
„ SAINTS LIONS CZECHIA“ 

Motorkářský klub Saints Lions Czechia je nepolitické dobrovolné sdružení kamarádů, přátel 
motocyklů Harley Davidson. Je začínajícím klubem prozatím bez ambic, který je veden oficiálně 
v registru MC. 

Stanovy moto klubu: 

Cíle klubu: 

Cílem klubu je spojit lidi se stejným zájmem o dobrodružství, přátelství a především se 
vztahem k motocyklům. Kde slova jako respekt, loajalita, úcta a pokora mají takovou váhu, že 
jeden druhého může nazývat bratrem, jak se nazývají právoplatní členové obce MC. Cílem 
klubu je stát se plnohodnotným členem obce MC.  

Práva a povinnosti člena:   

1: Členství v tomto klubu je dobrovolné a je na zvážení každého jednotlivce, zda do tohoto 
klubu vstoupí a bude v něm pracovat, podřídí se pravidlům klubu vypracovaných zvoleným 
výborem klubu a sněmem členů motorkářů. Pravidla jsou však pro každého člena stávají a 
závazná. 

2: Každý právoplatný člen klubu (bratr), má stejná rovnocenná práva a povinnosti, jako ostatní 
bratři bez rozdílu funkce či zařazení. 

3: Každý člen je povinen ctít a hájit identifikační znaky klubu a používat je pouze tak, jak je 
stanoveno sněmem klubu a obcí MC. Svým chováním přispívat k dobrému jménu klubu a 
podporovat jeho rozvoj.  Má právo se účastnit jednání na schůzích, volit orgány klubu, být 
volen a podílet se na celkovém chodu a působení klubu. Jednotlivé volby jsou prováděny 
veřejně v rámci klubu. V případě nerozhodné volby je dáno právo rozhodnutí užší volbě členů 
zakladatelů „First Four“ a pokud je i tato volba nerozhodná, je právo rozhodné volby v dané 
věci prezidentovi klubu. Rada klubu je usnášení schopná, pokud je přítomno více jak 50% 
členů, vyjma hlasování, které se týká přijetí a vyloučení člena klubu a volby a odvolání 
funkcionářů klubu. V takových případech musí být 100% účast sněmu klubu.  

Klubový sněm volí a jmenuje ze svých řad klubovou radu. Tato rada má právo jednat, 
podepisovat a vystupovat vůči třetím osobám. Avšak veškerá rozhodnutí rady musí být 
předem odhlasována klubovým sněmem, kde bude akceptován návrh většiny.   

4: Ze zasedání každého klubového sněmu, nebo setkání rady klubu, bude proveden zápis. Zápis 
bude možné připomínkovat ze strany účastníků zasedání pouze během konání zasedání.  Zápis 
musí obsahovat tyto základní údaje: 

Datum konání, jmenný soupis přítomných osob, body předmětu jednání, vyhodnocení 
zadaných úkolů, nové úkoly.   

5: Nejvyšší rozhodující složkou klubu je klubový sněm, který má právo jmenovat, volit, 
odvolávat. Členem sněmu se stává každý právoplatně přijatý člen, bratr.   

 



Klubová rada se skládá z šesti základních funkcí: 

- President 

- Vice President 

- Secretary 

- Road Captain 

- Treasurer 

- Sgt at Arms  

 

Povinnosti člena klubu:  

1: Dodržovat stanovy klubu 

2: Účastnit se klubových akcí  

3: Aktivně se podílet na rozvoji a plnění cílů klubu 

4: Svědomitě vykonávat funkce přidělené klubem 

5: Řádně platit členské příspěvky ve výši stanovený radou klubu 

6: Dbát na dobré jméno svého klubu, svým jednáním nepoškozovat a ani jiným způsobem  

    hanobit dobré jméno klubu. 

7: Úmyslně neohrožovat jiného člena klubu a ostatní účastníky silničního provozu 

8: Účastnit se členských schůzí klubu, které se konají po vzájemné úmluvě, minimálně však 

     vždy jednou za 14. dní, pokud nebude stanoveno jinak (neomluvená neúčast na schůzi, či  

     jiném předem dohodnutém setkání bude pokutováno částkou Kč 1000,- která bude 

     neprodleně vložena do fondu klubu).    

9: Chovat se plně v souladu s kodexem SAINTS LIONS CZECHIA.  

 

Finanční povinnosti členů, plnění závazků: 

A: Každý člen je povinen plnit závazky stanovené radou klubu, platit členské příspěvky 
(neplnění této povinnosti je hrubé porušení stanov klubu SLC). Veškeré členské příspěvky jsou 
členy hrazeny: 

1) bezhotovostním převodem na číslo účtu klubu 

2) hotovostní platbou a to pouze osobě, která ručí a je plně zodpovědná za vedení a správu      
finančních prostředků klubu. Tato osoba je jedním z členů rady a nese označení Treasurer.  



