Stanovy Lions Club Praha Bohemia Ambassador z.s.

Článek I.

Odst. 1: Název spolku:
LIONS CLUB PRAHA BOHEMIA AMBASSADOR z.s.

Odst. 2: Heslo Asociace:
LIBERTY-INTELIGENCE-OUR NATIONS SAFETY
(Svoboda-Vzdělanost-Jistota našich národů)

Odst. 3: Motto Asociace:
„We serve (Pomáháme)“

Odst. 4: Sídlo spolku:
Praha
Odst.5:
Činnost spolku (dále jen Klub) se řídí ustanoveními § 210 - 302 zákona č. 89/2012Sb –
občanský zákoník
Odst.6:
Klub se řídí Mezinárodní konstitucí a stanovami Lions Clubs International. Pokud by byly
stanovy Klubu v rozporu se stanovami Distriktu LCI či Mezinárodní konstitucí a stanovami
LCI anebo s posláním a cíli Lions Clubs International, pakk platí, že jsou závazná ustanovení
stanov Distriktu LCI, Mezinárodní Konstituce a stanov Lions Clubs International
Článek II.
Záměry a cíle
Cíle Klubu jsou:
(a) vytváření a pěstování ducha porozumění mezi národy celého světa
(b) podpora zásad dobrého vládního systému a dobrého občanského chování
(c) aktivní zájem o občanské, kulturní, sociální a morální blaho společnosti

(d) spojení členů poutem přátelství, dobrého kamarádství a vzájemného porozumění
(e) podpora otevřené diskuse členů Klubu o veškerých věcech veřejného zájmu, kde
stranické debaty a sektářské náboženské názory nemají mezi členy Klubu místo
(f) účinné povzbuzování všech ochotných sloužit společnosti bez osobního finančního
prospěchu a péče o jejich vysokou morální úroveň v obchodě, průmyslu, zaměstnání, ve
veřejné službě i v soukromých snahách

Článek III.
Členství
Odst. 1: Ve smyslu odstavce 2 tohoto článku lze přijmout za člena tohoto Klubu jakoukoliv
osobu právně způsobilou, s dobrým morálním charakterem a dobrou pověstí ve společnosti,
která bude dodržovat etický kodex Lions Clubs International. Kdekoliv se v textu těchto
stanov a směrnic užívá mužský rod či zájmeno, rozumí se tím osoby vždy jak mužského, tak
ženského pohlaví. Členem Klubu nemůže být právnická osoba.
Odst. 2: Formy členství v Klubu
(1) ŘÁDNÝ (AKTIVNÍ) ČLEN: Řádným členem, který požívá veškerých práv a privilegií, je
člen, který plní veškeré povinnosti, které členství v tomto Klubu představuje – member in
good standing. K jeho právům patří právo ucházet se, bude-li jinak kandidát způsobilým, o
jakýkoliv úřad v tomto Klubu, v distriktu (jakož i v zóně či regionu distriktu), stejně jako
v Lions Clubs International a právo hlasovat o veškerých záležitostech, o kterých členové
tohoto Klubu hlasují. Mezi povinnosti pak zejména patří pravidelná účast na všech zasedáních
a akcích tohoto Klubu, včasné a promptní placení členských příspěvků, aktivní podíl na
Klubových činnostech a chování, které bude napomáhat vytvářet příznivý obraz Lions Clubs
International i tohoto Klubu v obci a ve společnosti.
(2) MIMOŘÁDNÝ ČLEN: Člen Klubu, který přechodně nebydlí v obvodu působnosti svého
Klubu nebo který se ze zdravotních důvodů či jiných všeobecně uznávaných příčin nemůže
pravidelně zúčastňovat Klubových schůzí a přeje si zachovat členství v tomto Klubu, a jemuž
představenstvo tohoto Klubu takový statut propůjčí, je mimořádným členem. Statut
mimořádného člena je každých šest měsíců přezkoumáván představenstvem tohoto Klubu.
Mimořádný člen nemůže zastávat žádný úřad ani v Klubu, ani hlasovat na distriktním
shromáždění (konvenci), mezinárodní konvenci či na jiných mezinárodních shromážděních,
ale platí členské příspěvky ve výši stanovené tímto Klubem, kterého je členem. Stejně tak
platí příspěvky distriktu i mezinárodní příspěvky Lions Clubs International.
(3) ČESTNÝ ČLEN: Jednotlivci, který není členem Klubu, ale který prokázal mimořádné
služby společnosti anebo tomuto Klubu, může tento Klub prokázat zvláštní poctu udělením
čestného členství. Klub uhradí za mimořádného člena zápisné a hradí za tohoto člena
Klubové, distriktní a mezinárodní příspěvky. Čestný člen má právo účastnit se Klubových
schůzí, ale nepožívá žádných výsad, vyplývajících z aktivního členství.

