
 

 
S T A N O V Y  S P O L K U 
LIONS CLUBS INTERNATIONAL 

 
distrikt        -          122 

�eská a Slovenská Federativní Republika (�eskoslovensko) 
 

§ 1 Název, barvy a znak, sídlo a oblast p�sobnosti 

(1) Spolek nese název "LIONS CLUBS INTERNATIONAL, distrikt - 122 

 �eská a Slovenská Federativní Republika (�eskoslovensko) ",barvy 

spolku jsou fialová a zlatá a znak má následující tvar: 

VSC/1-15582/92-R 

Registrace provedena  

Dne 8.10.1992 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

(2) Spolek má sídlo v Praze. 
 V sídle spolku p�sobí rovn�ž sekretariát distriktu. 

 

(3)Spolek vykonává svou �innost na celém území �SFR a to i bývalé, jestliže 

by došlo k rozd�lení federace na dva anebo více samostatné státy. Zahrnuje 

všechny Lions kluby na �s. území nebo na bývalém �eskoslovenském území. 
 

(4) Spolek se d�lí na distrikty. Podle pot�eby mohou být vytvo�eny regiony a 
distrikty, bude-li vytvo�en nad existujícími distrikty celostátní 
distrikt, obsahující alespo� dva distrikty. 
Distrikty jsou dále rozd�leny na regiony a regiony na pásma. Tyto 
díl�í oblasti podléhají p�íslušnému kabinetu sekretariátu. 

 

(5) Pásmo(zona)východ zahrnuje LC Bratislava Istropolis, 
 LC Bratislava 
 LC Bratislava Danubius, 
 LC Bratislava Dovina 
 LC Brno 

které p�sobí v hlavním m�st� Bratislav�, na Slovensku, Morav� nebo ve 
Slezsku. 

 
Pásmo (zona) st�ed LC Praha Orel, 

 LC Praha Ambassador, 
 LC Praha První, 
 LC Praha T.G.M. 
 LC Praha Kampa 
 LC Strahov San Giorgio 

které p�sobí v hlavním m�st� Praze. 



Pásmo (zona)      západ 
 
 
 

 
které p�sobí v �echách, mimo hlavní m�sto Prahu, jakož i další 
kluby, které vzniknou a budou p�sobit v p�íslušné zón�. 

 
§2 Ú�el 

 
Spolek, koná všeobecn� prosp�šnou, dobro�innou a na zisk nezam��enou �innost 
sloužící k prosazování cíl� LIONS CLUBS 
INTERNATIONAL, sdružuje Lions kluby v �SFR organiza�n�, 

podporuje jejich ideové cíle a koordinuje jejich spole�né aktivity. 

 

§3 Prost�edky k dosažení ú�elu spolku 

 

(1) Ú�elu spolku je dosahováno ideovými a hmotnými prost�edky. 

 
(2) Jako ideové prost�edky slouží zvlášt�: 

p�ednášky, shromážd�ní, po�ádání seminá��, realizace program� vým�ny 
mládeže resp. ú�ast na vým�nách mládeže, mládežnických táborech a 
spole�ných zájezdech, vydávání publikací, zpráv a seznam� �len�, 
z�izování a vedení archívu, a jiné obdobné prost�edky, sloužící k 
dosažení ú�elu spolku. 

 
(3) Pot�ebné hmotné prost�edky jsou získávány p�ísp�vky �len�, z výnos� 

po�ádaných akcí, z dar� a podobných dotací. 
 

§4 Vznik �lenství 
(1) �leny spolku jsou právnické osoby, všechny Lions kluby, vytvo�ené a 

�ádn� ustavené v souladu s �s. shromaž�ovacím a spol�ovacím právem, které 
vyhovují stanovám Mezinárodního sdružení Lions klub� a byly p�ijaty za 
�leny tohoto sdružení - LIONS CLUBS INTERNATIONAL. 

(2) P�i zakládání nových klub� je t�eba, aby �lenové klubu zaslali 
prohlášení o vstupu do spolku zárove� s žádostí o p�ijetí do LIONS CLUBS 
INTERNATIONAL p�íslušnému guvernérovi distriktu. 

(3) O postoupení žádosti LIONS CLUBS INTERNATIONAL rozhoduje p�íslušný 
guvernér distriktu po vyslechnutí klub� v pásmu, na jehož území má být nový 
klub založen. Postoupení žádosti sdružení m�že být bez udání d�vodu 
odmítnuto. 

(4) Je-li p�ihláška nového klubu do LIONS CLUBS INTERNATIONAL p�ijata, 
považuje se jeho vstup do LIONS CLUBS INTERNATIONAL, za schválený. 

 
§5 Zánik �lenství 
(1) �lenství zaniká zánikem právnické osoby, dobrovolným vystoupením nebo 
ukon�ením �lenství v LIONS SLUBS INTERNATIONAL podle p�íslužných ustanovení 
stanov LIONS CLUBS INTERNATIONAL. 

 
 
  
 



3, 
(2) Vystoupit lze pouze ke konci klubového roku (§ 7) a to jen zárove� s 

vystoupením z LIONS CLUBS INTERNATIONAL. Prohlášení o vystoupení je t�eba 

zaslat písemn� p�íslušnému guvernérovi distriktu. Guvernér vystoupení 

�lena p�ijme, jakmile vystupující �len vyrovná všechny své závazky, 

náležit� rozd�lí všechny klubové peníze a veškerý klubový majetek, vrátí 

zakladatelskou listinu (chartu), oficiáln� se z�ekne práva užívat názvu 

LIONS a vrátí znak a všechny ostatní odznaky a je schváleno jeho 

vystoupení z LIONS CLUBS INTERNATIONAL. 
 
