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Stanovy České asociace ocelových konstrukcí 
dále jen "asociace" 

 I.  Úvodní ustanovení, název a sídlo asociace.  

1. Asociace je dobrovolným otevřeným společenstvím právnických a fyzických 

osob, vedených společným zájmem v oboru ocelových konstrukcí. Asociace je 

spolkem ve smyslu § 214 a nn. zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění 

pozdějších předpisů.  

2. Název asociace zní (v češtině):     Česká asociace ocelových konstrukcí 

3. Asociace používá též označení:  

 a) zkratku názvu v českém jazyce: ČAOK  

  b) označení v anglickém jazyce:      Czech Constructional Steelwork Association,   

 c) zkratku v anglickém jazyce:      CCSA 

4. Sídlem asociace je Ostrava  

5. Asociace provozuje též kancelář v Praze 

 

II.  Účel a předmět činnosti asociace  

1. Účelem a posláním asociace je: 

Propagace a podpora rozvoje oboru ocelových konstrukcí (dále OK) včetně 

navazujících oborů a výrobků.  

Koordinace a věcná formulace společných profesních a jiných zájmů ve prospěch 

oboru OK, jejich prosazování a zajišťování. 

2. Svého účelu asociace dosahuje vlastní činností, při které zejména:  

Aktivně spolupracuje s odbornými institucemi v ČR i v zahraničí.  

Podílí se na řešení programu rozvoje oboru v oblasti výzkumu, vývoje, normalizace a 

propagace OK ve veřejnosti. 

Shromažďuje informace a zabezpečuje konzultační a poradenskou činnost pro potřeby 

nejen svých členů, ale i dalších firem, spolupracujících organizací i odbornou 

veřejnost. 

Spolupracuje při organizování odborných akcí (pracovní setkání, semináře, 

konference), iniciuje školení odborného personálu, spolupracuje při zpracování a 

vydávání podkladů, směrnic a doporučení pro navrhování a provádění OK.  

Koordinuje a věcně formuluje oborové a profesní zájmy.  

Podnikání ani jiná činnost za účelem vytváření zisku nemůže být hlavní činností 

asociace.  

 

3. Asociace může provozovat též vedlejší činnost spočívající v podnikání nebo 

jiné výdělečné činnosti. Zisk z vedlejší činnosti se použije vždy pro podporu hlavní 

činnosti případně hospodárné využití majetku asociace.  
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III.  Členství v asociaci  

1. Vznik členství  

a) Členství vzniká rozhodnutím o přijetí za člena asociace a zaplacením 

členského příspěvku, stanoveného podle těchto Stanov, uchazečem. 

Rozhodnutí o přijetí za člena přísluší Výboru asociace.  

b) Členství v asociaci přechází na nové právnické osoby, které jsou právními 

nástupci dosavadního člena v důsledku přeměny. Členský příspěvek pro 

příslušný rok se pro právnické osoby, na něž členství přešlo, považuje za 

zaplacený, pokud jej již uhradil původní člen (právní předchůdce). 

Členství fyzických osob na jejich právního nástupce nepřechází. 

2. Zánik členství  

a) Členství zaniká vystoupením člena, zánikem člena bez právního nástupce 

nebo vyloučením člena.  

b) Členství zaniká vystoupením ke konci kalendářního roku, oznámil-li to 

člen asociaci písemně nejméně tři měsíce před koncem kalendářního roku. 

V oznámení není nutno uvádět důvody.  

c) Rozhodnutí o vyloučení člena asociace přísluší Prezidentu (asociace). 

Rozhodnutí o vyloučení člena, využije-li člen svého práva navrhnout 

přezkoumání rozhodnutí o vyloučení podle § 241 zákona 89/2012 Sb., 

přezkoumává Výbor, který s konečnou platností rozhodnutí o vyloučení 

potvrdí nebo zruší.  

d) Členství zaniká též zánikem asociace, případně změnou právní formy 

asociace na právní formu, která podle zákona členství nepřipouští.  

e) Členům, kterým zaniklo členství v asociaci z jakéhokoliv důvodu, 

nepřísluší právo na navrácení členského příspěvku ani na jiné majetkové 

vypořádání. 

f) Nesplněný závazek bývalého člena asociace trvá i po zániku jeho členství.  

