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ČLÁNEK  l

1.1 CHARAKTER ŘÁDU
Vojenský a  špitální  řád   svatého  Lazara  Jeruzalémského  je  mezinárodní  ekumenický  řád 
křesťanské rytířskosti.  Je to zároveň vojenský humanitární řád a špitální řád zasvěcený péči a
pomoci nemocným a chudým a obraně křesťanské víry a tradic a zásad křesťanské rytířskosti.



ČLÁNEK 2

2.1 NÁBOŽENSTVÍ
Všichni členové Řádu musí být praktikujícími členy uznávaných křesťanských církví a jsou 
zavázáni svým životem, majetkem a ctí podporovat principy křesťanství.  Osoby, jež nejsou 
křesťanského vyznání, mohou být přidruženy k Řádu jako společníci.

ČLÁNEK 3

3.1 POSLÁNÍ ŘÁDU
Posláním Řádu je:
Podporovat a bránit křesťanskou víru
Pokračovat ve své historické podpoře křesťanů ve Svaté Zemi
Podporovat, chránit a pomáhat chudým, nemocným a postiženým, zvláště těm, kdo trpí leprou 
a podobnými chorobami
Prosazovat a zachovávat principy křesťanského rytířství
Usilovat o jednotu křesťanů
Následovat Kristovo učení
Svými aktivitami na charitativním, humanitárním, zdravotnickém a vzdělávacím poli se Řád 
snaží podporovat splnění cílů a principů Charty Spojených národů a zákonů Evropské unie

ČLÁNEK 4

4.1 ŘÁDOVÝ KŘÍŽ
Řádový kříž je podle tradice zelený osmihrotý kříž, běžně zvaný maltézský, zelené barvy.

ČLÁNEK 5

5.1 ZNAK ŘÁDU
Znak Řádu je zelený kříž na stříbrném štítu, podloženém osmihrotým křížem a obtočeném 
řádovým řetězem. Štít spočívá na řádovém plášti se zlatými střapci a ozdobami, na jehož levé 
straně je osmihrotý zelený kříž. Nad štítem je orientální koruna Řádu černě podšitá, nesoucí 
zlatou kouli s křížem. Pod štítem je řádové heslo: „Atavis et Armis“.

5.2 PEČEŤ ŘÁDU
Řádová pečeť se skládá z z řádového znaku a nápisu: „S. Ordinis Sancti Lazari in Jerusalem“.

5.3 HESLO ŘÁDU
Řádovým heslem jsou latinská slova „Atavis et Armis“.

ČLÁNEK 6

6.1 INVOKACE
Každá oficiální listina Řádu musí být uvedena tradiční invokací: „ Ve jménu Boha, Panny 
Marie a svatého Lazara“ nebo invokací: „Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého“ nebo 
provoláním s podobným obsahem.

ČLÁNEK 7



7.1 SÍDLA ŘÁDU
Řádová sídla jsou následující:

Titulární sídla Řádu, jež byla postupně v Jeruzalémě, St.Jean d´Acre a na zámku v Boigny ve 
Francii. Jejich zříceniny a současný zámek zůstávají titulárním sídlem.
Magistrální sídlo Řádu bude na místě, které určí Velmistr.
Administrativní sídlo Řádu bude určeno umístěním Velkokancléřství Řádu.

ČLÁNEK 8

8.1 VEDENÍ ŘÁDU
Řádovou vládu bude tvořit:

Velmistr
Generální Kapitula
Velká magistrální rada
Velký výkonný výbor
Velká rada
a hlavy (představitelé)  národních jurisdikcí