(3) P�i zániku právnické osoby (vyškrtnutí z registru spolk�) nebo p�i 

ukon�ení �lenství v LIONS CLUBS INTERNATIONAL je p�íslušný guvernér 
distriktu povinen obratem požádat posledního p�edstavitele zaniklého 
klubu o navrácení zakladatelské listiny (charty), znaku, odznak�, vlajky 
apod., distriktu. 
Zaniklý klub ztrácí oprávn�ní užívat nadále názvu LIONS. 

 
§6 Práva a povinnosti �len� 
(1) �lenové všech Lions klub� pat�ících ke spolku (dále jen �lenové) jsou 

oprávn�ni ú�astnit se všech akcí celého distriktu a mají nárok využívat 
všech jeho za�ízení. 

(2) Každý �len spolku (klub) je oprávn�n podle § 17, odst. 3 t�chto stanov 
nominovat kandidáta na ú�ad guvernéra/ více-guvernéra distriktu. P�ed 
jmenováním p�edsedy regionu nebo p�edsedy pásma pro sv�j region nebo 
pásmo (§ 18, odst. 1, písmo e, bod aa), má každý klub nárok být 
vyslechnut. 

(3) Hlasovací právo na celodistriktním i distriktním shromážd�ní p�ísluší 
zplnomocn�ným zástupc�m �len� (klub�) podle § 9, odst. 5 a § 15, odst. 5 
t�chto stanov, stejn� jako aktivní volební právo. 
Pasivní volební právo mají výhradn� aktivní �lenové plnoprávného Lions 
klubu, pat�ícího do tohoto spolku, podle zvláštních kvalifikací, 
pot�ebných pro ur�ité funkce. 

(4) �lenové jsou povinni podle svých sil hájit zájmy spolku a vyhnout se 
všemu, �ím by mohly utrp�t pov�st a ú�el spolku nebo co je v rozporu s 
cíli a zásadami LIONS CLUBS INTERNATIONAL. 
Dbají t�chto stanov, stejn� jako stanov LIONS CLUBS INTERNATIONAL, v�etn� 
jejich zm�n a dodatk�, jakož i rozhodnutí všech orgán� spolku. 
Jsou povinni �ádn� platit �lenské p�ísp�vky ve výši, kterou každoro�n� 
stanoví celodistriktní shromážd�ní, stejn� jako p�íslušný pololetní 
p�ísp�vek pro LIONS CLUBS INTERNATIONAL. 

(5) Dále jsou �lenové (kluby) povinni: 
(a) p�sobit ke zvýšení mravní,  sociální a kulturní úrovn� ob�an� i 

obce; 
(b) nejmén� dvakrát m�sí�n� konat setkání �len� klubu; 
(c) vybírat od každého �lena klubu ro�ní �ástku na hrazení p�ísp�vk� pro 

tento spolek i pro LIONS CLUBS INTERNATIONAL a na krytí správních 
náklad� klubu; 

(d) dbát o pravidelnou ú�ast �len� na setkáních klubu; 
(e) pravideln� a v�as na p�edepsaných formulá�ích zasílat ur�eným 

adresát�m zprávy s požadovanými údaji; 
 



4. 
(f) na požádání kdykoliv p�edložit guvernérovi distriktu zprávu o finan�ní 

situaci klubu ; 
(g) každý rok nejpozd�ji do 15. dubna zvolit funkcioná�e, jejichž funk�ní 

období za�ne následujícího 1. �ervence 
 
 

 (6)V p�ípad� živelné katastrofy m�že guvernér distriktu 
   schválit žádost o pomoc ze strany �lena (klubu) pro jeden nebo n�kolik 

klub�. Jinak nesmí žádný �len (klub) ani �len klubu požadovat na žádný 
ú�el peníze nebo v�ci materiální �i komer�ní hodnoty od �lena (klubu) 
nebo v oblasti p�sobení �lena (klubu) bez guvernérova souhlasu. 

(7)Seznamy �len� tohoto spolku i LIONS CLUBS INTERNATIONAL sm�jí  být 
dávány k dispozici pouze �len�m (klub�m). 

 
 
§ 7 Klubový rok 
    Správní rok každého roku rok spolku a všech jeho �len� za�íná 1. �ervence 

každého roku a kon�í 30. �ervna následujícího roku (klubový rok) 
 
§ 8 Orgány spolku 
(1) Orgány souhrnného distriktu jsou: 

(a) celodistriktní shromážd�ní (§§ 9, 10)  
(b) rada guvernér� (§§ 11, 12) 
(c) revizor ú�t� (§ 13) 
(d) �estná rada (§ 14). 

(2) Orgány distriktu jsou: 
(a) shromážd�ní distriktu (§§ 15, 16) 
(b) guvernér distriktu (§§ 17, 18) 
(c) kabinet distriktu (§§19, 20) 
(d) revizor ú�t� (§ 13). 

 
§ 9 Celodistriktní shromážd�ní 
Celodistriktní shromážd�ní je nejvyšším orgánem spolku. 
(1) �ádné celodistriktní shromážd�ní se koná každoro�n� b�hem posledních t�í 

m�síc� klubového roku a musí být ukon�eno nejpozd�ji 15 (patnáct) dní 
p�ed zahájením valného shromážd�ní (výro�ní konference World Convention) 
LIONS CLUBS INTERNATIONAL. 