Odst. 5: Členství v tomto Klubu je možné získat jen na pozvání člena tohoto Klubu.
Návrhy na členství v tomto Klubu (Proposal for Membership) může činit pouze řádný
(aktivní) člen – in good standing - na formuláři k tomu účelu vydaném Sekretariátem Lions
Clubs International (PROPOSAL FOR MEMBERSHIP/INVITATION TO MEMBERSHIP
ME-6 250M), který má k dispozici sekretář tohoto Klubu. Návrh na členství musí být řádně
vyplněn a podepsán navrhujícím řádným (aktivním) členem, který bude sponzorem nového
člena. Bude-li návrh na členství schválen většinou členů představenstva tohoto Klubu, může
být členství navrženému nabídnuto rovněž na formuláři Lions Clubs International (Invitation
to Membership), který po podpisu nového člena, potvrzující přijetí podmínek členství, je
ověřen a potvrzen sekretářem Klubu.
Formulář Proposal for Membership/Invitation to Membership ME-6 250M je nedílnou
přílohou těchto Stanov.
O přijetí nového člena do Klubu rozhoduje členská schůze. Podmínkou vzniku členství
v tomto Klubu je zaplacení zápisného a všech dalších členských příspěvků Klubu, distriktu a
Asociace na účet tohoto Klubu, jehož výpis bude předložen ke kontrole sekretáři Klubu,
ohlášení nového člena Asociaci sekretářem Klubu na řádně vyplněném formuláři Měsíční
zprávy o členství a aktivitách Klubu (Monthly Membership and Activities Report), opatřené
podpisem prezidenta tohoto Klubu a uznání Asociací Lions Clubs International za člena
tohoto Klubu, po ověření všech podmínek splněných Asociací.
Bez splnění všech podmínek členství nevznikne.

Článek IV.
Poplatky a příspěvky
Odst. 1: Každý nový člen zaplatí Klubu vstupní příspěvek na zápisné Lions Clubs
International a zálohu na mezinárodní příspěvky Asociaci Lions Clubs International, a to
předtím, než bude představenstvo tohoto Klubu hlasovat o návrhu na členství v Klubu, a
předtím, než sekretář tohoto Klubu uvede nového člena v Měsíční zprávě o členství a
aktivitách Klubu Asociaci Lions Clubs International. V případě, že členství nevzniklo, vstupní
příspěvek se vrátí. Představenstvo tohoto Klubu může rozhodnout o prominutí části nebo
celého vstupního příspěvku.
Odst. 2: Každý člen tohoto Klubu platí pravidelné roční příspěvky, zahrnující běžné
příspěvky mezinárodní, včetně předplatného časopisu The Lion Magazine, distriktu
(samostatného nebo souhrnného distriktu), administrativní náklady Asociace a náklady na
výroční konvenci Lions Clubs International (annual convention) a obdobné náklady distriktu,
které jsou splatné předem a ve lhůtě stanovené představenstvem tohoto Klubu.

