
Zápis z jednání výboru ČAOK dne 7. září 2022 
(kancelář ČAOK, Revoluční 8, Praha) 

 
Přítomni:  
Ing. Jitka Kochtová, Ing. Gabriela Šoukalová, Ing. Zdeněk Vít, Ing. Lukáš Churavý, Ing. Tomáš 
Měřínský, Ing. Antonín Pačes, Ing. Jiří Vích, Ing. Marek Janda (tajemník)    
 
Omluveni: 
Ing. Petr Velda, Ing. Jiří Schulmeister 
 
Hosté: 
Ing. Dalibor Gregor, Ing. Marek Hladík 
 
Program jednání: 

1. Generální shromáždění ČAOK 

 Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu ČAOK za rok 2021 (viz příloha 1) 

 Zpráva o hospodaření ČAOK k 31. 8. 2022 (viz příloha 2) 

 Diskuze o plánu činnosti a návrhu rozpočtu na rok 2023 (viz příloha 3) 

 Pravidla pro stanovení výše a termínu splatnosti členských příspěvků v roce 2023 
(viz příloha 4) 

 Pravidla pro udělení statusu výrobce ocelových konstrukcí (viz příloha 5) 

 Volby výboru ČAOK, prezidenta, viceprezidenta 
2. Technická komise 

 Zasedání komise ECCS/TC 7 – pracovní skupiny TWG 7.5 (za studena tvarované 
OK) a TWG 7.9 (sendvičové panely) v Praze v roce 2023 – příspěvek na uspořádání 

 Školení ČKAIT + ČAOK + Vysoký školy na novou generaci Eurokódů 

 Norma na technické prohlídky nosných konstrukcí staveb 
3. Dopravní fakulta Jana Pernera – zařazení do soutěže diplomantů 
4. Nový web ČAOK – předběžný návrh ke stažení 

zde: www.uschovna.cz/zasilka/BYUAEL68TFF88PET-7HT 
5. Různé 

 
Ad 1) 

Členové výboru schválili zprávu o hospodaření a plnění rozpočtu za rok 2021, zprávu o 
hospodaření k 31. 8. 2022 (zde byla částka pro nové webové stránky navýšena na 100 tis. Kč), pravidla 
pro stanovení výše a termínu splatnosti členských příspěvků v roce 2023 a pravidla pro udělení statusu 
výrobce ocelových konstrukcí.  

V rámci diskuze o plánu činnosti a rozpočtu na rok 2023 tajemník doplní položky pro jednání 
komise ECCS/TC7 (20 tis. Kč), školení s ČKAIT a ČVUT na téma nové generace Eurokódů (300 tis. 
Kč). Upravený dokument bude schvalován na příštím jednání výboru ČAOK. 

           
Ad 2) 
 Na zasedání komise ECCS/TC7 v Praze v termínu 15. – 16. 6. 2023 ČAOK na žádost prof. 
Jandery vyčlenil částku ve výši 20 000 Kč. 
 
Dalibor Gregor informoval o plánovaném školení na téma nové generace Eurokódů (týkajících se 
ocelových konstrukcí). Školení by bylo pod patronací ČAOK a ve spolupráci s ČKAIT (bude se jednat o 
jejich možném finančním příspěvku), přednášející budou zejména lidé z ČVUT (předběžné projednáno 
s prof. Ryjáčkem). Školení je vhodné zejména pro projektanty s přesahem do výrobní sféry, probíhalo 
by postupně v několika městech. Stejné školení na téma betonových konstrukcí má již ve vyšší formě 
rozpracovanosti Česká betonářská společnost, je možné následně využít pro naši inspiraci. 
 
Ohledně připravované evropské normy prEN 17662 – není na ni shoda, je patová situace. 
 
Ad 3) 
 Výbor schválil zapojení Dopravní fakulty Jana Pernera v Pardubicích do soutěže pro 
diplomanty – Vynikající diplomová práce v oboru ocelové konstrukce. 
  