(2) Mimo�ádné celodistriktní shromážd�ní lze svolat v naléhavých p�ípadech na 
základ� rozhodnutí rady guvernér� nebo �ádného celodistriktního 
shromážd�ní nebo na písemn� zd�vodn�nou žádost nejmén� jedné �tvrtiny 
�len� (klub�) nebo na požádání celodistriktního revizora ú�t� a ve všech 
t�chto p�ípadech se musí uskute�nit do šesti týdn� od doru�ení žádosti 
distriktu. 

(3) Na �ádné zasedání celodistriktního shromážd�ní musejí být všichni �lenové 
(kluby) pozváni nejmén� 4 (�ty�i) týdny, na mimo�ádné celodistriktní 
shromážd�ní nejmén� 2 (dva) týdny p�ed termínem konání s udáním programu 
jednání písemn� radou guvernér�. Pokud rada své povinnosti nedostojí, je 
t�eba, aby �ádné �i mimo�ádné celodistriktní shromážd�ní obratem svolal 
p�edseda rady guvernér� nebo jeho zástupce. 

 



  

(4) Návrhy �len� (klub�) �i ostatních oprávn�ných 2, § 13 odst.1,.§ 16 písmo 
g}a§18 písmo d)p�íštímu celodistriktnímu shromážd�ní je t�eba nejpozd�ji 
do 28. února každého roku písemn� zaslat tajemníkovi distriktu. Ten 
p�edá tyto návrhy obratem p�edsedovi rady guvernér� a �len�m (klub�m) v 
plném zn�ní spolu s pozvánkami na shromážd�ní. Návrhy jsou podány v�as, 
byly-li odeslány nejpozd�ji 28. února.Naproti tomu návrhy,ur�ené 
k rozhodnutí bezprost�edn� nadcházejícího celodistriktního shromážd�ní, 
m�že guvernér distriktu p�edložit p�ímo na shromážd�ní. 

(5) Celodistriktnímu shromážd�ní p�edsedá p�edseda rady guvernér� a v p�ípad� 
jeho indispozice jeho zástupce (§ 11, odst. 3). K ú�asti jsou oprávn�ni 
všichni �lenové (kluby), hlasovací právo mají naproti tomu jen 
zplnomocn�ní zástupci t�ch �len� (klub�), kte�í pln� dostáli svým 
závazk�m v��i celému distriktu a v��i LIONS CLUBS INTERNATIONAL. Každý 
�len (klub) je oprávn�n vyslat za každých deset aktivních �len� klubu 
nebo za zapo�atou v�tšinu deseti aktivních �len�, to znamená za p�t nebo 
více svých aktivních �len�, po jednom zástupci (delegátovi) s hlasovacím 
právem. Každý delegát má pouze jeden hlas. 
Pro po�et �len� jsou p�itom rozhodné údaje poslední zprávy, kterou má 
první den m�síce p�edcházejícího m�síci konání shromážd�ní k dispozici 
celodistriktní tajemník. 
Dále mají právo ú�asti guverné�i distrikt� a bývalí guverné�i distrikt� 
bez ohledu na stanovené kvóty delegát� �lena (klubu) . 

(6) Celodistriktní shromážd�ní je schopné usnášení, je-li 
polovina �len� (klub�) celého distriktu zastoupena nejmén� vždy jedním 
svým delegátem. Není-li shromážd�ní ve stanovenou hodinu schopné 
usnášení, uskute�ní se 30 (t�icet) minut poté 
další zasedání s týmž programem, které je schopné usnášení bez ohledu na 
po�et delegát�. 

(7) Volby a p�ijímání rozhodnutí probíhají na celodistriktním shromážd�ní 
zpravidla prostou v�tšinou hlas�, rozhodnutí, týkající se zm�ny stanov 
nebo rozpušt�ní spolku (§ 24) však vyžadují v�tšinu dvou t�etin 
odevzdaných hlas�. 

(8) Ve dnech konání celodistriktního nebo 
 shromážd�ní se nekonají jiné akce �len� (klub�). 

§ 10 Úkoly celodistriktního shromážd�ní 

Úkolem celodistriktního shromážd�ní je zejména: 
(1) jednání a rozhodování o všech záležitostech, týkajících se spolku, 

distrikt� a/nebo všech �len� (klub�), jako nap�íklad z�izování nových 
distrikt� nebo zm�na stávajících distrikt� region�, zón hlasování o 
p�edložených návrzích, 

(2) rozhodování o spole�ném návrhu na volbu t�etího mezinárodního 
viceprezidenta a mezinárodního �editele. Hlasování o tomto návrhu na 
volbu je tajné, 

(3) stanovení výše správního p�ísp�vku, který �lenové (kluby) 
 hradí souhrnnému distriktu, 
(4) p�ijímání výro�ní zprávy p�edsedy a ostatních zpráv rady 
 guvernér� a schvalování ov��ené ú�etní záv�rky za p�edchozí 
 rok, 
 
 



6. 
(5) schvalování návrhu rozpo�tu pro souhrnný distrikt, 

stanovení prost�edk�, které budou p�id�leny guvernér�m 
na jejich p�edpokládané správní výdaje v následujícím 
klubovém roce, 

(6) doporu�ování spole�ných celodistrikltních akcí, v�etn� 
 p�ípadných p�ísp�vk� na tyto akce, 
(7) volba t�í �len� smír�í rady souhrnného distriktu 
 (§ 14 odst. 3), 
(8) stanovení programu a termínu následujícího �ádného 
 celodistriktního shromážd�ní, které se koná st�ídav� 
 v r�zných distriktech, 
(9) rozpušt�ní spolku podle § 24. 
  