8.2 VELMISTR
Velmistr je nejvyšším představitelem Řádu. Veškerá moc a autorita je mu svěřena Generální 
kapitulou, pokud zde není stanoveno jinak. Je volen Generální kapitulou. Musí být aktivním 
členem Řádu a členem panovnické rodiny, bývalé panovnické rodiny, nebo osobností nesoucí 
dědičný titul vysoké šlechty.
Má být  ustanoven  do  hodnosti  Velmistra  doživotně,  avšak  složením přísahy,  jak  je  dále 
stanoveno,  souhlasil,  že  jeho  služba  jako  nejvyšší  hlavy  Řádu  potrvá  do  odchodu  na 
odpočinek,  abdikace,  až dosáhne věku 75 let,  nebo se stane nezpůsobilým,  nastane –li  to 
dříve.
Při  dosažení  věku 75 let  může  být  znovu  ustanoven  Velkou magistrální  radou   na  další 
období, ne delší než 5 let. V případě jeho nezpůsobilosti, jež způsobí neschopnost ke službě, 
může  Velká  magistrální  rada  svolat  shromáždění  Generální  kapituly,  která  se  může 
rozhodnout zvolit nástupce.
Poté,  co  Velmistr  přestane  vykonávat  činnost  nejvyšší  hlavy  Řádu,  může  obdržet  titul 
Velmistr emeritus.
Před  instalací  do  úřadu  nejvyšší  hlavy  Řádu  musí  Velmistr  v přítomnosti  Duchovního 
protektora  ve  shromáždění  buď  Generální  kapituly  nebo  Velké  magistrální  rady  složit 
následující slib:
„Slavnostně slibuji před Všemohoucím Bohem, že budu ctít,  zachovávat a plnit jeho svatá 
přikázání a zajišťovat, aby byla zachovávána, ctěna a plněna, co bude v mých silách, budu 
spravovat a vést Vojenský a špitální řád Svatého Lazara Jeruzalémského věrně a zbožně, jak 
odpovídá povinnosti a důstojnosti Velmistra. Budu zachovávat stanovy, předpisy, dekrety a 
zvyklosti  Řádu a dbát,  aby byly stejně zachovávány a plněny všemi  členy Řádu. Tak mi 
pomáhej Bůh.“

8.2.1 KOADJUTOR
Koadjutor,  pokud  existuje,  je  nejvyšším  hodnostářem  po  Velmistrovi  a  po  emeritním 
Velmistrovi.  Koadjutor musí být členem Řádu před svým jmenováním a musí  být členem 
panovnické rodiny, bývalé panovnické rodiny, nebo příslušníkem nejvyšší šlechty. Jmenuje 
ho Velmistr na doporučení a se souhlasem Velké magistrální rady. Slouží po dobu setrvání 



Velmistra  v úřadu.  Koadjutor  převezme  úřad  Velmistra,  pokud  je  Velmistr  nemocen, 
nezpůsobilý, či jinak dočasně neschopen plnit povinnosti svého úřadu. V případě dlouhodobé 
či trvalé nezpůsobilosti Velmistra, potvrzené Velkou magistrální radou, nebo jeho smrti  či 
abdikace,  Koadjutor  se  stává  prozatímním Velmistrem,  dokud  Generální  kapitula  nezvolí 
Velmistrova nástupce. Se souhlasem Velké magistrální rady se může stát kandidátem na tento 
úřad.

8.2.2 NEOBSAZENÉ ÚŘADY VELMISTRA A KOADJUTORA
V případě,  že  Velmistr  není  schopen  vykonávat  svůj  úřad,  bude  Řád řízen  Koadjutorem, 
dokud Velmistr nebude schopen se ujmout svých povinností, nebo dokud nebude zvolen nový 
Velmistr. Pokud bude uprázdněn rovněž úřad Koadjutora, pak za těchto okolností, a pouze 
tehdy, bude Řád spravován Velkým Výkonným Výborem, dokud nebude zvolen Velmistr.

8.2.3 EMERITNÍ VELMISTR
Velmistr,  jenž  obdrží  hodnost  emeritního  Velmistra,  je  držitelem této  hodnosti  do  konce 
života. Emeritní Velmistr je v Řádu ceremoniálně na druhém místě po Velmistrovi.

8.2.4 JMENOVACÍ PRAVOMOCI VELMISTRA
Velmistr jmenuje všechny vysoké hodnostáře a ostatní členy Velkého Magisteria, pouze za 
podmínek stanovených v Článku 9 tohoto dokumentu. Je též povinen potvrzovat volbu všech 
Velkopřevorů,  Velkobaillivů,  Převorů,  Baillivů  a  ostatních  hlav  jurisdikcí.  Je  jedinou 
autoritou  k udělování  dekorací  Rytířů  Velkého  Kříže,  Dam  Velkého  Kříže  a  Církevního 
Velkého Kříže Řádu, a podobně stejných hodností Meritních (zasloužilých) Společníků Řádu.

