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Zápis z jednání výroční členské schůze 

Spolku Kováři olomouckého kraje 

konané dne 21.01.2023 

v prostorech kavárny „Kafe v parku“, zámek Čechy pod Kosířem,  

Mánesova 1, 798 58 Čechy pod Kosířem 

______________________________________________________________________________ 
 
Schůzi svolal dne 17.12.2022 předseda představenstva Stanislav Přikryl obvyklým způsobem 
(https://kok.umelecke-kovarstvi.eu/ a soukromá Facebooková skupina). 

Pozvánka na členskou schůzi tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu. 

Přítomní členové představenstva: Stanislav Přikryl, Jaroslav Straka, Bronislav Kozák 

Omluvení členové představenstva: ------------ 

Nepřítomní členové představenstva: ------------ 

Přítomní členové: viz. Prezenční listina 

Hosté: Adam Stolařil, Radek Medřický, Mgr. Martin Váňa (kastelán), Jaromír Král (provozní 
správce), František Kundera  

Prezenční listina tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu. 

Program 

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba předsedajícího schůze, ověřovatelů a zapisovatele zápisu  

2. Odsouhlasení navrhovaného programu, případné návrhy členů na doplnění programu. 

3. Kontrola úkolů z minula 

a) Úprava loga KOK grafikem 

4. Výroční zpráva předsedy a místopředsedy o činnosti KOK za rok 2022 

5. Výroční zpráva hospodáře - hospodaření spolku za rok 2022 

6. Výroční zpráva tajemníka spolku KOK za rok 2022 

Přestávka 15 min. 
7. Návrh na změnu Organizačního a jednacího řádu KOK 

8. Plán akcí KOK na rok 2023 

8.1 Olomoucký Fortel 

8.1.1 Kované dílo pro zámek v rámci Olomouckého Fortelu 2023 

8.1.2 Projednání možnosti rozšířit Fortel o nožířskou sekci (výstava / přednáška / ukázky) 

8.2. Setkání s kováři KOK a Dny kovářského řemesla 

8.3. Účast členů KOK na cizích kovářských akcích 

8.4. Projednání požadavku Střední školy gastronomie a farmářství Jeseník na zajištění dvou porotců od 
KOK pro kovářskou soutěž konanou v roce 2023 

8.5. Projednání uspořádání kurzu na svařování TIGem a řezání plazmou 

8.6. Projednání uspořádání kurzu kreslení v CADu (navázání na proběhlý kurz 22.02.2020) 

9. Dotisk triček – KOK 

Přestávka 15 min. 
10.Projednání návrhu na výrobu  mikin s logem KOK 

11.Výroba bannerů KOK pro členy 

12.Diskuze 

13.Usnesení 

14.Závěr 
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Ad 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba předsedajícího schůze, ověřovatelů  a 
zapisovatele zápisu 

Předseda Stanislav Přikryl zahájil jednání ve 14:30 hod. a přivítal přítomné členy. Konstatoval, že 
na jednání je přítomno 10 členů z 17ti a členská schůze je tedy jako orgán usnášeníschopná. 

Stanislav Přikryl nahrnul za předsedajícího členské schůze místopředsedu Jaroslava Straku 

Hlasování č. 1 

Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Nepřítomen: 0 

Návrh byl přijat 

Přesedajícím členské schůze byl zvolen Jaroslav Straka 

Dále předseda Stanislav Přikryl navrhl Jaroslava Straku jako zapisovatele průběhu jednání a 
Bronislava Kozáka a Františka Kalába jako ověřovatele zápisu. 

Hlasování č. 2 

Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Nepřítomen: 0 

Návrh byl přijat 

Ad 2. Odsouhlasení navrhovaného programu, případné návrhy členů na doplnění programu. 

Bronislav Kozák navrhnul doplnit program o vystoupení hostů a zařadit jej na začátek 
programu. 

1.  Vystoupení hosta, nožíře Františka Kunderu: 

 Nabídka účasti nožířů na Olomouckém FORTELU. Zařadit jako bod 3 

Hlasování č. 3 

Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Nepřítomen: 0 

Návrh byl přijat. Vystoupení hosta je zařazeno jako bod 3 (dojde k přečíslování)  

2.  Vystoupení hosta, kastelána Mgr. Martina Váňi : 

 Kované dílo pro zámek, vytvořené v rámci Olomouckého FORTELU. Zařadit jako bod 4. 

Hlasování č. 4 

Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Nepřítomen: 0 

Návrh byl přijat. Vystoupení hosta je zařazeno jako bod 4 (dojde k přečíslování)  

Odsouhlasení doplněného programu 

Hlasování č. 5 

Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Nepřítomen: 0 

Navrhovaný program byl odsouhlasen 
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Ad 3. Vystoupení hosta, nožíře Františka Kunderu  - nabídka účasti nožířů na Olomouckém 
FORTELU 

Pan Kundera představil na schůzi návrh na spolupráci volného sdružení nožířů se spolkem KOK a 
to v podobě uspořádání prodejní výstavy po dobu konání Olomouckého Fortelu 2023 v krytém 
prostoru zámecké oranžerie.  

KOK a volné sdružení nožířů se domluvilo na následných podmínkách: 

- KOK vyhradí potřebné prostory oranžerie pro uspořádání prodejní nožířské výstavy (max. 
1/2 celkové plochy) 

- Kastelán zámku přislíbil bezplatné zapůjčení 10 pivních setů pro vystavující nožíře (pouze 
do interiéru) a paravany na oddělení zázemí pro kováře účinkující na Olomouckém Fortelu 

- Vstupné na Olomoucký Fortel bude zahrnovat i automatický vstup návštěvníků na výstavu 

- KOK zajistí 1x výheň pro nožíře. Nožíři se zavazují po celou dobu konání Olomouckého 
Fortelu (So-Ne) zde předvádět návštěvníkům nejen své výrobky, ale i ukázky výroby nožů 
či seker. 

- Členská schůze se usnesla, že bude tato výstava omezena na max. 20 vystavujících 
nožířů. 

- Dle požadavku KOK pan Kundera předá hospodáři KOK jmenný seznam vystavujících 
nožířů nejpozději do 28.2.2023. 

- Spolek KOK dal nabídku, že může zajistit stravování i pro vystavující nožíře (2x teplé jídlo 
v sobotu a 1x teplé jídlo v neděli) v nákladových cenách, které se budou odvíjet dle 
aktuálních nákupních cen potravin v čase jejich nákupu za předpokladu, že pan Kundera 
dá hospodáři KOK požadavek do 28.2.2023, pro kolik účastníků potřebuje zajistit 
stravování. Součástí požadavku na stravu bude jmenný seznam strávníků. Pan Kundera 
poté do 7.3.2023 uhradí předem náklady na stravování za tyto účastníky na účet KOK.  
 
V případě, že by po tomto termínu chtěl upravit počet strávníků, nebude toto možné a 
zaplacená částka za stravu nebude zpět vrácena. Zájemci o toto stravování obdrží po 
příjezdu na místo konání akce od hospodáře KOK stravenky. Pokud se zájemce přihlásí na 
stravu po dobu akce Olomoucký Fortel, bude mu účtováno automaticky 3x teplé jídlo. 
Snídaně si řeší každý sám. 

- Přespání je pro nožíře možné v autě či karavanu na parkovišti zámku, dále ve vlastních 
stanech na travnatých plochách u parkoviště a nebo prostorách oranžerie v místě nožířské 
výstavy. 

- KOK a zástupce nožířů (p. Kundera) se dále dohodli na spolupráci v oblasti propagace 
akce Olomoucký Fortel (FB, plakáty, aj.) a to tak, že bude na propagačním materiálu 
uváděno nejen kované dílo, které bude zhotoveno během akce, ale i prodejní výstava nožů 
s ukázkami výroby nožů. 

