
Vysvetlenie - Spolok IČ:75077531 je právnym nástupcom OZ IČ: 48550086 
Od: Pavol Mora  
Pon 20. 1. 2020 9:31 
Komu: E.Stepankova; Dr. Vojtěch Trapl  
Kópia: Jan Kalaš; c.kozeluha; Milan Ondruš; Bohumír Krátky; j.Bokorova 
Počet príloh: 1 (212 kB) 
1_PrůvodníDopisKabinetu-stanovy[1].pdf;  
 
Vážená PDG Emilie Štěpánková, 
Vážený Charter guvernér Vojtěch Trapl, 
Vážení členovia vedenia Distriktu 122, 
 
PDG Emilie, obraciam sa na Teba, ako autorku priloženého dokumentu, kde v texte konštatuješ: 
Dále bylo nutno v tomto základním článku jasně deklarovat, že současný spolek (LCI – Distrikt 122, 
ČR a SR) je právním nástupcem původního občanského sdružení založeného v roce 1992. Je tomu 
tak proto, že v průběhu doby (patrně v roce 2011) došlo k změně identifikačního čísla organizace a to 
by mohlo vzbuzovat dojem, že zde vzniklo zcela nové občanské sdružení (nyní spolek). Tak tomu ale 
není a distrikt kontinuálně funguje po celou dobu od svého založení a registrace tehdejším 
Ministerstvem vnitra ČR v roce 1992 až do současné doby (jen pod jiným IČO). 
 
Čo sa udialo ... v průběhu doby (patrně v roce 2011)? Prečo došlo k zmene identifikačného čísla 
organizácie?  
V texte uvádzaš, že nevzniklo nové občianske združenie (spolok). Je pravda, že nevzniklo nové 
občianske združenie, ale 7.12.2005 vznikla medzinárodná nevládna organizácia IČ: 750 77 531. 
Distrikt bol Československu pridelený 6.1.1992. Na území Československa musela vzniknúť 
spoločnosť, ktorá bude na tomto území reprezentovať LCI. A preto vzniklo na tomto území 
(konkrétne v Českej republike, časti Československa) občianske združenie IČ:48550086 s pôsobnosťou 
na celé územie vtedajšieho Československa. 
Je pravda, že Distrikt "funguje" nepretržite od roku 1992. Ale spoločnosť, ktorá ho má na území 
distriktu reprezentovať NIE. 
Preto Tvoje tvrdenie ... a distrikt kontinuálně funguje po celou dobu od svého založení a registrace 
tehdejším Ministerstvem vnitra ČR v roce 1992 až do současné doby (jen pod jiným IČO)... je 
zavádzajúce, nepresné a nie je pravdivé. 
Taktiež veta, kde hovoríš, ...že současný spolek (LCI – Distrikt 122, ČR a SR) je právním nástupcem 
původního občanského sdružení založeného v roce 1992... nie je v poriadku, nakoľko ak niečo 
"funguje" kontinuálne nemôže byť zároveň jeho právnym nástupcom. Veď píšeš, že ide "len o iné 
IČO". 
 
Vážená PDG Emilie Štěpánková, 
buď taká láskavá a pošli mi číslo zákona alebo predpisu na základe ktorého sa podľa Teba táto zmena 
IČO v roku 2011 riešila. 
 
 
Vopred ďakujem 
 
Palo Mora 
DG D122 2019-20 

_________________________________________________________________ 
 
 



Re: Vysvetlenie - Spolok IČ:75077531 je právnym nástupcom OZ IČ: 48550086 

Dr. Vojtěch Trapl  
Pon 20. 1. 2020 10:13 
Komu: Pavol Mora  
Kópia: E.Stepankova; Jan Kalaš; c.kozeluha; Milan Ondruš; Bohumír Krátky; j.Bokorova 
 
Drahý Palo, milý DG,  
 
Tvá opakovaná neznalost zákona neomlouvá a pokud Ti základní premisy právního nástupnictví jsou 
cizí, nejsme zde od toho, abychom kohokoli přesvědčovali o opaku, i když se o to vehementně snažíš i 
skandálním “dopisem guvernéra” na webu. 
Důrazně žádám, aby tato odpověď byla k dopisu guvernéra na webu rovněž zveřejněna, a to 
okamžitě! 
Jinak právní změna spolkového práva v sídle distriktu 122 je obecně známa, takže není co osvědčovat, 
natož konat navíc jakoukoli Tvoji právní osvětu. 
Již samotný fakt, že rejstříkový soud spolek do spolkového rejstříku zapsal, dokládá, že podmínky 
nástupnictví jsou splněny a dokonce všichni jsou tímto soudně osvědčeným právním stavem vázáni, 
včetně tvé osoby.  
Pokud je nicméně Tvá osoba pevně přesvědčena, že nejsi vázán soudním rozhodnutím, a tedy 
zapsaným právním stavem, tak zřejmě nejseš ani legitimním představitelem tohoto distriktu a je mi 
líto, jediným řešením, které na tvém místě vidím je, že se prostě své podle Tebe zřejmě neexistujícího 
úřadu vzdáš a tím Tvůj ryze subjektivní problém odpadne. 
District 122 Czech Republic and Slovak Republic Lions Clubs International bude klidně existovat i 
nadále.  A to v plném rozsahu, jak zde existuje od 1. ledna 1992. 
Současně tě žádám, aby si ze své korespondence vypustil označení “status quo”, který označuje 
situaci, že se věci vrací do původního stavu, což není tento případ. 
Tím považuji Tvůj nadbytečný dotaz za vyřízený. 
 
