
VÝNOS VELMISTRA
VOJENSKÉHO A ŠPITÁLNÍHO ŘÁDU SVATÉHO LAZARA JERUZALÉMSKÉHO

Jeho Excelence, velevážený don Carlos Gereda y Borbón, markýz z Almazánu po konzultaci s členy 
řádového řídícího pracovního výboru  (Order´s Governance Working Committee) rozhodl následovně:

1. Vzhledem ke komplikované situaci v České republice rozhodl vytvořit pozici velkopřevora ve 
Velkobailiviku České republiky (dále jen Český Velkobailivik – CGB)jako svého osobního 
representanta. Na návrh Jeho Císařské a Královské Výsosti Andrease Salvátora Habsburského, 
GCLJ – J, jmenoval do této funkce hraběte Ludvíka Belcredi s hodností KLJ – J. Hrabě Belcredi 
bude representovat náš Řád u České biskupské konference, ekumenické rady církví, u české 
šlechty a ostatních křesťanských řádů. Bude pracovat pro sjednocení Řádu v České republice a 
jako moravský hrabě bude dohlížet na aktivity Moravského bailiviku. Protokolárně bude mít 
přednost před velkobailivem. Bude se zúčastňovat na zasedání Velké rady CGB a svou činnost 
bude koordinovat s velkobailivem.

2. Velmistr akceptoval návrh Velké rady CGB a jmenoval chev. Davida Miřejovského , KLJ, CMLJ 
novým velkobailivem. Chev. Miřejovský je povýšen do hodnosti KCLJ. Velkobailiv je 
statutárním zástupcem CGB před úřady České republiky, je v kontaktu s řídícími orgány Řádu a 
zodpovídá za výkonné řízení velkobailiviku.

3. Velmistr očekává návrh nového kancléře a nového špitálníka CGB. Návrh jména nového 
bailiva pro Moravu může být zaslán pouze v případě, že situace Moravského bailiviku je 
vyřešena a ten plní své povinnosti ( good standing)

4. Velmistr rozhodl, že je nutné vyřešit situaci s Moravským bailivikem, který neplatil roční 
mezinárodní členské příspěvky Velkobailiviku České republiky, tak jak to vyžadují řádové 
vyhlášky.  Přitom je uznáváno, že členové Moravského bailiviku platili příspěvky každý rok na 
konto Moravského bailiviku, částky však nebyly převedeny CGB, aby byly zaslány na řádové 
mezinárodní bankovní konto.  Jestliže dlužné příspěvky nebudou okamžitě zaplaceny, 
Moravský bailivik neplnící své povinnosti ( not being in good standing)musí být oznámen  
Velkému výkonnému výboru (Grand Executive Committee) k dalšímu řešení.

Tento výnos budiž sdělen všem funkcionářům Velkobailiviku České republiky a nechť je zajištěn výkon 
vůle našeho velmistra a členů řídícího pracovního výboru Řádu.

Dáno v našem sídelním městě Chev. Edward B. White, GCLJ
Madridu, dne 14. července L.P.2013              velkokancléř

    Dáma Marny Gilluly, DGCLJ
            Vice-velkokancléř(administrace)