3. Pozastavení členství  

a) Členství v asociaci nebo ve volených orgánech asociace může být členu 

pozastaveno rozhodnutím Výboru asociace pro porušení povinností člena 

asociace (např. při hrubém porušování obchodní či podnikatelské etiky, 

nezaplacení členských příspěvků přes upomínku, poškozování dobrého 

jména asociace apod.). O pokračování členství rozhodne na návrh Výboru 

Generální shromáždění, zpravidla při nejbližším zasedání. Do jeho 

rozhodnutí jsou tomuto členovi pozastavena veškerá práva, s výjimkou 

práva účasti na tomto zasedání Generálního shromáždění.  

b) Členství je možné pozastavit na žádost člena. O pozastavení členství z 

tohoto důvodu a jeho délce rozhoduje Výbor asociace.  

c) Členům, kteří požádali o pozastavení členství, nepřísluší nárok na 

navrácení členského příspěvku.  

  

4. Druhy členství:  

a)  Řádný člen - právnická osoba či fyzická osoba, která byla přijata za člena. 

Řádný člen má povinnost platit členské příspěvky a náleží mu právo účasti 

na Generálním shromáždění s rozhodujícím hlasem. 

b) Přidružený člen - právnická osoba či fyzická osoba - zejména nezisková 

organizace, výzkumná instituce, či jiná osoba, která má zájem 

spolupracovat s asociací a je pro asociaci přínosem, případně vynikající 
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osobnost, která se mimořádně zasloužila o obor nebo o činnost asociace. 

Přidružený člen neplatí členské příspěvky, při hlasování v Generálním 

shromáždění má hlas poradní. 

 

5. Status výrobce ocelových konstrukcí 

Výbor členovi, který je podnikatelem v oboru výroby ocelových konstrukcí a 

splňuje-li asociací stanovené profesní standardy, přizná pro účely asociace 

status výrobce ocelových konstrukcí. Tento status se nepovažuje za samostatný 

druh členství ve smyslu § 220 zák. 89/2012 Sb. 

6. Práva členů  

a) Člen asociace má právo být informován o všech záměrech, akcích a 

činnosti asociace a využívat jejich služeb.  

b) Přicházet s náměty a návrhy na další činnost asociace.  

c) Používat na firemních dopisech a dalších písemných materiálech logo 

asociace a text "člen České asociace ocelových konstrukcí".  

d) Zúčastňovat se jednání Generálního shromáždění a podílet se na činnosti 

odborných a pracovních sekcí.  

e) Vyjadřovat se k plánu práce, rozpočtu jakož i jejich plnění.  

f) Člen má právo být volen do všech funkcí a orgánů asociace, jak tyto 

stanovy určují. Řádný člen má dále právo volit a účastnit se rozhodování 

jako člen Generálního shromáždění s hlasem rozhodujícím. Člen 

přidružený se účastní Generálního shromáždění s hlasem poradním. Je-li 

členem právnická osoba, naplňuje se toto právo způsobem stanoveným v 

čl. VII odst. 2. 

7. Povinnosti členů  

a) Dodržovat Stanovy asociace, jakož i všechny další rozhodnutí a pravidla 

přijatá orgány asociace.  

b) Aktivně se podílet na činnosti, zejména svými závazky při plnění úkolů 

asociace.  

c) Poskytovat potřebné údaje pro plnění úkolů přijatých orgány asociace.  

d) Platit členské příspěvky ve výši a termínech stanovených Generálním 

shromážděním; to se nevztahuje na členy přidružené.  

e) Propagovat a aktivně podporovat cíle a úkoly asociace.  

f) Dodržovat obecně uznávané zásady podnikání, morální a etické zásady, 

serióznost v jednání  

g) Pečovat o vysoký standard odborných vědomostí firmy a jakost 

vyráběných produktů.  

 IV.  Orgány asociace  

Orgány asociace jsou Generální shromáždění, Výbor asociace, poradní a pracovní 

komise, Výkonný orgán asociace.  

1. Generální shromáždění  

a) Je nejvyšším orgánem asociace. Všichni členové mají právo účastnit se 

zasedání Generálního shromáždění. Při rozhodování mají řádní členové 

hlas rozhodující, ostatní hlas poradní.  

b) Výbor asociace svolává zasedání Generálního shromáždění jednou za rok. 

