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STANOVY 

spolku "Kováři Olomouckého Kraje" 
Článek I 

Úvodní ustanovení 

1) Název spolku: Spolek Kováři Olomouckého Kraje, zkratka KOK (dále též „spolek“) 

2) Sídlo spolku: Na Vyhlídce 286/5, 779 00 Olomouc - Neředín 

3) Spolek je samosprávnou, dobrovolnou, nepolitickou a neziskovou právnickou osobou, 
založenou ve smyslu § 214 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Spolek je 
způsobilý k právnímu jednání. 

4) Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku. 

Článek II 

Účel a poslání spolku 

1) Spolek Kováři Olomouckého kraje je profesní sdružení, založené za účelem vzájemné 
spolupráce profesionálních i amatérských, fyzických i právnických osob, pohybujících se v 
oblasti zpracovávání kovů a podkovářství. Posláním spolku je systematické usilování o 
zvyšování odborné úrovně svých členů. 

2) K naplnění účelu uvedeného v odst. 1 tohoto článku a k naplnění poslaní uvedeného v odst. 1 
tohoto článku vyvíjí spolek zejména tyto činnosti: 

a) pořádá odborné přednášky, školení, semináře, tematické kurzy a workshopy, 

b) pořádá společné mítinky, konference, demonstrace řemesel, výstavy a provádí osvětu 
v oblasti kovářství a umělecko-řemeslného zpracování kovů, 

c) vydává filmové záznamy řemeslných postupů a publikace z oboru kovářství a 
umělecko-řemeslného zpracování kovů,  

d) spolupracuje s jinými organizacemi, jejichž činnost souvisí se zájmy a činností 
spolku, 

e) spolupracuje se zahraničními kováři a podkováři, 

f) koordinuje společnou účast na akcích souvisejících s účelem a posláním spolku, 
pořádaných v ČR i v cizině, 

g) poskytuje odborné poradenství související s účelem a posláním spolku, 

h) spolupracuje s odbornými školami v oblasti zvyšování praktické způsobilosti učitelů 
odborné výuky.  

i) stává se členem jiných organizací, jejichž činnost souvisí se zájmy a činností spolku. 
O členství v organizacích rozhoduje hlasováním členská schůze. 

j) je-li to možné, zprostředkovává svým členům bezúplatně dodávky materiálu nebo 
služeb za zvýhodněné ceny (množstevní slevy). Toto ustanovení nezakládá nárok 
členů spolku.  
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Článek III 

Členství, práva a povinnosti členů 

1) Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 
let a každá právnická osoba (společně dále jen „člen“). Členem dle předchozí věty se může 
stát osoba podnikající v oblasti zpracování kovů a podkovářství, jakož i osoba, mající k těmto 
oborům blízký vztah. 

2) O přijetí člena rozhoduje hlasováním na základě řádně vyplněné písemné přihlášky uchazeče 
o členství představenstvo spolku (dále jen „představenstvo“). Pro přijetí uchazeče o členství 
jsou třeba kladné hlasy všech členů představenstva. V případě, že pro přijetí uchazeče o 
členství nejsou všichni členové představenstva, postoupí představenstvo rozhodnutí členské 
schůzi. Členská schůze může následně o přijetí nebo nepřijetí žadatele o členství rozhodnout 
také per rollam (mimo zasedání), viz čl. IV., odst. 6. 

Přijetí nebo nepřijetí člena oznamuje představenstvo žadateli o členství písemně a 
představenstvo není povinno nepřijetí žadatele o členství odůvodnit. Okamžikem přijetí 
vznikají práva člena spolku a současně se nový člen zavazuje plnit základní povinnosti, 
plynoucí pro něj z tohoto členství. Členem spolku se žadatel o členství stává zaplacením 
zápisného a prvního členského příspěvku. 

3) Přihláška žadatele o členství, který je fyzickou osobou, musí obsahovat jméno a příjmení 
žadatele, adresu trvalého bydliště, vztah žadatele k oborům uvedeným v odst. 1 tohoto 
článku, datum narození a kontaktní údaje, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis. 

