
S T A N O V Y    S P O L K U 
 

LIONS CLUBS INTERNATIONAL - Distrikt 122 
Česká republika a Slovenská republika  

 

 
 

PREAMBULE 
 

Lions Clubs International – District 122 Česká republika a Slovenská 
republika (dále jen „spolek nebo LCI – D 122 nebo distrikt“) je mezinárodní 
nevládní organizací, která koná všeobecně prospěšnou, dobročinnou a na zisk 
nezaměřenou činnost sloužící k prosazování cílů spolku. Základním posláním 
spolku je rozvíjet a upevňovat ducha porozumění lidí pro humanitární potřeby a 
to zajišťováním bezplatných dobrovolnických aktivit svých členů při současném 
zapojování komunit měst a obcí a s využitím mezinárodní spolupráce.  

Spolek se zřizuje jako právnická osoba podle zákona č. 116/1985 Sb. 
o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v ČSSR ve znění 
pozdějších předpisů.  

Spolek zahrnuje lionské kluby (Lions Cluby) na území distriktu vzniké 
v souladu se stanovami ("Constitution and By-Laws") schválenými mezinárodní 
humanitární organizací International Associations of Lions Clubs (dále jen 
"IALC" ). Členové spolku jsou současně i členy IALC. 
 
 
§ 1 Název, sídlo a oblast působnosti 
 
1. Spolek nese název:  

"LIONS CLUBS INTERNATIONAL – Distrikt 122, Česká republika a 
Slovenská republika" (dále jen "spolek"). V anglickém jazyce zní: LIONS 
CLUBS INTERNATIONAL – District 122 Czech Republic and Slovak 
Republic". 

2. Spolek má sídlo na adrese: nám. 14. října č.p. 496/13, 150 00 Praha 5, 
Smíchov, Česká republika. 



3. Spolek vykonává svou činnost na území České republiky a na území 
Slovenské republiky. Takto spravovaná oblast je nazývána "území distriktu". 

4. Členy spolku je možno seskupit do regionů a zón. Tyto regiony a zóny jsou 
částmi spolku bez právní subjektivity.  

 
 
§ 2 Poslání a cíle spolku  
 

Posláním spolku je konat všeobecně prospěšnou, dobročinnou, humanitární a 
charitativní činnost, sloužící k naplnění cílů mezinárodní organizace IALC. 
Spolek organizačně sdružuje Lions Cluby v České republice a Slovenské 
republice, podporuje jejich ideové cíle a koordinuje jejich společně aktivity.  

Posláním spolku je rovněž organizování mezinárodní výměny mládeže, jejíž 
součástí je i kemp zahraničních účastníků, pořádaný spolkem společně s jeho 
členy (kluby).  

Účelem poslání spolku není dosahování zisku.  
Cíle spolku jsou:  
a) vytváření a pěstování ducha porozumění mezi národy celého světa, 
b) podpora zásad dobrého vládního systému a dobrého občanského chování, 
c) aktivní zájem o občanské, kulturní, sociální a morální blaho společnosti, 
d) spojení členů poutem přátelství, dobrého kamarádství a vzájemného 

porozumění, 
e) podpora otevřené diskuse členů klubu o veškerých věcech veřejného 

zájmu, kde stranické debaty a sektářské náboženské názory nemají mezi 
členy klubu místo,  

f) účinné povzbuzování všech občanů ochotných sloužit společnosti bez 
osobního finančního prospěchu a podpora vysokých morálních standardů 
v obchodě, průmyslu, v zaměstnání, ve veřejné službě i v soukromých 
snahách.  

 
 
§ 3 Prostředky k zajištění poslání spolku  
 
1. Poslání spolu je zajišťováno ideovými a hmotnými prostředky. 
2. Jako ideové prostředky slouží zejména: 

- pořádání přednášek, shromáždění, seminářů, různých společenských a 
kulturních akcí, 

- realizace programů výměny mládeže resp. účast na výměnách mládeže, 
mládežnických táborech a společných zájezdech, 

- podpora a realizace výchovně-vzdělávacích projektů pro mládež, 
- vydávání publikací, informačního zpravodaje spolku, zpráv a seznamu 
členů, zřizování a vedení archivu, 

- jiné obdobné prostředky.  



