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LIST GUVERNÉRA – LCI D122 ČESKOSLOVENSKO – ZÁNIK S LIKVIDÁCIOU 
 
 

17.02.2020 
Vážené Lionky, Vážení Lioni, 
Témou môjho listu je zánik občianskeho združenia LIONS  CLUBS INTERNATIONAL distrikt 122 
Československo, IČ: 48550086, adresa: Revoluční 16, 110 00 Praha (D122-1) s likvidáciou. Združenia, 
ktoré vzniklo dňa 8.10.1992 ako spolok, ktorý bude zastrešovať Lions kluby so sídlom na území 
Československa.  
 
Len pre informáciu, čo vlastne zánik s likvidáciou je? 
Likvidácia je proces, počas ktorého sa za zákonom predpísaného postupu vysporiadajú všetky záväzky 
združenia a následne sa zvyšok majetku združenia rozdelí medzi členov. Likvidáciu vykonáva 
likvidátor. Likvidátor zároveň vyzve veriteľov, aby prihlásili do likvidácie svoje pohľadávky v ním 
určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 3 mesiace. Prihlášky možno posielať aj po uplynutí tejto 
doby, ale len do času, kým nie je likvidačný zostatok rozdelený. Po skončení likvidácie likvidátor 
zostaví účtovnú závierku za obdobie likvidácie a predloží ju oprávnenému orgánu občianskeho 
združenia spolu so správou o priebehu likvidácie a s návrhom rozdelenia likvidačného zostatku na 
schválenie. Likvidačný zostatok sa rozdelí podľa návrhu likvidátora a likvidátor zruší všetky bankové 
účty združenia. Tým je likvidácia ukončená. Likvidátor ešte musí podať daňové priznanie za obdobie 
likvidácie. Do 90 dní od ukončenia likvidácie podá likvidátor ministerstvu vnútra návrh na výmaz 
občianskeho združenia z registra občianskych združení. 
 
Ak sa dňa 24.5.2008 v Brne konal konvent združenia LCI D122 Československo IČ:48550086, ktoré 
zaniklo s likvidáciou, musel byť schválený likvidátor a po vysporiadaní všetkých záväzkov, bol 
likvidačný zostatok rozdelený medzi členov združenia. Členmi združenia boli Lions kluby so sídlom na 
území Českej republiky a Slovenskej republiky. Rozdelený likvidačný zostatok mal byť zaslaný na účty 
Lions klubov a zároveň mali byť zrušené všetky účty združenia. 
Ako je potom možné, že účet likvidovaného združenia IČ:48550086 v ČSOB číslo: 193906027 bol 
aktívny až do roku 2017? Ako je možné, že likvidátor nezahrnul do likvidácie aj majetkový podiel 
v Nadačnom fonde LIONS QUEST ČR? 
Kto bol likvidátor združenie? Aká bola záverečná správa likvidátora a kedy a kým bola schválená? 
 
Trochu z histórie: 
Po dátume 1.1.1993, kedy Československo zaniklo a vznikli dva samostatné štáty Česká republika  
a Slovenská republika bolo potrebné zosúladiť právny stav združenia s touto zmenou. Až v roku 2005, 
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boli delegátmi konventu v Plzni prijaté nové stanovy. Pri pokuse o zápis zmien, Ministerstvo vnútra 
ČR odpísalo, že túto zmenu nezapíše, nakoľko zákon, podľa ktorého bolo občianske združenie LCI 
D122 Československo (D122-1) zaregistrované, bol novelizovaný a obč. združenie zaregistrované 
podľa zákona 83/1990 nemôže vyvíjať činnosť na území Slovenskej republiky. (príloha č.1) 
V roku 2004 konvent D122-1 rozhodol o založení nadačného fondu LIONS QUEST ČR. Základný kapitál 
bol 200.000,- CZK na ktorý sa vyskladali všetky Lions kluby. V roku 2005 fond LCIF zaslal nášmu 
Distriktu 122 na rozbeh programu LIONS QUEST v Čechách sumu 23.819 USD (program s názvom 
Expand Lions Quest in Czech republic dňa 31.5.2005). 
Následne traja páni, PDG J.Zatloukal, PDG T.Buček a PDG T.Ryba dňa 4.10.2005 podali na Ministerstvo 
vnútra ČR žiadosť o povolenie založiť organizáciu s medzinárodným prvkom. Ministerstvo vnútra ČR 
po úpravách predložených stanov zaregistrovalo dňa 7.12.2005 organizáciu LCI D122 ČR a SR, 
(ktorému bolo následne pridelené IČ: 75077531) avšak v svojom stanovisku skonštatovalo, že táto 
organizácia má právo vyvíjať činnosť na území Českej republiky. (príloha č.2) 
Z dokladov, ktoré som mal možnosť vidieť pri nahliadnutí do spisu L16312 (spolku LIONS  CLUBS 
INTERNATIONAL -Distrikt 122, Česká republika a Slovenská republika, Náměstí 14. října 496/13 , 150 
00 PRAHA, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ:75077531 nazvime ho D122-2) dňa 30.01.2020 je zrejmé, že 
občianske združenie LCI D122 Československo (D122-1) založené v roku 1992 zaniklo na základe 
rozhodnutia konventu tohto združenie konaného dňa 24.5.2008 v Brne. (príloha č.3) 
 
