útěchu těm, které OSLJ-B v rámci svých charitativních činností 
bere pod svou ochranu. 
 
6)  
Vykonává na poli duchovním úkoly svěřené jí církevním představeným, Velmistrem, 
mezinárodní řádovou vládou, Velkopřevorem, Generální kapitulou a Velkou radou. 
 
 
Článek 34 – Soudní stolice OSLJ-B 
 
1)  
Spory by v OSLJ-B vůbec neměly být, nebo by alespoň měly být co nejrychleji 
ukončeny. Ve zcela mimořádných případech sporů mezi členy OSLJ - B o řádových 
věcech a v případech provinění členů OSLJ-B proti ustanovením Velmistra a 
Velkopřevora, porušení loajality a v případech porušení rytířského způsobu života 
může OSLJ - B zřídit ad hoc jednostupňovou Soudní stolici s pravomocí provinění 
projednat, pojmenovat, zveřejnit a trest vykonat. 
 
2)  
Soudní stolici svolává a ze tří rytířů OSLJ-B jmenuje řádový Justiciár5, jmenovaný ad 
hoc Velkopřevorem. 
 

                                                 
5
 Justiciár je člen OSLJ-B, zpravidla právník, jmenovaný Velkopřevorem za účelem vyřešení sporu. 
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3)  
Nikdo z rytířů povolaných Justiciárem za soudce Soudní stolice OSLJ-B nesmí toto 
pověření odmítnout, leda by mohl doložit, že je ve věci podjatý. 
 
4)  
Justiciár vykonává funkci žalobce a posléze i vykonatele trestu. 
 
5)  
Obviněný člen OSLJ-B, jehož věc se projednává, má právo na obhájce z řad členů 
OSLJ-B, kterého si zvolí, aniž by zvolený měl právo tuto volbu odmítnout, ledaže by 
byl ve věci podjatý a mohl to věrohodně prokázat. 
 
6)  
Řízení před Soudní stolicí OSLJ-B se řídí Procesním kodexem OSLJ-B. 
 
7)  
Rozhodnutí Soudní stolice OSLJ-B je konečné. 
 
8)  
Velkopřevor má právo cestou milosti zmírnit udělený trest. 
 
9)  
Za jednotlivá provinění lze podle jejich charakteru a konkrétnéch okolností a úvahy 
Soudní stolice OSLJ-B uložit některý z následujících možností trestů: 

a) veřejná omluva s pokáním 
b) suspenzace ze svěřeného úřadu 
c) almužna ve prospěch konkrétního charitativního projektu OSLJ-B 
d) degradace o jeden či více stupňů až do hodnosti BLJ 
e) podmínečné vyloučení z OSLJ-B 
f) vyloučení z OSLJ-B zahrnující v sobě odebrání všech řádových hodností, 

vyznamenání a důstojenství, odebrání erbu, vymazání z řádového armoriálu . 
 
10)  
Tresty se ukládají jen v té míře, která je nezbytně nutná k dosažení nápravy. 
 
11)  
Odmítnutí podrobit se rozsudku Soudní stolice OSLJ-B zakládá ipso facto vyloučení. 
 
 

HLAVA VI – HOSPODAŘENÍ OSLJ - B 
 
 
Článek 35 – Zásady hospodaření 
 
1)  
OSLJ-B je způsobilé nabývat práva, mít majetek a zavazovat se v majetkových 
věcech. 
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2) 
OSLJ-B může pro naplnění svých cílů vyvíjet podnikatelskou činnost. 
 
3) 
OSLJ-B svůj majetek spravuje, rozmnožuje a zejména používá v souladu se svou 
tradicí, svým posláním a v souladu s vytvářením řádového díla. 
 
4) 
S majetkem OSLJ-B hospodaří se schválením Velmistra Velká rada v souladu 
s plánem hospodaření, který vytváří, nařízeními OSLJ a obecně závaznými právními 
předpisy České republiky. 
 
2)  
Velká rada vydává počet ze svého hospodaření za uplynulý fiskální rok každé 
Generální kapitule.  
 
5) 
Vyúčtování za uplynulý fiskální rok je každoročně předkládáno církevnímu 
představenému, určenému ČBK. 
 
6) 
Po schválení Generální kapitulou a církevním představeným jsou výsledky 
hospodaření zveřejněny formou výroční zprávy. 
 
 
 

HLAVA VII – ZÁNIK OSLJ - B 
 
 
Článek 36 – Rozpuštění OSLJ - B 
 
1)  
OSLJ-B může být rozpuštěno rozhodnutím Velmistra OSLJ z důvodů opakované a 
hrubé neloajality. 
 
2)  
OSLJ-B může být rozpuštěno jednomyslným rozhodnutím Generální kapituly. 
 
3) 
OSLJ-B může ze závažných důvodů zrušit Česká biskupská konference. 
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     Článek 35 – Majetkový zůstatek po zániku OSLJ - B 
 
1)  
Bude-li OSLJ-B rozpuštěno, stává se dosavadní Velká rada Likvidační komisí, která 
provede likvidaci OSLJ-B. 
 
2)  
Likvidační zůstatek, který zůstane po vyrovnání všech závazků OSLJ-B, včetně 
veškerých insignií a archivů bude pod dozorem církevního představeného odevzdán 

mezinárodní nevládní organizaci OSLJ-B (č.reg. MV ČR VS-9323/SDR/1-2005) či 
OSLJ k rukám Velmistra. 
 
 
 

HLAVA VIII – USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ 
 
1)  
Tyto stanovy vstupují v platnost dnem přijetí Českou biskupskou konferencí 
o povolení vzniku OSLJ-B jako soukromého sdružení křesťanů. 
 
2) 
Jakékoliv další změny či přepracování stanov vyžadují schválení církevního 
představeného, jemuž přísluší zřízení OSLJ-B. 
 
3) 
K jakýmkoliv dalším změnám těchto stanov budiž přistoupeno s pokorou, po zralé 
úvaze a s ohledem na prospěch církve a Vojenského a špitálního Řádu svatého 
Lazara Jeruzalémského – Bohemia jako celku. 
 
  
 
 
 
 
 
 