4) Přihláška žadatele o členství, který je právnickou osobou, musí obsahovat její název, adresu 
sídla, předmět činnosti, případně vztah žadatele k oborům uvedeným v odst. 1 tohoto článku, 
identifikační číslo, jméno člena oprávněného jednat za právnickou osobou spolu s uvedením 
toho, na základě čeho je tato osoba oprávněna za právnickou osobu jednat, kontaktní údaj, 
datum podaní přihlášky a podpis oprávněné osoby. 

5) Práva člena spolku jsou zejména: 

a) podílet se na činnosti spolku, 

b) spolurozhodovat o činnosti a hospodaření spolku, 

c) volit orgány spolku, 

d) být volen do orgánů spolku, 

e) svými připomínkami a podněty přispět ke zlepšení činnosti spolku, 

f) užívat výhod člena spolku, pokud jsou takové vyhlášeny. 

6) Povinnosti člena spolku jsou zejména: 

a) dodržovat stanovy spolku, 

b) podílet se na činnosti spolku, 

c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, do nichž byl jmenován či volen, 

d) svou prací a vystupováním usilovat o zvyšování vážnosti a posilování dobrého jména 
spolku na veřejnosti,  

e) upozornit na nevhodné chování jiných členů spolku,  

f) platit každoročně členské příspěvky stanovené Finančním řádem KOK a to nejpozději do 
31. března příslušného roku.  

g) uhradit první členský příspěvek dle Finančního řádu KOK, který je navýšen o zápisné, 
které je stanoveno Finančním řádem KOK. 

h) informovat tajemníka nebo člena představenstva o změně svých identifikačních či 
kontaktních údajů uvedených v seznamu členů. 
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7) Členství ve spolku zaniká zejména: 

a) dobrovolným vystoupením člena spolku – členství končí předáním písemné odhlášky 
člena spolku jednomu z členů představenstva spolku, 

b) nezaplacením členského příspěvku, a to prvním dnem následujícím po vypršení lhůty 
určené Finančním řádem KOK, ačkoli byl na tento následek hospodářem nebo 
tajemníkem ve výzvě upozorněn. 

c) úmrtím člena jedná-li se o fyzickou osobu a zrušením člena jedná-li se o právnickou 
osobu, 

d) vyloučením člena spolku – o vyloučení rozhoduje představenstvo spolku nebo členská 
schůze. Představenstvo spolku nebo členská schůze má právo vyloučit člena spolku, 
zejména pokud člen spolku svým jedním zanedbává členské povinnosti nebo ohrožuje 
řádně plnění poslání spolku. V případě, že člena vyloučí představenstvo, má vyloučený 
člen právo odvolání, a to na nejbližší členské schůzi. Ta rozhodnutí představenstva 
potvrdí, nebo vyloučení člena zruší. 

Článek IV 

Orgány spolku 

Oddíl 1 - Nejvyšší orgán spolku 

1) Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která je svolávaná předsedou nebo jiným 
členem představenstva nejméně jedenkrát za rok, a dále dle potřeby. 

2) Zasedání členské schůze se svolá vhodným způsobem ve lhůtě nejméně čtrnáct dnů před 
jejím konáním. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a program zasedání. 

3) Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku. Člena spolku může zastupovat 
jím pověřená osoba s písemným pověřením, které předá členu představenstva spolku nebo 
předsedajícímu schůze. 

4) Členská schůze je usnášeníschopná, je-li účastna alespoň nadpoloviční většina všech členů. 
Usnesení jsou přijata nadpoloviční většinou hlasů členů přítomných v době usnášení.  

5) Není-li členská schůze usnášeníschopná v hodinu zahájení, koná se tentýž den hodinu po 
plánovaném zahájení náhradní Členská schůze se stejným programem. K platnosti usnesení 
náhradní Členské schůze je nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů 
oprávněných k hlasování. Výjimkou je přijetí rozhodnutí o změně stanov a rozhodnutí o 
likvidaci Spolku, kdy je potřebný souhlas dvoutřetinové většiny přítomných. 