Ad 4) 

Výbor schválil přípravu a tvorbu nových webových stránek asociace, byla vyčleněna částka 
100 tis. Kč. Realizací byl pověřen tajemník.  

http://www.uschovna.cz/zasilka/BYUAEL68TFF88PET-7HT
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Ad 5) 

 Vzhledem k blížícím se volbám do výboru ČAOK (včetně prezidenta a viceprezidenta) navrhl 
Marek Hladík na prezidenta ČAOK Tomáše Měřínského. Do příštího jednání pan Měřínský 
informuje členy výboru ohledně této nominace (po zvážení časových i finančních možností, 
strategie rozvoje a činnosti asociace. 
 

 V rámci diskuze se řešila možnost vystoupení ČAOK z ECCS, jaké přínosy členství přináší, 
možnost slevy z ročního příspěvku. Vzhledem k půlroční výpovědní lhůtě zůstane asociace 
členem ECCS minimálně pro rok 2023.  
Tajemník zjistí, kolik osob pracuje v technických komisích ECCS, jaký je jejich přesah do 
komisí CEN a jak by případně vystoupení z ECCS ovlivnilo činnost v těchto komisích. Zároveň 
zjistí možnosti slevy z ročního členského příspěvku ECCS. 
 

 Tajemník byl pověřen zjištěním možnosti zhodnocení finančních prostředků na účtu asociace v 
ČSOB, případně možností přechodu do jiné banky. 
 
 

Další jednání výboru ČAOK bylo naplánováno na středu 5. 10. 2022 od 14 hodin v pražské 
kanceláři na ulici Revoluční 8. 
 
 
 
 
 
Zapsal dne 07. 09. 2022  
Ing. Marek Janda, tajemník 
 
 
 

PŘÍLOHA č. 1 
 
 

Zpráva o hospodaření ČAOK v roce 2021 

                 
Převod konečného zůstatku BÚ z roku 2020 do roku 2021 ve výši 4 217 369,76 Kč 
Převod konečného zůstatku spořicího účtu k 1. 1. 2021 ve výši  3 998,58 Kč 
Počáteční stav pokladny k 1. 1. 2021 (Kč + EUR) 3 596,00 Kč  
  

PŘÍJMY  

Vyfakturováno za členské příspěvky 2021 celkem 1 358 800,00 
  
Běžný účet:  

Členské příspěvky za rok 2021 
Členské příspěvky za rok 2020 

1 327 200,00 
31 600,00 

Podíl konference Konstrukce 2021 
Úroky na BÚ 

75 919,00 
1 069,17 

  
Úroky na spořicím účtu  0,71 
  
Příjmy za zdaňovací období roku 2021 celkem 1 435 788,88 
  

VÝDAJE  

BÚ  
Činnost sekretariátu v roce 2021 568 700,00 
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Činnost předsedy tech. komise v roce 2021 
Projekt předplatné KONSTRUKCE, 6/2020 a 1-6/2021 

145 200,00 
130 795,00 

ECCS membership fee 2021 (7689 EUR) 
Dar Nadaci Fr. Faltuse 
Dary vítězům soutěže Vynikající diplomová práce 
Členský poplatek do Svazu podnikatelů ve stavebnictví 
Konference Ocelové konstrukce, Pasohlávky 
Gen. shromáždění ČAOK (pronájem sálu, občerstvení) 
Poplatky na běžném účtu 
Poplatek za doménu caok.cz 
Výroba roll-up banneru ČAOK/ECCS 

200 775,17 
10 000,00 
13 064,16 

110 000,00 
24 200,00 

7 350,00 
2 965,00 

242,00 
2 540,00 

 
Výdaje na BÚ za zdaňovací období roku 2020 celkem        1 215 831,33 
  
Pokladna:  

Poštovné, kanc. potřeby, výbory asociace 1 899,00 
 

  
Výdaje za zdaňovací období roku 2021 celkem 1 217 730,33 
  

Rozdíl příjmů a výdajů, tj. výsledek hospodaření: 218 058,55  
 

 
 
 
Zůstatek na BÚ k 31. 12. 2021 = počáteční zůstatek k 1. 1. 2022 ve 
výši 4 431 826,60 Kč 
 
Zůstatek na spořicím účtu k 31. 12. 2021 = počáteční zůstatek k 
1. 1. 2022 ve výši 3 999,29 Kč  
 
