
 

Důvodová zpráva k dokumentům  

předkládaným XXVIII. Konventu LCI – D 122, ČR a SR 

 

1. Dne 6. ledna 1992 rozhodla Rada mezinárodních ředitelů Lions Clubs International o 

zřízení nové regionální geografické struktury mezinárodní asociace Lions Clubs 

International umožňující členům lionských klubů na území České republiky i 

Slovenské republiky využít právo na sdružování a používat v místě své působnosti 

zdroje organizační, personální, materiální, finanční, jakož i know-how [včetně jinak 

Copyrightem Lions Clubs International chráněných emblému (loga), barev, hesla a 

motta] mezinárodní asociace Lions Clubs International, pokud toto používání není 

v rozporu s pravidly Lions Clubs International. Tato struktura má název District 

D122, Česká republika a Slovenská republika.  

 

2. Náš dosud společný distrikt je stále provizorním distriktem, neboť za celou dobu své 

existence se nepodařilo naplnit požadavky na vytvoření řádného distriktu dle pravidel 

Lions Clubs International (35 klubů a 1 250 členů) či vypracovat a doručit 

Mezinárodní řadě ředitelů řádnou a kvalifikovanou žádost s přílohami odůvodňujícími 

redistricting (Feasibility study). 

 

3. Zánik federace dvou suverénních států (České republiky a Slovenské republiky), která 

vznikla 1. 1. 1968 a v různých formách přetrvala až do 31. 12. 1992, změny 

v legislativě České republiky i Slovenské republiky, vyvolaly potřebu změn 

organizační struktury, jakož i snahu tyto změny realizovat. Výsledkem konsensu byl 

v roce 2008 vznik organizace s mezinárodním prvkem se sídlem v Praze, která získala 

od Ministerstva vnitra Slovenské republiky povolení vykonávat činnost 

prostřednictvím organizační složky se sídlem v Bratislavě, které bylo přiděleno IČO 

45808457. V listopadu 2019 pan Pavol Mora podal, aniž by informoval alespoň svůj 

vlastní kabinet, do LCI žádost o rozdělení distriktu, která však neměla požadovanou 

kvalitu a příslušné přílohy, takže se jí LCI odmítlo zaobírat. Aktivity pana Pavla Mory 

vedly k polarizaci lionského hnutí, přičemž část Lionů ve Slovenské republice začala 

požadovat vytvoření samostatného distriktu. Tento požadavek odůvodňovali zpočátku 

neexistencí povolení českého spolku vykonávat činnost na Slovensku a později, když 

bylo toto jejich tvrzení vyvráceno předložením výpisu o existenci organizace 

s mezinárodním prvkem, argumentovali tím, že organizační struktura je v rozporu se 

zákonem (přičemž neposkytli o svém tvrzení žádný důkaz a následná právní analýza 

potvrdila, že organizační struktura je v souladu s právními řády obou republik, a 

současně není v konfliktu s pravidly LCI). Následovala poptávka této části Lionů po 

samostatném subjektu na území Slovenské republiky a konečně pak požadavek na 

vytvoření samostatného distriktu na území Slovenska. I když se v rámci celého 

distriktu tato poptávka ukázala jako menšinová, guvernér distriktu Čestmír Koželuha 

se přesto rozhodl na ni reagovat v duchu pravidel demokracie a transparentnosti. 

Jmenoval Výbor pro vypracování studie uskutečnitelnosti rozdělení distriktu 

(feasibility study) a pověřil jeho členy tímto úkolem. Zároveň uložil členům Výboru 

pro konstituci a stanovy připravit návrh nové platformy na území distriktu, 

odpovídající dalším legislativním změnám, respektující podněty pramenící z 

menšinové poptávky, a zároveň odpovídající možnostem distriktu samotného – novou 

organizační strukturu. 

 

4. Východiskem pro úvahy o případném redistrictingu bylo vypracování studie 

uskutečnitelnosti, existence opakovaného (i když menšinového) požadavku skupiny 



slovenských Lionů, především však negativní zkušenost s postupy dosud 

aplikovanými ve snaze rozdělit distrikt v nedávné minulosti.  