V případě potřeby nebo požádá-li o to alespoň jedna třetina řádných členů, 
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svolá Výbor asociace zasedání Generálního shromáždění i v jiném čase.  

c) Generální shromáždění je schopné usnášení za účasti nejméně poloviny 

řádných členů asociace. Rozhodnutí Generálního shromáždění je přijato, 

vysloví-li se pro jeho přijetí nadpoloviční většina přítomných hlasů. 

Rozhodnutí v jiných záležitostech, neuvedených v programu, je přijato, 

vysloví-li se pro jeho přijetí dvoutřetinová většinou hlasů přítomných 

členů. Tím není dotčeno ustanovení těchto Stanov pro rozhodování mimo 

zasedání Generálního shromáždění.  

d) Nesejde-li se nejméně polovina řádných členů asociace do 30 minut po 

stanoveném začátku zasedání Generálního shromáždění, může Výbor 

asociace na místě rozhodnout o konání náhradního Generálního 

shromáždění ve stejném termínu a na stejném místě, na které bylo 

původní Generální shromáždění svoláno. Náhradní Generální 

shromáždění je s výjimkou rozhodnutí o zrušení asociace 

usnášeníschopné bez ohledu na počet přítomných řádných členů. 

Náhradní Generální shromáždění jedná a rozhoduje pouze o záležitostech 

uvedených v programu, který byl připraven pro Generální shromáždění, 

jehož konání nahrazuje; o záležitostech v programu neuvedených v 

náhradním Generálním shromáždění jednat a rozhodovat nelze.  

e) Jednání Generálního shromáždění řídí Prezident nebo Viceprezident 

asociace. Za nepřítomnosti Prezidenta i Viceprezidenta řídí jednání 

Výborem pověřený člen Výboru. O obsahu jednání se pořizuje zápis, 

který je zaslán všem členům asociace a je zveřejněn na internetových 

stránkách asociace.  

f) Generální shromáždění volí a odvolává Prezidenta, Viceprezidenta a další 

členy Výboru asociace, volební období všech členů Výboru je dvouleté s 

možností opakované volby.  

g) Generální shromáždění rozhoduje o všech zásadních programových, 

personálních a finančních otázkách asociace, zejména:  

- zaujímá stanoviska a přijímá závěry k činnosti asociace a k hlavním 

směrům jejího rozvoje, 

- schvaluje výši a pravidla pro stanovení členských příspěvků, 

- schvaluje plán činnosti a rozpočet na kalendářní rok, 

- schvaluje hospodaření asociace za uplynulé období 

- schvaluje změny Stanov, rozhoduje o zrušení asociace, 

- rozhoduje v jakékoliv záležitosti asociace, zejména úkoluje Výbor 

asociace 

2. Výbor asociace  

a) Výbor je statutárním orgánem asociace. Výbor je též vrcholným řídícím 

orgánem, který řídí činnost asociace v období mezi zasedáními 

Generálního shromáždění. Výbor řídí asociaci k naplnění jejího účelu, 

vždy v mezích rozhodnutí Generálního shromáždění. Výbor se ze své 

činnosti zodpovídá Generálnímu shromáždění. 

b) Pokud Generální shromáždění nerozhodne jinak, je Výbor asociace 9-ti 

členný. Členem Výboru je vždy Prezident a Viceprezident asociace a další 

členové volení Generálním shromážděním. Členství ve Výboru je 

nezastupitelné. Členové Výboru jsou ustaveni do svých funkcí okamžikem 

schválení výsledků voleb nového Výboru Generálním shromážděním. 

c) Výbor je usnášeníschopný za přítomnosti alespoň poloviny členů Výboru. 