B: Veškeré platby, které budou prováděny v rámci klubu ať převodem, či na hotovosti, budou 
před jejích provedením jednomyslně odsouhlaseny radou klubu. Odsouhlasení může být  
provedeno osobně, emailem nebo SMS ( jedná se o částky o jednotné platbě do Kč 15 000,-). 
Platby, nebo investice, které budou převyšovat částku Kč 15 000,- bude nutné, aby před jejich 
zaplacením odsouhlasil sněm klubu. Jejich zaplacení bude provedeno, pokud s platbou bude 
souhlasit minimálně 50% členů sněmu klubu. Odsouhlasení a výsledek hlasování musí v tomto 
případě tvořit součást zápisu ze sněmu klubu.            

 

Přijímání nových členů: 

Novým členem klubu Saints Lions Czechia se může stát muž a to bez rozdílu národnosti. 
Členství v klubu je dobrovolné a žádost o členství v klubu musí být podána písemně na adresu 
info@saintslions.cz. Žádost bude následně projednána radou klubu a přednesena na nebližším 
pořádaném klubovém sněmu. V případě jednomyslného schválení, bude žadatel přizván na 
další sněm, kde bude zařazen jako čekatel. Čekatel se musí účastnit vyjížděk, akcí a setkání, 
které klub pořádá, nebo pořádají spřátelené kluby. Pomáhat klubu a ostatním členům klubu. 
Doba čekatelství je stanovena na 12. měsíců, pokud nebude sněmem klubu stanoveno jinak. 
Po této době bude na nejbližším pořádaném klubovém sněmu hlasováno o přijetí čekatele za 
právoplatného člena. Právoplatným členem klubu se uchazeč stává, pokud jeho žádost o 
členství po stanovené čekací lhůtě odsouhlasí 100% členů klubu.  (V případě nemoci, či jiné 
vyšší moci bránící účastnit se uvedeného přijímacího sněmu, může právoplatný člen klubu 
písemně delegovat jiného právoplatného člena klubu svým hlasem).  Žadatel o členství nesmí 
být registrován v žádném jiné motocyklovém klubu. 

 

Podmínky pro žadatele: 

A: Vlastnictví provozuschopného motocyklu Harley Davidson 

B: Vlastnit řidičské oprávnění pro motocykly 

 

Ukončení členství, vyřazení člena z moto klubu:  

A: Ukončení působení v klubu Saints Lions Czech, může být ukončeno na vlastní žádost. Tato 
žádost musí být podána písemně na adresu info@saintslions.cz. V takovémto případě bude na 
nejbližším pořádaném sněmu radou žádost projednána. Výstup z jednání rady bude zaslán 
písemně žadateli.    

B: Ukončení působení v klubu Saints Lions Czech, vyloučením člena. Vyloučení člena, je 
podmíněno hrubým, nebo opakovaným porušením klubových stanov, nebo klubového 
kodexu.  O vyloučení rozhoduje motorkářský sněm, kde toto vyloučení musí být odsouhlaseno 
všemi právoplatnými členy (bratry), mimo (člena) bratra o kterém se hlasuje. Člen (bratr) o 
kterém se v tomto případě hlasuje, se hlasování neúčastní.      



Oba způsoby ukončení působení v klubu neopravňují odchozího člena k vymáhání finančních 
hodnot, nebo materiálních hodnot jím vložených do klubu, pokud tak ovšem nebylo ujednáno 
písemnou dohodou mezi ním a klubem.     

Odcházejícímu, nebo vyloučenému členovi budou odebrány všechny klubové insignie bez 
nároku na finanční vyrovnání.  

Vyloučený člen nesmí nadále používat označení klubu a nesmí toto označení dále prezentovat 
na jiných věcech a ani oblečení.         

 

Ostatní 

Stanovy klubu lze měnit a doplňovat pouze se 100% souhlasem všech právoplatných členů 
klubu Saints Lions Czechia. 

Stanovy klubu lze měnit upřesňovat nebo doplňovat pouze písemnou formou.  

      

  



 

Kodex SAINTS LIONS CZECHIA sestavený radou zakladatelů First Four. 

Řídíme se zákony a pravidly stanovených MC.   

Jsme svatí jménem, nikoli však činy.    

 

Kodex klubu Saints Lions Czechia je sepsán členy zakladateli označených First Four. 

Jsme parta bratrů, kterým v žilách koluje adrenalin z jízdy na strojích značky Harley Davidson.  
Jsme chlapi milující své rodiny, ale stejně důležitý je pro nás i život s motorkou a ostatními 
bratry. 

  

Zásady členů bratrů klubu SLC:   

1: Člen klubu nesmí nikdy lhát svému bratrovi  

2: Každý člen musí mít respekt, loajalitu a úctu vůči svým bratrům a svému klubu 

3: Každý bratr musí pomoct druhému bratrovi, pokud ho o to požádá  

4: Každý bratr se musí chovat tak, aby chránil dobré jméno svého klubu 

5: Žádný bratr nesmí za zády pomlouvat jiného bratra 

6: Žádný bratr se nesmí povyšovat nad jiného bratra 

7: Každý bratr musí bez výhrad chránit a zastat se ostatních bratrů a svého klubu  

8: Žádný bratr nesmí nikdy svést nebo jiným způsobem nadbíhat partnerovi jiného bratra 

9: Každý bratr je povinen pomoct rodině jiného bratra, pokud někoho z bratrů postihne něco    
nepředvídatelného, neovlivnitelného. 