 

5. Výbor pro studii uskutečnitelnosti pracoval o 7 členech. Vypracování trvalo téměř dva 

měsíce. Do feasibility study se mohly zapojit všechny kluby v distriktu, včetně klubú 

tzv. Asociace. I když asociační kluby byly opakovaně vyzývány k zapojení do studie, 

tuto nabídku nepřijaly. Studie ukázala, že kromě asociačních klubů žádný další klub 

v tomto období nemá zájem o redistricting. Pro  případ budoucího redistrictingu 

kluby, které se průzkumu zúčastnily, vyjádřily požadavek, aby případný redistricting 

neměl dopady na finanční požadavky vůči klubům, a rovněž zvlášť zvýšené 

požadavky na personální angažovanost.  

 

6.  Na základě výsledků studie, jakož i diskusí v kabinetu byly stanoveny následující 

zásady tvorby nové organizační struktury: 

 

- zásada rovnosti mezi kluby, národy a státy,  

- zásada transparentnosti v organizačních složkách v obou zemích 

- garance kontinuity vztahů, které jsou kvalitní a vzájemně vítány 

- ukončení toxických vztahů narušujících řádnou lionskou činnost 

- pochopení souvislostí a souvztažností vyplývajících z hybného momentu pro 

lionské hnutí  v našich zemích odvíjejícího se od data 6.1.1992 

- existence společenské objednávky na redistricting (i když menšinové) 

- tvorba řešení postavených na faktech a argumentech, nikoli na negativních 

emocích a nepravdách  

- zamezení jakýchkoli negativních vlivů na financování distriktu a distriktních 

projektů 

- zásada udržitelnosti esenciální kádrové politiky distriktu – reálné obsazování 

pozic v kabinetu kvalifikovanými Liony nejméně po dobu 5 let  

- zásada udržitelnosti distriktních projektů, zvláště projektu výměny mládeže, 

a to ihned od prvního roku následujícího po redistrictingu 

- srozumitelnost textů upravujících činnost nové organizační struktury 

- stanovení jasných podmínek pro redistricting  

 

7. Tato nová platforma má ambici navázat na dlouholeté společné tradice a na bohaté 

zkušenosti ze vzájemné spolupráce svých členů (klubů) na území obou našich států. 

Respektuje potřebu solidarity a vzájemné úcty při současném zachování důstojného 

místa v Lions Clubs International, dodržení závazku k zásadám Lions Clubs 

International, zásadám demokracie a humanismu. Těmito dokumenty vyjadřujeme 

přesvědčení, že dodržování a důsledné naplňování těchto zásad tvoří základ svobody, 

transparentnosti a spravedlnosti. 

 

8. Při zpracování dokumentů jsme se důsledně řídili pravidly Lions Clubs International, 

normami mezinárodního práva, práva Evropské Unie a právními předpisy obou našich 

států. Vyjadřujeme jimi (zejména smlouvou o přátelských vztazích a spolupráci) úsilí 

o všestranný rozvoj vzájemných vztahů a přátelské spolupráce v duchu dobrého 

sousedství, to vše v zájmu uchování a dalšího rozvoje všech kladných výsledků 

dosavadní spolupráce lionských klubů v obou našich státech. Zvláštní pozornost byla 

věnována kritériím pro budoucí redistricting. Jakákoli změna organizační struktury 

v budoucnosti se musí uskutečnit výhradně v případě, že na území některého státu 

dojde k takovému zvýšení členské základny, její kvality a počtu klubů, které bude 

garantovat udržitelnost nového distriktu po všech stránkách. To znamená, aby nový 

distrikt nemusel zvyšovat poplatky ať už na činnost anebo na projekty, zvláště na 



program výměny mládeže, aby byl schopen a ochoten každý rok organizovat 

mládežnický kemp, aby byl schopen udržovat web, časopis, patřičné PR a hlavně aby 

toto vše nestálo na pár jednotlivcích. Jakýkoli nový distrikt musí být schopen 

vyprodukovat dostatek kvalifikovaných členů na funkce v kabinetu (kvalifikační 

předpoklady jsou striktně určeny pravidly LCI), a to nejen na jeden rok, ale 

dlouhodobě, nejméně po dobu 5 let. Dospěli jsme k počtům nižším, než stanovují 

požadavky LCI. Nejzávažnější změnou je skutečnost, že po splnění daných kritérií již 

téma redistrictingu nebude volbou, ale povinností guvernéra v lionském roce, kdy 

k naplnění kritérií dojde. Daný guvernér bude muset připravit projekt redistrictingu a 

ten předložit ke schválení (nebo odmítnutí) nejbližšímu řádnému konventu.  