Každý člen Výboru má jeden hlas, usnesení Výboru je přijato, vysloví-li se 
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pro jeho přijetí nadpoloviční většina přítomných. Při jednání Výboru v 

případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas Prezidenta, při jeho neúčasti hlas 

Viceprezidenta asociace, který řídí Výbor.  

d) Člen Výboru může být odvolán ze své funkce, rozhodne-li o jeho odvolání 

dvoutřetinová většina přítomných členů Výboru. Důvodem k odvolání je 

hrubé porušení Stanov asociace. Člen Výboru může na vlastní žádost 

odstoupit. Dojde-li k odstoupení, vyloučení či jinému zániku funkce člena 

Výboru, může Výbor kooptovat za člena Výboru jiného člena asociace, 

který má stejné postavení jako ostatní členové Výboru; funkce 

kooptovaného člena Výboru zaniká ke stejnému dni, ke kterému by 

uplynulo volební období člena, na jehož místo byl kooptovaný člen 

povolán.  

e) Odstoupí-li ze své funkce Prezident, stává se Prezidentem Viceprezident; 

uvolní-li se takto či jinak funkce Viceprezidenta, zvolí Výbor asociace ze 

svého středu nového Viceprezidenta.  

f) Výbor se schází se dle potřeby, nejméně dvakrát mezi zasedáními 

Generálního shromáždění.  

g) Funkce tajemníka asociace, ředitele, předsedy komise technické a 

předsedy komise marketingové jsou slučitelné s členstvím ve Výboru a 

jsou nezávislé na funkci člena Výboru. Není-li některý z uvedených 

funkcionářů zároveň členem Výboru, má právo účastnit se zasedání 

Výboru jako host a právo vyjádřit se s hlasem poradním ke všem 

záležitostem Výborem projednávaným.    

 

3. Působnost Výboru  

Výbor řídí činnost asociace mezi zasedáními Generálního shromáždění, 

rozhoduje o všech otázkách s výjimkou těch, které jsou vyhrazeny 

Generálnímu shromáždění. Výbor zejména: 

a) jmenuje z řad členů Výboru či jiných osob tajemníka a ředitele asociace, 

odvolává je a řídí je svými rozhodnutími, vymezuje jejich působnost, 

stanovuje úkoly konkrétní nebo dlouhodobé a rámcové, a jejich 

prostřednictvím řídí veškerou činnost asociace 

b) jmenuje z řad členů Výboru či jiných osob předsedu komise technické a 

předsedu komise marketingové, odvolává je a řídí je svými rozhodnutími, 

vymezuje jejich působnost, stanovuje úkoly konkrétní nebo dlouhodobé a 

rámcové 

c) navrhuje Generálnímu shromáždění výši a pravidla pro stanovení 

členských příspěvků 

d) zodpovídá za plnění plánu činnosti a jeho financování 

e) zodpovídá za plnění usnesení Generálního shromáždění 

f) zodpovídá za plnění a nepřekročení rozpočtu asociace; mezi dvěma 

zasedáními Generálního shromáždění může Výbor rozhodnout o změně 

čerpání rozpočtu mezi jednotlivými kapitolami; tyto změny předkládá se 

zdůvodněním k odsouhlasení na nejbližším zasedání Generálního 

shromáždění 

g) zodpovídá za kontrolu účetnictví, kterou provádí sám, nebo 

prostřednictvím pověřených členů Výboru či nezávislým auditorem 

h) schvaluje smlouvy k zajištění plnění úkolů Generálního shromáždění a 

Výboru asociace s tajemníkem, ředitelem, případně s předsedy komisí  

i) svolává zasedání Generálního shromáždění, projednává návrhy 

předkládané Generálnímu shromáždění k rozhodnutí 
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j) může rozhodnout o tom, že řádný člen asociace, který je ke dni konání 

Generálního shromáždění v prodlení s uhrazením členského příspěvku, 

není oprávněn hlasovat při rozhodování Generálního shromáždění 

k) není-li funkce tajemníka asociace, ředitele, předsedy komise technické 

nebo předsedy komise marketingové obsazena, přecházejí působnost a 

pravomoc těchto funkcionářů (orgánů) na Výbor asociace. 

4. Technická komise a marketingová komise  

a) Jsou zřízeny na základě rozhodnutí Výboru k řešení úkolů ve vymezených 

oblastech.  

b) Členy komise jsou odborníci z řad členů asociace a přizvaní experti. 

Činnost komisí je financována v rámci rozpočtu asociace.  

c) Komisi řídí předseda jmenovaný a řízený Výborem.  

5. Výkonný orgán asociace  

a) Výkonným orgánem asociace se rozumí ředitel asociace a/nebo tajemník 

asociace.  

b) Výkonný orgán asociace zabezpečuje činnost asociace, při tom plní úkoly 

podle plánu činnosti, odpovídá za jeho plnění a financování. 

