
STATUS QUO 
(neboli „V dosavadním stavu“ z lat.) 

 
Pro fungování vztahů a jistot je nutné, aby ten, kdo zřizuje, zakládá, jmenuje či 
jinak osobně zodpovídá za jsoucno, byl také v roli toho, kdo má moc a oprávnění 
tuto záležitost změnit, zrušit anulovat. 
V IALC jsou základním předpisem stanovy – CONSTITITION AND BY –LAWS , 
které určují rámec fungování asociace od centra přes multidistriktní úroveň, 
distrikty až po jednotlivé kluby. Stanovy jednotlivých distriktů musí být 
v souladu s mezinárodními stanovami, i když po právní stránce toto může být 
v rozporu s národními právními předpisy. 
Ve stanovách LCI pojednává o uvalení Status Quo na klub včetně jeho zrušení 
(Cancellation of Charter) Článek XI. Odst. 5., ve kterém se uvádí „ Na libovolný 
založený (chartrovaný) klub, který není ochoten dodržovat povinnosti, které jsou 
mu uloženy asociaci (IALC), může podle vlastního uvážení Mezinárodní Rada 
Ředitelů po konzultaci s distriktním guvernérem uvalit na klub proces Status 
Quo případně jeho založení anulovat (its charter cancelled). Každý klub uvedený 
do stavu Status Quo přichází o veškerá práva a privilegia až do konečného 
vyřešení jeho stavu a po rozhodnutí uvedené Rady. „ 
 
Pro účely výše zmíněného, vydala Rada prováděcí vyhlášku – Board Policy 
Manual, kde v Kapitole V. Odst. D, se pojednává o způsobu, příčinách, způsobech 
a důvodech kdy na klub může být uvalen proces Status Quo. Níže uvedený výtah 
si neklade za cíl být arbitrem obsahu, bude se však snažit anglickou verzi výše 
zmíněného přeložit a zestručnit tak aby byla k ruce každého, koho to bude 
zajímat. Pro originální verzi si zájemce může zajít na LCI stránky 
www.lionsclubs.org. 
 
D. STATUS QUO A CHARTER CANCELLATION 
 

1. Status Quo 
Status Quo je přechodné pozastavení vzniku, práv, privilegií a povinností 
Lionského klubu. 
Existují dva druhy status quo: regulérní (řádný) status quo a ochranný 
status quo. Výkonný ředitel a příslušná divize určená výkonným 
ředitelem jednající jménem Mezinárodní Rady Ředitelů, má právo uvést 
Lions club do Status quo stejně jako zprostit jej ze Status quo.  
 
a. Regulérní Status Quo 

 
(1) Na Lions klub může být uvalen proces Status quo z následujících 

důvodů: 
(a) Není schopen splňovat podmínky asociace a/nebo není 

schopen vest pro Lions klub příslušné aktivity jako je 
schopnost řešit klubové spory a/nebo účastnit se vedení 
sporů. 

(b) Není schopen plnit všechny závazky (povinnosti) 
chartrovaného Lionského klubu jako je provádění 
pravidelných schůzek klubu a/nebo nezasílání měsíčních 



hlášení o počtu členů Monthly Membership Report za období 
delší než 3 po sobe jdoucí měsíce. 

(c) Neschopnost zaplatit distriktní příspěvky 
(d) Neživotný klub 
(e) Rozpuštěný klub 
(f) Při splynutí klubu s jiným klubem 

 
(2) Klub ve stavu regulérního (řádného) status quo bude: 

(a) Pracovat velmi těsně s vedením distriktu aby klub se dostal 
z pozice status quo co nejdříve. 

(b) Uspořádá schůzku klubu a prodiskutuje na ní způsob jak 
znovu získat status Good standing (Klub v pořádku)  

(c) Bude podávat hlášení o postupu, který umožní znovu 
dosáhnout status Good standing a to distriktnímu vedení a 
také do LCI Divizi administraci klubů (Club Administration 
Division) 