§ 11 Rada guvernér� 
(1) P�edseda rady guvernér� a guverné�i distrikt� tvo�í radu guvernér� v 

b�žném klubovém roce. 
(2) Volitelé guvernér� distrikt� dále zvolí jednoho nebo více guvernér� 

nebo bývalých guvernér� distrikt�, zpravidla na ustavující sch�zi rady 
guvernér�, která se koná p�ed celodistriktním shromážd�ním, p�i�emž 
jejich po�et nesmí p�ekro�it polovinu celkového po�tu ú�adujících 
guvernér� distrikt�. K desetinným míst�m se nep�ihlíží. 

(3) Volitelé guvernér� distrikt� pak zvolí z okruhu dodate�n� zvolených 
p�edsedu rady guvernér� a ze svého kruhu jeho místop�edsedu. 
Bezprost�ední op�tné zvolení dosavadního p�edsedy není možné. 

(4) Rada guvernér� jmenuje resp. odvolává na dobu svého funk�ního období 
k návrhu p�edsedy celodistriktního tajemníka a celodistriktního 
pokladníka. Ob� funkce m�že vykonávat i jedna osoba. 
Dále m�že rada guvernér� jmenovat resp. odvolávat celodistriktní -
pov��ence pro ur�ité oblasti �innosti spolku. Ti musejí ve své oblasti 
p�sobnosti t�sn� spolupracovat s pov��encem distriktu a usilovat o 
shodu. 

(5) Radu guvernér� svolává její p�edseda. Rada se schází podle pot�eby, 
nejmén� však dvakrát v klubovém roce. P�edseda musí radu svolat, 
požádá-li o to polovina jejích �len�. 

 Schopnost usnášení zaru�uje p�ítomnost nejmén� poloviny �len� 
oprávn�ných hlasovat a p�edsedy (místop�edsedy). V p�ípad� indispozice
 m�že �lena rady guvernér� zastupovat jeho zástupce podle § 18, 
odst. 4. 

§ 12 Úkoly rady guvernér� 
(1) P�edseda, v p�ípad� jeho zaneprázdn�ní místostop�edseda (§ 11 odst. 3), 

je mluv�ím rady guvernér� a �ídí �innost spolku. 
Vede všechny sch�ze a celodistriktní shromážd�ní, zastupuje spolek a 
odpovídá za mezinárodní vztahy na celodistriktní úrovni. Každý �len 
rady guvernér� má p�i hlasování pouze jeden hlas. 

(2) Rada guvernér� se stará o všechny záležitosti celého 
distriktu,zejména p�edkládá návrhy celodistriktnímu shromážd�ní,pe�uje 
o spolupráci distrikt� a o to,aby 
stanovy jednotlivých �len� (klub�) byly v souladu s celodistriktními 
stanovami i se stanovami a pozd�jšími ustanoveními Mezinárodního 
sdružení Lions klub� (LIONS CLUBS 
INTERNATIONAL) v práv� platném zn�ní. 
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(3) Rada guvernér� je oprávn�na vydat pro shromážd�ní svých 
spolkových orgán� jednací �ád, jehož schválení a zm�ny 

vyžadují.souhlas dvou t�etin p�ítomných �len� rady guvernér� 
 kte�í mají hlasovací právo. _ 
(4) Dále rada guvernér� odpovídá za: 
 (a) p�ípravu a uskute�n�ní každoro�ního celodistriktního 
   shromážd�ní, 
 (b) finan�ní správu celého distriktu a stanovení náhrady 
   náklad� podle § 23 odst.1, 
 (c) z�ízení, provoz a sekretariátu, 

 (d) všechny úkoly, které jí ukládají tyto stanovy, stanovy a 
pozd�jší ustanovení LIONS CLUBS INTERNATIONAL i usnesení. 

 (e) vy�izování všech záležitostí  týkajících se celého distriktu v 
mezinárodních a regionálních orgánech a grémiích vytvo�ených v rámci 
LIONS CLUBS INTERNATIONAL. 

(5) Rada guvernér� spravuje p�ísp�vky placené distrikty (kluby) 
a všechny ostatní p�íjmy, plynoucí souhrnnému distriktu. 
(6) V návrhu rozpo�tu (§ 10 (5» je nutno stanovit finan�ní podíl 
  jednotlivých' distrikt� na rozd�lení správních p�ísp�vk� 
 souhrnného distriktu. 
(7) Pro usnášení rady guvernér� platí prostá v�tšina hlas�, p�i 
 rovnosti hlas� se návrh považuje za zamítnutý. 
(8) Nejpozd�ji 60 (šedesát) dní po ukon�ení celodistriktního shromážd�ní musí 

celodistriktní tajemník zaslat všem �len�m rady guvernér� a kabinet� 
distrikt�, všem bývalým guvernér�m distrikt� a p�edsed�m všech �len� 
(klub�)souhrnného distriktu a LIONS CLUBS INTERNATIONAL kopii úplného 
zápisu z celodistriktního shromážd�ní v�etn� p�ípadných p�íloh. 