Prostřednictvím předsedů operativně řídí odborné komise a zabezpečuje 

jejich činnost v souladu s finančním plánem.  

c) Připravuje podklady a zajišťuje jednání Výboru a Generálního 

shromáždění asociace. Sepisuje a rozesílá zápisy z těchto jednání. V 

období mezi zasedáními Výboru asociace spolupracuje s Prezidentem a 

Viceprezidentem asociace.  

6. Zastupování a podepisování  

Asociaci zastupuje vůči třetím osobám Prezident, Viceprezident, případně 

další člen Výboru, a to vždy alespoň dva z nich společně, přičemž jeden z 

nich musí být Prezidentem nebo Viceprezidentem. 

 V.  Zásady hospodaření  

1. Členský příspěvek  

a) Činnost asociace je financována zejména z příspěvků členů, darů a 

sponzorských příspěvků.  

b) Každý člen musí zaplatit asociaci svůj členský příspěvek ve lhůtách 

stanovených Generálním shromážděním. Výše a pravidla pro stanovení 

členských příspěvků jsou na návrh Výboru asociace schvalována 

Generálním shromážděním.  

c) Pokud Generální shromáždění neschválí změnu splatnosti, výše nebo 

pravidel pro stanovení členských příspěvků, platí dosavadní splatnost, 

výše a pravidla pro stanovení členských příspěvků i pro další období.  

2. Hospodaření asociace  

a) Jmění asociace může být použito pouze v souladu s rozpočtem asociace, 

který schválilo Generální shromáždění.  

b) Hospodaření a evidence majetku asociace se řídí obecně závaznými 

právními předpisy. Základní pravidla pro nakládání s prostředky asociace 

schvaluje Generální shromáždění.  
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c) Vznikne-li při činnosti asociace nahodile zisk (výnosy přesáhnou 

náklady), použije se tento zisk pro realizaci či rozvoj hlavní činnosti; zisk 

se nerozděluje.  

3. Účetní evidence  

a) Účetnictví je vedeno dle platné legislativy. 

b) Nejméně jednou ročně provede kontrolu účetnictví Výbor asociace nebo 

pověření členové Výboru či nezávislý auditor.  

c) Výsledky kontroly bere na vědomí a výsledek hospodaření v uplynulém 

roce schvaluje Generální shromáždění.  

VI. Zrušení asociace  

1. Asociace se ruší rozhodnutím o zrušení, které přijímá Generální shromáždění 

dvoutřetinovou většinou hlasů všech řádných členů asociace.  

 

2. Při zrušení asociace se provede likvidace. O způsobu naložení s likvidačním 

zůstatkem po uspokojení všech pohledávek a dluhů rozhodne na návrh Výboru 

asociace Generální shromáždění zpravidla tak, že se likvidační zůstatek rozdělí 

mezi členy podle poměru vložených příspěvků členů asociace (k okamžiku 

zániku) za poslední tři roky. Likvidátora jmenuje Generální shromáždění, neučiní-

li tak, nebo zanikne-li likvidátoru funkce, jmenuje likvidátora Výbor; Výbor též 

likvidátora v mezích platného práva a rozhodnutí Generálního shromáždění řídí.  

 

3. Má-li být asociaci či do jejího orgánu jmenován rozhodnutím orgánu veřejné moci 

likvidátor, opatrovník, nucený správce či jiná obdobná osoba, ustanoví orgán 

veřejné moci takovou osobu vždy z okruhu osob, které navrhne většina členů 

Výboru nebo, není-li to možné, osobu z okruhu osob navržených členy asociace.  

VII. Zvláštní a závěrečná ustanovení 

 

1. Kolektivní orgány asociace mohou rozhodovat též mimo zasedání za použití 

prostředků dálkové komunikace, zejména korespondenčně, elektronickou poštou, 

či s použitím jiných technických prostředků. Hlasování o návrhu usnesení tímto 

způsobem je oprávněn vyhlásit předseda rozhodujícího orgánu. Jde-li o rozhodnutí 

Generálního shromáždění, vyhlásí jej Výbor. Rozhodnutí mimo zasedání je pak 

přijato, jestliže se pro jeho přijetí vysloví nadpoloviční většina všech členů, kteří 

by byli oprávněni se účastnit zasedání orgánu s hlasem rozhodujícím. Další 

pravidla pro proceduru rozhodování mimo zasedání stanoví ten, kdo jej vyhlašuje, 

a to v mezích, které předtím pro tyto případy stanovil rozhodující orgán.  