8.2.5 DELEGACE PRAVOMOCI
K usnadnění řízení záležitostí  a práce Řádu může Velmistr  na doporučení a se souhlasem 
Velkého výkonného výboru delegovat v určeném rozsahu jak pokládá za vhodné některé své 
pravomoci a práva pro určitou přesně  specifikovanou činnost Řádu některému z řádových 
hodnostářů.

8.2.6 NESOUHLAS S PŘIJETÍM
Žádná osoba nemůže být přijata za člena Řádu nebo být přidružena k Řádu jako společník při 
nesouhlasu Velmistra.

8.2.7 VYLOUČENÍ A ODVOLÁNÍ Z ÚŘADU
Členové mohou být vyloučeni z Řádu Velkým výkonným výborem, pokud poruší cíle, úkoly 
nebo pravidla činnosti nebo cti Řádu, nebo jinak selžou při plnění povinností a odpovědnosti 
členství a loyality k Řádu. Kterýkoliv člen zastávající úřad či hodnost v Řádu může být tohoto 
úřadu či  hodnosti  zbaven Velkým výkonným výborem, pokud se tento rozhodne vlastním 
rozhodnutím, že tento postup je v nejlepším zájmu Řádu.

8.2.8 FUNKČNÍ OBDOBÍ
Všichni členové Řádu ustanovení do nějakého úřadu nebo hodnosti v Řádu mají v takovém 
úřadu či hodnosti sloužit dle vůle Velmistra po dobu stanoveného časového období. Nicméně 
je  stanoveno,  že  pokud  není  níže  vysloveně  uvedeno  jinak,  žádné  funkční  období  nemá 
přesáhnout  deset  let.  Velmistr  může  na  doporučení  a  se  souhlasem  Velkého  výkonného 
výboru prodloužit  takové funkční období úřadu či  hodnosti  na další  období,  které celkem 
nepřesáhne pět let navíc.

8.3 GENERÁLNÍ KAPITULA



Nejvyšším vládnoucím orgánem a zdrojem veškeré moci v Řádu je Generální kapitula, když 
se shromáždí. V době, kdy není shromážděna Generální kapitula, je tato moc delegována a 
svěřena Velmistrovi, pokud v tomto textu není stanoveno jinak. Generální kapitula se skládá 
ze všech členů Řádu od hodnosti  rytíře  nebo dámy.  Hodnost  je  ověřena  podpisem hlavy 
národní  jurisdikce,  k níž  každý  náleží.  Každý  takový  rytíř  či  dáma  mají  být  oprávněni 
hlasovat na Generální Kapitule, buď osobně, nebo písemnou plnou mocí, kterou poskytnou 
hlavám  národních  jurisdikcí,  ke  kterým  příslušný  rytíř  či  dáma  patří.  Každé  usnesení 
Generální kapituly musí být nezvratně platné, pokud bude schváleno pozitivním hlasováním 
nejméně dvoutřetinové většiny oprávněných kapitulářů, přítomných buď osobně, nebo plnou 
mocí.
Velký Refendář musí svolat Generální Kapitulu na základě nařízení Velmistra, nebo při úmrtí 
Velmistra na příkaz Velké magistrální rady. Kdykoliv je svolána Generální Kapitula, musí být 
pozvánka a program zaslány hlavám národních jurisdikcí alespoň 120 dnů předem.

8.4 VELKÁ MAGISTRÁLNÍ RADA
Velká magistrální rada je nejvyšší výkonný orgán Řádu, schvaluje všechny kandidáty na úřad 
Velmistra anebo Koadjutora. Skládá se z všech nejvyšších hodnostářů Řádu. Musí se scházet 
ne méně než jednou za dva roky. Svolává ji Velký Refendář na příkaz Velmistra či Velkého 
výkonného výboru. Členové musejí  obdržet pozvánku a program alespoň 90 dnů předem. 
Jednání  Velké  magistrální  rady  předsedá  Velmistr  nebo  člen  Velké  magistrální  rady  jím 
pověřený.