We serve 
 
Vojtěch Trapl  
Past District Governor Lions Clubs International  
District 122 Czech Republic and Slovak Republic  
__________________________________________________________________________________ 

 
 
Re: Vysvetlenie - Spolok IČ:75077531 je právnym nástupcom OZ IČ: 48550086 

Od: BohuMír Bobo Krátky  
Pon 20. 1. 2020 11:14 
Komu: Dr. Vojtěch Trapl  
Kópia: Pavol Mora; E.Stepankova; Jan Kalaš; c.kozeluha; Milan Ondruš; j.bokorova 
Počet príloh: 1 (365 kB) 
Príloha: CSOB_08-2017.pdf;  
 
Milí moji, 
PDG Vojto toto nie sú argumenty, pamätáš Jarmilka, ako sme odchádzali z ČSOB v Hodoníne mesiac 
po mojom nástupe do pozície DG. 
Vojto pozri si komunikáciu z ČSOB z 08.2017 v prílohe (čítaj zdola), nie je to také zrejmé ako píšeš.    
Bohumír Krátky 
__________________________________________________________________________________ 
 



 

Fwd: Vysvetlenie - Spolok IČ:75077531 je právnym nástupcom OZ IČ: 48550086 

Dr. Vojtěch Trapl 
Pon 20. 1. 2020 11:35 
Komu: Bohumír Bobo Krátky  
Kópia: 'Jarmila Bokorová'; Palo Mora; ČestMír Koželuha; M.Ondruš; Jan Kalaš; E.Stepankova 
 
Drahý Bobo, milý SC, 
jistě, jen to dokazuje, co jsem napsal DG Palo Mora, viz níže 
Stejné dokazuje obsah sdělení ČSOB, jak jsi připojil: 
“Dobrý den pane Krátky, 
Na základě tel. rozhovoru vám zasílám informace ke změně stat. zástupce a nakládání s účtem. 
Původní účet číslo: 193906027 musí zrušit v Plzni paní Ing. Jana Flanderová /jednatel/ - společnost 
LIONS CLUBS INTERNATIONAL distrikt 122 / IČO: 48550086 – zaniklý subjekt a zároveň po uzavření 
účtu převést peníze na nový účet. Je nutné aby zrušila i platební kartu. 
Vy mi přinesete stanovy, usnesení a přidělení IČO. A potom můžeme otevřít nový účet na společnost 
LIONS CLUBS INTERNATIONAL, distrikt 122, IČO: 75077531, na který paní Flanderová převede peníze 
ze zrušeného účtu. Hezký víkend. 
Eva Bačíková 
Klientský pracovník pro firemní kliente 
 
Práva k bankovnímu účtu byla nakonec zřízena anebo nikoli? 
Nebo je vše zejména u Tebe jinak a žádný takový účet neexistuje?  
Kdosi mi minulý týden říkal, že Tvé právo dispozice s účtem Distriktu dosud zrušeno nebylo. Takže se 
nakonec jistě podařilo ho zřídit. Jarmilka Bokorová je ok, ta má dispoziční právo a i nadále, také.  
Toto bankovní konto ovšem s právním nástupictvím distriktu nemá absolutně nic společného, jak 
samozřejmě víš. 
 
