
Stanovy Ligy lesní moudrosti 

I. Název, charakter a sídlo sdružení 
Sdružení občanů se nazývá Liga lesní moudrosti – The Woodcraft League (zkráceně LLM). 

I.1. LLM je dobrovolné, zájmové a nezávislé sdružení občanů dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování 

občanů, v platném znění. LLM je otevřena všem lidem bez rozdílu vyznání, rasy a pohlaví, dětem, mládeži i 

dospělým.  

I.2. Sídlem sdružení je Praha, Senovážné náměstí 24. Sdružení má působnost na celém území České 

republiky. 

II. Poslání a formy činnosti  
II.1. Účelem LLM je sdružovat stoupence výchovně-rekreačního hnutí woodcraft (lesní moudrost), které ve 

svých dílech popsal Ernest Thompson Seton a jeho český následovník Miloš Seifert. Posláním je vychovávat 

děti, mládež i dospělé přírodou a životem k vysoké úrovni lidství, a to tělesně, mravně, duševně a službou ke 

Kráse, Pravdě, Síle a Lásce. 

II.2. LLM se dále věnuje těmto činnostem: 

a)  mimoškolní výchově a vzdělávání dětí, mládeže a dospělých; 

b)  vydavatelské činnosti; 

c) poskytování ubytovacích služeb; 

d) rekreaci dětí, mládeže a dospělých; 

e)  praktické ochraně přírody a péči o krajinu. 

III. Znak 
Znakem LLM je bílý kruh s modrými rohy, registrovaný jako ochranná známka. 

IV. Členství v LLM 
IV.1.  Členem LLM se může stát každý, kdo: 

a) souhlasí s programem a posláním LLM; 

b) registruje se na ústředí LLM; 

c) zaplatí členský příspěvek. 

IV.2.  Práva a povinnosti členů 

IV.2.1. Člen LLM má právo: 

a) účastnit se všech akcí pořádaných LLM;  

b) používat symboliku LLM;  

c) používat pro svou činnost v rámci LLM společný majetek LLM;  

d) svobodně se vyjadřovat k činnosti LLM;  

e) rozhodovat na valné hromadě ve smyslu ustanovení čl. V.5.3; 

f) členové starší 15 let mají právo volit do orgánů LLM;  

g) členové starší 18 let mají právo být voleni do orgánů LLM.  
IV.2.2. Člen LLM má povinnost: 

a) dodržovat stanovy; 

b) respektovat rozhodnutí valné hromady LLM; 

c) platit členské příspěvky ve stanovené výši a termínu. 

IV.3.  Zánik členství 

Členství zaniká: 

a) vystoupením z LLM; 

b) rozhodnutím Valné hromady LLM (tj. vyloučením); 

c) úmrtím člena; 

d) nezaplacením členského příspěvku na daný rok do 1 roku po stanoveném termínu; 

e) zánikem LLM. 
 

V.  Organizační uspořádání a orgány LLM 
V.1. Organizační uspořádání LLM je dvoustupňové. Tvoří jej: 

  a) základní organizační jednotky: kmeny LLM, samostatné rody LLM a stráže lesní moudrosti; 



b) ústřední orgány: valná hromada (dále jen VH), náčelnictvo. 

Pro usnadnění komunikace mezi náčelnictvem a základními organizačními jednotkami může náčelnictvo 

jmenovat regionální koordinátory – rangery. 

V.2.    Kmen  LLM 

V.2.1. Kmen je skupina nejméně šesti osob, přičemž alespoň jedna musí být starší 18 let. Kmen vznikne 

rozhodnutím ustavujícího sněmu a zaregistrováním náčelnictvem LLM. 

Kmen musí splňovat všechny tyto podmínky: 

 přidělené IČ; 

 účetnictví vedené podle platných právních předpisů; 

 náčelník má platné náčelnické zkoušky nebo je náčelník uznaný VH. 

V.2.2.   Zástupce kmene (člen LLM starší 15 let) má hlasovací právo na VH LLM. Pokud má kmen více než 

30 členů, přísluší mu jeden další hlas za každých započatých 30 členů. 