8.5 VELKÝ VÝKONNÝ VÝBOR
Velký  výkonný  výbor  je  hlavním  vládnoucím  orgánem  Řádu.  Zodpovídá  za  dozor  a 
koordinaci  výkonu  usnesení,  přijatých  Velkou  magistrální  radou,  právě  tak  další 
zodpovědnosti, jež mu může delegovat a k nimž ho může zplnomocnit Velmistr nebo Velká 
magistrální rada. Velký výkonný výbor je složen z nejvyšších hodnostářů, ne méně než dvou 
hlav národních jurisdikcí, a dalších hodnostářů určených Velko magistrální radou. Velmistr je 
členem  ex  officio.  Velký  výkonný  výbor  svolává  Velmistr,  Velkokomandér  Řádu  nebo 
Velkopřevor Řádu.

8.6 VELKÁ RADA
Velká  Rada zodpovídá  za  vyhodnocování  a  rozhodování  ve  sporných bodech,  neshodách 
v řízení nebo v interpretaci  ustanovení  Ústavy,  stanov a předpisů Řádu a dekretů Velkého 
Magisteria. Velkou Radu tvoří pět členů: dva členové Velkého výkonného výboru, dvě hlavy 
národních jurisdikcí.  Předsedá jí Velkokomandér  Řádu, Velkopřevor Řádu, nebo jiný člen 
Velkého  výkonného  výboru.  Všichni  členové  musejí  být  jmenováni  Velmistrem.  Velkou 
Radu svolává Velký výkonný výbor.

8.7 HLAVY NÁRODNÍCH JURISDIKCÍ
Shromáždění hlav (představitelů) národních jurisdikcí se musí konat minimálně jedenkrát za 
dva roky. Skládá se z hlav národních jurisdikcí, nebo jejich pověřených zástupců, a z členů 
Velké magistrální rady. Shromáždění svolává Velmistr. Pozvánka a program shromáždění se 
musí předat hlavám národních jurisdikcí a členům Velké magistrální  rady alespoň 90 dnů 
předem. Shromáždění hlav národních jurisdikcí předsedá Velmistr  nebo jím pověřený člen 
Velké magistrální rady.

8.8 HLASOVÁNÍ PLNOU MOCÍ



Hlasování plnou mocí není přípustné na žádném shromáždění, vyjma Generální Kapituly, jak 
stanoví Článek 8, oddíl 8.3 Ústavy.

8.9 HLASOVÁNÍ
Hlasování v Řádu musí být prováděno následovně:
   
    Generální  Kapitula: Hlasování  na  Generální  kapitule  se  musí  konat  v souladu 
s ustanoveními  článku 8, oddíl 8.3 Ústavy.
   Velká magistrální rada: Každý člen Velké magistrální rady má jeden hlas ke každému 
projednávanému bodu.
   Velký výkonný výbor: Každý člen Velkého výkonného výboru má jeden hlas ke každému 
projednávanému bodu.
   Velká Rada: Každý člen Velké Rady má jeden hlas ke každému projednávanému bodu.
   Shromáždění hlav jurisdikcí: Každá hlava národní jurisdikce, nebo, v její nepřítomnosti, 
její pověřený zástupce má jeden hlas ke každému projednávanému bodu.

ČLÁNEK 9

9.1 NEJVYŠŠÍ HODNOSTÁŘI
Velmistr je povinen jmenovat nejvyšší hodnostáře Řádu a vymezit jejich funkce, pravomoci a 
zodpovědnosti.  Nejvyšší  hodnostáři  Řádu  jsou  Velkokomandér  Řádu,  Velkopřevor  Řádu, 
Církevní  Velkopřevor  Řádu,  Velkokancléř,  Velkorefendář,  Velkošpitálník,  Velkosoudce, 
Vice-velkokancléř  (administrace)  a  Vice-velkokancléř  (finance).  Velmistr,  po  poradě  a  se 
souhlasem Velkého výkonného výboru může jmenovat další vysoké hodnostáře s takovými 
pravomocemi a zodpovědnostmi, jaké uzná za nezbytné nebo vhodné.