V tento deň, 24.5.2008 sa konal v Brne aj konvent novozaloženej organizácie D122-2 (IČ:75077531). 
V prílohe máte možnosť spomenúť si na tento konvent aj vďaka nášmu časopisu. Určite sa mnoho 
z vás na priložených fotografiách spozná a spomenie si na tento konvent. Určite bol zaujímavý, 
nakoľko sa tohto konventu zúčastnil aj Georgios J. „Kokos“ Nicolaides, medzinárodný riaditeľ LCI. 
(príloha č.4) 

 
Predpokladám, že lioni  –  delegáti tohto konventu sa zúčastnili oboch konventov. Teda aj konventu, 
kde delegáti rozhodli o zániku občianskeho združenia LCI D122 Československo s likvidáciou. Zároveň 
konvent odsúhlasil likvidátora. 
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Oslovil som PDG O.Choděru a PDG R.Hudzoviča s prosbou o zaslanie dokladov o likvidácii. Do 
dnešného dňa mi neposkytli žiadnu informáciu. Odpoveď som nedostal ani od Advokátskej kancelárie 
JUDr. Choděra, ktorá zrejme v tom čase zastupovala Občianske združenie D122-1 (IČ:48550086). 
A prečo som oslovil práve PDG Choděru a PDG Hudzoviča? Lebo v správe guvernéra Tomáša Rybu 
predloženej na konvente v Brne 2008 sa dočítate: (príloha č.5) 

 
Je zaujímavé, že v správe guvernéra nenájdete ani zmienku o tom, že v ten istý deň sa koná konvent, 
kde delegáti rozhodnú o zániku občianskeho združenia D122-1 IČ: 48550086. 
 
Preto moja prosba smeruje k vám všetkým lionom Distriktu 122 (66066). Pošlite mi prosím čokoľvek 
čo má spojitosť s touto témou, napr. pozvánku na konvent LCI D122 Československo IČ:48550086 v 
Brne dňa 24.5.2008, kde je v programe rozhodnutie o zániku spoločnosti, uznesenie tohto konventu, 
meno likvidátora, správu likvidátora, informáciu o rozdelení majetku atď. 
 
Prezident LC Žilina sa Guvernéra v komunikácii pýta: „V prospech koho takéto upratovanie,  ktoré 
poškodí všetkým ?“. Myslím, že moje upratovanie je v prospech skoro všetkých lionov D122 a určite 
nepoškodí všetkým, ako píše prezident LC Žilina. Skôr naopak, len pravda nás môže posunúť vpred a 
očistiť naše lionské hnutie. Verím, že väčšina lionov má poriadok doma, má poriadok v práci a 
očakáva úplne samozrejme poriadok aj v Distrikte. 
 
Nemôžem uveriť, že všetci lioni D122 (66066) v Čechách aj na Slovensku sú ľahostajní k 
skutočnostiam ktoré sa v minulosti udiali a nezáleží im na vysvetlení, ako bolo naložené s majetkom 
občianskeho združenia LIONS  CLUBS INTERNATIONAL distrikt 122 Československo, IČ: 48550086, 
adresa: Revoluční 16, 110 00 Praha (D122-1) 
 
Záverom chcem poďakovať môjmu českému priateľovi, ktorý už nie je členom lionského hnutia, ale 
má záujem o upratanie a poskytol mi niektoré dokumenty. Ďakujem. 
 
S úctou 
 
 
 
 
         District Governor D122 2019-20 
 
Prílohy:  
1/ P1 rozhodnutie Ministerstva vnitra České republiky č.j. VS-6775SDR1-2005 zo dňa 7.12.2005 
2/ P2 MV ČR-odmietnutie zapísať stanovy 08-2005 
3/ P3 stanovisko Ministerstva vnitra č.j. MV-64 761-3VS-2008 zo dňa 29.8.2008 
4/ P4 časopis LION 2008-obdobie leto-podzim 
5/ P5 Správa guvernéra D122 Tomáša Rybu predkladaná na konvente 24.5.2008 v Brne 