V.2.3.   Nejvyšším orgánem kmene je sněm, který rozhoduje o důležitých záležitostech kmene.   

 Výhradně sněmu kmene přísluší: 

 a) volba náčelníka a dalších činovníků kmene; 

 b) rozhodnutí o přijetí člena do kmene a rozhodnutí o vyloučení člena z kmene; 

 c) rozhodnutí o zániku kmene. 
V.2.4.   Statutárním zástupcem kmene je náčelník – člen LLM starší 18 let, který byl zvolen na sněmu kmene.  

V.2.5.  Hospodář kmene musí být starší 18 let. Je zodpovědný členům kmene a náčelnictvu LLM za 

hospodaření kmene v souladu s právními předpisy a pokyny náčelnictva. 

V.2.6.  Kmen zaniká: 

 a) rozhodnutím sněmu kmene; 

 b) rozhodnutím VH LLM; 

             c) nezaplacením členských příspěvků za uplynulý rok; 

             d) poklesem počtu členů na méně než  šest. 

Členové zaniklého kmene mají právo zůstat členy LLM. 

V.3.    Rod  LLM 

V.3.1. Rod LLM je skupina nejméně tří osob, přičemž alespoň jedna musí být starší 18 let. Rod LLM vznikne 

rozhodnutím ustavujícího sněmu a zaregistrováním náčelnictvem LLM.  

V.3.2. Zástupcem rodu LLM je náčelník – člen LLM starší 18 let, který byl zvolen na sněmu rodu. 

V.3.3. Zástupce rodů (člen LLM starší  18 let)  má hlasovací právo na VH LLM. Za každé tři samostatné rody 

LLM, které si vyberou svého zástupce, může být delegován na VH LLM jeden zástupce.  

V případě, že klesne počet rodů LLM pod počet tři samostatné rody v LLM, je zástupce delegován ze 

zbývajících rodů.. 
V.3.4.  Rod LLM zaniká: 

 a) rozhodnutím sněmu rodu; 

 b) rozhodnutím VH LLM; 

             c) nezaplacením členských příspěvků za uplynulý rok; 

             d) poklesem počtu členů na méně než tři.   

V.4.   Stráž lesní moudrosti 

V.4.1 Strážemi jsou členové LLM, kteří nejsou registrováni v rodech LLM nebo kmenech. 

V.4.2 Zástupce stráží (člen LLM starší  18 let) má hlasovací právo na VH LLM. Za každých 15 stráží v LLM, 

které si vyberou svého zástupce, může být delegován na VH LLM jeden zástupce. 

V případě, že klesne počet stráží  v LLM pod počet 15 stráží, je zástupce delegován ze zbývajících stráží.  
V.5.  Valná hromada LLM 
V.5.1. VH je nejvyšším orgánem LLM. Právo účasti na VH mají, členové náčelnictva a kontrolní a revizní 

komise, zástupci všech kmenů LLM, zástupci rodů LLM a zástupci stráží lesní moudrosti. Rozhodnutí VH 

jsou pro všechny členy LLM závazná. 

V.5.2. VH je usnášeníschopná při přítomnosti zástupců nadpoloviční většiny kmenů. Není-li VH 

usnášeníschopná, je po uplynutí jedné hodiny po řádném termínu zahájena náhradní VH, kde již neplatí 

podmínka nadpoloviční účasti pro dosažení usnášeníschopnosti, kde je však možno hlasovat pouze o 

otázkách, které byly na plánovaném programu. 

V.5.3. Hlasovací právo na VH mají zástupci kmenů (viz čl. V.2.2.), rodů (viz čl. V.3.3.), stráží (viz čl. V.4.2.) 

a členové náčelnictva. VH rozhoduje prostou většinou hlasů, není-li stanovami určeno jinak. 

V.5.4. VH se koná nejméně jednou ročně. Svolává ji náčelnictvo LLM v předstihu minimálně 6 týdnů; pouze 

v naléhavých případech v kratší lhůtě. Mimořádná VH musí být svolána do jednoho měsíce, pokud o to 

požádá nejméně jedna třetina kmenů. 

V.5.5. VH volí náčelníka a náčelnictvo. 