 
§ 13 Revizo�i ú�t� 
(1) Revizo�i ú�t� jsou povinni provád�t b�žnou kontrolu 
 hospoda�ení a kontrolu ú�etní záv�rky.Kontrola se musí 

zam��it na po�etní správnost, shodu s p�íslušnými usneseními a na 
úspornost, hospodárnost a ú�elnost. 
Revizo�i ú�t� musejí informovat celodistriktní resp. distriktní 
shromážd�ní o výsledku kontroly a mohou p�i nebezpe�í z prodlení požádat 
o svolání mimo�ádného celodistriktního nebo distriktního shromážd�ní (§ 
9, odst. 2 a § 15, odst. 2). 

(2) Kontrolu ú�t� celého distriktu provád�jí sou�asn� revizo�i ú�t� z 
jednotlivých distrikt� (z každého distriktu vždy jeden), které za tímto 
ú�elem jmenují jejich guverné�i. 

(3) Shromážd�ní distriktu jmenuje vždy dva revizory ú�t� distriktu na každý 
klubový rok. 

(4) Za revizory ú�t� lze zvolit jen ty �leny Lions klubu (�lena) toho kterého 
distriktu, kte�í v klubovém roce, za nejž se má revize uskute�nit, 
nejsou �leny rady guvernér� ani kabinetu distriktu. Za tohoto 
p�edpokladu je možné op�tné zvolení. 

 
§ 14 Smír�í rada 
(1) Ve všech sporech vznikajících ve spolku v souhrnném distriktu, ale i ve 

sporech mezi jednotlivými �leny (kluby) a mezi �leny Lions klub�, 
pat�ících do souhrnného distriktu, rozhoduje smír�í rada, volená �ádným 
celodistriktním shromážd�ním. 
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(2) Smír�í rada se skládá ze t�í �len�, kte�í ze svého st�edu  

zvolí p�edsedu.  

(3) Každý distrikt má právo navrhnout jednoho �lena smír�í rady ke zvolení 

celodistriktnímu shromážd�ní. Musí jít o aktivní 
�leny �lena spolku (klubu), kte�í nesm�jí zastávat v žádném z orgánu 
spolku. Op�tné zvolení �lena smír�í rady je možné. 

(4) Smír�í rada p�ijímá rozhodnutí za p�ítomnosti všech svých �len� prostou 
v�tšinou hlas�. Smír�í rada rozhoduje podle nejlepšího v�domí a sv�domí.   

(5) Rozhodnutí smír�í rady jsou kone�ná. 
 
 
§ 15 Shromážd�ní distriktu 
Shromážd�ní distriktu je nejvyšším orgánem distriktu. 
(1) Shromážd�ní distriktu �ádné se koná každoro�n�, b�hem 

t�í posledních m�síc� klubového roku. 
(2) Mimo�ádné shromážd�ní distriktu lze svolat v naléhavých p�ípadech z 

rozhodnutí kabinetu distriktu nebo �ádného shromážd�ní distriktu nebo na 
písemn� zd�vodn�nou žádost nejmén� jedné �tvrtiny �len� (klub�) 
distriktu nebo na požádání revizor� ú�t� do 6 (šesti) týdn�. 

(3) K �ádným shromážd�ním distriktu zve guvernér distriktu 
všechny �leny (kluby) nejmén� 4 (�ty�i) týdny, k mimo�ádnému shromážd�ní 
nejmén� 2 (dva) týdny p�ed termínem konání, a to písemn� s udáním 
programu jednání. 
Nedostojí-li guvernér distriktu této povinnosti, svolá shromážd�ní 
distriktu (�ádné nebo mimo�ádné) jeho zástupce podle § 18, odst. 4. 

(4) Návrhy �len� (klub�) nebo jiných oprávn�ných (§ 18, odst. 1 písmo d) 
musejí být p�edány tajemníkovi distriktu nejpozd�ji do 28. února b�žného 
klubového roku. Tajemník obdržené návrhy p�edá obratem guvernérovi 
distriktu a �len�m na v�domí v doslovném zn�ní spolu s pozvánkami na 
shromážd�ní. Žádost byla podána v�as, byla-li 28. února dána na poštu. 

(5) Shromážd�ní distriktu p�edsedá guvernér distriktu, v p�ípad� jeho 
indispozice pak jeho zástupce podle § 18, odst. 4). 
K ú�asti jsou oprávn�ni všichni �lenové všech klub�. Naproti tomu 
hlasovací právo mají pouze zplnomocn�ní zástupci t�ch �len� (klub�), 
kte�í pln� dostáli svým závazk�m v��i spolku i v��i LIONS CLUBS 
INTERNATIONAL. 
Každý �len (klub) je oprávn�n za každých deset svých aktivních �len� 
anebo za v�tšinu, tj. p�t a více svých 
aktivních �len� vyslat vždy jednoho zástupce (delegáta) s hlasovacím 
právem. Každý delegát má pouze jeden hlas. Delegáty s hlasovacím právem 
jsou dále guvernér distriktu a bývalí guverné�i distriktu bez ohledu na 
stanovený klí� pro delegáty jejich klubu. 
Pro po�et �len� jsou rozhodující údaje poslední zprávy, kterou má 
celodistriktní tajemník k dispozici první den m�síce p�edcházejícího 
m�síci konání shromážd�ní. 
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 (6) Shromážd�ní distriktu je schopné usnášení, je-li polovina �len� (klub�) 
tohoto distriktu zastoupena vždy alespo� jedním zplnomocn�ncem.Není-li 
shromážd�ní distriktu ve hodinu schopné usnášení, uskute�ní se o 30 
(t�icet) minut pozd�ji další  zasedání s týmž programem, které je 
schopné usnášení bez ohledu na po�et zastoupených �len�. Usnesení se 
p�ijímají prostou v�tšinou hlas�. 