- Pan Kundera zmínil, že by případně mohl domluvit i přednášku pro návštěvníky ohledně 
výroby nožů 

- Dle pozdější volné debaty se KOK domluvilo s vedením kavárny na zámku, že by se 
přednáška mohla uspořádat v salonku kavárny. 

Ad 4. Vystoupení hosta, kastelána Mgr. Martina Váňi - Kované dílo pro zámek v rámci 
Olomouckém FORTELU 

Kastelán zámku pan Mgr. Váňa přednesl členské schůzi možné návrhy na výrobu kovaného díla, 
které by se vyrobilo během Olomouckého Fortelu a po dokončení by bylo instalováno v areálu 
zámeckého parku. 
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Návrhy: 

1. Výroba kované zdobené lavičky pro novomanžele, která by byla využívaná na 
fotografování 

2. Výroba kruhové kované lavičky okolo stromu  

3. Výroba kovaného stolku k již stávající slavobráně pro novomanžele 

4. Výroba stojanů na závěsné lampy okolo chodníku 

Přestávka 15 min.   

Ad 5. Kontrola úkolů z minula 

Úprava loga KOK grafikem – nesplněno, úkol trvá 

Ad 6. Výroční zpráva předsedy a místopředsedy o činnosti KOK za rok 2022 

Členové byli seznámeni s výroční zprávou předsedy a místopředsedy o činnosti KOK za rok 2022 

Zpráva byla zveřejněna 04.01.2023 na interní Facebookové stránce KOK 

Hlasování č. 6 

Členská schůze schvaluje výroční zprávu předsedy a místopředsedy o činnosti 
KOK za rok 2022 

Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Nepřítomen: 0 

Zpráva byla přijata  

Výroční zpráva předsedy a místopředsedy tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu. 

Ad 7. Výroční zpráva hospodáře - hospodaření spolku za rok 2022 

Členové byli seznámeni s výroční zprávou hospodáře o hospodaření KOK za rok 2022 

Zpráva byla zveřejněna 04.01.2023  na interní Facebookové stránce KOK 

Hlasování č. 7 

Členská schůze schvaluje výroční zprávu hospodáře o hospodaření KOK za rok 2022 

Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Nepřítomen: 0 

Zpráva byla přijata  

Výroční zpráva hospodáře tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu. 

Ad 8. Výroční zpráva tajemníka spolku KOK za rok 2022 

Členové byli seznámeni s výroční zprávou tajemníka spolku KOK za rok 2022 

Zpráva byla zveřejněna 04.01.2023 na interní Facebookové stránce KOK 

Hlasování č. 8 

Členská schůze schvaluje výroční zprávu tajemníka spolku KOK za rok 2022 

Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Nepřítomen: 0 

Zpráva byla přijata  

Výroční zpráva tajemníka tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu. 



 5 

Ad 9. Návrh na změnu Organizačního a jednacího řádu KOK 

Bronislav Kozák seznámil přítomné s navrhovanými změnami Organizačního a jednacího 
řádu KOK. 

Návrh na změnu Organizačního a jednacího řádu KOK byl zveřejněn 26.06.2022 na interní 
Facebookové stránce KOK 

Hlasování č. 9 

Členská schůze schvaluje novelizovaný vnitřní předpis - Organizační a jednací 
řád KOK 

Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Nepřítomen: 0 

Novelizovaný vnitřní předpis - Organizační a jednací řád KOK byl přijat 

Návrh na změnu vnitřního předpisu - Organizační a jednací řád KOK  tvoří přílohu č. 6 tohoto zápisu. 

Ad 10. Plán akcí KOK na rok 2023 

10.1 Olomoucký Fortel - termín 20.05.-21.05.2023 

10.1.1 Kované dílo pro zámek v rámci Olomouckého Fortelu 2023 

Na základě diskuse byl členskou schůzí vybrán návrh kastelána zámku č.1 a to výroba 
kované zdobené lavičky pro novomanžele. Dále pak bylo projednáno, že tato lavička 
bude navržena jako kombinace kovaného železa se dřevem, kdy dřevo bude v sedací 
části lavičky. 

Předsedající oslovil a požádal přítomné kováře, kdo by vytvořil grafický návrh podoby 
kované lavičky. Po projednání byli vybráni Stanislav Přikryl, Adam Stolarik, Milan 
Stawaritsch a Josef Šesták. Návrhy výše uvedení zveřejní na interní FB stránce KOK 
své návrhy do 18.3.2023. Poté bude vytvořena anketa, ve které budou členové KOK 
hlasovat, který návrh bude na Olomouckém Fortelu vyroben. Autor vítězného návrhu 
bude pověřen vedením výroby lavičky na akci. 

Dále proběhla diskuse ohledně pozvání hostů kovářů.  

Zde je uveden seznam kovářů, kteří budou pozváni: 

- SŠ Jeseník – max. 3 učni + mistr  4 

- Střední zemědělská škola Olomouc – max. 3 učni + mistr 4 

- SOŠ Luhačovice – max. 3 učni + 2x mistr 5 

- Richard a Jaroslav Rulf 2 

- Jan Habáň  1 

- Gába (učeň od Stanislava Přikryla)  1 

- Adam Stotarik 1 

- Honza (učeň od Františka Kalába)  1 

- Ondřej Géla  1 

- Dmitro Ukrajinský  1 

- Jakub Mahdal  1 

- David Laxa  1 

- Petr Čechmanem 1 

- Piotr Spalek a Kamil Duda (PL)  2 

- Rudolf Reif (SK)  1 

- Štefan Rožňák (SK)  1 
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Tak, jako loni bude na Olomouckém Fortelu hrát skupina Dejna  5 

10.1.2 Projednání možnosti rozšířit Fortel o nožířskou sekci (výstava / přednáška / 
ukázky) 

Projednáno v bodu Ad 3 

10.2. Setkání s kováři KOK a Dny kovářského řemesla 

Při diskusi ohledně případného uspořádání dalšího ročníku této akce přítomný Ivo 
Stawaritsch vznesl připomínku, zda má smysl pokračovat v této akci. Pokud by ta akce 
měla probíhal jen formou setkání navrhl, aby se akce nekonala. Na tuto poznámku 
zareagoval přítomný Adam Stolarik a přednesl návrh, aby se akce pojala, jako workshop 
pro zúčastněné studenty škol a to formou, aby si členové našeho spolku připravili různé 
kovářské postupy a tyto by postupně se studenty procvičili. Na tento podnět se členská 
schůze usnesla, že v tomto duchu Setkání s kováři KOK na podzim uspořádáme. Návrh 
termínu akce bude do poloviny tohoto roku zveřejněn a odhlasován na interní FB stránce 
KOK. 

Uspořádání Setkání s kováři KOK a Dny kovářského řemesla 2023 dle návrhu Adama 
Stolarika 

Hlasování č. 10 

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 1 

Nepřítomen: 0 

Uspořádání Setkání s kováři KOK a Dny kovářského řemesla 2023 bylo 
odsouhlaseno 

10.3. Účast členů KOK na cizích kovářských akcích 

- Kované šperky - Ždánice 

- Brtnické kovadliny – Brtnice 

- Dny řemesel a setkání kovářů – Rožnov pod Radhoštěm 

- Setkání kovářů – stará pevnost Komárno (SK) 

- Hefaiston – hrad Helfštýn 

- MSK – Bečov Nad Teplou 

- Kování na Adventním jarmarku - Lanžhot 

10.4.  Projednání požadavku Střední školy gastronomie a farmářství Jeseník na zajištění 
dvou porotců od KOK pro kovářskou soutěž konanou v roce 2023 

V diskusi byl tento požadavek školy přednesen a členové se domluvili takto: 

- Místopředseda oficiálně bude kontaktovat vedení školy SŠ Jeseník s tím, že naši 2 
členové přijedou jako porotci jen za předpokladu, že jim bude uhrazeno i cestovné 
Olomouc - Horní Heřmanice a zpět.   