3. Hmotné prostředky jsou získávány z příspěvků a darů členů spolku, z darů 
fyzických i právnických osob, neveřejných i veřejných sbírek, z grantů, apod. 
Hmotné prostředky získané z darů, sbírek a grantů lze použít výlučně na 
humanitární a charitativní aktivity spolku (nikoliv na jeho administrativně-
správní činnosti). 

 
 
§ 4 Vznik členství  
 
1. Členem spolku může být Lions Club se sídlem v České republice nebo 

Slovenské republice, založený a řádně ustavený v souladu s národním 
spolčovacím právem, se stanovami IALC , a jež byl přijat za člena IALC.  

2. Pro přijetí nového Lions Clubu je podmínkou, aby po splnění podmínek 
vymezených stanovami IALC, tento nový kandidát na členství zaslal 
guvernérovi distriktu žádost o přijetí do IALC. 

3. Postoupení výše uvedené žádosti IALC doporučuje IALC guvernér distriktu 
po vyslechnutí Lions Clubů v zóně, na jehož území má být nový klub založen. 
Postoupení žádosti IALC může být guvernérem distriktu bez udání důvodu 
zamítnuto.  

4. Je-li přihláška nového Lions Clubu organizací IALC schválena, je tímto 
schváleno současně i přijetí Lions Clubu do tohoto spolku, na důkaz čehož je 
potvrzena zakladatelská listina (tzv. Charter) tomuto Lions Clubu – novému 
členovi spolku.  

 
 
§ 5 Zánik členství ve spolku  
 
1. Členství ve spolku zaniká na základě dobrovolného vystoupení člena ze 

spolku nebo zrušením nebo na základě rozhodnutí konventu distriktu nebo 
rozhodnutím příslušného orgánu spolku o ukončení členství (podle 
příslušných ustanovení těchto Stanov nebo Stanov Lions Clubs International), 
a to ke dni, kdy bylo toto rozhodnutí učiněno.  

2. Prohlášení o vystoupení člena spolku je třeba zaslat písemně guvernérovi 
distriktu. Guvernér distriktu, po projednání se členem spolku, předá o tom 
informace se svým stanoviskem IALC. Člen, jemuž zaniklo členství ve 
spolku, je povinen:  
a) vyrovnat všechny své závazky jak vůči spolku, tak vůči IALC, 
b) vrátit zakladatelskou listinu (Charter) guvernérovi distriktu, 
c) respektovat zánik svého práva používat pojmu "LIONS CLUB" nebo 

"lionský klub", 
d) vrátit guvernérovi distriktu znak a všechny ostatní symboly spolku, dosud 

užívané klubem a jeho členy. 
 



§ 6 Práva a povinnosti členů  
 
1. Členové spolku jsou oprávněni účastnit se všech akcí spolku a mají nárok 

využívat všech jeho zařízení. 
2. Každý člen je oprávněn podle § 11 těchto Stanov a v souladu se Stanovami 

IALC nominovat kandidáta na funkci guvernéra distriktu a 1. a 2. 
viceguvernéra distriktu. 

3. Hlasovací právo na konventu distriktu přísluší zplnomocněným zástupcům 
členů, stejně jako aktivní volební právo podle § 9 těchto Stanov. Pasivní 
volební právo mají výhradně aktivní členové Lions Clubu, patřícího do tohoto 
spolku, podle zvláštních kvalifikací, potřebných pro určité funkce.  

4. Členové jsou povinni podle svých sil hájit zájmy spolku a vyhnout se všemu, 
co by mohlo poškodit pověst spolku nebo co je v rozporu s cíli a zásadami 
IALC. Dbají těchto Stanov, stejně jako stanov IALC, včetně jejich změn a 
dodatků, jakož i rozhodnutí všech orgánů spolku.  

5. Členové jsou povinni řádně a včas platit členské příspěvky a další příspěvky, 
jejichž výši a účel schválil konvent distriktu a dále pak příspěvky pro IALC 
schválené mezinárodním konventem IALC. 

6. Dále jsou členové povinni: 
a) organizovat pravidelné schůzky členů klubu a aktivní činností klubu 

přispívat k naplnění cílů spolku,  
b) vybírat od každého člena klubu finanční prostředky na hrazení příspěvků 

pro tento spolek i pro IALC a na krytí správních nákladů klubu, 
c) dbát o pravidelnou účast členů na setkáních klubu, 
d) pravidelně a včas zasílat předepsaným postupem funkcionářům spolku a 

IALC hlášení s požadovanými údaji, 
e) každý rok nejpozději do 30. dubna zvolit funkcionáře svého klubu na 

nastávající klubový rok.  
 

