
VELKOBAILIVIK VOJENSKÉHO A ŠPITÁLNÍHO ŘÁDU SVATÉHO LAZARA
JERUZALÉMSKÉHO V     ČESKÉ REPUBLICE

Řád kandidatury, postulátu a přijímání členů do hodností, kategorií a typů členství 

Článek I
ČLENSTVÍ, TYPY A KATEGORIE ČLENSTVÍ, HODNOSTI ČLENŮ, PŘEDSTUPNĚ ČLENSTVÍ

1. Členové Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského (dále jen OSLJ) nabývají 
hodnosti uspořádané vzestupně. Členové OSLJ, kteří jsou podle kanonického práva své církve 
svěcení nebo ordinovaní duchovní nabývají hodnosti duchovních uspořádané vzestupně.

2. Hodnosti členů OSLJ a hodnosti duchovních, ekvivalence jejich stupňů, zkratky a oslovení 
užívaná mezi členy OSLJ jsou tyto:1

Hodnost Zkratka Oslovení
Hodnost

duchovního
Zkratka Oslovení

0 Panoš Esq
Spolubratr/ 
spolusestra 
(cfr./csr.)

1 Člen MLJ
Asistent kaplan AChLJ Důstojný 

2 Důstojník OLJ
3 Komandér CLJ Kaplan ChLJ Velmi důstojný 

4
Rytíř
Dáma

KLJ
DLJ Rytíř/dáma

(chev./d.)
Senior kaplan SChLJ Nejdůstojnější

5
Rytíř komtur
Dáma komtur

KCLJ
DCLJ

6
Rytíř velkého kříže
Dáma velkého kříže

GCLJ
DGCLJ

Jeho/Její 
Excelence

Kaplan 
církevního 
velkokříže 
(kaplan prelát)

EGCLJ Jeho Excelence

3. Synové a dcery členů v hodnostech KLJ, KCLJ a GCLJ resp. DLJ, DCLJ DGCLJ mohou požádat 
o členství v OSLJ podle dědičného práva.2  Pro manželské syny a dcery ekvivalentních hodností 
duchovních se může tohoto ustanovení použít obdobně.

4. Členové v hodnostech KLJ, KCLJ a GCLJ resp. DLJ, DCLJ DGCLJ jsou v těchto kategoriích:3

a) Kategorie po právu pro členy kteří splnili požadavky nobility podle čl. IV. odst. 5.
b) Kategorie podle cti pro ostatní členy.

5. Členové, kteří se nepodílejí na špitální, ekumenické a jiné prospěšné činnosti OSLJ a kteří neplatí 
příspěvky, budou převedeni na seznam neaktivních členů.4 Tím pozbývají členství v ČVB a OSLJ.

6. Členství v OSLJ musí předcházet postulát. Postulanti nejsou členy OSLJ. 
7. Postulátu může předcházet kandidatura. Kandidáti nejsou členy OSLJ.

Článek II
KANDIDATURA

1. Křesťan, který o své vůli projeví zájem o postulát a členství v OSLJ může na území jurisdikce  
Českého velkobailiviku (ČVB) oslovit velitele některé z komend, která mu je místně nebo jinak 
nejbližší, nebo jiného člena Velké rady s žádostí o kandidaturu.

2. Oslovený člen Velké rady orientačně posoudí žadatelovu potenciální způsobilost pro postulát a 
členství. Pokud shledá, že žadatel vykazuje takové vlastnosti a postavení, které by byli ku 

1 Čl. 4.6 a 4.9 Stanov OSLJ
2 Čl. 4.5 Stanov OSLJ
3 Čl. 4.7 a 4.8 Stanov OSLJ
4 Čl. 4. 14 Stanov OSLJ



prospěchu OSLJ a naplnění jeho poslání,5 přijme jej do kandidatury.  Přijal-li do kandidatury 
žadatele člen Velké rady, který není velitelem komendy, přidělí kandidáta k některé komendě po 
vzájemné dohodě s jejím velitelem.

3. Velitel komendy  podle svého uvážení seznamuje kandidáta se členy, charakterem a posláním 
OSLJ, dále zve kandidáta na vhodné akce ČVB zejména duchovního a charitativního rázu. Může 
kandidátovi svěřovat vhodné úkoly z činnosti ČVB, při jejichž plnění nemůže utrpět OSLJ 
morální ani materiální škodu.