- V případě, že bude vedení školy s tímto požadavkem souhlasit, jako porotci budou 
za KOK vysláni Stanislav Přikryl a Radek Medřický. Jako náhradník v případě 
nemoci byl ustanoven František Kaláb. 

10.5. Projednání uspořádání kurzu na svařování TIGem a řezání plazmou 

Členská schůze se usnesla, že kurzy se budou vyhlašovat aktuálně dle vytížení vedoucích 
kurzů na interní FB stránce KOK. 
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10.6. Projednání uspořádání kurzu kreslení v CADu (navázání na proběhlý kurz 
22.02.2020) 

Členská schůze se usnesla, že kurzy se budou vyhlašovat aktuálně dle vytížení vedoucích 
kurzů na interní FB stránce KOK. 

Přestávka 15 min.   

Ad 11. Dotisk triček - KOK 

Na návrh vedení spolku proběhlo hlasování o výrobě 1 ks trička pro každého člena spolku KOK na 
náklady KOK. 

V případě, že budou požadavky ze strany členů na více triček, tyto již budou hrazeny členy 
samotnými.  

Objednání triček bude řešeno pomocí objednávkového formuláře na webových stránkách KOK, 
jako v předchozích letech. 

Grafické zpracování zůstává stejné, jako v roce 2022.  

Výroba 1 ks trička pro každého člena spolku KOK na náklady KOK 

Hlasování č. 11 

Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Nepřítomen: 0 

Výroba 1 ks trička pro každého člena spolku KOK na náklady KOK bylo 
odsouhlasena 

Ad 12. Projednání návrhu na výrobu mikin s logem KOK 

Na návrh vedení spolku proběhlo hlasování o výrobě 1 ks mikiny pro každého člena spolku KOK 
na náklady KOK. 

Dle diskuse, které na toto téma proběhla se členská schůze dohodla: 

- Barva mikin černá 

- Barva potisku stříbrná 

- Gramáž cca 350g/m 

- Podíl bavlny nejméně 65%  

- Přes hlavu ( bez zipu ) 

- Dvě varianty – bez kapuce a s kapucí 

Výroba 1 ks mikiny s logem KOK pro každého člena spolku KOK na náklady KOK 

Hlasování č. 12 

Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Nepřítomen: 0 

Výroba 1 ks mikiny s logem KOK pro každého člena spolku KOK na náklady KOK 
bylo odsouhlasena 

Objednání mikin bude řešeno pomocí objednávkového formuláře na webových stránkách KOK 
stejně, jako u triček. 

Grafické zpracování zajistí Jaroslav Straka a do 28.2. uveřejní na interní FB stránce KOK. Po 
odsouhlasení členy spolku budou mikiny nakoupeny a zaslány na potisk. 
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Ad 13. Výroba bannerů KOK pro členy 

Bannery byly prezentovány na schůzi a případné požadavky na výrobu dalších bannerů bude 
řešeno na interní FB stránce KOK. 

Ad 14. Diskuze 

František Kaláb pozval všechny přítomné na „Narozeninové kování u Františka“ které se bude 
konat 18.03.2023 v jeho dílně. Na této akci se budou vyrábět dvě výhně pro KOK. 

Ad 15. Usnesení 

Usnesení členské schůze Spolku kováři Olomouckého kraje,  

která se konala dne 21.01.2023 v prostorech kavárny „Kafe v parku“, zámek Čechy pod Kosířem, 
Mánesova 1, 798 58 Čechy pod Kosířem 

Členská schůze Spolku kováři Olomouckého kraje 

1. schválila Jaroslava Straku jako předsedajícího členské schůze (hlasování č. 1) 

2. schválila Jaroslava Straku jako zapisovatele průběhu jednání. Bronislava Kozáka a Františka 
Kalába, jako ověřovatele zápisu (hlasování č. 2) 

3. schválila doplnění programu (hlasování č. 3, 4) 

4. schválila navrhovaný program (hlasování č. 5) 

5. schválila výroční zprávu předsedy a místopředsedy o činnosti KOK za rok 2022 (hlasování č. 
6) 

6. schválila výroční zprávu hospodáře - hospodaření spolku za rok 2022 (hlasování č. 7) 

7. schválila výroční zprávu tajemníka spolku KOK za rok 2022 (hlasování č. 8) 

8. schválila novelizovaný vnitřní předpis - Organizační a jednací řád KOK (hlasování č.9) 

9. schválila uspořádání Setkání s kováři KOK a Dny kovářského řemesla 2023 dle návrhu 
Adama stolařila (hlasování č.10) 

10. schválila výrobu 1 ks trička pro každého člena spolku KOK na náklady KOK (hlasování č.11) 

11. schválila výrobu 1 ks mikiny s logem KOK pro každého člena spolku KOK na náklady KOK 
(hlasování č.12) 

Ad 16. Závěr 

Jednání členské schůze ukončil Jaroslav Straka v 17:00 hodin. 

V Čechách pod Kosířem dne 21.01.2023 

Přílohy: 

1. Pozvánka na členskou schůzi 

2. prezenční listina 

3. Výroční zpráva předsedy a místopředsedy o činnosti KOK za rok 2022 

4. Výroční zpráva hospodáře - hospodaření spolku za rok 2022 

5. Výroční zpráva tajemníka spolku KOK za rok 2022 

6. Návrh na změnu vnitřního předpisu - Organizační a jednací řád KOK 
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Zapsal dne 21.01.2023   

 …………………………………………. 
 Jaroslav Straka  

Ověřil dne  …………………………………………. 

 Bronislav Kozák 

Ověřil dne  …………………………………………. 

 František Kaláb 

 



 

Spolek Kováři Olomouckého Kraje 

Na Vyhlídce 286/5, 779 00 Olomouc - Neředín 
IČ: 04838084, Spolek je vedený u Krajského soudu v Ostravě, Spisová značka: L 14811 

 

Bankovní spojení: 2401097586/2010 (Fio banka) 
https://kok.umelecke-kovarstvi.eu/       https://www.facebook.com/kok.kovari/ 

 

Pozvánka na výroční členskou schůzi 

spolku Kováři Olomouckého Kraje 

IČ: 04838084 

Výroční členská schůze spolku Kováři Olomouckého Kraje se koná dne 21.01.2023 od 14:00 hod. 

v prostorech kavárny „Kafe v parku“, zámek Čechy pod Kosířem, Mánesova 1, 798 58 Čechy pod Kosířem  

GPS: 49°32'59.077"N, 17°2'14.459"E 

Prezence účastníků od 14:00 hod. 

Zahájení schůze: 14:30 hod. 

Program 

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba předsedajícího schůze, ověřovatelů a zapisovatele zápisu  

2. Odsouhlasení navrhovaného programu, případné návrhy členů na doplnění programu. 

3. Kontrola úkolů z minula 

- Úprava loga KOK grafikem 

4. Výroční zpráva předsedy a místopředsedy o činnosti KOK za rok 2022 

5. Výroční zpráva hospodáře - hospodaření spolku za rok 2022 

6. Výroční zpráva tajemníka spolku KOK za rok 2022 

Přestávka 15 min. 

7. Návrh na změnu Organizačního a jednacího řádu KOK 

8. Plán akcí KOK na rok 2023 

8.1 Olomoucký Fortel 

8.1.1 Kované dílo pro zámek v rámci Olomouckého Fortelu 2023 

8.1.2 Projednání možnosti rozšířit Fortel o nožířskou sekci (výstava / přednáška / ukázky) 

8.2. Setkání s kováři KOK a Dny kovářského řemesla 

8.3. Účast členů KOK na cizích kovářských akcích 

8.4. Projednání požadavku Střední školy gastronomie a farmářství Jeseník na zajištění dvou porotců od KOK 
pro kovářskou soutěž konanou v roce 2023 

8.5. Projednání uspořádání kurzu na svařování TIGem a řezání plazmou 

8.6. Projednání uspořádání kurzu kreslení v CADu (navázání na proběhlý kurz 22.02.2020) 

9. Dotisk triček – KOK 

Přestávka 15 min. 