 

9. Dospěli jsme k závěru, že na organizační a administrativní uspořádání našeho 

distriktu již nelze aplikovat zákon o organizacích s mezinárodním prvkem, který byl 

v České republice zrušen a nahrazen úpravou činnosti spolků v občanském zákoníku. 

Na Slovensku sice tento zákon stále platí, řada jeho ustanovení však ani po jeho 

novelizaci není v souladu s mezinárodním právem ani právem EU. Přesto jsme však 

museli vzít jeho existenci v úvahu.  

 

10. Výbor pro konstituci a stanovy proto po několik měsíců trvající práci na potřebných 

dokumentech, po konzultacích a připomínkách vedení distriktu a za součinnosti 

s řadou Lionů s právním a ekonomickým vzděláním, předkládá delegátům konventu 

následující nově navrhované uspořádání: 

 

a. Na území obou států bude existovat samostatný subjekt práva, který bude 

vyvíjet svoji činnost vždy na území daného státu. V ČR tedy zůstane 

původní spolek, který bude pokračovat ve své činnosti, na Slovensku 

vznikne nové občanské sdružení namísto dosavadní organizační složky bez 

právní subjektivity. Všechny lionské kluby náležející do Distriktu 122, tedy 

všechny české i slovenské kluby, budou členy obou těchto samostatných 

subjektů. Tímto způsobem bude respektováno složení distriktu tak, jak bylo 

definováno LCI při jeho vytvoření a jak je evidováno dosud (tedy ve dvou 

státech, ČR a SR). Současně právní předpisy obou států umožňují, aby členy 

spolků v ČR a členy občanských sdružení na Slovensku byly i jiné osoby 

(fyzické či právnické), než občané těchto států.  

 

b. Každý subjekt (spolek v ČR a občianske združenie v SR) bude mít 

samostatné stanovy, které budou principálně symetrické (rozdíl bude 

samozřejmě v statutárním orgánu, v sídle, případně drobné změny 

vyplývající z rozdílností právních úprav). Nedílnou součástí stanov obou 

subjektů bude Konstituce a stanovy LCI – D 122, ČR a SR (tato norma je 

v podstatě překladem Vzorové konstituce a stanov distriktu schválené a 

aktualizované LCI). 

 

c. Oba subjekty uzavřou smlouvu o přátelských vztazích a spolupráci, kterou 

budou vázány po celou dobu její platnosti a účinnosti. 

 

d. Smlouva o spolupráci obsahuje jasně a exaktně stanovená pravidla pro 

případný budoucí redistricting tak, aby se uskutečnil na základě splnění 

všech podmínek vyžadovaných pravidly LCI, ale aby také garantoval 

životaschopnost a udržitelnost nově vzniklých distriktů z hlediska 

personálního a současně z hlediska dopadů na financování jejich nákladů na 

provoz (administrativních) a nákladů na jejich projekty.  



 

11. Výhodou nového organizačního a administrativního uspořádání našeho společného 

distriktu na základě předkládaných dokumentů je mimo jiné, že v situaci, kdy budou 

splněny podmínky pro rozdělení distriktu, a bude k takovému kroku vůle, mohou tyto 

dokumenty tvořit plnohodnotný základ pro dva samostatné distrikty, aniž by to 

vyžadovalo časově náročné vypracování dalších nových dokumentů.  

 

12. Věříme, že schválení dokumentů předkládaných konventu přispěje k uklidnění situace 

v našem distriktu, k nastavení jasných a srozumitelných pravidel pro jeho fungování 

v současné době i v blízké budoucnosti. 

 

13. Předkládaný návrh samozřejmě nebrání tomu, aby kdykoli kterýkoli Lion, klub či 

skupina Lionů či klubů připravil či připravili vlastní projekt a přesvědčili většinu 

ostatních o jeho výhodách ve smyslu lionských pravidel a slušné diskuse.  

 

 

Výbor pro konstituci a stanovy 

 