7. V případě živelné katastrofy může guvernér distriktu schválit žádost o pomoc 
ze strany člena (klubu) pro jeden nebo několik klubů. Jinak nesmí žádný člen 
(klub) ani člen klubu požadovat na žádný účel peníze nebo věci materiální či 
komerční hodnoty od člena (klubu) nebo v oblasti působení člena (klubu) bez 
guvernérova souhlasu. 

8. Seznamy členů Lions Clubů jsou určeny pro vnitřní potřebu členů (klubů) a 
spolku.  

 
 
§ 7 Klubový rok 
 
Klubový rok spolku a všech jeho členů začíná 1. července každého roku a končí 
30. června následujícího roku. 
 



§ 8 Orgány spolku jsou: 
 
a) konvent distriktu  
b) guvernér distriktu  
c) kabinet distriktu  
d) rada kabinetu  
e) revizoři účtů 
f) rada pastguvernérů 
 
 
§ 9 Konvent distriktu: 
 
1. Konvent distriktu je nejvyšším orgánem spolku.  
2. Řádný konvent distriktu se koná každoročně, během tří posledních měsíců 

klubového roku a musí být ukončen nejpozději 30 (třicet) dní před zahájením 
konventu (Annual International Convention) IALC. 

3. Mimořádný konvent distriktu lze svolat v naléhavých případech z rozhodnutí 
kabinetu distriktu nebo řádného konventu distriktu nebo na písemně 
zdůvodněnou žádost nejméně jedné čtvrtiny členů (klubů) spolku nebo na 
požádání revizorů účtů, a to do šesti týdnů ode dne doručení řádné žádosti 
guvernérovi distriktu. 

4. Na řádný konvent distriktu pozve guvernér distriktu všechny členy spolku 
nejméně 4 (čtyři) týdny, na mimořádný konvent distriktu nejméně dva (2) 
týdny, před termínem jeho konání, a to písemně s udáním programu. 
Nemůže-li dostát guvernér distriktu této povinnosti, svolá konvent distriktu 
(řádný nebo mimořádný) jeho zástupce podle § 12. 

5. Konventu distriktu předsedá guvernér distriktu, v případě jeho indispozice 
pak jeho zástupce podle § 12. K účasti na konventu distriktu jsou oprávněni 
všichni členové všech Lions Clubů, jež jsou členy spolku. Hlasovací právo 
mají pouze zplnomocnění zástupci (delegáti) těch členů (klubů), kteří plně 
dostáli svým závazkům vůči spolku i vůči IALC.  

6. Každý člen je oprávněn vyslat na konvent distriktu dva delegáty. V případě, 
že Lions Club má více než 20 členů, je oprávněn za každých dalších 10 svých 
členů vyslat jednoho delegáta. Delegátem může být jen člen LC, jehož 
členství trvá alespoň 1 rok a 1 den. 
Hlasovací práva mají pouze delegáti Lions Clubů, které splnily své povinnosti 
vůči spolku a vůči IALC, tzn. jsou „in good standing“. Každý delegát 
s hlasovacím právem má 1 hlas. Delegáty s hlasovacím právem jsou dále 
guvernér distriktu, viceguvernéři distriktu, bývalí guvernéři distriktu, sekretář 
distriktu, a to bez ohledu na stanovený klíč pro delegáty Lions Clubů, jehož 
jsou členy. Pro počet členů a stanovení počtu delegátů jsou rozhodující údaje 
o počtu členů uvedené v poslední zprávě LC, kterou má sekretář spolku 



k dispozici první den měsíce předcházejícího měsíci konání konventu 
distriktu. 

7. Konvent distriktu je schopný usnášení, je-li alespoň polovina členů (klubů) 
spolku zastoupena vždy alespoň jedním delegátem. Není-li konvent distriktu 
ve stanovenou hodinu pro zahájení jednání schopen usnášení, uskuteční se o 
třicet (30) minut později náhradní konvent distriktu s týmž programem, který 
je schopný usnášení bez ohledu na počet zastoupených členů (klubů). 

8. Volby a usnesení na konventu distriktu jsou přijímána prostou většinou hlasů. 
Pro rozhodnutí o rozpuštění spolku (§ 19) je třeba dvoutřetinová většina 
hlasů. 