10.Projednání návrhu na výrobu  mikin s logem KOK 

11.Výroba bannerů KOK pro členy 

12.Diskuze 

13.Usnesení 

14.Závěr 

V Olomouci dne 17.12.2022 

Za představenstvo KOK 

Stanislav Přikryl 
Předseda 
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Výroční zpráva předsedy a místopředsedy 

spolku Kováři Olomouckého kraje za rok 2022 

Vážené kolegyně a kolegové, 

představenstvo KOK pracovalo v roce 2022 - ve složení:  
předseda:  Stanislav Přikryl 
místopředseda:  Jaroslav Straka 
hospodář:  Bronislav Kozák 

V úvodu bychom chtěli společně poděkovat všem členům za aktivní přístup ve všech oblastech 
činnosti spolku v roce 2022. Na začátku uplynulého roku jsme ještě nevěděli, jak nás v naší 
činnosti bude omezovat doznívající omezení ohledně pandemie Covid 19. Přípravy naší největší 
akce Olomoucký Fortel se tak místo 4 měsíců zkrátily na necelé 2 měsíce. Koncem března již bylo 
více než jasné, že akce takového rozsahu nebudou nijak omezovány, a tak jsme se mohli pustit do 
přípravy této akce. Další velká změna pro náš spolek nastala přemístěním našeho působení 
z Fortu XVII Křelov do prostor zámku Čechy pod Kosířem. Díky vstřícnému jednání zřizovateli 
Vlastivědnému muzeu v Olomouci a taktéž kastelánovi zámku jsme zde získali poměrně důstojné 
zázemí jednak pro uskladnění našeho movitého majetku, tak i krásné prostory pro pořádání našich 
akcí (Olomoucký Fortel a Setkání s kováři KOK). V průběhu roku 2022 se změnil počet členů 
spolku. Na jedné straně se naše členská základna rozrostla o 3 nové členy, na straně druhé jsme 
se s 1 členem rozloučili v důsledku neplnění si základních povinností dle stanov spolku KOK a 1 
člen odešel na vlastní žádost. Takže k závěru roku máme celkem 17 členů. 

Stručná zpráva o činnosti spolku v roce 2022: 

22.1.2022 – „Výroční členská schůze“ – areál zámku Čechy pod Kosířem – prostory 
kavárny. 

Nejdůležitější úkol této členské schůze byla volba členů představenstva. Členskou schůzí bylo 
zvoleno představenstvo ve složení:  
Stanislav Přikryl – předseda,  
Jaroslav Straka – místopředseda  
a Bronislav Kozák – hospodář 

Dále pak proběhlo hlasování o přijetí 3 nových členů do spolku KOK. 
Na programu schůze byla diskuse ohledně přípravy akce Olomoucký Fortel aneb Hanácké 
kování. Jednak byl stanoven předběžný termín konání akce na 21.-22.5.2022, který byl 
potvrzen až po ukončení opatření Covid 19 v průběhu března. Byl i schválen projekt, který se 
bude kovat na této akci – „Novomanželská slavobrána“. Sešly se dva návrhy. Jeden od Ondry 
Straky a druhý od Iva Stawaritsche. Hlasováním na interní FB skupině byl vybrán návrh Iva 
Stawaritsche. Podzimní akce „Setkání s kováři KOK“ byla prodiskutována a konání akce bylo 
otevřené s tím, že se v průběhu léta rozhodne, zda se bude konat a kdy, či nikoliv.  

20.-21.4.2022 – „Celostátní kolo soutěže odborných dovedností žáků oboru Umělecký kovář 
- zámečník, pasíř“ – areál SŚ Jeseník v Horních Heřmanicích 

Vedení školy SŠ Jeseník, pracoviště Horní Heřmanice, náš spolek požádalo, v rámci naší 
dlouholeté spolupráce, zda by se naši členové zúčastnili jako porotci Celostátního kola soutěže 
odborných dovedností žáků oboru Umělecký kovář - zámečník, pasíř. 
Za KOK byli delegováni Stanislav Přikryl a Titus Angyal. 
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21.-22.5.2022 – „4. ročník - Olomoucký Fortel aneb Hanácké kování“ – zámek Čechy pod 
Kosířem 

Po dvouleté odmlce se nám podařilo uspořádat naši největší kovářskou akci. Tentokrát nově 
v krásném prostředí před oranžérií zámeckého parku zámku Čechy pod Kosířem. Velký dík na 
přípravě a jednání s vedením zámku patří: Ivovi Stawaritchovi a Broňkovi Kozákovi.  

Na „Fortelu“ se sešla opravdu výborná parta kovářů nejen z našeho spolku, ale i pozvaní 
kováři z Jihu Moravy, Čech, Slovenska, Ukrajiny a dokonce nás přijel navštívit náš kamarád 
kovář z Polska. Společně se zde u výhní a kovadlin více než dvacet kovářů podílelo na 
vytvoření "Slavobrány pro novomanžele" podle návrhu Ivo Stawaritsche. Tato pak byla po 
finálním dokončení povrchové úpravy nainstalována v místním zámeckém parku.  

Potěšila a mile překvapila nás návštěva v osobě hejtmana Olomouckého kraje Josefa 
Suchánka. Velké díky patří kromě kovářů, kteří neúnavně pracovali na společném projektu a 
kovářům, kteří se po celou dobu věnovali kování s dětmi, i všem dobrovolníkům, ať už to byli 
naše skvělé manželky, dcery a synové či kamarádi, kteří nám pomáhali s přípravou akce, 
prodávali vstupenky, vařili nám výtečné jídlo, atd. Poděkování si zaslouží i kamarádi, kteří zde 
předvedli ukázky historických řemesel a taktéž členové hudební skupiny DEJNA, která nám i 
návštěvníkům po celou dobu akce hrála pro dobrou náladu. 

V neposlední řadě patří dík i našim sponzorům: Fe.Produkt, Tisk Pálka s.r.o., Ing.Michal Miska, 
Reklamní centrum s.r.o., Kafe v parku, Bělecký Mlýn s.r.o., Miroslav Novák. Finančně nás 
podpořilo i Kovářské společenstvo.  

3.6.2022 – „Instalace Slavobrány pro novomanžele v zámeckém parku Čechy pod kosířem“ 

Po dokončené povrchové úpravě nainstalovali Ivo Stawaritsch, Milan Stawaritsch, Stanislav 
Přikryl, František Kaláb, Kamil Kozák slavobránu pro novomanžele v zámeckém parku Čechy 
pod Kosířem.  

18.6.2022 – „Kované šperky Ždánice 2022“  

Náš kamarád Radek Medřický nás oslovil, zda bychom mu nepomohli v uspořádání kovářské 
charitativní akce, kterou pořádá ve své kovárně ve Ždánicích. Samozřejmě jsme souhlasili. 
Pomohli jsme jednak s propagací, tak i samotnou naší účastí na této krásné akci. Výtěžek 
z prodeje zde vykovaných šperků se Radek rozhodl věnovat ve prospěch dětského domova 
v Hodoníně. Za spolek KOK se zúčastnili: František Kaláb, Ivo Stawaritsch, Ondřej Straka, 
Jaroslav Straka, Pavel Merčák, Petr Merčák.  

30.-31.7.2022 – „Dny řemesel a setkání kovářů“ – Rožnov pod Radhoštěm  

Opět po roce se naši členové ve složení: Bronislav Kozák, Jaroslav Straka, Ondřej Straka, 
Pavel Merčák, Petr Merčák, zúčastnili této krásné akce pořádané v areálu dřevěného 
městečka v Rožnově pod Radhoštěm. Bohužel nám po celou dobu akce velmi vydatně pršelo. 
I tak jsme si toto setkání užili spolu s kamarády Radkem Medřickým, Jaroslavem a Richardem 
Rulfem, Kamilem Kozákem, panem Michnou, Davidem Laxou a dalšími. 