6) Členská schůze může přijímat svá rozhodnutí také per rollam (mimo zasedání). Podrobnosti 
o tomto hlasovaní stanoví Organizační řád a jednací řád Spolku Kováři Olomouckého kraje.  

7) Při hlasování členské schůze má každý člen spolku jeden hlas. V případě nerozhodnosti 
hlasování se hlas předsedy spolku počítá jako hlasy dva. 

8) Členská schůze se řídí Organizačním a jednacím řádem KOK. 

Oddíl 2 - Statutární orgán spolku 

1) Statutární orgán spolku je kolektivní a tvoří jej představenstvo spolku, které má 3 členy 
(předseda, místopředseda a hospodář). Členové jsou voleni z členů KOK členskou schůzí 
veřejnou nebo tajnou volbou na funkční období dvou let. Podrobnosti volby jsou stanoveny v 
Organizačním a jednacím řádu KOK. 
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2) Představenstvo spolku svolává předseda, nebo jím pověřený člen představenstva, nebo 
tajemník na základě potřeby spolku. Představenstvo je usnášeníschopné pouze za účasti 
nejméně dvou jeho členů. Usnesení jsou přijata alespoň dvěma hlasy přítomných členů 
představenstva.  

3) Představenstvo může přijímat svá rozhodnutí také per rollam (mimo zasedání). Podrobnosti o 
tomto hlasovaní stanoví Organizační řád a jednací řád Spolku Kováři Olomouckého kraje.  

4) Jménem spolku jedná každý člen představenstva samostatně.  

5) Statutární orgán spolku se řídí Organizačním a jednacím řádem KOK. 

Oddíl 4 - Kontrolní komise 

1) Kontrolní komise je tříčlenná a je volena členskou schůzí každé dva roky. 

2) Provádí kontrolu hospodaření spolku, plnění usnesení a úkolů vzešlé z členské schůze, 
schůze představenstva. Prošetřuje stížnosti členů spolku. 

3) Pověřený člen kontrolní komise může nahlížet do dokladů spolku a požadovat od členů 
dalších orgánů spolku nebo od jeho zaměstnanců vysvětlení k jednotlivým záležitostem. 

Článek V 

Správní rok 

1) Správní rok začíná 1. ledna a končí 31. prosince kalendářního roku. 

2) Správní rok je účetním obdobím spolku. 

Článek VI 

Seznam členů 

1) Spolek vede seznam svých členů v listinné podobě. Archivovány jsou přihlášky členů, 
změny osobních údajů a odhlášky. Tyto dokumenty nejsou přístupné veřejnosti. 

2) Seznam členů obsahuje: jméno, příjmení, bydliště, povolání, den vzniku členství a den 
zániku členství členů, způsob zániku členství, e-mail a telefon tak, aby seznam poskytoval 
úplný a prokazatelný přehled o historii členství členů ve Spolku.  

3) Listinný seznam členů spolku je uložen v sídle spolku. 

4) Seznam členů spolku vede a zápisy do něj provádí tajemník nebo členové představenstva 
spolku a administrátor webových stránek. 

5) Seznam členů spolku je veden také v elektronické podobě na oficiálních webových stránkách 
spolku, přes protokol https. 

a) Úplný seznam členů současných i bývalých je uložen v databázi na oficiálních 
webových stránkách spolku. Přístupný je pouze přes administrační rozhraní. 

b) Přístup do administračního rozhraní je standardně zabezpečen. 

c) Přístup k datům má pouze administrátor webu a členové představenstva po přihlášení. 

d) Elektronický seznam členů spolku je dostupný na oficiálních webových stránkách 
spolku. Zde jsou zveřejněny pouze údaje o členech, kteří k tomu zveřejnění udělili 
písemný souhlas.  

e) Každý člen spolku má právo kdykoliv písemně odvolat svůj souhlas se zveřejňováním 
svých osobních údajů nebo jejich části. 
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6) Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od spolku na náklady žadatele potvrzení s 
výpisem ze seznamu členů, obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje 
byly vymazány. Namísto zemřelého člena může o potvrzení požádat jeho manžel(ka), dítě 
nebo rodič, a není-li žádný z nich, může o vydání potvrzení žádat jiná osoba blízká nebo 
dědic, prokáží-li zájem hodný právní ochrany. 