 
§ 16 Úkoly shromážd�ní distriktu 
Shromážd�ní distriktu jsou vyhrazeny následující úkoly: 

(a) p�ijímání a schvalování zprávy o hospoda�ení a u�etní 
záv�rky kabinetu distriktu (§ 20, odst. 2, písm. a): 

(b) p�ijímání zprávy revizor� ú�t� a uvol�ování kabinetu 
 distriktu: , 

(c) rozhodování o návrhu rozpo�tu (§ 20, odst. 2, písmo a):, 
(d) volba guvernéra distriktu (§ 17, odst. 1):, 
(e) volba nám�stka guvernéra (§ 17, odst. 1):, 
(f) jednání a rozhodování o všech záležitostech týkajících se distriktu
 a jeho �len� (klub�) v�etn� doporu�ování spole�ných aktivit:, 
(g) rozhodování o p�edložených návrzích a o návrzích adresovaných    

celodistriktnímu shromážd�ní:, 
 (h) volba resp. odvolání revizor� ú�t� (§ 13) a �len� smír�í 
  rady (§ 14, odst. 3). 
 
§ 17 Guvernér distriktu/nám�stek guvernéra distriktu  
     (leutnant-governor) 
(1) Guvernéra distriktu/nám�stka guvernéra distriktu volí tajnou volbou 

shromážd�ní distriktu vždy na bezprost�edn� následující klubový rok; 
bezprost�ední znovuzvolení je vylou�eno. 

(2) Guvernérem distriktu / nám�stkem guvernéra distriktu 
m�že být zvolen jen v�as a �ádn� nominovaný kandidát, který 

a) je plnoprávným aktivním �lenem plnoprávného �lena (klubu) 
 tohoto spolku; 
b) zastával následující funkce: 

aa) p�edsedy Lions klubu po celé funk�ní období nebo jeho v�tšinu a 
nejmén�   další 2 (dva) roky �lena p�edstavenstva klubu, 

bb) p�edsedy regionu (viceguvernéra distriktu) nebo p�edsedy pásma nebo 
tajemníka a/nebo pokladníka kabinetu po celé funk�ní období nebo 
jeho v�tší �ást a další rok �lena kabinetu distriktu, 

  cc) pro zapo�ítání nesm�jí být žádné dv� z výše uvedených 
  funkcí vykonávány sou�asn�, 

c) byl nominován �lenem (klubem), do n�hož p�ísluší, nebo 
  v�tšinou �len� (klub�) ve svém distriktu. 
  
(3)Kandidáty na ú�ad guvernéra distriktu/nám�stka guvernéra distriktu m�že 

každý plnoprávný �len (klub) do 28. února písemn� jmenovit� oznámit 
tajemníkovi distriktu. 

 Obdobn� zde platí § 15 odst. 4 t�chto stanov. 
Kabinet distriktu zjistí, zda jsou spln�ny podmínky podle odst. 2 tohoto 
paragrafu. Guvernér distriktu p�edloží návrhy spolu s výsledkem šet�ení 
�len�m (klub�m) s pozvánkou na shromážd�ní distriktu. 
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§ 18 Úkoly guvernéra distriktu 
( 1) Úkolem guvernéra distriktu je:  
 a) vést hospoda�ení distriktu a zastupovat distrikt ve styku 

  s ostatními distrikty a s LIONS CLUBS INTERNATIONAL 
b) p�edsedat shromážd�ní distriktu a kabinetu distriktu:, 
c) svolávat kabinet distriktu a shromážd�ní distriktu:, 

 d) p�edkládat návrhy shromážd�ní distriktu, jakož i 
    celodistriktnímu shromážd�ní:,  

e) po dobu svého funk�ního období: 
  aa) jmenovat a odvolávat p�edsedy region� pro všechny 
  regiony a p�edsedy pásem pro všechna pásma distriktu 
  (§ 20, odst. 2, písmo c) z �ad aktivních �len� klub�  
                   �len� spolku p�íslušné oblasti, p�i�emž p�ed 
  jmenováním je t�eba vyslechnout názor p�íslušných 
     klub�: , 

 bb) jmenovat a odvolávat tajemníka distriktu 
   cc) jmenovat a odvolávat pokladníka distriktu 

dd) jmenovat a odvolávat zmocn�ncem distriktu pro zvláštní        
úkoly. 

 
Funkci tajemníka distriktu a pokladníka distriktu m�že vykonávat jedna 
osoba. Op�tné jmenování �len� kabinetu v dalších i bezprost�edn� 
následujících funk�ních obdobích je p�ípustné. 
f) p�ijímat prohlášení o vstupu nových klub� (§ 4) v 
  distriktu: ,  

g) p�ijímat prohlášení o vystoupení �len� spolku (klub�):, 
h) v nebezpe�í z prodlení, zvlášt� p�i živelných katastrofách, 

je guvernér distriktu oprávn�n na vlastní odpov�dnost samostatn� 
rozhodovat i v záležitostech, které spadají do oblasti p�sobnosti 
shromážd�ní distriktu nebo kabinetu distriktu jeho rozhodnutí však v 
takových p�ípadech vyžadují dodate�né nejbližší schválení p�íslušnÝm 
orgánem distriktu. 

(2) Guvernér distriktu jedná také jako zástupce LIONS CLUBS INTERNATIONAL v 
rámci distriktu. Má nejvyšší dohled nad všemi �leny (kluby) distriktu. 