13.-14.8.2022 – „Iron Monarchy“ – stará pevnost Komárno 

Na pozvání kamarádů kovářů ze Slovenska, zastoupených Rudou Reifem, se naši členové 
spolku ve složení: Pavel Merčák, Ondřej Straka, Petr Merčák a Jaroslav Straka, zúčastnili 
setkání kovářů na Staré vojenské pevnosti v Komárně. Kovala se zde společná práce „Kovaná 
Orlice“, která po dokončení byla instalována v areálu této historické pevnosti. Kamarádi ze 
Slovenska se o naše kováře velmi dobře postarali a rádi by naše členy zvali na tuto novou 
kovářskou akci i v budoucnu.  
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26.-28.8.2022 – „Hefaiston“ – hrad Helfštýn 

Již pravidelně se členové spolku setkávají se svými přáteli na této kovářské mezinárodní akci 
Letos se kování zúčastnili Ondřej Straka, Filip Straka a Petr Merčák, kde kovali plastiku 
„Flamenco“, za kterou získali 3 místo. Náš spolek i tento rok měl na druhém nádvoří svůj 
prodejní a prezentační stánek, kde se postupně naši členové střídali.  

10.-11.-9.2022 – „Mezinárodní kovářské sympozium“ – Bečov nad Teplou 

František Kaláb, Stanislav Přikryl, Josef Šesták, Ondřej Straka, Jaroslav Straka se opět 
zúčastnili tohoto již tradičně prestižního setkání kovářů z celé republiky, Slovenska i Německa. 
Spolu s námi kovali i naši kamarádi Adam Stolarik, Radek Medřický, Jitka Heresová. Letošní 
téma bylo: „Ze života člověka … od rána až do večera“.  

15.10.2022 – „Setkání s kováři KOK“ – zámek Čechy pod Kosířem  

Letos jsme uspořádali již 3ročník Setkání s kováři KOK. Tato akce je již tradičně zaměřena na 
propagaci kovářského řemesla a s tím souvisejícího učňovského oboru na školách. Letošního 
ročníku se zúčastnili učni ze Střední zemědělské školy Olomouc, SOŠ Luhačovice a SŠ 
Jeseník. Učni spolu se svými mistry zde předvedli své přivezené výrobky a také u kovadlin 
ukázali, co se již na školách naučili. Přijeli za námi i naši kamarádi Jaroslav a Richard Rulf, 
Honza Habáň a kováři z Polska Piotr Dominik Spalek a Kamil Duda. Naši členové se prostřídali 
s mistry ze škol a kovali spolu se studenty. Každým dalším ročníkem se nám potvrzuje, že tato 
akce může velmi pomoct studentům, kteří se učí kovářskému řemeslu, ale i mistrům, kteří mají 
možnost diskuse s našimi členy. Studenti zde mají jedinečnou příležitost zakovat si spolu 
s našimi kováři a naučit se novým technikám, či získat nové zkušenosti. Proběhla zde i diskuse 
ohledně budoucí účasti studentů těchto škol na Olomouckém Fortelu.  

26.11.2022 – „Kování na Adventním Jarmarku“ – Lanžhot  

Kování na Adventním Jarmarku v Lanžhotě se letos po dvouleté odmlce opět konalo na 
náměstí. Přijeli nejen kováři ze spolku, a to František Kaláb, Petr Merčák, Ondřej Straka, 
Jaroslav Straka, tak i kamarádi Adam Stolarik, Radek Medřický, Jitka Heresová, Filip Straka. 
Dokonce nás svou návštěvou potěšili i kamarádi kováři z Polska Piotr Dominik Spalek a Kamil 
Duda. O náš prodejní stánek s výrobky členů KOK i o ukázky kování našich kovářů byl 
v Lanžhotě velký zájem. 

 

V Lanžhotě dne 4. ledna 2023 

Zpracoval: Jaroslav Straka – místopředseda 



 

���������	
��������������������

Na Vyhlídce 286/5, 779 00 Olomouc - Ne�edín 

I�: 04838084, Spolek je vedený u Krajského soudu v Ostrav�, Spisová zna�ka: L 14811 

 

 

Výro�ní zpráva hospodá�e spolku Ková�i Olomouckého kraje za rok 2022 str. 1 

 

Výro�ní zpráva hospodá�e spolku Ková�i Olomouckého kraje za rok 2022 

Jako hospodá� jsem pro spolek v roce 2022: 

Vedl da�ovou evidenci (ú�etnictví) 

Zpracoval a podal za rok 2022:  

Da�ové p�iznání DPPO, P�íloha k ú�etní uzáv�rce, Výkaz o majetku a závazcích 

P�iznání k dani silni�ní 

Vyú�tování dan� DPP 

Odeslal Ro�ní p�ehled do sbírky listin 

Vy�izoval dotaci od Olomouckého kraje 

Vypracování a podání žádostí 

Žádost byla zamítnuta z d�vodu nízkých dota�ních prost�edk� a velkého po�tu žádostí. 

�áste�n� zajiš�oval sponzory pro FORTEL 

Vytvo�ení sponzorských smluv 

Vedl seznam majetku a zásob KOK 

Rok 2022 byl z hlediska hospoda�ení spolku velice úsp�šný. Olomoucký FORTEL, který se letos 
uskute�nil na novém míst�, vzbudil u návšt�vník� velmi vysoký zájem. 

Hospoda�ení KOK v �íslech: 

Stav finan�ních prost�edk� ke dni 31.12.2022 

Z�statek v  pokladn�:   0,00 K� 

Z�statek na ú�tu 2401097586/2010:  180 475,86 K� 

Finan�ní prost�edky celkem:  180 475,86 K� 

P�íjmy v roce 2022 

Prodej zboží:  0,00 K�  

Kurzy / seminá�e:  0,00 K� 

P�edvád�ní ková�ství ve�ejnosti:  0,00 K� 

Prodej výrobk� / Zakázky:  0,00 K� 

Vstupenky FORTEL 70 250,00 K� 

Vstupenky No�ní kování:  0,00 K� 

Vstupenky Setkání s KOK:  0,00 K� 

�lenské p�ísp�vky: KOK:  13 000,00 K� 

Zápisné KOK:  600,00 K� 

Dary od �len�:  0,00 K� 

Dotace:  10 000,00 K� 

Sponzorské smlouvy:  29 824,00 K� 

Ostatní:  12 380,00 K� 

P�íjmy celkem:  136 054,00 K� 
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Výdaje v roce 2022 

Nákup DHM:  0,00 K� 

Nákup materiálu:  0,00 K� 

Nákup zboží:  0,00 K� 

Mzdy / DPP:  0,00 K� 

Mzdy / DPP - da� 15¨%: 0,00 K� 

Provozní režie:  81 823,43 K� 

Výdaje celkem:  81 823,43 K� 

Hospodá�ský výsledek:  54 230,57 K� 

Neode�itatelné náklady:  2 442,30 K�  (Ob�erstvení - �lenská sch�ze) 

�lenové spolku mohou pr�b�žn� sledovat hospoda�ení spolku na webových stránkách 
https://kok.umelecke-kovarstvi.eu/ (Dolní menu „Sekce pro �leny“) 

V Olomouci dne 04.01.2023 

Bronislav Kozák 
hospodá� KOK 
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Výroční zpráva tajemníka spolku Kováři Olomouckého kraje za rok 2022 

Jako tajemník jsem pro spolek v roce 2022 vykonával svou činnost dle Organizačního a jednacího řádu 
KOK. 

Pro členy spolku jsou na webových stránkách KOK (https://kok.umelecke-kovarstvi.eu/ [Dolní menu 
„Sekce pro členy“]) průběžně umísťovány kopie všech dokumentů a záznamy o došlé i přijaté poště. 