Konečný zůstatek pokladny k 31. 12. 2021 je 7 154,00 Kč a EUR             
                

               
             

Ostatní pohledávky:                

 Tension Systems – čl. příspěvek r. 2021   31 600 Kč 
Pozn.: Uhrazeno v roce 2022 
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Plnění rozpočtu ČAOK za rok 2021 
 

 Příjmy plán:   1 470 000 Kč  

  

Plnění:  

V roce 2021 bylo vyfakturováno za členské příspěvky celkem 1 358 800,00 Kč 

 Zaplacené členské příspěvky 2021 k 31. 12. 2021 1 327 200,00 Kč 

 
Pohledávky za členské příspěvky (Tension Systems, 
uhrazeno v roce 2022): 

 

 
31 600,00 Kč 

 

ostatní příjmy:  

 členské příspěvky roku 2020 (Tension Systems) 

 podíl konference Konstrukce 2021 

 úroky na BÚ 

 úroky na spořicím účtu 

31 600,00 Kč 
75 919,00 Kč 
1 069,17 Kč 

0,71 Kč 

  
  

Příjmy celkem za období roku 2021 1 435 788,88 Kč 

(rozdíl plán proti skutečnosti -34 211,12 Kč) 
 
Poznámka: 
Příjmy nebyly naplněny hlavně z toho důvodu, že v roce 2021 nevstoupil do 
asociace žádný nový člen (bylo počítáno s jedním novým členem). 
 
 
 

 

 Výdaje plán:  1 630 000,- Kč  

  

Plnění:  

  

Výdaje celkem za období roku 2021 1 217 730,33 Kč 

(rozdíl plánu a skutečnosti - 412 269,67 Kč) 
  

 

Poznámka: 
Výdaje technické komise nebyly vyčerpány jednak v bodu účasti zástupců na 
zasedáních komisi ECCS (probíhají online), a hlavně v bodu požadavků na požární 
odolnost oceli. Dále pak v marketingových výdajích nebyly vyčerpány fondy na 
některé akce, které se neuskutečnily kvůli covidovým restrikcím (Zlatý pohár Linde, 
Hala roku Akademik, setkání členů ČAOK apod.). 

 
 

Rozdíl příjmů a výdajů za rok 2021 je  218 058,55 Kč 
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 Detailně k výdajům  

 
 

 

Technická komise  

  

Plán: 450 000,00 Kč 

 Účast zástupců ČAOK na zasedáních komisí ECCS, CEN  

 Činnost předsedy technické komise ČAOK 

 Objektivita požadavků na požární odolnost OK 
  

Skutečné plnění: 145 200,00 Kč 

 Činnost předsedy technické komise ČAOK 
 

145 200,00 Kč 
 

  
  

Marketingová komise  

  

Plán: 260 000,00 Kč 

 podpora středoškolské soutěže svářečů Zlatý pohár 

 partnerství konference OK v Pasohlávkách 

 sponzorská účast na významných seminářích a konferencích 

 letáky ČAOK – aktualizace členů 

 podpora studentů (zasílání časopisu Konstrukce, podpora studia stav. oborů) 

 soutěže pro studenty VŠ o diplomovou práci na téma OK  

 setkání členů ČAOK s exkurzí u firem 

 cena Pavla Juchelky 

 soutěž Hala roku Akademik pro VŠ studenty 

 dar nadaci Fr. Faltuse 

 prezentace ČAOK v každém vydání časopisu KONSTRUKCE 

 prezentace formou partnerství na Mezinár. sympoziu MOSTY 

 prezentace formou partnerství na energet. konf. AF POWER  

 prezentace formou partnerství na konf. Elektrizační soustava 

 
Skutečné plnění: 

 
180 599,16 Kč 

 předplatné Konstrukce studentům 6/2020 a 1-6/2021 130 795,00 Kč 

 finanční dary studentům VŠ (diplomové práce) 

 dar nadaci Fr. Faltuse 

 partnerství konf. Ocelové konstrukce, Pasohlávky 

 roll-up banner ČAOK/ECCS 

13 064,16 Kč 
10 000,00 Kč 
24 200,00 Kč 
2 540,00 Kč 

 
 

 

Poplatek ECCS + poplatek SPS  

  

