
Předmět:  RE: ACTION REQUIRED - Banska Bystrica Lions Club 

Datum:  Tue, 22 Sep 2020 13:55:45 +0000 
 
Milý Lione Modranský, 
 
Právní divize obdržela váš níže uvedený e-mail, potvrzující že Lions Club Banská Bystrica nepodnikne 
nezbytná opatření proti členovi, který se dopustil chování, jež Rada mezinárodních ředitelů považuje 
za neslučitelné s chováním Liona. Proto je Lions Club Banská Bystrica s okamžitou platností uveden 
do statu quo  z důvodu porušení poslání naší asociace. 
 
Jak je vám možná známo, status quo je dočasné pozastavení působnosti zakládací listiny, oprávnění, 
výsad a povinností lionského klubu. Executive Administrator (výkonný ředitel) jednající jménem Rady 
mezinárodních ředitelů a divize, které určí, má pravomoc uvést lionský klub do statu quo nebo status 
quo zrušit. Účelem statu quo je pozastavit činnost klubu, který neplní povinnosti řádně 
charterovaného klubu, dokud nepomine důvod pro uvalení statu quo nebo klub nebude zrušen. 
Konkrétně Board Policy Manual, článek V, odstavec C.1. stanoví: 
 
Pokud bylo doloženo, že se klub nebo jeho členové dopustili závažného jednání, jako je mimo jiné 
zahájení soudního sporu (podání žaloby) nebo neschopnost řešit spory v klubu, může být na klub 
okamžitě uvalen status quo. 
 
a. Po dobu trvání statu quo klub není oprávněn: 
 
(1) Poskytovat své služby 
(2) Získávat jakýmikoli aktivitami finanční prostředky 
(3) Účastnit se distriktních, multidistriktních či mezinárodních akcí nebo seminářů 
(4) Účastnit se jakéhokoli hlasování mimo klub 
(5) Podporovat nebo nominovat kandidáta do distriktního, multidistriktního či mezinárodního úřadu 
(6) POdávat měsíční výkaz členství a jiná hlášení 
(7) Sponzorovat Lions klub nebo organizovat Leo klub či Lioness klub 
 
b. Klub ve status quo k opětovnému získání statvu in good standing musí: 
 
(1) Odstranit důvod, pro který byl klub uveden do statu quo 
(2) Zaplatit všechny dlužné položky na distriktní, multidistriktní či mezinárodní účty 
(3) Je-li to třeba, odeslat řádný návrh na uvedení do předešlého stavu (Reactivation Report), 
v němž nahlásí změny členů a nositelů úřadů 
(4) Návrh na zrušení statu quo může být podán kdykoli v průběhu roku 
 
Vzhledem k tomu, že Lions Club Banská Bystrica byl uveden do statu quo, není oprávněn poskytovat 
žádné služby, získávat finanční prostředky ani hlasovat o jakýchkoli záležitostech mimo klub. Je třeba 
vzít na vědomí, že Lions Club Banská Bystrica může být navrácen do stavu in good standing, pouze 
pokud splní dříve uloženou povinnost a buď vyloučí Pavla Moru z členství v Lions klubu a potvrdí jeho 
vyloučení předložením nového měsíčního výkazu o členství jménem klubu, nebo předloží hodnověrný 
důkaz o tom, že Pavol Mora ukončil soudní spor, který zahájil svým návrhem. Pokud nebude 
v souladu s pravidly Rady tato záležitost vyřízena nejpozději do 22. října 2020, bude zrušena zakládací 
listina (Charter) Lions Clubu Banská Bystrica (a tím i celý klub). 
 
Pochopte, prosím, že tento e-mail není zamýšlen jako necitlivý vůči členům Lions Clubu Banská 
Bystrica, ale je vyžadován zásadami a postupy stanovenými Radou mezinárodních ředitelů. 
 
Se zdvořilým pozdravem 



 
 

 
  
David Kingsbury 
General Counsel // CIPP-E 
Legal Division Manager 
Lions Clubs International 
+1.630.468.6732 // direct 
+1.630.706.9081 // fax 
 

 
Vážený pane Kingsbury, 
 
Ve své VÝZVĚ K OPATŘENÍ ze dne 17.9.2020 žádáte náš klub LC Banská Bystrica  o ukončení členství 
našeho člena liona Pavla Mory z důvodu údajného porušení pravidel stanovených IBoD. Považujeme 
tento způsob komunikace za nešťastný a vydáváme následující stanovisko: 
 
LC Banská Bystrica považuje v tomto případě za standardní slyšet obě strany. Proto na naší klubové 
schůzi v říjnu 2020 budeme diskutovat o této otázce a zaujmeme stanovisko po vyslechnutí našeho 
člena liona Pavla Mory MJF. 
O výsledku vás poté budeme informovat. 
 
S úctou 
 
Lion Marek Modransky, prezident klubu 2020-21 
LC Banská Bystrica 
 
21.09.2020 

 

 

 

 


