
 

Vážený pane guvernére, milé Lionky, milí Lioni - členové kabinetu 

 

jak bylo přislíbeno na posledním jednání kabinetu v Brně, dovoluji si vám všem zaslat návrh 

změn konstituce a stanov našeho distriktu. 
Prvotním a základním důvodem, pro který jsme přistoupili ke změnám tohoto základního 

dokumentu, byla úprava článku I Konstituce, v němž bylo v souvislosti s novým občanským 

zákoníkem a pozdějšími předpisy upravujícími zápisy ve spolkovém rejstříku jednoznačně 

uvést, kdo je statutárním orgánem spolku (distriktu). 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).  

Deklaraci těchto základních skutečností nyní najdete v článku I odstavce 3, 4, 5 a 6 návrhu 

změn. 

 

Pokud jde o ostatní změny našeho základního dokumentu, jde o technickou úpravu. Jedná 

se o začlenění všech změn vzorových konstitucí a stanov distriktu, tak jak byly postupně 

přijímány na plenárních zasedáních mezinárodních konventů LCI v letech 2013 až 2017. 

Návrh změn tedy v této podobě odpovídá zcela aktuálnímu znění vzorového dokumentu 

platného pro všechny distrikty na světě.  

 

Protože se jedná o obsáhlý dokument, pro vaši snazší orientaci je v návrhu změn tučným 

písmem vyznačeno vše, co se mění oproti našemu současnému základnímu distriktnímu 

dokumentu. Pro kontrolu obdržíte spolu s návrhem změn rovněž originální znění 

vzorového dokumentu, abyste si je mohli porovnat a utvrdit se, že skutečně všechny 

zapracované změny jsou v souladu se vzorovým dokumentem přijatým na mezinárodním 

konventu v Chicagu v roce 2017.  

 

Dovoluji si pak zvláště upozornit na článek III, odstavec 7 písmeno b) na straně 12 nahoře, 

kde si jistě všimnete řady otazníků. Jedná se o kvalifikační kritéria pro úřad předsedy zóny 

nebo regionu. Jak zjistíte při porovnání s originálním zněním dokumentu, tuto část 

kvalifikačních předpokladů (jeden rok prezident klubu a další dva roky člen představenstva 

klubu) si může distrikt stanovit odchylně, tedy tato kritéria zmírnit či zpřísnit. Proto vás 

všechny prosím o sdělení vašeho stanoviska k tomuto ustanovení. Vyjádřete se, prosím, zda je 

navrhujete ponechat v tomto znění (jak je obsaženo ve vzorových stanovách), případně zda je 

navrhujete modifikovat, případně jakým způsobem. 

 

O vyjádření k návrhu změn vás všechny žádám v termínu do 10.3.2018 na mail 

e.stepankova@seznam.cz. Návrh poté bude zaslán všem klubům v distriktu k připomínkám 

tak, aby jej měly k dispozici v potřebné lhůtě a mohly se k němu vyjádřit. Na XXVI. 

konventu v Žilině pak bude návrh předložen delegátům ke schválení. 

 

Děkuji vám všem předem za váš čas a případné připomínky. 

 

S lionským pozdravem „We serve“ 

 

Emilie Štěpánková, PDG – zmocněnec pro Konstituci a stanovy 