V roce 2022 jsem: 

1.  Zorganizoval 4 hlasování per rollam: 

-  Hlasování o prominutí ročního příspěvku KOK za rok 2022 - Barbora Handlová  
-  Hlasování o vyloučení Tituse Angyalana z KOK 
-  Hlasování o změně Organizačního a jednacího řádu KOK  
-  Hlasování o změně Finančního řádu KOK 

2.  Na pozvání Moravičanského okrašlovaciho spolku jsem se účastnil 17.9.2022 jejich akce „Pekařské 
slavnosti & Řemeslné trhy“. Spolek má o nás dlouhodobý zájem, abychom v jejich prostorách farské 
zahrady pořádali své akce. Zprávu z akce jsem členům napsal na interní facebookové stránky. 

V Olomouci dne 04.01.2023 

Bronislav Kozák 
tajemník KOK 
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Návrh změny Organizačního a jednacího řádu KOK 

Jako představenstvo předkládáme k odsouhlasení členské schůzi KOK konané dne 21.01.2023 
návrh změn v Organizačním a jednacím řádu. 
 
Navrhované změny 

§ 3, odst. 3 

požádá-li o to nejméně 

se mění z 1/5 na 1/3 

členů KOK 

Odůvodnění: 

Při malém počtu našich členů je 1/5 malé číslo zastupující vůli členů. 

NOZ § 248, odst. 2 stanovuje: 

(2) Statutární orgán spolku svolá zasedání členské schůze z podnětu alespoň třetiny členů spolku 
nebo kontrolního orgánu spolku. 

------------------- 
§ 3, odst. 3 

Se doplňuje písmeno a) 

a) Postup ke svolání členské schůze z podnětu nejméně 1/3 členů spolku 

Člen umístí svůj podnět ke svolání členské schůze do nového příspěvku na Facebookové 
skupině "KOK - členové a zainteresovaní" (dle §14, Organizačního a jednacího řádu KOK) 

Zde uvede: 

1. přesné důvody pro svolání schůze 

2. navrhované datum schůze, který je nejméně 1. měsíc od vložení podnětu (představenstvo 
může termín akceptovat nebo jej změnit) 

3. navrhovaný program schůze (představenstvo může program doplnit, upravit nebo jej 
změnit s tím, že důvody pro svolání schůze zůstanou zachovány) 

Na tento podnět člen představenstva nebo tajemník vytvoří hlasování na Facebookové 
skupině "KOK - členové a zainteresovaní" ve kterém bude uvedeno, kdo dal podnět ke 
svolání, důvody, navrhované datum a program schůze . 

Hlasovací otázka: Souhlasím se svoláním členské schůze z výše uvedených důvodů. 

Odpověď: Ano/Ne 

Délka hlasování je stanovena na minimálně 7 dnů, maximálně 14 dnů. 

V případě odpovědí „Ano“ nejméně 1/3 členů spolku svolá představenstvo schůzi dle §3, 
odst. 5 Organizačního a jednacího řádu KOK. 

Odůvodnění: 

Nastavení jasných pravidel pro svolání členské schůze členy KOK. 

----------------------------------- 
Změny jsou v Organizačním a jednacím řádu vyznačeny červeně. 
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PŘEDPIS 
Spolku Kováři Olomouckého Kraje 

Členská schůze Spolku Kováři Olomouckého Kraje vydává tento předpis 

Organizační a jednací řád 
Spolku Kováři Olomouckého Kraje 

ČÁST I 

Obecná ustanovení 

§ 1 

Předmět a rozsah úpravy 

Tento vnitřní předpis - Organizační a jednací řád, je podřízen stanovám spolku, upravuje 
organizační záležitosti Spolku Kováři Olomouckého Kraje (dále jen KOK). Změny lze provádět 
kdykoli a to řádně podaným návrhem představenstvu, následně projednaným a schváleným 
členskou schůzí. 

ČÁST II 

Organizační struktura KOK 

 § 2 

(1) Orgány KOK: 

a) členská schůze 

b) představenstvo 

c) kontrolní komise 

§ 3 

Členská schůze 

(1) Je vrcholným orgánem KOK. 

(2) Členská schůze  je svolávána představenstvem KOK nejméně jednou za rok a právo účasti na 
ní má každý člen KOK. 

a) Výroční členská schůze  se koná vždy v období mezi 15 lednem a 15 březnem daného 
kalendářního roku. 

(3) Představenstvo je povinno svolat členskou schůzi vždy, požádá-li o to nejméně 1/3 členů KOK 
nebo požádá-li o to kontrolní komise KOK s uvedením předmětu jednání, nejpozději do dvou 
měsíců od podání žádosti. 

a)  Postup ke svolání členské schůze z podnětu nejméně 1/3 členů spolku 

Člen umístí svůj podnět ke svolání členské schůze do nového příspěvku na 
Facebookové skupině "KOK - členové a zainteresovaní" (dle §14, Organizačního a 
jednacího řádu KOK) 

Zde uvede: 

1.  přesné důvody pro svolání schůze 

2. navrhované datum schůze, který je nejméně 1. měsíc od vložení podnětu 
(představenstvo může termín akceptovat nebo jej změnit) 

3.  navrhovaný program schůze (představenstvo může program doplnit, upravit 
nebo jej změnit s tím, že důvody pro svolání schůze zůstanou zachovány) 
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Na tento podnět člen představenstva nebo tajemník vytvoří hlasování na Facebookové 
skupině "KOK - členové a zainteresovaní" ve kterém bude uvedeno, kdo dal podnět 
ke svolání, důvody, navrhované datum a program schůze . 

Hlasovací otázka: Souhlasím se svoláním členské schůze z výše uvedených důvodů. 

Odpověď: Ano/Ne 

Délka hlasování je stanovena na minimálně 7 dnů, maximálně 14 dnů. 

V případě odpovědí „Ano“ nejméně 1/3 členů spolku svolá představenstvo schůzi dle 
§3, odst. 5 Organizačního a jednacího řádu KOK. 

(4) Člen KOK může písemně pověřit jiného člena KOK, aby ho na členské schůzi zastupoval, 
tlumočil jeho názory a stanoviska a jeho jménem hlasoval. Zastoupený člen KOK se považuje 
za přítomného na členské schůzi. Jeden člen KOK smí zastupovat maximálně dva další členy. 

(5) Členská schůze musí být svolána vhodným způsobem nejméně 14 dní před jejím konáním. Z 
pozvánky musí být zřejmé místo, čas, program jednání a kdo členskou schůzi svolal. 

(6) Členská schůze se usnáší většinou hlasů přítomných v jednací síni. 

(7) Členská schůze volí a odvolává veřejnou nebo tajnou volbou (rozhodnutí hlasováním členské 
schůze) z řad členů KOK členy představenstva a kontrolní komise. Členská schůze po sečtení 
hlasů předsedajícím schválí právoplatnost voleb ve svém usnesení. Volební období členů 
představenstva a kontrolní komise je dvouleté. 

(8) Členská schůze volí jednoho zapisovatele a dva ověřovatele daného zasedání členské schůze. 

(9) Členská schůze schvaluje Organizační a jednací, Finanční řád a další vnitřní předpisy. 

(10) Členská schůze schvaluje hospodaření KOK. 

(11) Členská schůze projednává a schvaluje zprávy o činnosti orgánů KOK. Tyto zprávy 
předkládají členové představenstva a pověřený člen kontrolní komise nebo jimi písemně 
pověření zástupci. 

(12) Členská schůze může zrušit rozhodnutí představenstva KOK. 

(13) Členská schůze schvaluje způsob náhrady cestovních výdajů v souladu s obecně platných 
právních předpisů.  

(14) Členská schůze rozhoduje o spolupráci s  jinými organizacemi, jejichž činnost souvisí se 
zájmy a činností spolku. 

(15) Členská schůze se usnáší o dalších věcech, které si vyhradí. 

(16) Tajemník zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to 
možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila členská schůze. 