4. Kandidát může sám svou kandidaturu ukončit
a) oznámením veliteli komendy, ke které náleží, nebo jinému orgánu ČVB
b) vlastní pasivitou

5. Velkobaili nebo velitel komendy, ke které kandidát náleží,  může svým rozhodnutím  kandidaturu 
s okamžitou platností ukončit. Proti tomuto ukončení kandidatury není odvolání.

6. Kandidátovi může ukončit kandidaturu Velká rada ČVB. Proti tomuto ukončení kandidatury není 
odvolání.

7. Kandidátovi, kterému byla kandidatura ukončena podle čl. 6 nebo 7,  sdělí tuto skutečnost velitel 
komendy, ke které kandidát náležel, a to citlivým a důstojným způsobem. Je-li to vhodné může 
uvést důvody. 

8. Kandidát, kterému byla kandidatura ukončena podle odst. 6 a 7,  se smí opětovně o kandidaturu 
ucházet nejdříve po uplynutí sedmi let. Velkobali může v mimořádných a odůvodněných 
případech tuto lhůtu zkrátit. 

9. Kandidát, který ukončil kandidaturu podle čl. 5, může svou kandidaturu obnovit za předpokladu, 
že uspokojivě vysvětlí, jaké překážky vedly k jeho ukončení kandidatury, a prokáže, že pominuly. 
O obnovení kandidatury rozhodne ten člen výkonné rady ČVB, který mu kandidaturu udělil.   

Článek III
POSTULÁT

1. O přijetí do postulátu může požádat křesťan, ve výjimečných případech katechumen,  
a) který je minimálně tři měsíce kandidátem a k postulátu jej doporučil velitel komendy.
b) kterému vstup do postulátu nabídl respektovaný člen OSLJ, který může dosvědčit jeho 

způsobilosti pro postulát a členství podle předpisů OSLJ.
c) který se může stát členem podle dědičného práva podle čl. I odst. 3.

2. Postulát trvá minimálně jeden rok, maximálně sedm let. Velkobaili může minimální i maximální 
dobu postulátu v jednotlivých případech upravit.

3. O postulát se žádá na formuláři - přihlášce doručené Velké radě ČVB prostřednictvím některého 
z jejích členů. K přihlášce je třeba přiložit podrobný životopis, doklad o křtu, výpis z rejstříku 
trestů, doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, dobrozdání duchovního správce o křesťanské 
praxi (u postulantů – laiků), svolení církevního představeného dle kanonického práva postulantovi
církve ke vstupu do OSLJ (u postulantů – duchovních nebo řeholníků), souhlas se zpracováním 
osobních dat podle zvláštního právního předpisu,6 průkazovou fotografii event. další přílohy podle
požadavků velitele komendy nebo Velké rady ČVB. Velkobaili může rozhodnout o upuštění od 
požadavku na některou z příloh. Upustit od potvrzení o křtu a od svolení představeného u 
postulantů duchovních nebo řeholníků lze pouze tehdy, jsou-li tyto skutečnosti s jistotou 
prokázány jinak. Od souhlasu se zpracováním osobních dat upustit nelze.

4. Přijetí do postulátu schvaluje Velká rada ČVB. Velká rada ČVB zkoumá přiložené doklady 
k přihlášce do postulátu podle čl. 3. Na zasedání výkonné rady ČVB, která o žádosti rozhoduje, je 
třeba osobně slyšet žadatele. Velkobaili může od osobní přítomnosti žadatele upustit. Dále je třeba
slyšet nebo číst písemné doporučení velitele komendy, ve které byl žadatel kandidátem, nebo 
člena, který žadatele k postulátu vyzval. 

5 Čl 4.1 Stanov OSLJ
6 Zákon č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.



5. Velká rada neschválí žádost o postulát žadateli, který nemůže do uplynutí maximální doby 
postulátu splnit všechny předpoklady členství v OSLJ podle čl. IV.

6. Pokud Velká rada ČVB žádost přijetí do postulátu neschválí, musí současně rozhodnout o 
pokračování či ukončení kandidatury žadatele, je-li žadatel kandidátem. 