9. Ve dnech konání konventu distriktu se nekonají jiné akce členů (klubů) 
spolku.  

 
 
§ 10 Úkoly konventu distriktu: 
 
Konventu distriktu jsou vyhrazeny následující úkoly:  
 
a) přijímání a schvalování zprávy o hospodaření a účetní závěrky distriktu, 
b) přijímání zprávy revizoru účtů, 
c) schválení zprávy o činnosti spolku, guvernéra a kabinetu distriktu, 
d) rozhodování o návrhu rozpočtu spolku,  
e) změny stanov spolku, 
f) stanovení výše příspěvků členů spolku, 
g) volba guvernéra distriktu, 
h) volba 1. a 2. viceguvernéra, 
i) rozhodování o předložených návrzích a o návrzích adresovaných konventu 

distriktu, 
j) volba resp. odvolání revizorů účtů 
 
 
§ 11 Guvernér distriktu, 1. viceguvernér distriktu a 2. viceguvernér 

distriktu: 
 
1. Guvernéra distriktu, 1. viceguvernéra distriktu a 2. viceguvernéra distriktu 

volí tajnou volbou konvent distriktu, a to vždy na následující klubový rok, 
přičemž bezprostřední znovuzvolení guvernéra distriktu je vyloučeno. 

2. Guvernérem distriktu, 1. viceguvernérem distriktu a 2. viceguvernérem 
distriktu může být zvolen kandidát, který:  
a) je členem Lions Clubu, který je členem spolku a který nemá žádné splatné 

závazky vůči svému Lions Clubu ("in good standing") 
b) zastával v minulosti následující funkce:  

ba) prezidenta Lions Clubu po celý klubový rok, 



bb) člena kabinetu distriktu po celé funkční období, 
bc) byl představitelem zóny nebo regionu po dobu alespoň většiny doby 

klubového roku. 
c) byl nominován Lions Clubem, jehož je členem nebo většinou členů (klubů) 

spolku. 
3. Nominace kandidáta na guvernéra distriktu musí být doporučena radou 

pastguvernérů (viz dále § 16). 
 
 
§ 12 Úkoly guvernéra distriktu: 
 
1. Guvernér distriktu je nejvyšším představitelem a statutárním zástupcem 

spolku a řídí činnost spolku. Guvernér distriktu je současně funkcionářem 
IALC řízeným Mezinárodní radou ředitelů IALC a je reprezentantem IALC 
ve spolku. 
Úkolem guvernéra distriktu je zejména:  
a) zastupovat spolek navenek,  
b) řídit mezinárodní vztahy na distriktní úrovni, 
c) řídit činnost a hospodaření spolku,  
d) zastupovat spolek ve styku s jinými distrikty a s IALC,  
e) svolávat konvent distriktu, kabinet distriktu a radu kabinetu a předsedat 

jednáním těchto orgánů, řídí činnost jednolitých členů kabinetu, 
f) předkládat návrhy orgánům spolku,  
g) po dobu svého funkčního období:  

ga) jmenovat a odvolávat předsedy regionů a zón,  
gb) jmenovat a odvolávat sekretáře kabinetu a pokladníka kabinetu  
gc) jmenovat a odvolávat další členy kabinetu a vedoucí pracovních skupin 

(zmocněnce distriktu pro vymezenou oblast, apod.),  
gd) jmenovat a odvolávat člena rady kabinetu,  

h) doporučovat přijetí nových členů (klubů) do spolku,  
i) přijímat a projednávat prohlášení o vystoupení členů spolku (klubů) 

a navrhovat zrušení členství členům, kteří závažným způsobem porušují 
dlouhodobě základní povinnosti člena spolku,  

j) v nebezpečí prodlení, zvláště při živelných katastrofách, je guvernér 
distriktu oprávněn na vlastní odpovědnost samostatně rozhodovat i 
v záležitostech, které spadají do oblasti působnosti konventu distriktu, 
kabinetu distriktu nebo rady kabinetu, jeho rozhodnutí však v takových 
případech vyžadují dodatečné schválení na nejbližším jednání příslušného 
orgánu spolku,  

k) seskupuje členy do zón a regionů podle jejich geografické polohy a 
jmenuje jejich představitele, zónového chairmana (předsedu zóny) a 
regionálního chairmana (předsedu regionu). 