(3) Krom� toho musí: 
 a) zasazovat se v rámci distriktu o úkoly a cíle LIONS CLUBS 
 INTERNATIONAL, jakož i o usnesení a cíle celodistriktního 
   shromážd�ní: , 

b) ve svém distriktu �ídit rozvoj nových �len� (klub�):, 
c) podporovat p�átelské vztahy mezi �leny spolku (kluby):, 
d) snažit se alespo� jednou b�hem svého funk�ního období 

   navštívit každého �lena (klub) svého distriktu:,  
e) dohlížet na výkon funkcí jím jmenovaných �len� kabinetu 

  distriktu:, 
f) na konci svého funk�ního období p�edat všechny spisy 

   distriktu a všechny podklady svému nástupci. 
(4) V p�ípad� neschopnosti guvernéra distriktu vykonávat �ádn� sv�j ú�ad 

nastupuje na jeho místo guvernér distriktu z bezprost�edn� p�edchozího 
klubového roku (Immediate-Past District-Governor):,je-li i on neschopen, 
nastupuje na jeho místo nám�stek guvernéra a p�i jeho neschopnosti ten z 
p�edsed� regionu, který není momentáln� indisponován a který -je nejdéle 
�lenem n�kterého klubu tohoto distriktu:, 
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(5) P�estane-li guvernér distrikt vykonávat funkci zcela nebo odstoupí-li ze 

svého ú�adu, postupuje do koce b�žného klubového roku na jeho místo jeho 
nám�stek. Odmítne-li ú�ad p�evzít,nap�íklad proto, aby pak mohl tuto 
funkci zastávat celý rok, p�evezme tuto funkci do konce klubového roku 
bezprost�edn� p�edchozí guvernér distriktu.  

 
§ 19 Kabinet distriktu 
(1) Kabinet distriktu tvo�í: 

a) guvernér distriktu jako p�edseda, 
b) guvernér distriktu bezprost�edn� p�edchozího klubového  

     roku, 
c) nám�stek guvernéra distriktu, 
d) okruh osob uvedených v § 18, 'odst. 1), písmo e). 

(2) Funk�ní období kabinetu distriktu odpovídá funk�nímu období 
 guvernéra distriktu. 
(3) Kabinet distriktu svolává guvernér distriktu a p�i jeho 
 indispozici jeho zástupce ur�ený podle § 18, odst. 4 písemn� 
 nebo ústn�. 
(4) Kabinet distriktu p�ijímá rozhodnutí prostou v�tšinou hlas�. Hlasovací 

právo mají guvernér distriktu, bezprost�edn� p�edchozí minulý guvernér 
distriktu, nám�stek guvernéra distriktu, tajemník distriktu, pokladník 
distriktu, p�edsedové region�, p�edsedové pásem, a pokud jde o otázky 
spadající do kompetence zvláštních zmocn�nc� distriktu, rovn�ž tito 
zmocn�nci pro zvláštní úkoly. 
P�i rovnosti hlas� rozhoduje hlas p�edsedy. Každý z �len� kabinetu 
distriktu s hlasovacím právem má pouze jeden hlas, hlasovací právo lze 
uplat�ovat jen p�ímo a bezprost�edn�. 

(5) Kabinetu p�edsedá guvernér distriktu, p�i jeho indispozici 
 jeho zástupce, který se ur�í podle § 18 odst. 4) stanov. 
(6) P�im��en� platí jednací �ád celého distriktu, pokud kabinet 
 neschválí vlastní jednací �ád. 
(7) Kabinet distriktu je schopný usnášení, je-li krom� p�edsedy 
 p�ítomna nejmén� polovina �len� kabinetu, kte�í mají 
 hlasovací právo. 
 
§ 20 Úkoly kabinetu distriktu . 
(1) Kabinetu distriktu p�íslušejí všechny úkoly, které stanovy 
 výslovn� neukládají celému distriktu jako orgánu spolku nebo 
 jinému orgánu distriktu. 
(2) Do jeho oblasti p�sobnosti spadají zvlášt� následující 
    záležitosti: 
 a) sestavení návrhu ro�ního rozpo�tu a vypracování zprávy o 
     hospoda�ení a ú�etní záv�rky:, 
 b) p�íprava shromážd�ní distriktu:, 
 c) shromážd�ní �len� v jednotlivých regionech a v jejich 

rámci v pásmech. P�i tomto rozd�lení je t�eba p�ihlížet k            
regionálním, dopravním a demograficko-geografickýrn podmínkám. 
Ú�innost rozhodnutí, kterým se distrikt d�lí na ur�ité regiony a 
pásma, nekon�í uplynutím klubového roku, každý  kabinet distriktu 
však m�že kdykoliv rozhodnout o dopln�ních resp. zm�nách, 
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d) správa prost�edk� distriktu:, 
e) ur�ení výše náhrady náklad� (§ 23, odst. 1):, 
f) zjišt�ní, zda kandidát, nominovaný do voleb guvernéra 

distriktu/nám�stka guvernéra distriktu, spl�uje podmínky podle § 17,      
odst. 2 stanov; 

g) schvalování pomoci v p�ípad� katastrof (§ 6, odst. 6). 

§ 21 Zvláštní povinnosti jednotlivých �len� kabinet� distriktu  

(1) Nám�stek guvernéra distriktu podporuje guvernéra distriktu nebo 
bezprost�edn� p�edchozího guvernéra distriktu p�i �ízení �innosti 
distriktu, p�i�emž plní konkrétní úkoly sv��ené mu guvernérem distriktu. 