7. Na postulanta se vztahují obdobně ustanovení čl. II odst.3. Postulant je v době postulátu povinen 
absolvovat důkladný  pastorační rozhovor s kaplanem ČVB, kterého určí velkobaili. Cílem 
pohovoru je zjistit zralost postulantovy křesťanské praxe a duchovní povolání k plnění poslání 
OSLJ.

8. Postulát končí
a) přijetím za člena
b) uplynutím maximální doby postulátu včetně prodloužení podle odst. 2.
c) ukončením z rozhodnutí postulanta oznámeném veliteli komendy, které byl přidělen, nebo 

jinému orgánu ČVB.
d) rozhodnutím velkobailiva po projednání ve Velké radě ČVB.

9. Proti ukončení postulátu není možné odvolání. Postulant,  kterému byl postulát ukončen podle 
odst. 7  písm. d),  smí o postulát žádat nejdříve po uplynutí sedmi let. Velkobali může 
v mimořádných a odůvodněných případech tuto lhůtu zkrátit. Postulant, který ukončil postulát 
podle čl. 7 písm. c) může znovu požádat o přijetí do postulátu za předpokladu, že uspokojivě 
vysvětlí, jaké překážky způsobily ukončení postulátu, a prokáže, že pominuly.  

Článek IV.
PŘEDPOKLADY ČLENSTVÍ

1. Členem OSLJ se může stát praktikující křesťan dobré pověsti, který je zdravé mysli a takového 
zajištění a postavení, které mu umožňuje žít poctivě a plně a svobodně plnit zákony a dekrety 
OSLJ a zvládat všechny povinnosti člena.7

2. Křesťanem se pro posuzování způsobilosti ke členství rozumí osoba, která přijala křesťanskou 
víru a trojiční křest a praktikuje  v církevním společenství resp.v církvi, kterou za křesťanskou 
denominaci pokládají velké křesťanské církve usilující o jednotu v ekumenickém hnutí a kterou 
lze považovat za součást jediné svaté všeobecné a apoštolské církve v ekumenickém smyslu slova.
Křesťanství postulanta posuzuje Velká rada ČVB, která je v této věci vázána názorem duchovních
členů OSLJ resp. jejich grémia.

3. Předpokladem členství je 
a) dovršení věku 21 let.
b) dovršení věku 18 let pro postulanty pro členy podle dědičného práva.
c) dovršení věku 16 let pro přijetí do hodnosti Esq.
d) dovršení věku stanoveného postulantovi dekretem velmistra nebo jím pověřeného 

hodnostáře OSLJ.
4. Předpokladem členství je 

a) řádně absolvovaný postulát, ve kterém postulant osvědčil zralost křesťanské osobnosti, 
znalost a ztotožnění s charismatem a posláním OSLJ a schopnost přispívat jeho 
naplňování.

b) doporučení ke členství dvou členů v hodnosti KLJ resp. ekvivalentních a vyšších, nebo 
jednoho člena v hodnosti KLJ resp. ekvivalentní a vyšší, a dvou členů v hodnosti CLJ resp.
ekvivalentní, kteří kandidáta osobně znají a zaštítí jeho přijetí do OSLJ.8

c) kladné zakončení přijímacího řízení.
5. ČVB tímto řádem stanovuje vlastní kritéria pro přijetí do kategorie po právu podléhající schválení 

velmistra.9 Předpoklad členství v kategorii po právu se získává 
a) státní příslušnost ke státu, jehož právo zná pojem nobility, a člen podle tohoto práva je 

nobilitovaný

7 Čl 4.2 Stanov OSLJ
8 Čl. 4.2 Stanov OSLJ
9 Čl 4.8 Stanov OSLJ



b) státní příslušnost ke státu, jehož právo pojem nobility nezná, ale v minulosti znalo a člen 
by podle dřívějšího práva byl nobilitovaný. 

Článek V
PŘÍJÍMACÍ ŘÍZENÍ

1. Přijímací řízení k přijetí za člena je dvoustupňové v případech, kdy o přijetí rozhoduje velmistr 
nebo jím pověření hodnostáři OSLJ na mezinárodní úrovni. Přijímací řízení k přijetí za člena je 
jednostupňové v případech, kdy o přijetí rozhoduje velkobaili z pověření velmistra na národní 
úrovni

2. Dvoustupňové přijímací řízení v prvním stupni a jednostupňové přijímací řízení vykovává Velká 
rada ČVB, která působí jako přijímací komise OSLJ podle zvláštních předpisů.10 Dvoustupňové 
přijímací řízení ve druhém stupni vykonávají příslušné orgány OSLJ na mezinárodní úrovni. 
Nezbytným předpokladem konání druhého stupně přijímacího řízení je kladné završení v prvním 
stupni. 