7) Potvrzení bude vydáno do 30 dnů od obdržení písemné žádosti žadatele. 

8) Administrativní poplatek za vydání jednoho potvrzení je stanovený Finančním řádem KOK. 

Článek VII 

Hospodaření spolku 

1) Spolek hospodaří s majetkem (hmotné a finanční prostředky), který nabyl při svém vzniku a 
v průběhu své činnosti. Hospodaření se řídí obecně závaznými právními předpisy. 

2) Zdrojem příjmů jsou zejména  

a) členské příspěvky,  

b) výtěžky z akcí pořádaných spolkem,  

c) granty, dotace obecních, městských, krajských, vládních, českých i zahraničních 
orgánů, 

d) dary na činnost od členů nebo třetích osob, 

e) sponzorské dary, 

f) finanční prostředky z hospodářské činnosti spolku (prodej propagačních předmětů, 
katalogů, vydaných publikací, filmových záznamů, CD, DVD, komisní prodej 
výrobků svých členů, poskytování služeb, atd.) 

g) výnosy ze jmění. 

3) Způsob užití příjmů je v souladu s účelem spolku stanoveným v Článku III. 

4) Výplaty prostředků provádí hospodář spolku. 

5) Prostředky nevyužité do konce správního roku se převádí do příštího správního roku. 

Článek VIII 

Kontrola hospodaření 

1) Kontrola hospodaření je prováděna průběžně představenstvem spolku a jedenkrát ročně při 
výroční členské schůzi, která se uskuteční nejpozději do 15 března daného kalendářního 
roku. 

Článek IX 

Zánik spolku 

1) Spolek zaniká: 

a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí 
členské schůze spolku, 

b) pravomocným rozhodnutím státních orgánů. 

2) Po zániku spolku bude veškerý majetek (finanční prostředky, hmotný i nehmotný majetek) 
převeden a použit na činnost nástupnického spolku. 
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V případě neexistence nástupnického spolku se postupuje v souladu s platnými právními 
předpisy a provede se majetkové a finanční vypořádání, likvidátorem o kterém rozhodne 
členská schůze. 

Článek X 

Ručení 

1) Za finanční závazky spolku ručí Spolek Kováři Olomouckého Kraje celým svým majetkem. 

2) Osobní ručení funkcionářů je vyloučeno. 

3) Osobní ručení zaměstnanců spolku je řešeno písemnou dohodou o hmotné zodpovědnosti. 

Článek XI 

Smlouvy o součinnosti 

1) Spolek Kováři Olomouckého Kraje může uzavírat smlouvy o součinnosti s jinými 
právnickými osobami k dosažení svého účelu, cílů a poslání. Smlouva o součinnosti dle 
tohoto článku musí mít vždy písemnou formu. 

2) Smlouvou o součinnosti se vymezí účel součinnosti, způsob jejího provedení, práva a 
povinnosti zúčastněných spolků, prostředky, kterými dojde k naplnění součinnosti a způsob 
ukončení smlouvy. 

Článek XII 

Vnitřní předpisy spolku 

1) Spolek vytváří své vnitřní předpisy, které schvaluje, upravuje nebo zrušuje členská schůze. 

2) Vnitřní předpisy spolku jsou veřejně dostupné na oficiálních webových stránkách spolku a 
uloženy ve Sbírce listin. 

Článek XIII 

Závěrečná ustanovení 

1) Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy, zejména 
pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. 

2) Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení členskou schůzí. 

3) Tyto Stanovy Spolku Kováři Olomouckého Kraje byly projednány a schváleny na členské 
schůzi dne 18.1.2020 a nahrazují v plném rozsahu stanovy ze dne 29.6.2019. 

V Křelově dne 18.1.2020 
 Podpis předsedy 

 ………………………………… 
 Stanislav Přikryl  
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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 1/5 členů KOK 

nebo požádá-li o to kontrolní komise KOK s uvedením předmětu jednání, nejpozději do dvou 

měsíců od podání žádosti. 

(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. 
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(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 

(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 
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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. 