Ze zápisu musí být patrné, kdo členskou schůzi svolal a jak, kdy se konala, kdo ji zahájil, kdo 
jí předsedal, kdo byl zvolen ověřovatelem, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis 
vyhotoven. 

Zápis svým podpisem ověřují pověření dva členové přítomní na členské schůzi a předsedající. 

§ 4 

Představenstvo 

(1) Má 3 členy 

a) předsedu 

b) místopředsedu 

c) hospodáře 
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(2) Rozhoduje ve všech věcech týkajících se činnosti KOK, pokud nejsou vyhrazeny členské 
schůzi. 

(3) Zasedání představenstva se koná pouze v případě potřeby. Zasedání svolá jeden z členů 
představenstva nebo tajemník. 

(4) Představenstvu přísluší zejména: 

a) hájit zájmy spolku 

b)  pečovat o zdokonalování kovářské profese a být garantem odborné úrovně členů 
KOK 

c) Představenstvu přísluší zejména posuzovat a dbát o udržování obecně platných 
právních předpisů  

d) přijímat členy KOK, vést jejich seznam a rozhodovat o zániku jejich členství.  

e)  připravovat podklady pro jednání představenstva s příslušnými partnery ve věcech 
týkajících se záležitostí KOK 

f) řídit hospodářské, majetkoprávní a personální záležitosti KOK a předkládat členské 
schůzi o této činnosti zprávu. 

g) připravovat a organizovat navržený způsob voleb do orgánů KOK a svolávat 
členskou schůzi 

h) rozhodovat o způsobu a formě písemného pověření při zastupování člena KOK na 
členské schůzi 

i) pravidelně informovat členy KOK o činnosti orgánů KOK mezi zasedáními členské 
schůze 

j) řešení závažných a speciálních právnických a ekonomických otázek a zadávat je za 
úplatu specializovaným komerčním firmám. Řešení schvaluje, zajišťuje a kontroluje. 

(5)  Jménem KOK jedná každý člen představenstva samostatně. 

(6)  Jmenuje a odvolává tajemníka spolku 

§ 5 

Předseda 

Zastupuje KOK navenek a jedná jejím jménem. 

Svolává a řídí zasedání představenstva. 

Podepisuje písemná rozhodnutí představenstva zavazující KOK. 

S vědomím hospodáře spolku provádí peněžní transakce na spolkovém účtu. Podepisuje 
hospodářské, personální, darovací a sponzorské smlouvy. 

Předkládá členské schůzi výroční zprávu o činnosti KOK. 

Je zodpovědný za zápis do spolkového rejstříku Krajského soudu -  má právo těmito činnostmi 
pověřit jiného člena výboru (k tomuto úkonu udělí dotyčnému členu výboru podepsanou a ověřenou 
plnou moc). 

Předseda je zastupován místopředsedou v plném rozsahu, pokud předseda nebo představenstvo 
neurčí jinak.  

Může delegovat některé své kompetence na další členy představenstva či tajemníka, případně na 
další členy či zaměstnance spolku. 

Zaštiťuje svou profesní odborností KOK navenek. 
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Funkce předsedy je čestná. Nelze požadovat náhrady za ztrátu času spojenou s výkonem funkce v 
KOK. 

§ 6 

Místopředseda 

Zastupuje KOK navenek a jedná jejím jménem. 

Svolává a řídí zasedání představenstva v nepřítomnosti předsedy. 

Podepisuje písemná rozhodnutí představenstva zavazující KOK. 

S vědomím hospodáře spolku provádí peněžní transakce na spolkovém účtu. Podepisuje 
hospodářské, personální, darovací a sponzorské smlouvy. 

Předkládá členské schůzi společně s předsedou výroční zprávu o činnosti KOK. 

Může delegovat některé své kompetence na další členy představenstva či tajemníka, případně na 
další členy či zaměstnance spolku. 

Funkce místopředsedy je čestná. Nelze požadovat náhrady za ztrátu času spojenou s výkonem 
funkce v KOK. 

§ 7 

Hospodář 

Zastupuje KOK navenek a jedná jejím jménem. 

Podepisuje písemná rozhodnutí představenstva zavazující KOK. 

Předkládá členské schůzi výroční zprávu o činnosti hospodáře KOK. 

Hospodaří z finančními prostředky KOK, 

Vystavuje a přijímá daňové doklady. Provádí finanční transakce. 

Vede Daňovou evidenci a evidenci majetku spolku s péčí řádného hospodáře. Předkládá výroční 
členské schůzi zprávu o vyúčtování příjmů a výdajů za minulé období. Zpracovává a podává 
daňové přiznání a vyúčtovávání dalších daní. Odesílá dokumenty do Sbírky listin. 

Podepisuje hospodářské, personální, darovací a sponzorské smlouvy. 

Může delegovat některé své kompetence na další členy představenstva či tajemníka, případně na 
další členy či zaměstnance spolku. 

Funkce hospodáře je čestná. Nelze požadovat náhrady za ztrátu času spojenou s výkonem funkce v 
KOK. 

§ 8 

Tajemník 

(1) Tajemníka jmenuje a odvolává představenstvo spolku, kterému je tajemník odpovědný. 

(2) Tajemník je jmenován na dobu neurčitou. 

(3) Tajemníkem může být pouze člen spolku KOK 

(4) Funkce tajemníka je čestná. Nelze požadovat náhrady za ztrátu času spojenou s výkonem 
funkce v KOK. 
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(5) Je výkonným orgánem KOK. Jeho hlavním úkolem je zajišťovat kompletní servis zajištění 
práce představenstva a ostatních orgánů KOK a dále zabezpečuje úkoly uložené 
představenstvem. 

(6) Tajemník svolává zasedání představenstva a má povinnost účastnit se jich. 

(7) Je pověřen vedením a zpracováním veškeré korespondence, vedením evidence členů, 
zpracováním zápisů ze schůzí, a veškerou další činností souvisejí s administrativou spolku. 

§ 9 

Zasedání orgánů KOK 

(1) Každé plánované zasedání představenstva nebo kontrolní komise musí být svoláno 7 dní před 
jednáním, členská schůze nejméně 14 dní před jednáním. 

(2) Členská schůze je svolávána představenstvem 

(3) Ve výjimečných případech mohou být orgány KOK, vyjma členské schůze, svolány i jeden 
den předem telefonicky. 

(4) Zasedání zpravidla řídí předsedající. Předsedající je volen vždy jako první bod zasedání 
příslušného orgánu KOK. 

(5) Pro každé jednání se volí zapisovatel a dva ověřovatelé zápisu. Zápis provádí zapisovatel a 
musí v zápisu uvést místo a datum konání, počet přítomných, obsah jednání, návrhy, 
rozhodnutí, usnesení, výsledky hlasování a zajistit podpisy ověřovatelů. Každý člen 
představenstva nebo komise má právo na zaprotokolování svého diskusního příspěvku, 
stanoviska nebo námitky v rámci jednání orgánu v doslovném znění, pokud o to explicitně 
požádá během jednání orgánu nebo komise, na kterém byl tento výrok vysloven. 

(6) Orgány KOK se usnášejí prostou většinou hlasů přítomných členů, vyjma rozhodnutí uvedený 
v článku IV. Odst. 5, věty poslední. Představenstvo je schopné jednání a usnášení jen sejde-li 
se nadpoloviční většina členů představenstva. 

(7) Zasedání se ukončí, když je stanovený program vyčerpán nebo když o tom rozhodne většina 
přítomných. Předsedající může zasedání přerušit. Je-li proti přerušení podána námitka, 
rozhodne hlasováním prostá většina přítomných. 

