
Aplikovanie District Charter licencie pre LCI - Dištrikt 122, Česká republika 

a Slovenská republika v právnych poriadkoch ČR a SR po roku 2000 – 

stanovisko Výboru pre konštitúciu a stanovy. 

 

Na základe poverenia guvernéra Čestmíra Koželuhu spracoval Výbor pre konštitúciu a stanovy 

nasledovné zjednocujúce stanovisko k aktuálnemu právnemu postaveniu LCI – Dištriktu 122, ČR a SR 

a súčasne vyjadrenie ku konaniu minulých predstaviteľov dištriktu. 

18. januára 1992 sa v pražskom hoteli Palace uskutočnilo za účasti medzinárodného prezidenta LCI 

pána Donalda E. Bankera slávnostné zasadnutie lionských klubov ČSFR, na ktorom medzinárodný 

prezident verejne vyhlásil, že 6. januára 1992 bol v ústredí LCI registrovaný provizórny dištrikt, 

District 122 – ČSFR. Riadne chartrovaným lions klubom na území Českej a Slovenskej Federatívnej 

Republiky tak bol udelený status zatiaľ provizórneho dištriktu a súčasne právo používať všetky 

symboly a označenia Lions International a užívať všetky výhody a možnosti s týmto právom spojené. 

Je nutné zdôrazniť, že náš status nášho dištriktu je stále statusom provizórneho dištriktu, nakoľko pre 

udelenie statusu riadneho dištriktu sme nenaplnili požadovaný počet členov a klubov.  

Rozdelenie ČSFR na dva samostatné štáty, ku ktorému došlo 1.januára 1993, neznamenalo zánik 

tejto licencie. Aj napriek tomuto rozdeleniu District Charter licencia je pre územia Českej republiky 

a Slovenskej republiky stále jediná platná, a tým sú platné všetky práva a povinnosti z nej vyplývajúce, 

a to na území oboch štátov bez rozdielu. 

K vydaniu nových licencií pre jednotlivé štáty nedošlo. Je to dané hlavne tým, že dodnes na území 

Českej republiky ani Slovenskej republiky nezosilnelo lionské hnutie, či už počtom klubov, alebo 

počtom lionov natoľko, aby boli splnené hlavné kritériá pre vznik samostatného dištriktu, a to 

minimálny počet 35 klubov a minimálny počet 1250 členov v dištrikte. Tento počet je okrem iného 

ustanovený aj preto, lebo obvykle spravovanie väčšieho počtu klubov na danom území je aj 

organizačne náročné. Je nutné poznamenať, že náš dištrikt ku dnešnému dňu má status dočasného 

dištriktu, pretože napriek takmer 30 ročnej existencii sme kritérium na riadny dištrikt najmä vo vzťahu 

k počtu členov v dištrikte nenaplnili. 

V nadväznosti na rozdelenie ČSFR, ale i v nadväznosti na zmeny v legislatíve tak v Českej republike 

ako aj v Slovenskej republike najmä po roku 2000, bolo nutné hľadať takú organizačnú štruktúru pre 

činnosť lions klubov na území oboch republík, ktorá by čo najvhodnejšie napĺňala podmienky udelenej 

District Charter licencie a zároveň korešpondovala s právnymi poriadkami oboch krajín.  

Je pravda, že tento proces trval pomerne dlhú dobu, ale podstatné je, že rozhodnutím Ministerstva 

vnútra ČR z 7. 12. 2005 bolo povolené zriadiť medzinárodnú nevládnu organizáciu LIONS CLUBS 

INTERNATIONAL – Dištrikt 122, Česká republika a Slovenská republika, vyvíjať činnosť v ČR a mať 

sídlo v Prahe, čím došlo k naplneniu podmienok pre užívanie District Charter licencie udelenej pre 

ČSFR v r. 1992 v zmysle aktuálne platnej legislatívy na území Českej republiky. Ostávalo vyriešiť 

právne postavenie tejto organizácie na Slovensku. 

Táto úloha bola následne vyriešená tak, že guvernérka pre lionský rok 2008-2009 Jana Flanderová na 

základe poverenia riadneho konventu konajúceho sa 24. 5. 2008 uskutočnila registráciu organizácie 

s medzinárodným prvkom na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky pod názvom „LIONS CLUBS 

INTERNATIONAL – Dištrikt 122 Česká republika a Slovenská republika“. Rozhodnutím Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky z 11. 11. 2008 bolo povolené tejto medzinárodnej nevládnej organizácii so 

sídlom v Prahe vyvíjať činnosť na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky 

s rovnakým názvom, a to pod č. reg. 233004-2008/10465. Ako sídlo tejto organizačnej zložky bola 

zapísaná adresa Pri vinohradoch 326, 831 06 Bratislava, ako štatutárny zástupca organizačnej zložky 

bol zapísaný Ing. Juraj Schwarz (v tom čase 1.VDG), následne bolo pridelené IČO 45808457, čím 

došlo k naplneniu podmienok pre užívanie District Charter licencie udelenej v r. 1992 v zmysle 

aktuálne platnej legislatívy na území Slovenskej republiky.  