Plán: 320 000,00 Kč 

 členský příspěvek ECCS  

 členský příspěvek Svaz podnikatelů ve stavebnictví 
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Skutečné plnění: 310 775,17 Kč 
 členský příspěvek ECCS 200 775,17 Kč 

 členský příspěvek Svazu podnikatelů ve stavebnictví 110 000,00 Kč 

 

 
Výkonný orgán a administrativní výdaje 

 

  

Plán: 600 000,00 Kč 

 organizace GS a výborů ČAOK 

 činnost sekretariátu 

 poplatek za internetovou doménu caok.cz 

 administrativní výdaje (poštovné, kanc. potřeby) - pokladna 

 poplatky na BÚ 
  

Skutečné plnění: 581 156,00 Kč 

 činnost sekretariátu 568 700,00 Kč 

 poplatky na BÚ 2 965,00 Kč 
 poplatek za doménu caok.cz 242,00 Kč 

 pokladna – administrativní výdaje (poštovné, výbory) 

 Gen. Shromáždění ČAOK (pronájem sálu,vody) 
 

1 899,00 Kč 
7 350,00 Kč 

 
 
 

PŘÍLOHA č. 2 

Plnění rozpočtu ČAOK za rok 2021 
 

 Příjmy plán:   1 470 000 Kč  

  

Plnění:  

V roce 2021 bylo vyfakturováno za členské příspěvky celkem 1 358 800,00 Kč 

 Zaplacené členské příspěvky 2021 k 31. 12. 2021 1 327 200,00 Kč 

 
Pohledávky za členské příspěvky (Tension Systems, 
uhrazeno v roce 2022): 

 

 
31 600,00 Kč 

 

ostatní příjmy:  

 členské příspěvky roku 2020 (Tension Systems) 

 podíl konference Konstrukce 2021 

 úroky na BÚ 

 úroky na spořicím účtu 

31 600,00 Kč 
75 919,00 Kč 
1 069,17 Kč 

0,71 Kč 

  
  

Příjmy celkem za období roku 2021 1 435 788,88 Kč 

(rozdíl plán proti skutečnosti -34 211,12 Kč) 
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Poznámka: 
Příjmy nebyly naplněny hlavně z toho důvodu, že v roce 2021 nevstoupil do 
asociace žádný nový člen (bylo počítáno s jedním novým členem). 
 
 
 

 Výdaje plán:  1 630 000,- Kč  

  

Plnění:  

  

Výdaje celkem za období roku 2021 1 217 730,33 Kč 

(rozdíl plánu a skutečnosti - 412 269,67 Kč) 
  

 

Poznámka: 
Výdaje technické komise nebyly vyčerpány jednak v bodu účasti zástupců na 
zasedáních komisi ECCS (probíhají online), a hlavně v bodu požadavků na požární 
odolnost oceli. Dále pak v marketingových výdajích nebyly vyčerpány fondy na 
některé akce, které se neuskutečnily kvůli covidovým restrikcím (Zlatý pohár Linde, 
Hala roku Akademik, setkání členů ČAOK apod.). 

 
 

Rozdíl příjmů a výdajů za rok 2021 je  218 058,55 Kč 

 
 
 

 Detailně k výdajům  

 
 

 

Technická komise  

  

Plán: 450 000,00 Kč 

 Účast zástupců ČAOK na zasedáních komisí ECCS, CEN  

 Činnost předsedy technické komise ČAOK 

 Objektivita požadavků na požární odolnost OK 
  

Skutečné plnění: 145 200,00 Kč 

 Činnost předsedy technické komise ČAOK 
 

145 200,00 Kč 
 

  
  

Marketingová komise  

  

Plán: 260 000,00 Kč 

 podpora středoškolské soutěže svářečů Zlatý pohár 

 partnerství konference OK v Pasohlávkách 

 sponzorská účast na významných seminářích a konferencích 

 letáky ČAOK – aktualizace členů 
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 podpora studentů (zasílání časopisu Konstrukce, podpora studia stav. oborů) 

 soutěže pro studenty VŠ o diplomovou práci na téma OK  

 setkání členů ČAOK s exkurzí u firem 

 cena Pavla Juchelky 

 soutěž Hala roku Akademik pro VŠ studenty 

 dar nadaci Fr. Faltuse 

 prezentace ČAOK v každém vydání časopisu KONSTRUKCE 

 prezentace formou partnerství na Mezinár. sympoziu MOSTY 

 prezentace formou partnerství na energet. konf. AF POWER  

 prezentace formou partnerství na konf. Elektrizační soustava 

 
Skutečné plnění: 