(8) V případě, že se člen orgánu KOK nemůže zúčastnit jednání orgánu, jehož je členem, může dát 
písemnou plnou moc jinému členu tohoto orgánu a zmocnit ho k zastupování ke všem nebo 
některým právním úkonům. Zmocněnec jedná za zmocnitele v rozsahu uvedeném v plné moci. 
Zmocněnec může zastupovat nejvýše dva členy orgánu. Ve výjimečných případech a v 
nebezpečí z prodlení, lze udělení takové plné moci oznámit telefonicky nebo e-mailem 
nejméně dvěma členům dotčeného orgánu KOK. Takto oznámené udělení plná moci musí být 
doplněno o písemnou formu plné moci do tří pracovních dnů od ukončení zasedání dotčeného 
orgánu KOK. Bez doplnění písemné formy plné moci podle předchozí věty je plná moc 
absolutně neplatná a nelze ověřit zápis v jednotlivých bodech hlasování, u kterých bylo 
hlasováno na základě takto neplatné plné moci. Tímto ustanovením není dotčeno ustanovení § 
3 odst. 4) tohoto řádu. 

§ 10 

Jednací program členské schůze 

(1) Jednací program členské schůze navrhuje představenstvo. 

(2) Návrhy na změnu nebo doplnění programu musí být oznámeny představenstvu KOK 
nejpozději 5 dní před zasedáním členské schůze. 
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(3) Dodatečné návrhy do pořadu jednání se podávají písemně a jejich zařazení do programu 
jednání schvaluje členské schůze prostou většinou při zasedání bez rozpravy. 

(4) Návrhy zásadního charakteru, které by podstatně změnily smysl předpisu KOK, změny řádů a 
schválených usnesení se průběžně překládají písemně představenstvu, nejpozději však 10 dní 
před konáním členské schůze. Při nedodržení této lhůty z objektivních příčin rozhoduje o 
projednávání návrhu členské schůze. Tyto návrhy budou zveřejněny nejpozději 7 dní před 
konáním členské schůze. 

§ 11 

Řízení zasedání členské schůze 

(1) Předsedající je povinen upozornit řečníky, kteří nemluví k věci a v případě opakování jim 
odebere slovo. 

(2) Předsedající má právo a povinnost volat k pořádku řečníky, kteří narušují řádný průběh 
zasedání. Postižení mohou protestovat u předsedajícího ten rozhodne ihned bez rozpravy. 

(3) Předsedající má právo dle rozhodnutí orgánu u vybraných bodů jednání vyloučit veřejnost, tisk 
a jiné sdělovací prostředky.  

§ 12 

Hlasování členské schůze 

(1) Předsedající seznámí u každého bodu plénum s návrhy, včetně jmen jejich předkladatelů, a 
projedná je v pořadí v jakém byly představenstvu doručeny.  

(2) Předsedající vyzve předkladatele k přednesení návrhu a jeho odůvodnění, poté řídí diskusi k 
danému návrhu, pak totéž s dalšími návrhy.  

(3) Po diskusi proběhne hlasování o návrzích v již stanoveném pořadí.  

(4) O pozměňovacích návrzích je hlasováno před hlasováním o dotyčném návrhu.  

(5) Pozměňovací návrh je takový návrh, který nemění podstatným způsobem znění předloženého 
návrhu.  

(6) Schválen je ten návrh, který první získal nadpoloviční většinu hlasů přítomných v jednací síni. 
O dalších návrzích se již nehlasuje.  

(7) Člen orgánu KOK má právo požádat o uvedení svého jména u výsledku hlasování uvedeném v 
zápise z jednání orgánu. V takovém případě musí být ze zápisu z jednání jasné, jak tento člen u 
konkrétního hlasování hlasoval.  

§ 13 

Diskuse 

(1) Členská schůze 

a) Řečníci diskutující k uvedenému tématu dostanou slovo v pořadí jak se přihlásili. 

b) Mimo pořad má právo v diskusi promluvit: 

- člen, který má připomínku k jednacímu programu nebo návrh, aby 
předsednictvo danou věc odložilo nebo se o ní poradilo nebo aby o ní nebylo 
hlasováno 

- člen, který má faktickou připomínku nebo chce navrhnout konec diskuse, pokud 
se sám diskuse na dané téma nezúčastnil. Předsedající je povinen dát o návrhu 
ukončení diskuse hlasovat. 
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c) Maximální délku diskusních příspěvků stanovuje představenstvo a oznámí ji členům 
v organizačních pokynech zasílaných před členskou schůzí. Překročení určitého času 
může povolit předsedající nebo hlasováním členskou schůzí, podle závažnosti 
diskutovaného problému. 

d) Kdo chce mluvit na členské schůzi na volné téma, musí podat písemnou přihlášku do 
diskuse s uvedením tématu.  

(2) Ostatní orgány 

Způsob diskuse je veden obecnými zvyklostmi nebo rozhodnutím orgánu na návrh 
předsedajícího. 

§ 14 

Elektronická komunikace mezi členy spolku 

(1) Ke komunikaci mezi členy KOK slouží soukromá Facebooková skupina pod názvem „KOK - 
členové a zainteresovaní“, https://www.facebook.com/groups/1190688781091493/ (dále jen 
„skupina“) 

(2) Tato skupina slouží: 

a) pro orgány KOK  

- podávají členům průběžné informace o plnění úkolů 

- podávají členům informace slnění úkolů 

- podávají členům podněty, návrhy a jiné informace 

b) pro členy KOK 

- podávají orgánům KOK podněty a návrhy 

- podávají orgánům KOK informace o plnění a slnění úkolů 

- k vzájemné komunikaci mezi členy 

c) k hlasování per rollam 

Postup při hlasování per rollam: 

1. Ve skupině se vytvoří příspěvek s předmětem hlasování, kde je také uvedena 
doba po kterou je možno hlasovat 

-  příspěvek o hlasování o přijetí nového člena spolku dle čl. III., odst. 2 
Stanov může vytvořit pouze člen představenstva nebo tajemník 

2. Členové napíší svůj hlas do komentáře k příspěvku formou textu 

- „souhlasím“ nebo „Ano“, 

- „nesouhlasím“ nebo „Ne“ 

3. Po vložení hlasu (komentáře) je zakázáno jej smazat nebo upravit 

4. Po skončení hlasování autor příspěvku (předmětu hlasování) nebo jím 
pověřená osoba  

a) sečte hlasy a do komentáře vloží výsledek hlasování  

- Pro, Proti, Zdrželi se, 
Do „Zdrželi se“ se započítávají všichni členové KOK, kteří se 
v hlasování nevyjádřili  
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- Schváleno / Neschváleno 
Aby byl předmět hlasování schválen je k tomu zapotřebí nadpoloviční 
souhlas všech členů KOK 

b) pořídí Print Screen celého příspěvku s hlasováním, který uloží do 
souboru ve formátu PDF a předá jej tajemníkovi k archivaci. 

(3)  V této skupině je zakázáno: 

- Odstraňovat příspěvky týkající se činnosti spolku, u kterých již proběhlo zhlédnutí jiným 
členem 

- Odstraňovat komentáře týkající se činnosti spolku 

- Upravovat komentáře týkající se činnosti spolku,  u kterých již existuje nějaká odpověď  
tak aby se změnil původní obsah sdělení  

- Upravovat příspěvky týkající se činnosti spolku, u kterých již existuje nějaký komentář, 
tak aby se změnil původní obsah sdělení  

§ 15 

Členskou schůzí schválené předpisy, usnesení a nařízení jsou platná a účinná dnem schválení na 
členské schůzi, pokud členská schůze při jejich schvalování nestanoví jinak.  

§ 16  

Zrušovací ustanovení 

Účinností tohoto Organizačního a jednacího řádu KOK se zrušuje Organizační a jednací řád KOK 
ze dne 18. 1. 2020. 

Platnost a účinnost 

§ 13  

Tento předpis - Organizační a jednací řád KOK, byl dne 00. 00. 2022 schválen členskou schůzí a 
nabývá účinnosti dnem 00. 00. 2022. 

V Olomouci dne 00. 00. 2023 
Podpis předsedy 

 ………………………………… 
 Stanislav Přikryl  
 

 