Vojtěch Trapl 
__________________________________________________________________________________ 
 
 

Re: Vysvetlenie - Spolok IČ:75077531 je právnym nástupcom OZ IČ: 48550086 
Od: BohuMír Bobo Krátky  
Pon 20. 1. 2020 11:45 
Komu: Dr. Vojtěch Trapl  
Kópia: Bohumír Bobo Krátky; 'Jarmila Bokorová'; Palo Mora; ČestMír Koželuha; M.Ondruš; Jan Kalaš;  
           E.Stepankova 
 
Milý Vojto, 
nedokazuje, je potvrdený opak, ani ako DG som sa nedostal k účtu !!! bol som rád, že sme s Jarmilkou 
neboli zadržaní v ČSOB. 
Prepáč ale ak nemáš čo konkrétne k tomu doložiť, tak nemíňaj svoj drahocenný čas. Potvrdzujem, že 
právo k účtom mám stále rovnaké odkedy som ich ako DG dával do poriadku, nakoľko IPDG J.Kalaš 
a ani DG P.Mora to nezmenili. 
Bohumír    
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 



Re: Vysvetlenie - Spolok IČ:75077531 je právnym nástupcom OZ IČ: 48550086 
Od: Dr. Vojtěch Trapl 
Pon 20. 1. 2020 12:17 
Komu: BohuMír Bobo Krátky  
Kópia: Bohumír Bobo Krátky; Jarmila Bokorová; Palo Mora; ČestMír Koželuha; M.Ondruš; Jan Kalaš;   
            E.Stepankova 
 
Drahý Bobo, milý SC,  
o můj čas nejde 
Pokud byť nepřímo potvrzuješ, že účet byl zřízen, včetně Tvého dispozičního oprávnění, pak to nebyla 
ztráta času. Jistě jde o jiný účet než byl účet v Plzni. A jsem rád, že jsi se z ČSOB ve zdraví oba dostali. 
 
We serve 
Vojtěch 
__________________________________________________________________________________ 
 
 

Re: Vysvetlenie - Spolok IČ:75077531 je právnym nástupcom OZ IČ: 48550086 

Od: BohuMír Bobo Krátky  
Pon 20. 1. 2020 12:46 
Komu: Dr. Vojtěch Trapl  
Kópia: Bohumír Bobo Krátky; Jarmila Bokorová; Palo Mora; ČestMír Koželuha; M.Ondruš; Jan Kalaš; 
E.Stepankova 
 
Áno nebolo mi umožnené disponovať účtom (pôvodné IČO: 48550086) nakoľko som preukázal, že 
som DG za organizáciu s IČOm 75077531 a spojitosť banka vylúčila. 
Možnože to všetci predchodcovia PDGs predo mnou vedeli, a preto do banky nešli. Mňa však nik 
neupozornil! 
Bohumír 
__________________________________________________________________________________ 

 
 
Re: Vysvetlenie - Spolok IČ:75077531 je právnym nástupcom OZ IČ: 48550086 

Od: E.Štěpánková  
Uto 21. 1. 2020 0:06 
Komu: Dr. Vojtěch Trapl  
Kópia: Jan Kalaš; c.kozeluha; Milan Ondruš; Bohumír Krátky; j.bokorova; Pavol Mora; František Kočka;  
            René Hudzovič; Radim Dvořák  
 
Vážený pane guvernére dle tvého názoru neexistujícího subjektu,  
byl jsi členem kabinetu, dokonce 2. VDG, v době, kdy konvent jako vrcholný orgán spolku 
nepochybně odsouhlasil poslední změnu Konstituce a  stanov. Právní kontinuita v ní nebyla 
konstituována, nýbrž pouze deklarována. Vyžádal si to právě problém se založením nového účtu a  
tehdejší guvernér (kdo to asi byl?) měl zájem na tom, aby nedostatek této deklarace z dob minulých 
byl odstraněn (upozorňuji v této souvislosti, že by bylo vhodné, abys ve svých podrobných archívech , 
které si na mne vedeš, zjistil, od kdy jsem byla zmocněncem pro Konstituci a stanovy, abys po mně 
nadále nepožadoval starší informace či materiály).  
Shora zmíněnou deklaraci stávajícího stavu (nikoli konstituci stavu nového, jak se mylně domníváš), 
schválil konvent, včetně Tebe, a to absolutní většinou delegátů. Rejstříkovým soudem byla změna 



základní normy , včetně zmíněné deklarace právního nástupnictví, bez jediné připomínky zapsána, 
tedy akceptována.  
Na tom nemůžeš nic změnit, jedinou cestou je správní žaloba na neplatnost usnesení konventu z 
května 2018 pod vedenim tehdejšího DG.  
Pokud si myslíš, že Distrikt 122 neexistuje, nechápu, proč se stavíš do role jeho guvernéra.  
Náš distrikt ale dle mého skromného názoru stále existuje, je kontinuálním nástupcem průvodního a 
já se cítím být jeho Past guvernérem. Jinak bych na Tvůj email ani neodpovídala. 
Tímto považuji komunikaci na toto téma z mé strany za uzavřenou. 
Stejně jako PDG Vojtěch Trapl žádám, aby tato  moje reakce byla zveřejněna jako reakce na Tvůj 
dopis, který je na webu a zbytečně způsobuje zmatek v klubech.  
S přáním mnoha úspěchů v nějaké nové formaci podle Tvých představ, když už se necítíš být 
vrcholným představitelem  D 122 
 
