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Lions Clubs International - District 122 

Česká republika a Slovenská republika 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Spolek koná všeobecně prospěšnou, dobročinnou a na zisk nezaměřenou činnost, sloužící k 

prosazování cílů Lions Clubs International.  
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ČLÁNEK I 

Název a sídlo 

1. Název spolku je Lions Clubs International - District 122, Česká republika a 

Slovenská republika (dále také jen „spolek“). Ve zkrácené verzi lze rovněž použít 

názvu LCI - D122, ČR a SR. 

2. Sídlem spolku je Praha.   

3. Spolek je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod 

spisovou značkou L 16312.  

4. Identifikační číslo spolku je 750 77 531. 

5. Spolek je právním nástupcem občanského sdružení LIONS CLUBS 

INTERNATIONAL, District 122 – Česká republika a Slovenská republika, IČ 485 

50 086, registrovaného Ministerstvem vnitra ČR dne 8. 10. 1992.  

ČLÁNEK II 

Poslání a cíle spolku 

1. Posláním spolku je zajistit správní a organizační platformu pro lionské kluby, k 

realizaci jejich zájmů a cílů při pomoci a službě své komunitě.  

2. Posláním spolku není dosahování zisku, poskytování prostoru k prosazování 

stranické, náboženské a sektářské agendy, ani poskytování prostoru k prosazování 

individuálních anebo skupinových zájmů a cílů.  

3. Základním cílem spolku je pomáhat při organizaci, zakládání (charterování) a 

spravování lionských klubů na území České republiky. 

4. Cíle spolku jsou dále: 

a. Poskytovat členům strukturu a zdroje pro napĺňování a rozvoj cílů členů 

spolku. 

b. Vytvářet technicko-organizační zázemí pro: 

i.  rozvoj přátelství a vzájemného porozumění mezi členy spolku, 

ii. podporu otevřené diskuse mezi členy spolku o jakýchkoli tématech, pričemž 

jedinými nepovolenými tématy jsou stranické diskuse a náboženské 

a sektářské otázky,  

iii. tvorbu podmínek pro občany ochotné pomáhat společnosti bez finančního 

anebo jiného osobního prospěchu, 

iv. prosazování vysokých morálních standardů v soukromí i na veřejnosti. 

ČLÁNEK III 

Emblém, barvy, heslo a motto 

Emblém asociace, spolku a každého řádně charterovaného a plnoprávného člena (lionského 

klubu) má tuto podobu:  
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Používání názvu asociace, názvu spolku, názvu lionského klubu, emblému a dalších slovních i 

obrazových označení asociace se řídí Mezinárodní konstitucí a stanovami Lions Clubs 

International.  

 

Barvami asociace, spolku a každého plnoprávného lionského klubu jsou nachová a zlatá.  

 

Heslem asociace a spolku je: Liberty, Intelligence, Our Nation’s Safety (Svoboda, vzdělanost 

– jistota našich národů). 

 

Mottem asociace a spolku je: We Serve. 

ČLÁNEK IV 

Členství 

Členy spolku mohou být jen právnické osoby, které jsou zároveň lionskými (Lions) kluby a 

které:  

a)   vznikly v souladu s Mezinárodní konstitucí a stanovami (International Constitution 

and By – Laws) schválenými Lions Clubs International, se sídlem 300 W 22nd Street, 

Oak Brook, Illinois 60523-8842, USA (dále v textu jen Lions Clubs International),  

b)   získaly právní subjektivitu podle právních norem České republiky nebo Slovenské 

republiky, 

c)   byly autorizovány (charterovány) asociací Lions Clubs International, a 

d)   jsou současně i členy Lions Clubs International. 

ČLÁNEK V 

Orgány spolku 

1. Orgány spolku jsou statutární orgán a nejvyšší orgán.  

2. Statutárním orgánem spolku je předseda regionu, který jediný je oprávněn 

samostatně jednat jménem spolku. Předsedu regionu volí shromáždění delegátů 

prostou většinou hlasů oprávněných delegátů.   

3. Nejvyšším orgánem spolku je shromáždění delegátů.  

ČLÁNEK VI 

Zásady hospodaření 

1. Základním příjmem spolku jsou poplatky členů.  

2. Spolek může přijímat dary, granty a dotace. 

3. Spolek nemůže nabývat příjmy z hospodářské činnosti. 

4. O výši poplatků rozhoduje shromáždění delegátů. 

5. Výdaje spolku mohou být použity pouze na tyto účely: 

a. vlastní administrativní a provozní činnost spolku,  

b. všeobecně prospěšnou, dobročinnou a na zisk nezaměřenou činnost. 
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ČLÁNEK VII 

Závěrečná ustanovení  

1.   Veškerá činnost spolku se řídí těmito stanovami a Konstitucí a stanovami Lions Clubs 

International – District 122, Česká republika a Slovenská republika, které tvoří jejich 

nedílnou součást. 

2.   Spolek je výslovně oprávněn uzavírat smlouvy o spolupráci s jinými spolky, majícími 

stejné cíle a poslání. 

3.   Tyto stanovy mohou být měněny pouze rozhodnutím shromáždění delegátů, vždy jen 

dvoutřetinovou (2/3) většinou oprávněných delegátů.  

 

Tyto stanovy byly schváleny shromážděním delegátů (konventem) dne 22. května 2021 a 

tímto dnem současně nabývají účinnosti. 

 

 

  

Čestmír Koželuha, v. r. 

guvernér distriktu 

Lions Clubs International District 122 Česká republika a Slovenská republika  