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. 
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§ 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. 

(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. 
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(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. 

(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.  
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§ 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. 

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“) 
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(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  

- 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  
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§ 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 

Tento předpis - Organizační a jednací řád KOK, byl dne 18.1.2020 schválen členskou schůzí a 

nabývá účinnosti dnem 18.1.2020. 

V Křelově dne 18.1.2020 

Podpis předsedy 

 ………………………………… 

 Stanislav Přikryl  
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PŘEDPIS 
Spolku Kováři Olomouckého Kraje 

Členská schůze Spolku Kováři Olomouckého Kraje vydává tento předpis 

Finanční řád 
Spolku Kováři Olomouckého Kraje 

ČÁST I 
Obecná ustanovení 

§ 1 
Předmět a rozsah úpravy 

Tento vnitřní předpis - Finanční řád, je podřízen stanovám spolku, upravuje finanční hospodaření 
Spolku Kováři Olomouckého Kraje (dále jen KOK) a nakládání s majetkem KOK. Změny lze 
provádět kdykoli a to řádně podaným návrhem představenstvu, následně projednaným a 
schváleným členskou schůzí. 

ČÁST II 

Finanční hospodaření 

§ 2 

(1) KOK vede Daňovou evidenci v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními 
předpisy.  

(2) Představenstvo KOK uveřejní na internetových stránkách spolku nejpozději deset dní před 
konáním výroční členské schůze 

a) roční přehled o majetku a závazcích předchozího kalendářního roku, 

b) zprávu o hospodaření s majetkem KOK v předchozím kalendářním roce, 

c) údaje o stavu majetku KOK k 31. prosinci předchozího kalendářního roku 

(3) Členové KOK mohou po předchozí žádosti nahlížet v sídle spolku do úplného znění 
dokumentů uvedených v odstavci 2 výše. 

§ 3 

Finanční příjmy 

(1) Vlastními finančními příjmy KOK jsou: 

a) zápisné a členské příspěvky, 

b) dotace a dary, 

c) jiné příjmy (prodej vlastních výrobků, komisní prodej výrobků členů, kovářské 
demonstrace, vzdělávací akce, poplatky). 

Veškeré hotovostní příjmy musí být co v nejkratší době převedeny na účet KOK, tak aby 
v pokladně zůstala jen minimální hotovost (maximálně 1000 Kč), v ideálním případě žádná. 

(2) Zápisné a členské příspěvky: 

a) členové KOK jsou povinni platit roční členské příspěvky, mimo výjimek uvedených 
v § 3, odst. 4 níže 

b) všechny členské příspěvky jsou příjmem KOK, 

c) výši členských příspěvků stanovuje a schvaluje členská schůze, 
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d) splatnost členských příspěvků  

1. pro členy s trvalým pobytem na území ČR je vždy od 1. ledna do 31. března 
kalendářního roku, na který jsou placeny.  

2. pro členy s trvalým pobytem MIMO území ČR je vždy pro dané období 
dohodnutá individuální splatnost. Termín splatnosti si člen dohodne 
s hospodářem spolku nejpozději do 31. března kalendářního roku. 

e) platba členských příspěvků je prováděna jedinou částkou  

1. členové s trvalým pobytem na území ČR provádí platbu na účet KOK. Z 
důvodu identifikace platby musí být tato platba označena variabilním 
symbolem, který odpovídá registračnímu číslu člena, za kterého je platba 
hrazena. 

2. členové s trvalým pobytem MIMO území ČR provádí platbu v hotovosti CZK 
hospodáři spolku nebo platbu provedou na účet KOK v CZK. V popisu platby 
musí být uvedeno jméno a registrační číslo člena, za kterého je platba hrazena. 

f) Nový člen, který byl přijat po 31. březnu kalendářního roku zaplatí pouze poměrný 
roční členský příspěvek, a to  za každý započatý měsíc svého členství. 

g) Poměrný členský příspěvek je splatný  

1. pro členy s trvalým pobytem na území ČR do 30 dnů ode dne oznámení KOK 
o zápisu do seznamu členů KOK, 

2. pro členy s trvalým pobytem MIMO území ČR je vždy dohodnutá individuální 
splatnost. Termín splatnosti si člen dohodne s hospodářem spolku nejpozději 
do 14 dnů od přijetí. 

h) Zápisné platí člen jednorázově při vstupu do KOK.  