3. Přijímací řízení postulanta se počíná na návrh velkobailiho nebo velitele komendy, ke které byl 
postulant přidělen. Dvoustupňové přijímací řízení v prvním stupni a jednostupňové přijímací 
řízení trvá nejvýše jeden rok. Během přijímacího řízení může Velká rada žádat předložení dokladů
nebo slyšení osob, které uzná za vhodné. Přijímací řízení v každém stupni končí kladně – 
doporučením ke členství v OSLJ, nebo záporně – nedoporučením ke členství v OSLJ.

4. Předpokladem započetí dvoustupňového přijímacího řízení v prvním stupni je vyplnění přihlášky 
– formuláře a přiložení požadovaných dokladů event. jejich překladů podle požadavků příslušných
orgánů OSLJ na mezinárodní úrovni. Předpokladem jednostupňového přijímacího řízení je  
doplnění  přihlášky do postulátu podle čl. III odst. 3 o vyjádření postulantovy vůle k přijetí za 
člena a doporučení ke členství podle čl. V odst. 4 písm. b).

5. Velká rada ČVB hodnotí v přijímacím řízení postulantovu způsobilost pro členství podle       čl. 
IV, zkoumá předložené dokumenty, hodnotí postulát a slyší nebo čte písemná vyjádření 
doporučujících členů podle čl. V odst. 4 písm. b) a kaplana, který vedl s postulantem pastorační 
rozhovor podle čl. III odst. 7.

6. Je-li navrženo přijetí v kategorii po právu, zkoumá Velká rada ČVB postulantův vývod předků až 
k předkovi, jehož nobilita je mimo veškeré důvodné pochybnosti. Současně Velká rada ČVB 
zkoumá doklady osvědčující pravdivost všech skutečností v postulantově vývodu předků. 
Zkoumání může svým vyjádřením doplnit expert jmenovaný velkobailim. Odmítavé stanovisko 
k přijetí postulanta v kategorii po právu nezakládá samo o sobě záporné rozhodnutí v přijímacím 
řízení a postulant může být přijat v kategorii podle cti. Je však v posuzování způsobilosti ke 
členství přitěžující okolností.

7. Velká rada ČVB rozhodne v přijímacím řízení záporně, pokud 
a) se v přijímacím řízení ukáže nezpůsobilost postulanta ke členství, kterou nelze do jednoho 

roku odstranit.
b) se proti přijetí ke členství vyslovuje kaplan, který vedl s postulantem pastorační rozhovor 

podle čl. III odst. 7
c) se proti přijetí ke členství vyslovuje velkobaili, baili, kaplani, nebo významná skupina 

respektovaných členů řádu zejména členů komendy, kam byl postulant přidělen.  
d) se bezpečně zjistí, že postulant během přijímacího řízení uvedl jakékoliv nepravdivé 

skutečnosti nebo předložil zfalšované listiny.
8. Rozhodne-li Velká rada ČVB v přijímacím řízení záporně, rozhodne současně velkobaili i o 

postulátu podle čl. II odst. 8 písm. d). Obě rozhodnutí oznámí postulantovi velitel komendy a to 
citlivým a důstojným způsobem. Je-li to vhodné může uvést důvody. 

9. Rozhodne-li Velká rada ČVB kladně ve dvoustupňovém přijímacím řízení v prvním stupni kladně,
postoupí přijímací řízení do druhého stupně. Současně s postoupením přijímacího řízení do 
druhého stupně odesílá velkobaili i doporučení o hodnosti, ve které má být postulant přijat podle 

10 Čl 4.10 Stanov OSLJ



čl. VI odst. 7.  Rozhodne-li Velká rada ČVB kladně v jednostupňovém přijímacím řízení, uvědomí
o výsledku přijímacího řízení velkobailiho.