 
180 599,16 Kč 

 předplatné Konstrukce studentům 6/2020 a 1-6/2021 130 795,00 Kč 

 finanční dary studentům VŠ (diplomové práce) 

 dar nadaci Fr. Faltuse 

 partnerství konf. Ocelové konstrukce, Pasohlávky 

 roll-up banner ČAOK/ECCS 

13 064,16 Kč 
10 000,00 Kč 
24 200,00 Kč 
2 540,00 Kč 

 
 

 

Poplatek ECCS + poplatek SPS  

  

Plán: 320 000,00 Kč 

 členský příspěvek ECCS  

 členský příspěvek Svaz podnikatelů ve stavebnictví 
  
Skutečné plnění: 310 775,17 Kč 

 členský příspěvek ECCS 200 775,17 Kč 

 členský příspěvek Svazu podnikatelů ve stavebnictví 110 000,00 Kč 

 

 
Výkonný orgán a administrativní výdaje 

 

  

Plán: 600 000,00 Kč 

 organizace GS a výborů ČAOK 

 činnost sekretariátu 

 poplatek za internetovou doménu caok.cz 

 administrativní výdaje (poštovné, kanc. potřeby) - pokladna 

 poplatky na BÚ 
  

Skutečné plnění: 581 156,00 Kč 

 činnost sekretariátu 568 700,00 Kč 

 poplatky na BÚ 2 965,00 Kč 
 poplatek za doménu caok.cz 242,00 Kč 

 pokladna – administrativní výdaje (poštovné, výbory) 

 Gen. Shromáždění ČAOK (pronájem sálu,vody) 
 

1 899,00 Kč 
7 350,00 Kč 
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PŘÍLOHA č. 3 

Plán činnosti ČAOK na rok 2023 
 

1. Získávání a přijímání nových členů 

 Jednání s novými členy 
Zodpovědnost: tajemník a členové asociace   Termín: rok 2023 

 Přijímání nových členů 
      Zodpovědnost: výbor asociace                                    Termín: rok 2023 

 
2. Kontakty s dalšími profesními sdruženími 

 Spolupracovat s dalšími profesními svazy při respektování vzájemně výhodné 
spolupráce  

Zodpovědnost: výbor a tajemník asociace      Termín: rok 2023 

 
3. Technická činnost 

 Účast v jednotlivých technických komisích ČAS, CEN, ECCS  

 Objektivita požadavků na požární odolnost ocelových konstrukcí 

 Překlad připravované normy prEN 17662 

 Aktivní spolupráce při zjednodušení a sjednocení příslušných právních a 
technických norem, předpisů a jiných dokumentů 

 Školení, semináře 
Zodpovědnost: předseda tech. komise, tajemník, výbor Termín: rok 2023 

 
4. Marketingová činnost 

 Aktivní účast při organizování konferencí s tématikou OK 

 Propagace oboru na různých dalších oborových konferencích s reálnou 
možností propagace asociace 

 Setkání členů ČAOK u jednotlivých členských firem 

 Propagace v odborných časopisech a webech 

 Soutěže pro studenty 

 Cena Pavla Juchelky pro osoby s přínosem pro obor OK 

 Propagace oboru se zaměřením na mladou generaci, projektanty a architekty 

 Internetové stránky asociace 
Zodpovědnost: tajemník, mark. a tech. komise     Termín: rok 2023 

 
5. Výkonná a administrativní činnost 

 Vedení sekretariátu asociace a účetnictví 

 Organizace a podklady pro jednání výborů a generálního shromáždění 

 Poradenství nebo zprostředkování poradenství v rámci oboru OK 
Zodpovědnost: tajemník, výbor                 Termín: rok 2023 
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Návrh rozpočtu ČAOK na rok 2023 
 
Rozpočet počítá se stejnou výší členských příspěvků jako v roce 2022, tedy v celkové 
výši 31 600 Kč ročně pro Řádné členy.  
 