(2) Nejpozd�ji 60 (šedesát) dní po skon�ení shromážd�ní distriktu musí 
tajemník distriktu �len�m kabinetu, p�edsed�m všech Lions klub� (�len�) 
a p�edchozím guvernér�m distriktu jakož i p�edsedovi rady guvernér�, 
ostatním guvernér�m distrikt� a LIONS CLUBS INTERNATIONAL zaslat po 
jedné kopii úplného zápisu ze shromážd�ní distriktu. Musí v n�m být 
obsaženo podrobné vyú�tování p�íjm� a výdaj� distriktu za p�íslušný 
správní rok. 
Tajemníkovi distriktu rovn�ž p�ísluší vedení protokolu v kabinetu 
distriktu. 

(3) Pokladník distriktu odpovídá za �ádné finan�ní hospoda�ení 
 distriktu. 
(4) P�edsedové region� jsou zástupci guvernéra distriktu ve svých 
 regionech. 
(5)P�edsedovi pásma p�ísluší zajiš	ování spolupráce klub� jeho 
 pásma. 
 
 
§ 22 Podpisové právo 
(1) Písemné dokumenty souhrnného distriktu (spolku), zejména 

právn� závazné listiny spolku, podepisují spole�n� p�edseda rady 
guvernér� a tajemník souhrnného distriktu. Platí to i pro finan�ní 
záležitosti souhrnného distriktu (spolku), stejn� jako pro každý 
distrikt obdobn�. 

(2) V p�ípad� indispozice p�edsedy rady guvernér� nastupuje na jeho místo 
jeho zástupce podle § 12, odst. 1. Na místo tajemníka/pokladníka 
souhrnného distriktu nastupuje v p�ípad� jejich indispozice jiný �len 
rady guvernér�. 

(3) B�žnou korespondenci souhrnného distriktu/jednotlivých distrikt� 
podepisuje p�edseda rady guvernér�/guvernér distriktu sám nebo spole�n� 
s tajemníkem souhrnného distriktu/distriktu, ve finan�ních záležitostech 
spolu s pokladníkem souhrnného distriktu/distriktu. V záležitostech, 

 týkajících se pouze jednoho regionu, podpisuje listiny p�íslušný 
p�edseda regionu, v záležitostech pásma p�edseda 
pásma. 

(4) Zprávu revizor� ú�t� (§ 13) a p�ípadn� jejich žádost o svolání 
mimo�ádného shromážd�ní (§ 9, odst. 2 a § 15, odst.2) musejí podepsat 
p�íslušní revizo�i ú�t�, rozhodnutí smír�í rady její p�edseda. 
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§ 23 Funkcioná�i  
(1) Všichni funkcioná�i spolku LIONS CLUBS INTERNATIONAL, DISTRIKT 122 

(souhrnného distriktu i jednotlivých distrikt� zastávají své funkce 
bezplatn�.Náklady,vznikající p�i výkonu jejich ú�edních povinností, 
mohou být hrazeny v p�im��ené výši, pokud byly tyto náklady pot�ebné. 
Výdaje guvernér� distrikt� a ostatních funkcioná��, kterým LIONS CLUBS 
INTERNATIONAL hradí cestovní výlohy a stravné, jsou z tohoto ustanovení 
vy�len�ny. Výdaje je t�eba vykázat, ostatní náhrady náklad� stanoví 
obecn� rada guvernér� pro funkcioná�e celého distriktu a kabinet 
distriktu pro funkcioná�e distriktu, výjime�n� pak i jednotliv�. 

(2) Všichni funkcioná�i spolku distrikt 122 mohou kdykoliv své funkce složit. 
Prohlášení o odstoupení je t�eba doru�it p�edsedovi rady guvernér� resp. 
p�íslušnému guvernérovi distriktu. Odstoupení nabývá právoplatnosti 
teprve zvolením resp. jmenováním nástupce p�íslušným orgánem spolku. 

 
§ 24 Rozpušt�ní spolku 
(1) O dobrovolném rozpušt�ní spolku lze rozhodnout mimo�ádném celodistriktním 

shromážd�ní, svolaném za tímto ú�elem, a jen dvout�etinovou v�tšinou 
odevzdaných platných hlas�. 

(2) Celodistriktní shromážd�ní musí - v p�ípad� existence spolkového majetku 
- rozhodnout rovn�ž o likvidaci a jmenovat jednoho nebo n�kolik 
likvidátor�. Spolkový majetek, který zbude po vyrovnání všech pasív, se 
použije na ve�ejn� prosp�šné a/nebo dobro�inné ú�ely. 

 
§ 25 Záv�re�ná ustanovení 
Ohledn� všech organiza�ních otázek, které tyto stanovy ne�eší, 
platí stanovy a dodate�ná ustanovení LIONS CLUBS INTERNATIONAL práv� platném 
zn�ní. Pokud tyto neobsahují zvláštní ustanoven platí �eskoslovenské spolkové 
právo. Do doby, kdy nebudou ustaveny regiony, ani souhrnný distrikt, nejsou 
užívá ustanovení t�chto stanov, které se t�chto územních �len�ní týkají. 
Zejména jde o ustanovení § 1 odst.4,5, § 8 odst. § 9, § 10, § 11, § 12, § 14, 
§ 21 odst.4, § 22 odst.l,2. 

Toto zn�ní vstupuje v platnost dnem povolení �innosti spolku území �eské a 
Slovenské Federativní Republiky p�íslušným správním orgánem. 

 