2. Guvernér distriktu vykonává nejvyšší dohled nad všemi členy (kluby) spolku. 



3. Guvernér distriktu se dále musí v rámci distriktu zasazovat o naplňování 
úkolů a cílů lionského hnutí a IALC, jakož i dbát o řádné plnění usnesení 
konventu a vytyčených cílů spolku.  

4. V případě svého zaneprázdnění může guvernér distriktu delegovat své 
pravomoci na 1. viceguvernéra distriktu. V případě dlouhodobé neschopnosti 
vykonávat řádně svůj úřad nebo v případě odstoupení guvernéra distriktu ze 
své funkce, nastupuje na jeho místo guvernér distriktu z bezprostředně 
předchozího klubového roku (poslední pastguvernér distriktu), nestane-li se 
tak, nastupuje na místo guvernéra distriktu 1., případně 2. viceguvernér 
distriktu. 

5. Guvernér distriktu může ustanovit a jmenovat pracovní výbory a jejich 
předsedy, které považuje za nutné a vhodné pro dobře fungující činnost 
spolku. Předsedové těchto výborů jsou členy kabinetu distriktu. 

 
 
§ 13 Kabinet distriktu: 
 
1. Kabinet distriktu tvoří: 

a) guvernér distriktu, 
b) guvernér distriktu bezprostředně předchozího klubového roku 

(pastguvernér distriktu), 
c) 1. a 2. viceguvernér distriktu, 
d) sekretář a pokladník kabinetu, 
e) předsedové regionů a zón v distriktu,  

a dále okruh osob uvedených v § 12, které jsou jmenovány guvernérem distriktu. 
Funkční období členů kabinetu distriktu odpovídá klubovému roku spolku. 
 
2. Kabinet distriktu svolává a jeho jednání vede guvernér distriktu a při jeho 

indispozici jeho zástupce určený podle § 12.  
3. Kabinet distriktu přijímá rozhodnutí prostou většinou hlasů. Při rovnosti hlasů 

rozhoduje hlas guvernéra. Každý z členů kabinetu distriktu má pouze jeden 
hlas, hlasovací právo lze uplatňovat jen přímo a bezprostředně.  

4. Přiměřeně platí jednací řád celého distriktu, pokud si kabinet distriktu 
neschválí vlastní jednací řád. 

5. Kabinet distriktu je schopný usnášení, je-li přítomna nejméně polovina členů 
kabinetu. 

6. Úkoly kabinetu distriktu jsou zejména:  
a) navrhovat program pro jednání konventu distriktu,  
b) sestavení návrhu ročního rozpočtu spolku a vypracování zprávy 

o hospodaření a účetní závěrky spolku, 
c) volba náhradníka v případě odstoupení voleného funkcionáře spolku ze 

své funkce, 
d) průběžné přijímání informací od pokladníka kabinetu,  



e) schvalování přijetí bankovních úvěrů a dlouhodobých závazků,  
f) přijímání podnětů pro vedení smírčího řízení  
a další úkoly, které Stanovy výslovně neukládají jinému orgánu spolku.  

 
 
§ 14 Rada kabinetu: 
 
Na základě své úvahy a pro potřeby lepšího řízení a fungování spolku, může 
guvernér distriktu ustavit radu kabinetu. Ta je operativním řídícím orgánem 
spolku, který se zodpovídá guvernérovi distriktu. 
 
1. Radu kabinetu tvoří:  

a) guvernér distriktu, 
b) pastguvernér distriktu bezprostředně předchozího klubového roku,  
c) 1. a 2. viceguvernér distriktu, 
d) tajemník distriktu a pokladník distriktu, 
e) člen kabinetu distriktu, kterého jmenuje guvernér. 
Funkční období členů rady kabinetu odpovídá funkčnímu období klubového 
roku. 