JUDr. Emilie Štěpánková 
Past District Governor LCI - D 122 Czech Republic and Slovak Republic 
Home Club LC Plzeň Bohemia 
__________________________________________________________________________________  
 

 
Re: Vysvetlenie - Spolok IČ:75077531 je právnym nástupcom OZ IČ: 48550086 
Od: Pavol Mora  
Uto 21. 1. 2020 8:29 
Komu: E.Štěpánková; Dr. Vojtěch Trapl  
Kópia: Jan Kalaš; C.Kozeluha; Milan Ondruš; Bohumír Krátky; J.Bokorova; František Kočka; 
            René Hudzovič; Radim Dvořák  
 
Vážená PDG Emilie Štěpánková, 
Vážený PDG Vojtěch Trapl, 
 
s veľkým záujmom a očakávaním som čítal vaše reakcie. A výsledok?  
Všeobecná odpoveď v ktorej nenájdete ani jednu konkrétnu informáciu. 
 
Vážená PDG Emilie, 
odkiaľ berieš informácie ktoré píšeš? 
Ja som guvernérom Distriktu 122 od 1.7.2019 a zároveň som štatutár (guvernér) medzinárodnej 
nevládnej organizácie LIONS CLUBS INTERNATIONAL -Distrikt 122, Česká republika a Slovenská 
republika, Náměstí 14. října 496/13 , 150 00 PRAHA, ČESKÁ REPUBLIKA, IČO: 750 77531. O akom 
neexistujúcom subjekte píšeš? 
 
Nikdy som nepovedal, že zmena stanov, ktorá obsahovala aj bod o právnom nástupníctve (ČLÁNEK I 
Název, sídlo a oblast působnosti, ods.5. Spolek je právním nástupcem občanského sdružení LIONS 
CLUBS INTERNATIONAL, District 122 – Česká republika a Slovenská republika, IČ 485 50 086, 
registrovaného Ministerstvem vnitra ČR dne 8.10.1992) bola prijatá v rozpore s platnými stanovami 
spolku. 
Len som si dovolil upozorniť, že pri prezentovaní potreby tejto zmeny zohral významú úlohu 
podporný ddokument, vytvorený Tebou), ktorý je prílohou môjho pôvodného emailu, v ktorom sa 
nachádzajú podľa mňa nepravdivé informácie. A aj na základe týchto sa rozhodovali delegáti 
konventu. 
 



Tvoja veta "Pokud si myslíš, že Distrikt 122 neexistuje, nechápu, proč se stavíš do role jeho 
guvernéra." je opäť zavádzajúca. NIKDY SOM NEPOVEDAL A ANI NENAPÍSAL, ŽE DISTRIKT 122 
NEEXISTUJE. 
 
Tvoje konštatovanie "Náš distrikt ale dle mého skromného názoru stále existuje, je kontinuálním 
nástupcem průvodního a já se cítím být jeho Past guvernérem. Jinak bych na Tvůj email ani 
neodpovídala." hovorí o tom, že buď zámerne nechceš, alebo nevieš, že som nikdy nerozporoval 
existenciu Distriktu 122. Distrikt 122 existuje podľa mne dostupných informácií od 6.1.1992 a nie je 
nástupcom nikoho. 
Písal som o spolku, ktorý na území Českej republiky a Slovenske republiky Distrikt 122 reprezentuje. 
 
Milá Emilie, 
začni už konečne písať ako právne vzdelaná osoba a definuj presne svoje výroky. 
 
Takže ešte raz, prosím Ťa na základe Tvojich tvrdení v priloženom dokumente o nasledovné 
informácie: 
 
1/ ak píšeš, že patrne v roku 2011 došlo k zmene IČO, aké IČO bolo pred rokom 2011? 
2/ kedy konkrétne došlo k tejto zmene? Akým úkonom? 
3/ číslo zákona alebo predpisu na základe ktorého sa podľa Teba táto zmena IČO v roku 2011 riešila. 
 
Prečo si sa nevyjadrila k môjmu emailu, ale píšeš zavádzajúce informácie? Bojíš sa napísať pravdu, 
alebo len nevieš? Lebo nie je hanba nevedieť, ale neopýtať sa! 
 
na záver: veta "S přáním mnoha úspěchů v nějaké nové formaci podle Tvých představ, když už se 
necítíš být vrcholným představitelem  D 122"  
ma skutočne pobavila. ĎAKUJEM 
 
Palo Mora 
DG D122 2019-20 
 
P.S. samozrejme celá korešpondencia bude prílohou listu, ak si to skutočne želáš.... 
 

 
 

 

 

 


