
Zápis z jednání výboru ČAOK dne 5. října 2022 
(kancelář ČAOK, Revoluční 8, Praha) 

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

1. Prezident ČAOK – diskuze a rozhodnutí o placené funkci (Tomáš Měřínský) 
2. Technická komise 
3. Nový web ČAOK 
4. Různé 

 
Ad 1) 

Na výzvu výboru z minulého jednání přednesl Tomáš Měřínský svou představu ohledně vedení ČAOK 
jako prezident. V případě zvolení se funkci plánuje věnovat na plný úvazek od začátku roku 2023 s podporou 
dosavadního sekretariátu. Hlavní oblasti jeho činnosti je rozšíření členské základny, zlepšení komunikace se 
stávajícími členy, užší spolupráce se Svazem podnikatelů ve stavebnictví, realizace školení na novou generaci 
Eurokódů ve spolupráci s ČKAIT a ČVUT, navázaní grantové spolupráce s vysokými školami na zajímavých 
projektech, zajištění realizace činností a plnění úkolů uložených výborem asociace. Sepsanou předběžnou 
koncepci představí na generálním shromáždění 4. 11. 2022, finální detailní koncepce bude představena na 
plánovaném mimořádném generálním shromáždění v lednu 2023. 

Roční finanční odměna by byla 1 milion korun, fakturace na vlastní živnostenský list (IČO) na měsíční 
bázi. 

Výbor asociace s návrhem souhlasil, pověřil Tomáše Měřínského zpracovat jeho koncepci. Dále pověřil 
tajemníka úpravou norem s právníky (zrušení odstavce ohledně nutného statusu výrobce OK pro prezidenta a 
členy výboru obecně) a úpravou rozpočtu asociace na rok 2023.  

           
Ad 2) 
 Dalibor Gregor informoval o vývoji v rámci normy na kontrolu a údržbu ostatních materiálů. Tento úkol 
byl odebrán Kloknerovu ústavu kvůli nečinnosti, nyní to má v gesci ČKAIT. ČKAIT zadal agentuře ČAS 
rozborový úkol – zjištění stavu tohoto typu norem v sousedních zemích (pro možnou inspiraci). 
 Zároveň sdělil, že zástupci firmy Konstat (Mařík, Seifert) a Petr Bek připravují návrhy změn v dosavadní 
ČSN 73 2604. Jakmile budou návrhy hotovy a předány k posouzení, bude nás Dalibor Gregor dále informovat.
  

Dále pan Gregor informoval, že ohledně plánovaného školení ČAOk na novou generaci Eurokódů již 
hovořil se zástupci ČVUT jako potenciálními lektory (prof. Ryjáček, prof. Wald) a byla přislíbena jejich účast na 
tomto školení. První školení by mohlo proběhnout v Praze během akce ČVUT s názvem Týden oceli a dřeva 
(konec dubna 2023). Další školení by případně následovala v Brně, Ostravě. 

 
Ad 3) 
 Grafika nového webu ČAOK byla schválena, je však třeba upravit texty v několika sekcích a následně 
požádat členské firmy ČAOK o doplnění firemních informací, fotografií referenčních staveb, log apod.  
  
Ad 4) 

 Tajemník informoval o zřízení úroku 3,5% ročně na spořicím účtu ČAOK v ČSOB. Tento úrok bude 
poskytnut na půl roku (do 16. 3. 2023), následně je potřeba další jednání o výši úroku.  
 

 Výbor ČAOK schválil vystoupení z ECCS od roku 2024.  
 

 Výbor pověřil tajemníka přípravou newsletteru pro členy ČAOK. 
 

 Tajemník prověří a zjistí cenu za poskytování údajů o vývoji cen na trhu ocelových konstrukcí (MEPS). 
 

 Tajemník zahájí kroky k obnovení setkání členů ČAOK v rámci exkurzí v členských firmách. 
 
 
Zapsal dne 05. 10. 2022  
Ing. Marek Janda, tajemník 