(d) Zaplati zatímní dluhy klubu na distriktní a mezinárodní účty  
(e) Provádí nábor nových členů, pokud je toto podmínkou pro 

ukončení Status quo.  
(f) Nově zvolí a/nebo potvrdí představenstvo klubu hned po 

zproštění z formy Status quo 
 

(3) Klub ve stavu Status quo nesmí 
(a) Provozovat obvyklé aktivity; 
(b) Získávat prostředky pro dobročinné fondy; 
(c) Účastnit se distriktních a/nebo mezinárodních akcích a 

seminářích; 
(d) Účastnit se jakýchkoliv (lionských) voleb mimo svůj klub; 
(e) Schvalovat a/nebo nominovat libovolného kandidáta pro 

distrikt případně mezinárodní kancelář; 
(f) Zasílat měsíční hlášení Monthly Membership Report a jiná 

hlášení; 
(g) Býti sponzorem (zakladatelem) jiného Lions klubu případně 

zřizovat Leo klub případně Lioness klub. 
 

b. Ochranný Status Quo 
(1) Lions klub může být uveden do stavu Ochranný Status Quo když 

země případně oblast se dostane do situace: 
(a) Války nebo občanských povstání 
(b) Politických nepokojů 
(c) Přírodních katastrof 
(d) Za všech dalších okolností, které ochrání Lions klub aby mohl 

fungovat normálně 
(2) Lions klub zůstává v ochranném režimu Status quo nejdříve po 

dobu 90 dnů plus dalších 180 dnů pokud to situace vyžaduje 
(3) Ochranný Status Quo umožňuje Lions klubu fungovat bez omezení 

na základě určených lionských funkcí definovaných v Board Policy 
Manual, avšak bude osvobozen od: 
(a) Plateb do distriktu a mezinárodních platebních povinností 



(b)  Předkládání měsíčního hlášení o počtu členů - Monthly 
Membership Report. 

 
c. Doporučení pro uvalení Lions klubu do Status quo 

(1) Návrh na uvalení stavu Status quo musí být zasláno do centrály LCI 
nejpozdějí do 31. 12. Běžného roku. 

(2) Doporučení o uvalení Status quo nam klub b distriktu bude 
podepsáno distriktním guvernérem, a spolupodepsáno 1. VDG a 
ZCh. V případě, klubu mimo distrikt musí být doporučení 
podepsáno Coordinujícím Lionem a spoluúpodepsáno 
prozatímním zónovým/regionálním chairpersonem anebo 
alespoň jedním přítomným, či mezinárodním ředitelem příslušné 
oblasti. 
 

d. Vyvedení klubu ze Status quo 
Aby se podařilo vyvést klub ze stavu Status quo na Good standing, 
klub musí: 
(1) Změnit příčiny, pro které byl klub umístěn do stavu Status Quo 
(2) Zaplatit všechny dluhové povinnosti vůči distriktu a LCI  
(3) Zajistit minimum 10 požadovaných členů klubu 
(4) Zaslat kompletní Reaktivační zprávu (Reactivation Report) 

s uvedením členů a případných změn ve vedení klubu 
(5) Doporučení zrušení stavu Status quo může být provedeno kdykoliv 

bez časového omezení.  
 

e. Pomoc klubu ve stavu Status quo 
Při poskytnutí veškeré možné podpory je potřeba zachránit klub od 
jeho zrušení (charter cancellation); 
Následující postupy asistence by měli následovat pro podporu klubu, 
aby se dostal ze stavu Status quo: 
(1) Pokud je Lions klub uveden do stavu Status quo pak buď 
distriktním guvernérem najmenovaný tým nebo Coordinating Lion 
začne s klubem okamžitě spolupracovat aby se vyřešily problémy 
které vedly klub do Status quo. Tým distriktního guvernéra musí být 
pravidelně informován o vývoji, postupech a výsledcích řešení Status 
quo klubu v zóně. 
(2) Distriktní guvernér a/nebo Coordinating Lion musí vyhodnocovat 
pokrok a pokud nastane potřeba, upozornit vedení písemně aby klub 
byl vyjmut ze stavu Status quo s tím, že je zaslán úplný Reactivation 
Report.  

V případě, že se nepodaří odstranit překážky, pro které byl klub uveden do Status quo 
je po 6 měsících zrušen. Asi tolik z oficiálního materiálu Board Policy Manual. Jsou 
dvě úrovně Status quo. Jedná je z úrovně LCI v případě neplnění povinností klubu 
vůči centrále, druhá z pozice distriktu. O povinnostech klubů se zmíníme 
v příštím čísle bulletinu, avšak je třeba uvést zejména povinnosti, které 
bezprostředně vedou k uvalení Status quo. Je to: 

– nezaplacení dluhu většího $ 50 po dobu delší než 90 dnů do LCI 
– nezaplacení členského podílu do distriktu po dvou urgencích 