9.1.1 VELKOKOMANDÉR ŘÁDU
Velkokomandér Řádu se zmocněním Velmistra má  funkci nejvyššího výkonného hodnostáře 
Řádu  a  zodpovídáv těsné  spolupráci  s Velkopřevorem  Řádu  za  řízení  výkonného  úseku, 
administrativu a finanční hospodaření Řádu,.

9.1.2 VELKOPŘEVOR ŘÁDU
Velkopřevor Řádu působí jako nejvyšší provozní hodnostář Řádu a je zodpovědný za chod 
výkonného úseku, administrativy a financí v těsné spolupráci s Velkokomandérem Řádu.

9.1.3 CÍRKEVNÍ VELKOPŘEVOR ŘÁDU
Církevní Velkopřevor Řádu s pomocí duchovní pomocné rady bude poskytovat rady a pomoc 
národním jurisdikcím a informovat Velmistra a Velko magistrální radu o všech církevních a 
duchovních záležitostech Řádu. Velmistr jmenuje Církevního Velkopřevora Řádu po poradě 
se Duchovním Protektorem.

9.1.4 VELKOKANCLÉŘ
Velkokancléř má dohlížet na finanční a výkonný úsek Řádu a plní další povinnosti, k nimž 
může být zmocněn.

9.1.5 VELKÝ REFENDÁŘ
Velký  Refendář  Řádu  dohlíží  na  přípravu  a  správný  protokolární  průběh  a  řízení  všech 
oficiálních  shromáždění  Řádu.  Když  je  náležitě  vyzván,  zodpovídá  za  včasné  doručení 



pozvánek  na  Generální  Kapitulu  a  shromáždění  Velké  magistrální  rady,  stejně  jako  za 
kontrolu a schválení volebních seznamů a plných mocí od národních jurisdikcí.

9.1.6 VELKOŠPITÁLNÍK
Velkošpitálník  je  vedoucím  lékařským  hodnostářem  Řádu.  Zodpovídá  za  informování 
Velmistra a Velké magistrální rady a národních jurisdikcí o špitálních aktivitách Řádu a tyto 
s nimi konsultuje.

9.1.7 VELKOSOUDCE
Velkosoudce, jenž musí být právník, je vedoucím právním hodnostářem Řádu. Je zodpovědný 
za právní záležitosti Řádu a má poskytovat informace Velmistrovi, Velké magistrální radě, 
Velkému výkonnému výboru a národním jurisdikcím ve věcech právních záležitostí, jež se 
týkají Řádu.

9.1.8 VICE-VELKOKANCLÉŘ PRO ADMINISTRATIVU
Vice-velkokancléř pro administrativu působí jako vedoucí administrativní hodnostář Řádu a 
je zodpovědný za administrativní záležitosti Řádu.

9.1.9 VICE-VELKOKANCLÉŘ PRO FINANCE
Vice-velkokancléř pro finance působí jako vedoucí finanční hodnostář Řádu a je zodpovědný 
za finanční záležitosti Řádu.

ČLÁNEK 10

10.1 DUCHOVNÍ PROTEKTOR ŘÁDU
Dle  starobylé  tradice  je  Duchovním  Protektorem  Řádu  Jeho  Blaženost  melchitský 
řeckokatolický  patriarcha  Antiochie  a  celého  Východu,  Alexandrie  a  Jeruzaléma.  Je 
ochráncem naší spirituální integrity. Duchovní Protektor poskytuje Řádu duchovní podporu a 
vedení  s pomocí  a  ve  spolupráci  s Církevním  Velkopřevorem.  V případě  neschopnosti  či 
absence Duchovního Protektora přebírá jeho povinnosti Církevní Velkopřevor.

