Milý Lione Krátky,
Právní divize obdržela přiložené informace naznačující, že nadále podporujete ASKLC, a konkrétně vychází
najevo, že jste veden jako guvernér neautorizovaného sdružení.
Jak vám bylo již dříve oznámeno 1. dubna 2020, 3. dubna 2020, 6. dubna 2020, 28. dubna 2020 a 14. května
2020, ASKLC, „Distrikt 122 - Slovenská republika“ nebo jakýkoli jiný neschválený název distriktu, který
nereprezentuje lionské kluby v Distriktu 122, není uznaným sdružením, není mu povoleno používat jméno a
znak Lions a je v rozporu s Board Policy Manual of Lions Clubs International, konkrétně článkem XV, odstavec
A.1.c. který stanoví:
Ochranné známky sdružení jsou registrovány a spravovány právní divizí Lions Clubs International. Žádný lionský
distrikt (single, sub- nebo multi), klub ani člen nesmí registrovat ochranné známky Lions.
Jak jste zaznamenal, ochranné známky sdružení spravuje právní divize. Jak vám právní oddělení několikrát
poradilo, Rada mezinárodních ředitelů rada odepře uznání jakémukoli sdružení, které brání řádnému fungování
řádné správy distriktu. Board Policy Manual, kapitola XV - Legal, odstavec D, část 2, stanoví:
Rada ředitelů musí odepřít a tímto odpírá oficiální uznání organizací minulých klubových, distriktních či
mezinárodních nositelů úřadů, avšak povolí jejich existenci a činnost, pokud nebudou působit následovně:
a. jednat v rozporu s Mezinárodní konstitucí a stanovami a pravidly Rady mezinárodních ředitelů;
b. vybírat a/nebo shromažďovat příspěvky;
c. vyžadovat účast na jiném než dobrovolném základě;
d. nadřazovat nebo vytvářet jakoukoli řídící strukturu stojící mimo, nebo bránící řádnému fungování
řádně organizovaných klubů a distriktů.
Jak jste zaznamenal, jakákoli taková skupina, která shromažďuje příspěvky, jedná v rozporu se zásadami
stanovenými Radou mezinárodních ředitelů, vyžaduje účast nebo se jinak pokouší poskytnout strukturu, která
ovlivňuje schopnost distriktu fungovat, je v rozporu s Board Policy Manual.
V tomto případě, jak již bylo dříve doporučeno, ASKLC narušuje správnou funkci distriktu. ASKLC dále
nereprezentuje Lions Clubs of District 122, který zahrnuje Lions kluby jak na Slovensku, tak v České republice, a
ASKLC nadále zasahuje do organizace distriktu. Proto musí ASKLC okamžitě přestat a upustit od veškerého
takového používání jména a loga Lions.
Jelikož jste uveden jako guvernér neautorizovaného subjektu ASKLC a jak jste již byl mnohokrát upozorněn,
tento subjekt porušuje Board Policy, není autorizován a takové používání musí přestat, upozorňujeme vás
proto, že pokud neposkytnete dostatečné důkazy k prokázání, že ASKLC bylo rozpuštěno nebo jinak přestalo
používat jméno a logo Lions nejpozději 30. září 2020, bude to mít za následek další přezkoumání této záležitosti
Radou mezinárodních ředitelů a může vyústit v opatření, mimo jiné včetně ztráty členství, zrušení zakládací
listiny a/nebo právní kroky proti stranám, které nadále zneužívají jméno a znak Lions v rozporu s Zásadami
ochranných známek přijatými Radou mezinárodních ředitelů.
Předem vám děkujeme za spolupráci v této věci.
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