1. pro členy s trvalým pobytem na území ČR je zápisné splatné do 30 dnů ode 
dne oznámení KOK o zápisu do seznamu členů KOK. Platba se provádí na 
účet KOK. Z důvodu identifikace platby musí být tato platba označena 
variabilním symbolem, který odpovídá registračnímu číslu člena, za kterého je 
platba hrazena. 

2. pro členy s trvalým pobytem MIMO území ČR je vždy dohodnutá individuální 
splatnost. Termín splatnosti si člen dohodne s hospodářem spolku nejpozději 
do 14 dnů od přijetí. Zápisné se platí v hotovosti CZK hospodáři spolku nebo 
lze platbu provést na účet KOK v CZK. V popisu platby musí být uvedeno 
jméno a registrační číslo člena, za kterého je platba hrazena. 

Mimo výjimek uvedených v §3, odst. 4 níže 

i) Nezaplacení zápisného nebo ročního členského příspěvku je důvodem k vyloučení z 
KOK, 

1. Členství zaniká prvním dnem následujícím po vypršení dodatečné lhůty, 
která byla členovi vymezena pro zaplacení členského příspěvku nebo 
zápisného, ačkoli byl na tento následek ve výzvě upozorněn hospodářem 
nebo tajemníkem KOK. 

2. Dodatečná lhůta: 

2.1. U stávajících členů je stanovena do 30 dubna daného roku 

2.2. U nových členů 30 dnů od odeslání výzvy k zaplacení 
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(3)  Výše zápisného a členských příspěvků: 

a)  Zápisné 300 Kč 

b) Roční členský příspěvek 1000 Kč 

(4)  Osvobození od zápisného a členských příspěvků 

a) zápisné 

1. Od platby jsou osvobozeni studenti, kteří doloží spolu s přihláškou potvrzení 
o denním nebo prezenčním studiu. 

b) členský příspěvek 

1. Od platby členského příspěvku jsou osvobozeni studenti středních a 
vysokých škol, kteří doloží nejpozději do 31. března příslušného roku 
potvrzení o denním nebo prezenčním studiu. 

2. Od platby členského příspěvku jsou osvobozeni zakládající členové KOK dle 
zápisu z ustavující schůze ze dne 14.8.2015, kteří zaplatili v daném roce 
členský příspěvek Kovářskému společenstvu, IČ: 26611422.  
 
Pro jejich osvobozeni je potřeba doložit do 31. března příslušného roku 
potvrzení o řádném členství ve společenstvu nebo kopii dokladu o zaplacení 
členského příspěvku společenstvu pro příslušný rok. 

(5)  Odklad platby členských příspěvků 

a) Každý člen může písemně požádat tajemníka nebo hospodáře ze závažných osobních 
důvodů o odklad platby členského příspěvku. 

b) V žádost musí obsahovat důvod odkladu a navrhovaný termín splatnosti členského 
příspěvku. 

c) Žádost je nutné podat nejpozději do 31 března příslušného roku. 

d) Žádost schvaluje představenstvo do 14 dnů od doručení, Ve výjimečných případech 
může představenstvo postoupit rozhodnutí členské schůzi 

(6)  Poplatky 

a) Administrativní poplatek za vydání jednoho potvrzení s výpisem ze seznamu členů 
(Stanovy spolku, čl. VI., odst. 8) činní 500 Kč 

§ 4 

Finanční výdaje 

Finančními výdaji KOK jsou: 

a) výdaje na provoz KOK, 

b) mzdové náklady na zaměstnance KOK, 

c) výdaje na činnost orgánů KOK, 

d) cestovní náhrady a případné další výdaje spojené s výkonem funkcí v orgánech 
KOK, předem schválené členskou schůzí nebo hlasováním členů per rollam, 

e) výdaje na zajištění vzdělávacích akcí organizovaných KOK, 

f) výdaje na publikační činnost KOK, 

g) jiné výdaje. 
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§ 5 

Účet KOK 

(1) Na účet KOK jsou prováděny úhrady členských příspěvků a zápisného od členů KOK. 
Převáděny prostředky pocházející z hospodářské činnosti KOK, dary, popř. zisky z dalších 
zdrojů. 

