
zú�it jen na jednu osobu.
Toto pravidlo platí pro v�echny organizaèní slo�ky s

právní subjektivitou v rámci LLM-WL.
(6) Kontrolní a revizní orgány

Valná hromada LLM-WL volí pøedsedu revizní komise z
èlenù sdru�ení nebo jiných fyzických osob, star�ích 18 let.
Pøedseda revizní komise je za svou èinnost odpovìdný valné hro-
madì LLM-WL. Pøedseda revizní komise jmenuje alespoò jedno-
ho dal�ího èlena komise a následnì oznámí její slo�ení náèel-
nictvu LLM-WL. Pøedseda ani èlenové revizní komise nesmí být
èleny náèelnictva LLM-WL. Funkèním obdobím revizní komise j-
sou 2 roky.

Revizní komise se vyjadøuje k návrhu rozpoètu a k
celkovému hospodaøení sdru�ení, provádí revizi hospodáøské situ-
ace, úèetních knih a úèetních závìrek sdru�ení a jeho organiza-
èních slo�ek a pøedkládá nejménì jednou roènì valné hromadì
zprávu o své èinnosti. 

Èlenové revizní komise mají právo zúèastòovat se jednání
valné hromady LLM-WL a náèelnictva LLM-WL s hlasem po-
radním a mají právo dostávat zápisy z tìchto jednání.

Ve kmeni mù�e být volen jeden revizor hospodaøení.

VII.
ZÁVÌREÈNÁ USTANOVENÍ
(1) Spory uvnitø sdru�ení øe�í náèelnictvo. Nedosáhne-li se us-
pokojivého øe�ení, je spor postoupen valné hromadì LLM-WL.
(2) Zmìna stanov je platná na základì rozhodnutí dvoutøetinové
vìt�iny hlasù pøítomných na valné hromadì LLM-WL.

Tyto stanovy schválila Valná hromada LLM-WL v Toèníku
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STANOVY
LIGY LESNÍ MOUDROSTI

I.
NÁZEV A SÍDLO SDRU�ENÍ
Sdru�ení obèanù se nazývá �Liga lesní moudrosti - The Woodcraft
League� (zkrácenì LLM-WL). LLM-WL je dobrovolné, zájmové,
samostatné a nezávislé sdru�ení obèanù dle zákona è. 83/1990
Sb., o sdru�ování obèanù, v platném znìní. LLM-WL je otevøena
v�em lidem bez rozdílu vyznání, rasy a pohlaví, dìtem, mláde�i i
dospìlým. Sídlem sdru�ení je Praha, Senová�né nám. 24.
Sdru�ení má pùsobnost na celém území Èeské republiky.

II.
PROGRAM ÈINNOSTI A ZNAK SDRU�ENÍ
(1) Úèelem LLM-WL je sdru�ovat stoupence výchovného systé-
mu WOODCRAFT (lesní moudrost), jak ho popsal Ernest
Thompson Seton ve svých dílech: vychovávat mláde� i dospìlé
pøírodou a �ivotem k èistému lidství, vychovávat tìlesnì, mravnì,
du�evnì a slu�bou ke kráse, pravdì, síle a lásce. Nejvy��ím cílem
je dosa�ení jednoty a harmonie èlovìka s pøírodou, s ve�keren-
stvem.
(2) Znakem LLM-WL je bílý kruh s modrými rohy. Znak Ligy
lesní moudrosti - The Woodcraft League - byl dne 3. února 1992
pøihlá�en u Federálního úøadu pro vynálezy jako obrazová ochran-
ná známka ve znìní �bílý kruh s modrými rohy�.
(3) Doplòkovou èinností LLM je poskytování ubytovacích slu�eb. 

III.
ÈLENSTVÍ
(1) Formy èlenství

Èleny LLM-WL jsou fyzické osoby, pøípadnì právnické
osoby. Mo�nost èlenství pro právnické osoby je omezena na
neziskové organizace a podléhá schválení náèelnictvem.
(2) Práva a povinnosti èlenù

té� náèelnictvo LLM-WL, kmen má pak právo odvolat se k valné
hromadì LLM-WL, odvolání podané písemnou formou má od-
kladný úèinek a� do doby nejbli��ího jednání valné hromady.

O zániku kmene nebo rodu se provede zápis, který pode-
pí�e náèelník LLM-WL. Pøed tímto podpisem musí být vyøe�eny
v�echny majetkoprávní otázky. Z hlediska tøetích osob se za datum
zániku právnické osoby pova�uje datum podpisu zmínìné listiny.
Náèelník zaniklého subjektu je povinen odevzdat zakládací listinu
a potvrzení o právní subjektivitì. Èlenové zaniklého subjektu ma-
jí právo zùstat èleny LLM-WL. V dobì od rozhodnutí o zru�ení a�
do podpisu zápisu o zru�ení je èinnost kmene èi rodu pozastavena,
vè. hlasovacího práva na valné hromadì.