2. Radu kabinetu svolává a její jednání vede guvernér distriktu, při jeho 
indispozici jeho zástupce určený podle § 12. 

3. Pro jednání rady kabinetu platí přiměřeně jednací řád spolku, pokud si rada 
kabinetu neschválí vlastní jednací řád. 

4. Do oblasti působnosti rady kabinetu spadají zvláště následující záležitosti:  
a) organizování běžných záležitostí v distriktu a řízení spolku,  
b) vypracovávání návrhů pro projednání v kabinetu distriktu nebo na 

konventu distriktu, 
c) schvalování pomoci v případě katastrof, 
d) stanoviska k výši náhrady nákladů distriktu, 
e) zjištění, zda kandidát, nominovaný do voleb guvernéra distriktu, 

1. a 2. viceguvernéra distriktu, splňuje podmínky podle § 11 Stanov,  
f) posuzování uzavírání dlouhodobých závazků vč. pracovně-právních 

vztahů, 
g) stanovení náhrad některých věcných výdajů členů orgánů spolku 

spojených s jejich úkoly v těchto orgánech, 
h) zřizování a rušení bankovních účtů a jmenování osob oprávněných 

k nakládání s nimi (podpisové vzory),  
i) volby zástupců do orgánů společnosti založených spolkem a volby 

zástupců spolku na základě vyžádání nebo nabídky třetích orgánů nebo 
osob, 

j) dohlíží na výběr členských příspěvků a plnění závazků členů spolku,  
k) dohlíží na práci sekretariátu distriktu, je-li zřízen,  
l) schvaluje postup daňových řízení se správcem daně,  



m) schvaluje přijímání a poskytování peněžních i nepeněžních darů, 
a další potřebné organizační záležitosti. 
 
 
§ 15 Revizoři účtů: 
 
1. Revizoři účtů kontrolují běžné hospodaření a účetní závěrku spolku. 
2. Revizoři účtů jsou dva. 
3. Funkční období revizora účtu není omezeno, je jmenován a odvoláván 

usnesením konventu distriktu. 
4. Revizoři účtů průběžně informují guvernéra distriktu a kabinet distriktu 

o výsledcích svých kontrol. Svoji závěrečnou zprávu o hospodaření spolku za 
klubový rok předkládají ke schválení konventu distriktu. 

5. Při nebezpečí z prodlení je revizor účtu oprávněn požádat o svolání 
mimořádného jednání rady kabinetu. 

6. Za revizora účtu nemůže být zvolen člen kabinetu distriktu. 
7. Revizor účtu je oprávněn účastnit se jednání kabinetu distriktu s hlasem 

poradním.  
 
 
§ 16 Rada pastguvernérů: 
 
Rada pastguvernérů je poradním orgánem guvernéra distriktu a je nezávislá na 
ostatních orgánech spolku.  
 
1. Členy rady pastguvernérů jsou všichni předchozí guvernéři distriktu, kteří 

jsou členy některého Lions Clubu, jež je členem spolku.  
2. Radu pastguvernérů svolává a její jednání vede předminulý guvernér distriktu, 

při jeho indispozici pak nejstarší přítomný účastník jednání. 
3. Pro jednání rady pastguvernérů platí přiměřeně jednací řád spolku, pokud si 

rada pastguvernérů neschválí vlastní jednací řád.  
4. Do oblasti působnosti rady pastguvernérů spadají zvláště následující 

záležitosti:  
a) nominace kandidátů na funkci guvernéra distriktu 
b) vedení smírčího řízení při sporech uvnitř spolku  
c) výklad Stanov a směrnic spolku a IALC  

5. Členové rady pastguvernérů jsou oprávněni účastnit se jednání konventu 
distriktu a kabinetu distriktu. 

 
 
§ 17 Zásady hospodaření spolku a oprávnění jednat jménem spolku: 
 
1. Spolek hospodaří při respektování těchto zásad:  



 
a) plánovaný rozsah příjmů a výdajů spolku v klubovém roce je vymezen 

v ročním rozpočtu schváleném konventem distriktu,  
b) příjmy spolku tvoří příspěvky členů a dále je mohou tvořit dary členů a 

jiných fyzických a právnických osob, příjmy z neveřejných či veřejných 
sbírek, schválené granty, příjmy z prodeje publikací, příjmy z různých 
společenských, kulturních, vzdělávacích aktivit organizovaných spolkem, 
příjmy z organizování výměny mládeže, apod.,  

c) výdaje na činnost spolku jsou vynakládány na principu vysoké 
hospodárnosti a jsou vynakládány výlučně v souladu s cíli činnosti spolku,  

d) o vynakládání výdajů rozhoduje guvernér distriktu po předchozím 
projednání v kabinetu distriktu, popř. v jiném orgánu spolku, 

e) za hospodaření spolku odpovídá guvernér distriktu, 
f) hospodaření spolku je v průběhu klubového roku vyhodnocováno na 

jednáních kabinetu distriktu, kontrolováno revizory účtů. Po ukončení 
klubového roku je hospodaření spolku předloženo k posouzení 
následujícímu konventu distriktu. 