Článek V.
Výpověď členství
Každý člen tohoto Klubu může své členství v Lions Klubu vypovědět, přičemž účinky
výpovědi nastanou teprve jejím přijetím představenstvem tohoto Klubu.

Před podáním výpovědi je člen povinen zaplatit všechny dluhy z členství vzniklé,
vrátit veškeré odznaky a insignie příslušnosti k Lions Klubu a k Lions Clubs International,
veškeré prostředky a veškerý majetek tohoto Klubu a učinit prohlášení člena o vzdání se
veškerého užívání symbolů Lions Clubs International, zejména označení i „LIONS“ a
emblému, do rukou sekretáře tohoto Klubu.
Článek VI.
Ztráta členství
Odst. 1: Pokladník Klubu oznámí představenstvu Klubu jméno každého člena, který nezaplatí
své finanční závazky vůči Lions Klubu, disktriktu nebo Asociaci ve lhůtě 60 dnů od doručení
písemné upomínky sekretáře Klubu. Představenstvo Klubu rozhodne, zda bude člen vyloučen
anebo zda mu bude poskytnuta dodatečná lhůta.
Odst. 2: Kterýkoliv člen může být z tohoto Klubu vyloučen dvoutřetinovou většinou všech
členů představenstva tohoto Klubu pro závažné jednání proti zásadám lionského hnutí nebo
závažné porušení stanov Klubu a v přiměřené lhůtě nápravu nezjednal ani po výzvě Klubu.
Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li spolku zvlášť
závažnou újmu.
Členská Článek VI.
Členská schůze
Odst. 1: Členská schůze je nejvyšším orgánem Klubu s všeobecnou pravomocí, zejména
rozhoduje o:
1) hlavních směrech činnosti Klubu
2) volbě prezidenta Klubu a dalších nositelů úřadu a o zřízení dalších úřadů
3) všech důležitých otázkách Klubu
4) přijetí nových členů Klubu a o ztrátě členství v Klubu
5) změně stanov Klubu
6) výši všech příspěvků
7) adrese sídla Klubu
8) zřízení zvláštních komisí a výborů Klubu a o volbě jejich členů
Odst. 2: Členská schůze je usnášeníschopná v případě účasti nadpoloviční většiny všech
aktivních členů Klubu.
Odst. 3: Členská schůze se usnáší prostou většinou hlasů přítomných aktivních členů Klubu.
Ke schválení změny stanov a k rozhodnutí o ztrátě členství v Klubu je však třeba
dvoutřetinové většiny přítomných aktivních členů Klubu.
Odst. 4: Členská schůze se schází zpravidla jednou za měsíc.
Odst. 5: Členskou schůzi svolá vhodným způsobem prezident Klubu nebo na základě jeho
pověření sekretář Klubu nejméně jeden týden před jejím konáním.
Článek VII.
Nositelé úřadu Klubu