(2) Účet KOK slouží k financování výdajů KOK, o kterých rozhoduje představenstvo. 

ČÁST III 

Nakládání s majetkem 

§ 6 

Majetek KOK 

Majetek KOK tvoří: 

a) finanční prostředky na bankovních účtech, 

b) finanční hotovost, 

c) hmotný a nehmotný majetek, 

d) pohledávky, 

e) závazky 

§ 7 

Osoby oprávněné k nakládání s majetkem KOK 

(1) Nakládat s majetkem KOK je oprávněno představenstvo, statutární zástupce KOK (předseda, 
místopředseda, hospodář), případně člen spolku písemně k tomu zmocněn alespoň jedním ze 
členů představenstva. Zmocnění musí definovat finanční limit a majetek, se kterým pověřená 
osoba může disponovat. 

(2) Tyto osoby jsou oprávněny podepisovat účetní doklady o převodu majetku. 

§ 8 

Evidence majetku 

(1) Za evidenci majetku KOK odpovídá hospodář nebo člen spolku, kterého písemně pověří 
hospodář. Způsob evidence se řídí interní směrnicí o způsobu evidence a odpisování majetku. 

(2) Doklady o převodech majetku musí být vždy podepsány oprávněnými osobami. 

(3) Inventura vychází z obecně závazných právních předpisů.  

§ 9 

Zapůjčení majetku 

(1) Pokud člen spolku požádá některého člena představenstva o zapůjčení libovolného majetku 
KOK k soukromým účelům, může KOK bezplatně zapůjčit jakýkoliv majetek spolku, pokud v 
době požadovaného zapůjčení jej nebude spolek potřebovat ke svým účelům (akce pořádané 
KOK). 

(2) Člen, který si majetek zapůjčil za něj nese po celou dobu zápůjčky hmotnou zodpovědnost. 

(3) V případě, že člen zapůjčený majetek v době zápůjčky: 
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a) ztratil – je povinen zaplatit do 30 dnů celkovou cenu majetku nebo zakoupit ze svých 
prostředků stejný nový majetek. 

b) poškodil - je povinen do 30 dnů zajistit na své náklady jeho opravu. V případě, že 
majetek nelze opravit, je povinen zaplatit do 30 dnů celkovou cenu majetku nebo 
zakoupit ze svých prostředků stejný nový majetek. 

(4)  KOK vede elektronickou evidenci majetku s jeho pohyby. 

ČÁST IV 

Komisní prodej 

§ 10 

(1) Je-li to možné, KOK zprostředkovává prodej výrobků svých členů formou komisního prodeje 
na základě Komisionářské smlouvy. Toto ustanovení nezakládá nárok členů spolku. 

(2) Komisní prodej je většinou realizován formou stánkového prodeje na různých akcích (při 
kovářských akcích, jarmarcích, trzích apod.) . 

ČÁST V 

Kontrola 

§ 11 

Kontrola hospodaření KOK 

(1) Kontrolu hospodaření s majetkem KOK provádí kontrolní komise KOK. 

(2) Kontrolní komise určuje rozsah a termíny prováděných kontrol. 

(3) Kontrolní komise kontroluje právní podloženost všech finančních transakcí, průkaznost a 
úplnost evidence majetku, způsob provádění inventarizace, návaznost evidence mezi 
jednotlivými obdobími. 

(4) Zpráva kontrolní komise o provedené revizi hospodaření je předkládána členské schůzi. 

ČÁST VI 

Závěrečná ustanovení  

§ 12  

Tento předpis - Finanční řád KOK, byl dne 18.1.2020 schválen členskou schůzí a nabývá účinnosti 
dnem 18.1.2020 

V Křelově dne 18.1.2020 
Podpis předsedy 

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