 
2. Za spolek je oprávněn jednat guvernér distriktu. V případě, že ze závažných 

důvodů nemůže za spolek efektivně jednat guvernér distriktu, je oprávněn za 
něj jednat 1. viceguvernér distriktu. 

3. O čerpání finančních prostředků na bankovních účtech spolku rozhoduje 
guvernér distriktu. Bankovní operace na účtech může provádět pokladník 
distriktu na základě dispozic guvernéra distriktu. Podpisové právo k nakládání 
s finančními prostředky na bankovních účtech mají samostatně guvernér 
distriktu a pokladník distriktu. 

 
 
§ 18 Funkcionáři: 
 
1. Všichni funkcionáři spolku zastávají své funkce bezplatně. Po projednání 

v kabinetu distriktu nebo radě kabinetu může guvernér distriktu rozhodnout 
(v souladu s možnostmi schváleného ročního rozpočtu spolku) o úhradě 
některých věcných výdajů spojených s výkonem funkce orgánů spolku, resp. 
výkonem funkcí členů těchto orgánů.  

2. Jmenovaný funkcionář spolku může ze své funkce odstoupit. Vlastnoručně 
podepsané písemné prohlášení o odstoupení je povinen doručit guvernérovi 
distriktu. Nedojde-li k jiné dohodě, odstoupení nabývá platnosti po jmenování 
příslušného nástupce do funkce. 

3. V případě odstoupení voleného funkcionáře spolku ze své funkce je třeba jeho 
vlastnoručně podepsané písemné prohlášení o odstoupení doručit guvernérovi 
distriktu. Odstoupení nabývá právoplatnosti po provedení volby příslušného 
nástupce na jednání kabinetu distriktu nebo konventu distriktu.  



§ 19 Rozpuštění spolku: 
 
1. O rozpuštění spolku lze rozhodnout pouze na mimořádném konventu 

distriktu, svolaném za tímto účelem, a to nejméně hlasy delegáty 
zastupujících minimálně dvoutřetinovou většinou všech členů spolku. 

2. Mimořádný konvent distriktu musí rovněž rozhodnout o likvidaci majetku 
spolku a za tím účelem jmenovat jednoho nebo několik likvidátorů. Spolkový 
majetek, který zbude po vyrovnání všech pasiv, musí být použit na veřejně 
prospěšné nebo dobročinné účely.  

 
 
§ 20 Závěrečná ustanovení: 
 
1. Na tyto Stanovy mohou navazovat a činnost členů a orgánů spolku upravovat 

další vnitřní dokumenty spolku. 
2. Ohledně všech záležitostí, které tyto Stanovy neřeší, platí národní spolkové 

právo a jiné právní normy a předpisy vztahující se na činnost spolku a jeho 
členů. Dále jsou pro činnost spolku závazné stanovy, směrnice nebo závazné 
pokyny IALC v platném znění. 

3. Předpoklady pro volbu guvernéra distriktu, 1. a 2. viceguvernéra distriktu 
podle § 11 odst. 2 písmeno b) Stanov jsou splněny i výkonem odpovídajících 
funkcí ve spolku LIONS CLUB INTERNATIONAL, District 122 Česká a 
Slovenská federativní republika (Československo), registrovaného dne 
8.10.1992 Ministerstvem vnitra ČR v době od 8.10.1992 do doby vzniku 
spolku dle těchto Stanov. Za pastguvernéra (§ 16, 17 Stanov) se považují i 
předchozí guvernéři spolku LIONS CLUB INTERNATIONAL, District 122 
Česká a Slovenská federativní republika (Československo), registrovaného 
dne 8.10.1992 Ministerstvem vnitra ČR v období od 8.10.1992 do 30.6.2005. 
Funkcionáři spolku LIONS CLUB INTERNATIONAL, District 122 Česká a 
Slovenská federativní republika (Československo), registrovaného dne 
8.10.1992 Ministerstvem vnitra ČR, zvolení na konventu tohoto spolku dne 
8.5.2005, se stávají na období do 30.6.2006 funkcionáři spolku založeného 
dle těchto Stanov, pokud s tím souhlasí.  

4. Tyto Stanovy vstupují v platnost dnem nabytí právní moci rozhodnutí 
Ministerstva vnitra ČR.  

 