Plánované příjmy: 1 410 000,- Kč 
 Členské příspěvky 41 Řádných členů 

 Členský příspěvek plánovaných nových členů 

1 295 600 Kč 
31 600 Kč 

 Vypořádání konference KONSTRUKCE 2023 

 Úroky 

81 800 Kč 
 1 000 Kč 

  

Plánované výdaje:  1 640 000,- Kč 
  
440 000,- Kč        Technická komise  

 účast členů ČAOK na zasedáních a komisích ECCS a CEN 154 800 Kč 
 předseda technické komise 

 překlad normy pr EN 17662 

 Objektivita požadavků na požární odolnost OK 

 Jednání komise TC7 (tenkostěnné plechy) v Praze 
 

145 200 Kč 
60 000 Kč 
50 000 Kč 
30 000 Kč 

 

280 000,- Kč        Marketingová komise  
 podpora středoškolské svářečské soutěže Zlatý pohár Linde 5 000 Kč 
 partnerství konference OK v Pasohlávkách 30 250 Kč 
 podpora dalších konferencí 45 240 Kč 
 letáky ČAOK – aktualizace členů 

 podpora studentů, projekt zasílání časopisu Konstrukce 

8 000 Kč 
112 110 Kč 

 soutěže pro studenty VŠ (diplomanti) 

 setkání členů ČAOK u členské firmy 

 cena Pavla Juchelky 

 soutěž Hala roku Akademik pro VŠ studenty 

14 000 Kč 
36 300 Kč 
7 000 Kč 

12 100 Kč 

 dar nadaci Fr. Faltuse 

 prezentace ČAOK v každém vydání časopisu Konstrukce 

10 000 Kč 
0 Kč 

 prezentace formou partnerství na Mezinár. sympoziu MOSTY   0 Kč 
 prezentace formou partnerství na energet. konf. AF POWER 0 Kč 
 prezentace formou partnerství na konf. Elektrizační soustava 0 Kč 

  
320 000,- Kč        členský příspěvek ECCS a SPS  
  
600 000,- Kč        Výkonný orgán a administrativní výdaje  
organizace GS 2022 13 000 Kč 
činnost sekretariátu 568 700 Kč 
pokladna – administ. výdaje (poštovné, kanc. potřeby apod.) 13 000 Kč 
poplatek za internetovou doménu ČAOK 300 Kč 
poplatky na BÚ 5 000 Kč 
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PŘÍLOHA č. 4 
 
 

Pravidla pro stanovení výše a termínů splatnosti 
členských příspěvků v roce 2023 

 
1. Řádný člen - právnická osoba nebo fyzická osoba, která byla přijata za člena. Má 

povinnost zaplatit členské příspěvky řádného člena ve výši 31 600 Kč. Náleží 
mu právo účasti na generálním shromáždění s rozhodujícím hlasem. 
 

2. Přidružený člen - právnická osoba nebo fyzická osoba, zejména nezisková 
organizace, výzkumná instituce či jiná osoba, která má zájem spolupracovat 
s asociací a je pro asociaci přínosem, případně vynikající osobnost, která se 
mimořádně zasloužila o obor nebo o činnost asociace. Přidružený člen neplatí 
členské příspěvky, při hlasování v generálním shromáždění má hlas poradní. 
 

3. Každý platící člen musí zaplatit asociaci svůj členský příspěvek vždy maximálně 
ve dvou splátkách. První splátku nejpozději do 30. 4., druhou do 31. 8. 
běžného roku. 
 

4. V případě, že potenciální nový člen vstoupí do asociace v průběhu daného roku, 
je možné zaplatit poloviční členský poplatek. Rozhodnutí náleží výboru asociace.  

 

PŘÍLOHA č. 5 

Pravidla pro udělení statusu výrobce ocelových 
konstrukcí pro rok 2023 

 

Výbor udělí status výrobce ocelových konstrukcí každému členovi asociace, který splňuje 
podmínku certifikace podle normy ČSN EN 1090. 

 
 
 
 
 