VI.
HOSPODAØENÍ
(1) LLM-WL a její organizaèní èlánky s právní subjektivitou
hospodaøí s finanèními prostøedky, movitým a nemovitým ma-
jetkem.
(2) Finanèní hospodaøení je provádìno v souladu s obecnì platný-
mi právními pøedpisy.
(3) Zdroji pøíjmù jsou:
a) èlenské pøíspìvky;
b) dary, dotace a subvence;
c) výtì�ky z vlastního hospodaøení;
d) ostatní pøíjmy a výnosy.
(4) Právní subjektivitu (tj. právo jednat svým jménem) mají:
a) LLM-WL jako celek;
b) jednotlivé kmeny a rody LLM-WL, které jsou øádnì registro-
vány (mají potvrzení o právní subjektivitì);

Vý�e uvedené organizaèní slo�ky se mohou také stát sub-
jektem vlastnictví. Majetek kmene a rodu s právní subjektivitou
není majetkem celého sdru�ení.
(5) Podpisové právo pro úèetní doklady má hospodáø a náèelník.
Se souhlasem obou tìchto èinovníkù je mo�né pro pøedem urèené
operace toto podpisové právo roz�íøit i na dal�í osoby, nebo naopak
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listinu, která ho opravòuje pou�ívat v�ech výhod poskytovaných
sdru�ením, a stává se uznaným kmenem. Dnem vydání zakládací
listiny získává kmen hlasovací právo na valné hromadì LLM-WL.
Zástupci kmenù pouze registrovaných mají na jednání valné hro-
mady hlas poradní.

Právnì kmen vzniká vydáním potrvzení o právní subjek-
tivitì.

Povinnost slo�it náèelnické zkou�ky platí i pro ka�dého
dal�ího nastupujícího náèelníka v uznaných kmenech.

Kmen má právo po�ádat o vlastní IÈO.
Vybaven potvrzením o právní subjektivitì mù�e náèelník

kmene vést zotavovací akce ve smyslu platných právních pøed-
pisù.

Ka�dý kmen si musí zvolit nejménì tyto následující oso-
by do svého náèelnictva:
a) náèelníka kmene (èlen LLM-WL, star�í 18 let, je zodpovìdný
za chod kmene vùèi èlenùm kmene a náèelnictvu LLM-WL; zas-
tupuje kmen navenek);
b) hospodáøe kmene (osoba star�í 18 let, zodpovìdná za hospo-
daøení kmene vùèi èlenùm kmene a náèelnictvu LLM-WL;
hospodáø pøi pøevzetí funkce podepisuje hmotnou zodpovìdnost).
(2) Rod LLM-WL

Samostatný rod mohou zalo�it nejménì 3 osoby. Na rod
se vztahují obdobnì ustanovení odst. 1 tohoto èlánku, s vyjímkou
hlasovacího práva na valné hromadì, kde jsou rody zastupovány
pøíslu�ným rangerem.
(3) Strá�e jsou èlenové sdru�ení, neorganizovaní v organizaèních
jednotkách s právní subjektivitou. Na jednáních valné hromady je
zastupuje pøíslu�ný oblastní ranger.
(4) Kmen nebo rod LLM-WL zaniká:
a) rozhodnutím snìmu kmene nebo rodu;
b) rozhodnutím valné hromady LLM-WL, a to dvoutøetinovou
vìt�inou hlasù, pøítomných na jednání, pøi záva�ném poru�ení s-
tanov LLM-WL nebo pøi záva�ném zpronevìøení se my�lence
woodcraftu; ve zvlá�tì naléhavých pøípadech mù�e rozhodnout

Èlen LLM-WL - fyzická osoba má právo:
a) úèastnit se v�ech akcí poøádaných LLM-WL;
b) pou�ívat symboliku LLM-WL;
c) pou�ívat spoleèné pøedmìty pro výchovné úèely, v rámci s-
dru�ení;
d) svobodnì se vyjadøovat k èinnosti LLM-WL;
e) rozhodovat na valné hromadì ve smyslu ustanovení èl. IV., odst.
3.;
f) volit a být volen.

Èlen LLM-WL - právnická osoba má stejná práva jako
èlen - fyzická osoba, s vyjímkou práva být volen.

Ka�dý èlen LLM-WL je povinen:
a) dodr�ovat stanovy LLM-WL a respektovat rozhodnutí valné
hromady LLM-WL;
b) platit pøíspìvky ve stanovené vý�i a v udaném termínu.
(3) Zánik èlenství

Èlenství zaniká:
a) vystoupením z LLM-WL; oznámení musí být doruèeno náèel-
nictvu LLM-WL;
b) pravomocným rozhodnutím valné hromady LLM-WL (vy-
louèením) pro poru�ování nebo hrubé poru�ení stanov LLM-WL.
Èleny - fyzické osoby mlad�í 18 let mù�e vylouèit snìm kmene.
Náèelník kmene je povinen oznámit vylouèení èlena písemnì na
ústøedí organizace.Ve zvlá�tì naléhavých pøípadech mù�e èlena
vylouèit náèelnictvo LLM-WL. Ka�dý posti�ený má právo se
odvolat k valné hromadì LLM-WL. Toto odvolání uèinìné písem-
nou formou má a� do nejbli��ího jednání valné hromady odkladný
úèinek;
c) úmrtím èlena;
d) zánikem právnické osoby (u èlenù - právnických osob);
e) zánikem LLM-WL.