Je teda zrejmé, že bývalé kabinety vyvinuli úsilie na to, aby Charter District licencia udelená v r.1992 

mohla byť užívaná klubmi na území tak Českej ako aj Slovenskej republiky v zmysle príslušných 

legislatív, pričom v oboch krajinách kluby majú vlastné zastrešenie v podobe organizácie registrovanej 

spôsobom ako upravuje konkrétny právny poriadok, teda organizácie so sídlom, štatutárom a aj 

s príslušným prideleným IČO. 

Bohumír Krátky, ako guvernér LCI – D 122, Česká republika a Slovenská republika, mal na svojom 

guvernérskom odznaku uvedené toto označenie. O skutočnostiach vyššie uvedených vedel, 

prinajmenšom ako guvernér a niekoľkoročný člen kabinetu LCI – D 122, ČR a SR vedieť mal. Napriek 

tomu rozširoval informácie o tom, že v Slovenskej republike kluby nemajú zastrešenie, že neexistuje 

subjekt s IČO, a že tak slovenským klubom uniká možnosť jednať s vládnymi organizáciami či 

miestnymi samosprávami. Toto klamstvo používal na obhajobu nevyhnutnosti okamžitého vytvorenia 

samostatného slovenského dištriktu. Rozširovanie informácií o tom, ako „Česi“ defraudujú peniaze 

a neoprávnene nakladajú s peniazmi dištriktu taktiež nepridalo na pokoji v dištrikte. Ako guvernér 

dištriktu, či v ostatnom lionskom roku sekretár liona Moru, mal B. Krátky možnosť uskutočniť kontroly 

nakladania s financiami dištriktu za jednotlivé roky. Tvrdenie, že niet čo kontrolovať neobstojí, nakoľko 

všetky finančné zostavy potrebné pre kontrolu sú zverejnené na webu distriktu a účtovná evidencia je 

u pokladníčky dištriktu. Páni Mora a Krátky dodnes nepriniesli konkrétnu informáciu kto, kedy a ako 

mal defraudovať, či neoprávnene nakladať s peniazmi dištriktu. Dezinformačné aktivity najmä B. 

Krátkeho viedli k vyhroteniu situácie v dištrikte a k vzniku Asociácie slovenských lions klubov. Pri 

vzniku asociácie však B. Krátky závažným spôsobom porušil pravidlá LCI, čo bolo opakovane 

obidvom pánom vytknuté aj vedením LCI. District Charter licencia sa totiž na Asociáciu nevzťahuje. 

Vzťahuje sa len na jednotlivé riadne chartrované kluby, a preto užívanie značky Lions, ako aj práv 

vyplývajúcich, či už z District Charter licencie, alebo právnych dokumentov LCI, touto Asociáciou, je 

v rozpore nielen s dokumentmi LCI, ale aj s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Napriek vyššie 

uvedeným skutočnostiam B. Krátky naďalej zastáva funkciu Guvernéra tejto Asociácie a na tom nič 

nemení ani skutočnosť, že bola premenovaná na „Lionské kluby Dištriktu 122 Slovenská republika“, čo 

mu bolo tiež jednoznačne napísané z LCI (Legal Division). 

Porušovanie princípov a pravidiel LCI P. Morom a jeho sekretárom B. Krátkym nadobudlo tak 

obrovský rozmer, že Medzinárodná rada riaditeľov LCI odvolala P. Moru s okamžitou platnosťou pred 

koncom jeho funkčného obdobia z funkcie guvernéra a odňala mu navždy možnosť užívať titul Past 

Guvernér a výhody s ním spojené. Treba však poznamenať, že skôr ako sa rada riaditeľov k tomuto 

kroku odhodlala, P. Moru opakovane vyzývala k náprave a ponúkala mu pomoc. Uvedený krok je 

pomerne výnimočný v lionskom svete. Je na škodu, že sme sa v tomto lionskom roku zapísali 

v dejinách lions hnutia ako dištrikt, kde bolo nutné odvolať guvernéra. Opatrenie LCI sa zatiaľ týkalo 

len Liona Moru. Podiel Liona Krátkeho na tejto situácií bude predmetom skúmania. Na rozdiel od 

P. Moru, totiž B. Krátky musel ako človek roky pôsobiaci v kabinete vedieť o vyššie uvedených 

skutočnostiach, jeho konanie nebolo náhodné a nevedomé. Prečo však riadne neinformoval 

úradujúceho guvernéra, prečo ho nechal zájsť až takto ďaleko, k dehonestujúcemu odvolaniu z úradu 

guvernéra? To sú otázky, na ktoré vie odpovedať iba B. Krátky. 

B. Krátky bol svojho času pre kabinet i dištrikt veľkým prínosom. Do jeho činnosti sa aktívne zapájal 

a aj jeho práca ako guvernéra bola dobrá. B. Krátky mal ako Lion pred sebou veľkú budúcnosť. Mohol 

smerovať aj do medzinárodných štruktúr, čo prináša spoločenský honor, ale aj významné finančné 

benefity. Táto cesta však žiadala kus poctivej práce, spočívajúcej napríklad vo výsledkoch 

v generovaní prostriedkov pre LCI, či vo vytvorení nového dištriktu. Znásilňovanie vývoja z dôvodov 

osobného prospechu nikdy a pre nikoho neprináša riadne ovocie. Príkladom je práve lionský rok 

2019 – 2020 v našom dištrikte, činnosť P. Moru a B. Krátkeho a v nadväznosti na to aktuálna situácia 

v dištrikte.  
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