Odst. 1: Nositeli úřadu tohoto Klubu jsou prezident, poslední předchozí prezident, první
viceprezident, druhý viceprezident, sekretář, pokladník. Členská schůze může rozhodnout o
zřízení dalších úřadů.
Odst. 2: Povinnosti nositelů úřadů
(1) PREZIDENT: Je nejvyšším výkonným orgánem tohoto Klubu, předsedá veškerým
zasedáním představenstva Klubu i Klubu, svolává všechna pravidelná i mimořádná zasedání
představenstva a Klubu.
Prezident Klubu je statutárním orgánem Klubu
(2) POSLEDNÍ PŘEDCHOZÍ PREZIDENT: Poslední předchozí prezident tohoto Klubu
spolu s ostatními předchozími prezidenty tohoto Klubu oficiálně vítá členy Klubu a jejich
hosty na Klubových schůzích a reprezentuje Klub při přípravě a přijímání všech, kteří chtějí
sloužit v komunitě, ve které Lions Klub působí.
(3) VICEPREZIDENT: Jestliže prezident tohoto Klubu není z jakéhokoliv důvodu schopen
vykonávat povinnosti svého úřadu, zastává úřad a vykonává povinnosti viceprezident tohoto
Klubu další v pořadí, se stejnou pravomocí jako prezident.
(4) SEKRETÁŘ: Působí podle pokynů a pod vedením prezidenta tohoto Klubu a
představenstva tohoto Klubu jako styčný prostředník mezi Lions Klubem a distriktem, ve
kterém se Lions Klub nalézá a Asociací Lions Clubs International. Za tím účelem zejména:
(a) podává pravidelné měsíční a jiné zprávy Asociaci Lions Clubs International na
formulářích Asociací Klubů zaslaných (Měsíční zprávy o členství a aktivitách KlubuMonthly Membership and Activities Report) s uvedením požadovaných informací určených
výborem mezinárodních ředitelů Lions Clubs International
(b) poskytuje kabinetu guvernéra distriktu zprávy, které kabinet nebo guvernér vyžaduje,
včetně pravidelného měsíčního předání kopie Měsíční zprávy o členství a aktivitách Klubu –
Monthly Membership and Activities Report guvernérovi distriktu (zelená a označená jako
„District Governors“)
(c) spolupracuje a je aktivním členem poradního sboru guvernéra distriktu pro zónu, ve které
Lions Klub působí
(d) opatruje, vede a udržuje veškeré zápisy a záznamy tohoto Klubu, včetně zápisů o
zasedáních tohoto Klubu a představenstva Klubu, účasti, volbách tohoto Klubu, profesích,
adresách a telefonních číslech členů, účtech členů tohoto Klubu

(5) POKLADNÍK:
(a) vybírá přijímá členské a jiné příspěvky od členů Klubu
i finanční prostředky získané z jiných zdrojů a ukládá je v bance nebo v bankách schválených
představenstvem tohoto Klubu
(b) platí Klubové závazky pouze na základě předchozího souhlasu představenstva tohoto
Klubu. Veškeré šeky a platební dokumenty Klubu podepisuje pokladník tohoto Klubu vždy

společně s jedním z dalších nositelů úřadu tohoto Klubu, pověřeným představenstvem tohoto
Klubu
(c) opatruje, vede a udržuje veškeré záznamy o příjmech a výdajích tohoto Klubu
(d) připravuje a předává měsíční a pololetní finanční zprávy Asociaci Lions Clubs
International a představenstvu tohoto Klubu
(e) předává čtvrtletně anebo pololetně každému členovi tohoto Klubu na základě jeho žádosti
přehled o příspěvcích a dalších finančních závazcích vůči Klubu, distriktu a Asociaci,

Článek VIII.
Představenstvo Klubu
Odst. 1: Představenstvo je nejvyšším orgánem Klubu
Odst. 2: Členy představenstva Klubu jsou prezident, poslední předchozí prezident,
viceprezidenti, sekretář, pokladník, případně další osoby, pokud o tom rozhodně členská
schůze
Odst. 3: Řádná zasedání představenstva se konají zpravidla jednou měsíčně v termínu a místě,
které stanoví prezident Klubu
Odst. 4: Mimořádná zasedání představenstva se konají, jestliže je svolá prezident tohoto
Klubu nebo pokud o to požádá pět (5) či více členů představenstva, a to v termínu a místě,
které stanoví prezident Klubu
Odst. 5: Zasedání představenstva je usnášení schopné, je-li přítomna většina jeho členů.
Pokud není jinak zvlášť stanoveno, je rozhodnutí představenstva přijato většinou hlasů
přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas prezidenta Klubu
Odst. 6: Mimo zasedání může představenstvo na návrh prezidenta Klubu přijímat rozhodnutí
v písemné formě nebo s využitím technických prostředků
Odst. 7: Povinnosti a pravomoci: Kromě povinností a pravomocí uvedených v těchto
stanovách a směrnicích má představenstvo následující povinnosti a pravomoci:
(1) Je výkonným orgánem tohoto Klubu, odpovědným za řádný výkon úřadů tohoto Klubu
jejich nositeli, zodpovídá za realizaci projektů a úkolů schválených Lions Klubem. Všechny
nové projekty a úkoly tohoto Klubu musí být nejdříve projednány a schváleny
představenstvem a poté předloženy ke schválení členům Klubu na řádné nebo mimořádné
schůzi Klubu.
(2) Schvaluje všechny výdaje Klubu a nezatíží Klub žádným dluhem nad výši běžných příjmů
tohoto Klubu, nepovolí žádný výdaj tohoto Klubu na účely, které nejsou slučitelné s úkoly a
cíli Asociace Lions Clubs International.
(3) Má pravomoc změnit, nahradit či zrušit jakýkoliv akt kteréhokoliv nositele úřadu tohoto
Klubu.