IV.
ORGANIZAÈNÍ USPOØÁDÁNÍ A ORGÁNY LLM-WL
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(1) Organizaèní struktura LLM-WL je dvoustupòová. Tvoøí ji:
a) základní organizaèní jednotky: kmeny, rody, strá�e;
b) ústøední orgány: valná hromada, náèelnictvo.

K usnadnìní toku informací mezi základními organiza-
èními jednotkami a ústøedními orgány slou�í oblastní rangeøi.
Rangeøi jsou jmenováni valnou hromadou, která také stanovuje
poèet oblastí a jejich územní vymezení.
(2) Vrcholným orgánem LLM-WL je valná hromada. Je slo�ena
ze zástupcù v�ech uznaných kmenù (viz èl. V., odst. 1.), z èlenù
náèelnictva (viz èl. IV., odst. 5.) a rangerù. Rozhodnutí valné hro-
mady nesmí být v rozporu s obecnì platnými právními pøedpisy a
jsou pro organizaèní jednotky, náèelnictvo i pro v�echny èleny zá-
vazná. 
(3) Hlasovací právo na valné hromadì má za ka�dý uznaný kmen
jeden zástupce, èlenové náèelnictva a rangeøi. Kmeny, které mají
více ne� 50 èlenù, mají právo na jeden hlas za ka�dých zapoèatých
50 èlenù.
(4) Valná hromada se koná nejménì jednou roènì. Jednání valné
hromady svolává náèelnictvo nejpozdìji 6 týdnù pøedem. V
naléhavých pøípadech mù�e být valná hromada svolána i v krat�í
lhùtì.

Valná hromada je usná�eníschopná pøi pøítomnosti zás-
tupcù nadpolovièní vìt�iny uznaných kmenù. Není-li valná hro-
mada usná�eníschopná, je po uplynutí 1 hodiny po øádném ter-
mínu zahájena náhradní valná hromada, kde ji� neplatí podmínka
nadpolovièní úèasti pro dosa�ení usná�eníschopnosti, kde je v�ak
mo�no hlasovat pouze o otázkách, které byly na plánovaném pro-
gramu.

Na jednání valné hromady se rozhoduje prostou vìt�inou
hlasù, není-li stanovami pro konkrétní pøípad urèeno jinak.

Mimoøádná valná hromada musí být svolána do jednoho
mìsíce, po�ádá-li o to nejménì 1/3 náèelníkù uznaných kmenù.
(5) Výkonným orgánem, který zastupuje valnou hromadu mezi je-
jími jednáními, je náèelnictvo LLM-WL, které je voleno na ob-
dobí 2 let valnou hromadou LLM-WL. Volba nabývá platnosti a�
dnem podpisu protokolu o pøevzetí náèelnictví. Nedojde-li k pod-

pisu protokolu o pøevzetí náèelnictví do 4 mìsícù od zvolení
nového náèelnictva, je staré náèelnictvo povinno zorganizovat
novou volbu. Poèet èlenù náèelnictva, stejnì jako vymezení funkce
jeho jednotlivých èinovníkù urèuje valná hromada; náèelnictvo
v�ak musí obsahovat minimálnì:
a) náèelníka LLM-WL, star�ího 18 let, jen� je èlenem LLM-WL,
je zodpovìdný za chod organizace vùèi èlenùm LLM-WL a zas-
tupuje organizaci navenek;
b) osobu, star�í 18 let, zodpovìdnou za hospodaøení LLM-WL
vùèi èlenùm a náèelníkovi LLM-WL.

Náèelnictvo je schopno usná�et se za pøítomnosti
nejménì 2/3 svých èlenù. Usnesení èiní nadpolovièní vìt�inou pøí-
tomných. Proti rozodnutí náèelnictva je mo�no se odvolat k valné
hromadì LLM-WL.
(6) Jménem LLM-WL jedná náèelník, popø. èlen náèelnictva nebo
jiný èlen LLM-WL, povìøený písemnì pro konkrétní jednání
náèelnictvem. Povìøení podepisuje náèelník a jeden dal�í èlen
náèelnictva.
(7) Zánik sdru�ení

LLM-WL zanikne, vysloví-li se pro to dvoutøetinovou
vìt�inou hlasù valná hromada LLM-WL, nebo sní�í-li se poèet
øádnì registrovaných kmenù na ménì ne� tøi.

O majetkovém vypoøádání se rozhodne podle platných
pøedpisù. Pøed rozhodnutím o zru�ení musí valná hromada rozhod-
nout, jakým zpùsobem bude nalo�eno s likvidaèním zùstatkem.

V.
ORGANIZAÈNÍ JEDNOTKY
(1) Kmen LLM-WL

Kmen mù�e zalo�it nejménì 6 osob.
Kmen se zakládá rozhodnutím ustavujícího snìmu kmene

a podáním �ádosti o registraci náèelnictvu LLM-WL. Dnem regis-
trace na náèelnictvu se stává kmen registrovaným.

Poté, co náèelník slo�í náèelnické zkou�ky, obdr�í kmen zakládací
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