10. Proti rozhodnutí Velká rady ČVB v přijímacím řízení není odvolání.

Článek VI
VZNIK ČLENSTVÍ 

1. Členství postulanta, který absolvoval dvoustupňové přijímací řízení, vzniká slavnostní 
investiturou  a rozhodnutím velmistra nebo jím pověřeného hodnostáře OSLJ na mezinárodní 
úrovni vyjádřeném formou dekretu o přijetí. Velmistr nebo jím pověřený hodnostář OSLJ na 
mezinárodní úrovni může rozhodnutí o přijetí odmítnout i bez udání důvodů.

2. Členství postulanta, který absolvoval jednostupňové přijímací řízení, vzniká slavnostní 
investiturou a rozhodnutím velkobailiho vyjádřeném formou dekretu o přijetí. Velkobaili může 
rozhodnutí o přijetí odmítnout i bez udání důvodů, členství pak nevzniká.

3. Slavnostní investitura je obřad přijetí do řádu jednoho nebo více postulantů podle tradic OSLJ. 
Koná se v rámci bohoslužby a její nezbytnou součástí je slib. Investitura je konstitutivním prvkem
členství v OSLJ a bez ní členství nevzniká. Postulant se na své investituře nemůže nechat 
zastoupit.

4. Investituru může vykonat výhradně velmistr nebo hodnostář OSLJ, kterého velmistr nebo 
příslušný orgán mezinárodního OSLJ k vykonání investitury zmocnil. Investitura vykonaná 
hodnostářem bez pravomocného zmocnění je neplatná, ve výjimečných případech může být 
sanována. 

5. Nelze připustit k investituře postulanta, pro nějž není podepsán dekret o přijetí. Investitura 
postulantů bez dekretu o přijetí je neplatná, ve výjimečných případech může být sanována.

6. Současně se členstvím nabývá nový člen hodnosti
a) MLJ, je-li starší 21 let, nebo starší 18 let v případě přijetí podle dědičného práva
b) Esq, je-li ve starší 16 let  a mladší  20 let
c) KLJ resp. DLJ, je-li starší 21 let a je přijat v kategorii po právu 
d) AChLJ, je-li duchovní

7. Hodnostář, který rozhoduje o přijetí, může podle svého uvážení rozhodnout o přijetí v jiné 
hodnosti, než jak je uvedeno v odst. 6. Při přijetí ve vyšší hodnosti, než jak je uvedeno v odst. 6, 
se přihlíží ke věku, životopisu a společenskému postavení postulanta, u duchovních k postavení 
postulanta v hierarchii jeho církve.

8. Členství může vzniknout neaktivnímu členu reaktivací. O reaktivaci rozhoduje po dohodě 
s neaktivním členem velkobaili po projednání ve výkonné radě ČVB. Reaktivovanému členu 
vzniká členství v hodnosti, ve které byl deaktivován, nestanoví-li velkobaili jinak. Uzná-li 
velkobali za vhodné, koná se reaktivační řízení přiměřeně podle pravidel přijímacího řízení v čl. 
V.  Podle hodnosti deaktivovaného člena se stanoví, bude-li reaktivační řízení jednostupňové nebo
dvoustupňové. Velkobaili může rozhodnout o dvoustupňovém reaktivačním řízení i v případě, že 
hodnost deaktivovaného člena odpovídá řízení jednostupňovému. Příslušné orgány OSLJ na 
mezinárodní úrovni mohou reaktivaci zakázat nebo vetovat se zpětnou platností. Reaktivovaní 
členové nemusí absolvovat investituru, členství jim vzniká podepsáním rozhodnutí o reaktivaci.

Článek VII.
USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

1. Velkobaili předkládá Velké radě rozsah svého zmocnění pro přijímání a investování 
členů podle čl. V odst. 1  a čl. VI odst. 2 a 4. Podle něj Velká rada uplatňuje tento řád.
2. Tento řád upřesňuje příslušná ustanovení Ústavy OSLJ, Stanov OSLJ a Stanov ČVB 
v platném znění. Je-li s nimi některé ustanovení v rozporu, platí ustanovení norem vyšší síly.
3. Tento řád nabývá okamžité platnosti dne 6. května 2010.

Prof. Dr. Aleš Bluma, DSM, GCLJ, m.p.
                                                                                                        Velkobailiv České republiky 