(4) Zajišťuje pravidelné roční přezkoumání účetních knih účtů a účetních operací (audit) nebo
podle svého rozhodnutí častěji, a může vyžadovat vyúčtování nebo účetní přezkoumání
(audit) jakýchkoliv peněžních prostředků tohoto Klubu, jimiž by disponoval kterýkoliv nositel
úřadu tohoto Klubu, správní výbor nebo člen Klubu. Kterýkoliv řádný (aktivní) člen Klubu –
in good standing – může požádat o seznámení s kterýmkoliv vyúčtováním nebo účetním
přezkoumáním (auditem) v přiměřeném termínu a místě.
Článek IX.
Volby
Nositelé úřadu tohoto Klubu, s výjimkou posledního předchozího prezidenta, jsou voleni
takto:
Odst. 1: V březnu každého roku se koná nominační zasedání tohoto Klubu věnované návrhům
kandidátů na úřady v Klubu. Termín a místo konání tohoto zasedání stanoví představenstvo
Klubu a uvědomí o tom písemně každého člena tohoto Klubu nejméně deset dnů před
termínem jeho konání.
Odst. 2: Prezident tohoto Klubu jmenuje mandátní výbor, který přednese jména kandidátů na
všechny úřady tohoto Klubu zasedání Klubu. Na tomto zasedání může navrhovat kandidáty na
všechny úřady Klubu, které mají být obsazeny v následujícím roce, i kterýkoliv člen Klubu.
Odst. 3: Jestliže v období mezi konáním nominačního zasedání Klubu a volební schůzí bude
nějaký kandidát z jakéhokoliv důvodu neschopen vykonávat úřad, pro který byl nominován, a
pro tento úřad nebyl ustanoven jiný kandidát, připraví mandátní výbor návrh dalších
kandidátů na tento úřad, který na volební schůzi přednese.
Odst. 4: Volební schůze se koná vždy nejpozději do 15. dubna každého roku, v termínu a na
místě stanoveném představenstvem Klubu, o čemž jeden týden předem uvědomí vhodným
způsobem každého člena Klubu Prezident Klubu nebo na základě jeho zmocnění sekretář
Klubu. Oznámení bude obsahovat jména všech kandidátů navržených nominačním zasedáním
Klubu podle odstavce 3 tohoto článku a sdělení, že se o těchto kandidátech bude hlasovat na
volební schůzi.
Na volební schůzi nemůže nikdo nominovat žádné kandidáty.
Odst. 5: Funkční období všech nositelů úřadu je od 1. července v roce volby do 30. června
roku následujícího
Článek XI.
Emblém, barvy, účetní rok
Odst. 1: Emblém a barvy tohoto Klubu jsou stejné jako emblém a barvy Mezinárodní
Asociace Lions Klubů (The International Association of Lions Clubs).
Odst. 2: Účetní rok tohoto Klubu v Asociaci a pro její potřeby začíná 1. července a končí 30.
června. Pro daňové účely může být účetní rok tohoto Klubu shodný s rokem kalendářním.