 



V.6. Náčelnictvo LLM 

V.6.1. Ústředním orgánem, zastupujícím VH mezi jejími jednáními, je náčelnictvo LLM. Náčelnictvo je 

voleno VH LLM. Funkčním obdobím náčelnictva jsou tři roky. 

V.6.2. Náčelnictvo LLM: 

a) zodpovídá za chod organizace; 

b) zastupuje LLM navenek;   

c) hospodaří s majetkem a finančními prostředky LLM; 

d) vede evidenci základních organizačních jednotek a členské základny; 

e) může zřídit svůj výkonný orgán – kancelář LLM; 

f) řeší spory uvnitř LLM; nedosáhne-li řešení, postupuje je VH; 

g) svolává VH. 

V.6.3. Náčelník LLM 

Náčelníkem LLM může být zvolen člen LLM starší 18 let. Je statutárním zástupcem LLM, koordinuje 

činnost náčelnictva a zodpovídá za chod organizace valné hromadě a členům LLM. Pro konkrétní jednání 

nebo činnosti může být zastupováním LLM písemně pověřen i jiný člen LLM. 
V.6.4. Hospodář LLM  

Hospodáře jmenuje náčelnictvo LLM. Hospodářem je osoba starší 18 let, která je hmotně zodpovědná za 

hospodaření LLM.  
 

VI. Právní subjektivita, hospodaření, revize 
VI.1. Právní subjektivitu – tedy právo jednat vlastním jménem a být subjektem vlastnictví – mají: 

 a) LLM jako celek; 

b) kmeny LLM. 

VI.2. LLM a její organizační jednotky s právní subjektivitou hospodaří s finančními prostředky, movitým a 

nemovitým majetkem v souladu s obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi náčelnictva LLM.  

VI.3. Zdroje příjmů LLM a kmenů jsou: 

 a) členské příspěvky; 

 b) dary, dotace a subvence; 

c) výtěžky z vlastního hospodaření; 

d) ostatní příjmy a výnosy. 

VI.4. Majetek kmene není majetkem sdružení, pokud není smluvně stanoveno jinak. 

VI.5.  Kontrolní a revizní komise 

VI.5.1. VH LLM volí předsedu revizní komise (zkráceně KRK), který jí je odpovědný za činnost KRK. 

Předseda i členové KRK musí být starší 18 let, nesmí být členy náčelnictva LLM. 

VI.5.2. Předseda KRK jmenuje alespoň jednoho dalšího člena komise a následně oznámí její složení 

náčelnictvu LLM. Funkční období KRK je shodné s funkčním obdobím náčelnictva. 

VI.5.3. KRK se vyjadřuje k činnosti náčelnictva, především pak k návrhu rozpočtu a k celkovému 

hospodaření sdružení, provádí revizi hospodářské situace, účetních knih a účetních závěrek sdružení a jeho 

organizačních složek a předkládá nejméně jednou ročně VH zprávu o své činnosti. 

VI.5.4.  Členové KRK mají právo zúčastňovat se jednání valné hromady LLM a náčelnictva LLM s hlasem 

poradním a mají právo dostávat zápisy z těchto jednání. 

VI.5.5. KRK šetří námitky a stížnosti členů a předkládá náčelnictvu, případně VH, návrhy a doporučení 

k řešení. 

VI.5.6. Kmeny si mohou zvolit vlastního revizora hospodaření. 

VII. Závěrečná ustanovení 
VII.1. Vnitřní předpisy LLM 

VH může odsouhlasit další vnitřní předpisy LLM. 

VII.2. Zánik sdružení 

LLM zanikne, pokud se pro to dvoutřetinovou většinou vysloví VH LLM, nebo pokud klesne počet kmenů na 

méně než tři. O majetkovém vypořádání při zániku LLM se rozhodne podle platných právních předpisů. Před 

rozhodnutím o zrušení musí VH rozhodnout, jakým způsobem bude naloženo s likvidačním zůstatkem. 

VII.3. Změna stanov je platná na základě rozhodnutí dvoutřetinové většiny hlasů přítomných na valné 

hromadě LLM. 
 

 

Tyto stanovy schválila valná hromada LLM v Praze dne 16.10.2010.  