ČLÁNEK 11

11.1 ŘÍZENÍ ŘÁDU
Velmistr, Velká magistrální rada a Velký výkonný výbor Řádu mohou vyhlašovat stanovy a 
předpisy,  nezbytné  či  vhodné  pro  řízení  Řádu,  jež  nesmějí  být  v rozporu  s jakýmikoliv 
ustanoveními této Ústavy.

11.2 STANOVY ŘÁDU
Velká magistrální rada Řádu může vydat takové stanovy a dodatky k nim, jež jsou nezbytné či 
potřebné k řízení Řádu a nejsou v rozporu s touto Ústavou. Takové stanovy a doplňky musí 
schválit  hlasováním minimálně  dvoutřetinová  většina  přítomných  členů  Velké  magistrální 
rady. Velký výkonný výbor může být se souhlasem Velmistra vyzván, aby doplňoval, rušil 
nebo  měnil  stanovy  Řádu.  Tyto  doplňky  mají  okamžitou  platnost  a  vyhlásí  se  členstvu. 
Nicméně musejí být předloženy ke schválení nejbližšímu shromáždění Velké magistrální rady 
a  pokud nebudou schváleny,  ztrácejí  platnost.  Velký Vicekancléř  pro administrativu  musí 
uchovávat kopie všech stanov a jejich doplňků a označovat datum jejich vyhlášení.

11.3 ŘÁDOVÉ PŘEDPISY



Velký výkonný výbor Řádu může vydávat takové předpisy a dodatky k nim, jež jsou nezbytné 
či potřebné k řízení Řádu a nejsou v rozporu s jakýmikoliv ustanoveními této Ústavy nebo 
stanov Řádu. Schválení takových předpisů a doplňků vyžaduje souhlas nejméně dvou třetin 
přítomných  členů Velkého výkonného výboru.  Vice-velkokancléř  pro administrativu  musí 
uchovávat kopie všech těchto předpisů a doplňků a označovat datum jejich vyhlášení.

11.4 DEKRETY VELMISTRA
Velmistr  vydává  dekrety,  jimiž  jmenuje  všechny  nejvyšší  hodnostáře,  hlavy  jurisdikcí  a 
dekrety pro ostatní záležitosti, jež jsou nezbytné pro plnění funkce Velmistra. Žádný dekret 
Velmistra nesmí být v rozporu s touto Ústavou, se stanovami ani s předpisy Řádu a nemůže je 
nahradit.

ČLÁNEK 12

12.1 NÁRODNÍ JURISDIKCE ŘÁDU
Národní  jurisdikce  Řádu  mohou  být  ustanoveny  Velmistrem  po  poradě  a  se  souhlasem 
Velkého výkonného výboru. Národní jurisdikce nemá mít méně než třicet členů.

12.2 ÚSTAVA, STANOVY A PŘEDPISY NÁRODNÍCH JURISDIKCÍ
Každá národní jurisdikce Řádu smí přijmout svou ústavu a takové stanovy a předpisy, jak je 
účelné a nezbytné pro činnost a řízení jednotlivé jurisdikce. Žádná ústava, přijatá ve shodě 
s tímto ustanovením, nesmí být v rozporu s Ústavou Řádu ani s jeho stanovami a předpisy, ani 
s žádným s Velmistrových dekretů, a ani je nenahrazuje.

ČLÁNEK 13

13.1 DODATKY K ÚSTAVĚ
Tato Ústava může být doplňována nebo jinak měněna se souhlasnou volbou minimálně dvou 
třetin členů Generální kapituly, oprávněných volit, přítomných osobně nebo plnou mocí, kteří 
byli seznámeni s navrhovaným doplňkem nebo změnou, jak stanovuje Článek 8, oddíl 8.3.

13.2 POČET A ROD
Kdykoliv  je  v této  Ústavě  užíván  singulár,  když  to  vyžaduje  souvislost,  singulár  bude 
obsahovat plurál a naopak. Mužský, ženský a střední rod zahrnují každý ostatní.

      JAZYK
Tato ústava musí být vydána v anglickém, francouzském, německém a španělském jazyce, 
což jsou úřední jazyky Řádu. V případě, že je zapotřebí překlad této Ústavy, výchozí jazyk 
bude angličtina.
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