 

2. Do Výboru a dalších orgánů asociace - s výjimkou Generálního shromáždění - se 

zpravidla ustanovují fyzické osoby, a to i z řad nečlenů asociace. Právnická osoba, 

která je členem asociace, může nominovat fyzickou osobu jako kandidáta na 

funkci v orgánech asociace. Je-li takto nominovaný kandidát - fyzická osoba do 

funkce v orgánu ustanoven (jmenován, zvolen), považuje se za reprezentanta člena 

asociace, který jej do funkce nominoval ("reprezentovaný člen"). Jednání 

reprezentanta nelze ve vztahu k asociaci či třetím osobám zpochybnit z důvodů 

spočívajících ve vztahu mezi reprezentantem a reprezentovaným členem asociace. 

Reprezentovaný člen asociace, který reprezentanta do funkce navrhl, má však 
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právo kdykoliv a dle svého volného uvážení svým jednostranným prohlášením 

určeným asociaci svého reprezentanta odvolat, tím okamžikem té fyzické osobě 

(tj. reprezentantu) zaniká funkce člena orgánu. Člen asociace v tom případě však 

nemá právo jmenovat svého náhradního reprezentanta a tím založit jeho členství v 

orgánu, tím není dotčeno právo nominovat další fyzickou osobu. Zanikne-li 

členství člena v asociaci, zaniká tím funkce člena orgánu též všem reprezentantům 

tohoto člena.  Ustanovení tohoto článku a odstavce o zániku funkce reprezentanta 

v orgánech asociace se nevztahují na Prezidenta.   

  

3. Ustanovení do funkce člena Výboru - ať volbou či kooptací (čl. IV odst. 1 písm. 

f), čl. IV. odst. 2, písm. d), e) - se vždy provede z takového okruhu osob, aby 

Prezident, Viceprezident a při jejich započítání též alespoň nadpoloviční většina 

členů Výboru byla tvořena členy se statusem výrobce ocelových konstrukcí popř. 

jejich reprezentanty.  

 

4. Návrh na změnu Stanov asociace předkládá Generálnímu shromáždění Výbor, 

Generální shromáždění nemůže projednávat ani schválit návrh na změny Stanov, 

nejde-li o návrh, který usnesením schválil a Generálnímu shromáždění předložil 

Výbor.  

 

5. Poměry upravené těmito Stanovami včetně poměrů zjevně souvisejících se řídí 

pouze těmito Stanovami; ustanovení zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

upravující tyto poměry se nepoužijí, zejména se nepoužijí ustanovení: 

a) § 246 odst. 3, § 156, § 159 odst. 2  - pro svolání, zasedání, rozhodování a 

vůbec povahu orgánů asociace, a pro postavení jejich členů a zastoupení 

při výkonu jejich funkce se použijí pouze pravidla výslovně určená těmito 

Stanovami, pravidla zákona včetně pravidel pro členskou schůzi se 

nepoužijí; 

b) § 246 odst. 1; funkční období členů orgánů asociace je výslovně určeno 

těmito Stanovami případně rozhodnutím na základě těchto Stanov, jinak 

trvá na dobu neurčitou; 

c) § 248 - 257; Generální shromáždění se nepovažuje za členskou schůzi ve 

smyslu zákona; zákonných pravidel pro svolávání, jednání a rozhodování 

členské schůze se pro Generální shromáždění nepoužije. 

 

6. Zasedání a rozhodování orgánů asociace, a to i probíhajícího zasedání Generálního 

shromáždění, které tyto Stanovy schválilo, se řídí těmito změněnými Stanovami 

od okamžiku jejich přijetí.  

 

7. Tyto Stanovy asociace schválilo Generální shromáždění. Okamžikem schválení 

těchto Stanov se ruší stanovy asociace v dosavadním znění.  

 

 

V ................................. dne  ................................ 

 

 

 

 

…………………………………….. 

Ing. Antonín Pačes 

Prezident ČAOK 

…………………………………….. 

Ing. Petr Velda 

Viceprezident ČAOK 




