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PŘÍSPĚVKOVÝ ŘÁD 
Lions Clubs International - District 122, 

Česká republika a Slovenská republika 

 
 

 
 

 

 

Tento příspěvkový řád je vydáván na základě Článku VIII odstavce 4 Stanov Lions Clubs 

International – District 122, Česká republika a Slovenská republika a upravuje příspěvky 

vybírané nad rámec ročního příspěvku do administrativního fondu distriktu definovaného 

v Článku VIII odstavec 1 Stanov LCI – D 122, ČR a SR. 

 

FOND NA MEZINÁRODNÍ VÝMĚNU MLÁDEŽE 

 

1. PŘÍSPĚVEK NA MEZINÁRODNÍ VÝMĚNU MLÁDEŽE 
Od každého lionského klubu v distriktu je vybírán roční příspěvek na hlavu (per capita) na 

úhradu výdajů spojených s organizováním mezinárodní výměny mládeže, včetně 

mezinárodního kempu mládeže. Tento příspěvek činí 13 EUR za každého člena klubu, pokud 

má klub 20 a více členů, a pokud má klub méně než 20 členů, 260 EUR za klub. Příspěvek na 

úhradu výdajů spojených s organizováním mezinárodní výměny mládeže není povinen platit 

klub, který v daném roce pořádá mezinárodní kemp mládeže. 

 

2. PŘÍSPĚVEK ŽADATELE O VÝJEZD 
K zajištění příjmů potřebných k úhradě nákladů spojených s vyřizováním žádostí od žadatelů 

a účastníků mezinárodní výměny mládeže vyjíždějících do zahraničí zaplatí klub za každého 

žadatele o výjezd příspěvek 50 EUR v termínu do čtrnácti (14) dnů ode dne odevzdání 

přihlášky na mezinárodní výměnu mládeže. Nebude-li řádně podaná a zaplacená žádost o 

výjezd, a to i přes veškerou snahu, kladně vyřízena, bude celý zaplacený poplatek vrácen 

klubu, který poplatek zaplatil.  

 

3. POUŽITÍ PŘÍSPĚVKU NA MEZINÁRODNÍ VÝMĚNU MLÁDEŽE 

Finanční fond vytvořený z příspěvků na mezinárodní výměnu mládeže smí být použit 

výhradně k placení výdajů distriktu spojených s organizováním mezinárodní výměny mládeže 

a provozem mezinárodního kempu mládeže.    
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Prostředky fondu jsou příjmem ve fiskálním roce, v němž byly zaplaceny nebo zahrnuty do 

rozpočtu distriktu. Zůstatek finančních prostředků, které nebyly z fondu po zaplacení všech 

výdajů distriktu spojených s organizováním mezinárodní výměny mládeže, či provozem 

mezinárodního kempu mládeže v daném roce vyčerpány, se nevrací a je určen k úhradě 

budoucích výdajů distriktu spojených s organizováním mezinárodní výměny mládeže nebo 

provozem mezinárodního kempu mládeže v dalším období, pokud konvent distriktu 

nerozhodne jinak.  

 

FOND NA MEDIÁLNÍ PREZENTACI 

 

1. PŘÍSPĚVEK NA MEDIÁLNÍ PREZENTACI 
Každoročně je vybírán roční příspěvek ve výši 3 EUR za každého člena klubu (per capita) na 

úhradu výdajů spojených s vydáváním elektronického časopisu a ročního periodika v tištěné 

podobě. 

 

2. POUŽITÍ PŘÍSPĚVKU NA MEDIÁLNÍ PREZENTACI 

Finanční fond vytvořený z příspěvků na vydávání elektronického časopisu a ročního periodika 

smí být použit výhradně k zaplacení výdajů distriktu spojených s  vydáváním elektronického 

časopisu a ročního periodika.  

 

Prostředky fondu jsou příjmem ve fiskálním roce, v němž byly zaplaceny nebo zahrnuty do 

rozpočtu distriktu. Zůstatek finančních prostředků fondu, které nebyly po zaplacení všech 

výdajů distriktu spojených s vydáváním elektronického časopisu a ročního periodika v daném 

roce vyčerpány, se nevrací a je určen k úhradě budoucích výdajů distriktu spojených 

s vydáváním elektronického časopisu a ročního periodika, pokud konvent distriktu 

nerozhodne jinak.  

PLACENÍ PŘÍSPĚVKU 

 

1. SPLATNOST  

Oba příspěvky jsou splatné najednou spolu s první splátkou ročního příspěvku do 

administrativního fondu distriktu, nejpozději do 10. září každého roku. 

  

2. NOVĚ CHARTEROVANÉ A REORGANIZOVANÉ KLUBY 
Nově charterované anebo reorganizované kluby hradí oba příspěvky v plné výši, jestliže byly 

charterovány či reorganizovány v prvním pololetí fiskálního roku, tj. od 1. července do 31. 

prosince, se splatností ke 31. prosinci daného roku. Jestliže byl klub charterován nebo 

reorganizován ve druhém pololetí fiskálního roku, tj. od 1. ledna do 30. června, tyto příspěvky 

klub neplatí.   

 

3. VYBÍRÁNÍ PŘÍSPĚVKU 
Tyto příspěvky vybírá pokladník kabinetu (případně sekretář - pokladník kabinetu). 

Za řádně zaplacený příspěvek se považuje pouze platba připsaná na účet distriktu a označená 

variabilním symbolem, přiděleným pokladníkem kabinetu na příslušné faktuře. 

 

 

VÝDAJE Z FONDU 

Jakýkoli výdaj spojený s organizováním mezinárodní výměny mládeže, provozem 

mezinárodního kempu mládeže nebo s vydáváním elektronického časopisu a ročního 

periodika se provede bankovním převodem podepsaným pokladníkem kabinetu a 

kontrasignovaných guvernérem distriktu a oběma viceguvernéry, pokud jsou oba úřady 
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víceguvernéra v době vystavení bankovního příkazu obsazeny. V opačném případě postačí 

kontrasignace pouze jednoho víceguvernéra a guvernéra distriktu. 

 

 

ZMĚNY A DOPLŇKY 

Každá změna či dodatek tohoto příspěvkového řádu musí mít písemnou formu a být označena 

číslem pořadí, v jakém byla přijata. 

Příspěvkový řád lze měnit nebo doplňovat pouze usnesením řádného konventu distriktu, a to 

dvoutřetinovou (2/3) většinou hlasů delegátů konventu na základě návrhu guvernéra distriktu 

nebo prvního nebo druhého viceguvernéra distriktu. 

 

Žádná změna nebo dodatek nemohou být konventu předloženy a nelze o nich hlasovat, pokud 

se s nimi neměl možnost seznámit každý klub distriktu nejpozději třicet (30) dnů před datem 

konáním konventu poštou nebo elektronickými prostředky komunikace. Současně 

s doručením navrhované změny nebo dodatku musí být klubu sděleno, že o změně či dodatku 

příspěvkového řádu bude daný konvent hlasovat. 

 

ÚČINNOST 

Tento příspěvkový řád nabývá účinnosti dnem jeho schválením řádným konventem distriktu. 

Každý dodatek nebo změna příspěvkového řádu nabývají účinnosti okamžikem skončení 

konventu, na kterém byl(a) přijat(a), pokud konvent nestanoví  pozdější účinnost. 

 

 

 

Tento příspěvkový řád byl schválen XXVIII. konventem Lions Clubs International – District 

122, Česká republika a Slovenská republika dne 22. května 2021 

 

 

Čestmír Koželuha, v. r. 

guvernér distriktu 

 


