
Česká asociace ocelových konstrukcí 
IČ: 66180694, se sídlem: 700 30 Ostrava - Zábřeh, Starobělská 1133/5 

(dále též jen "asociace" nebo "ČAOK") 
Zápis z jednání Generálního shromáždění ČAOK dne 4. 11. 2022,  

Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn 
 
Přítomni řádní členové ČAOK (viz prezenční listina): 
Antonín Pačes (EXCON, a.s.), Tomáš Měřínský (KONSTRUKCE Media, s.r.o.), Petr Velda 
(DESMO a.s.), Lukáš Churavý (FEMONT OPAVA s.r.o.), Marek Hladík (voestalpine 
PROFILFORM s.r.o.), Tomáš Pogány (Vítkovice Steel, a.s.), Jiří Jachan (Valbek-EU, a.s.), Zdeněk 
Vít (SKÁLA & VÍT, s.r.o.), Jitka Kochtová (CONSTRUSOFT s.r.o.), Jindřich Hátle (Metrostav 
a.s.), Tomáš Škrdlant (PORO Rošty s.r.o.), Iveta Spurná (KANSAI HELIOS Czech Republic 
s.r.o.), Jan Jaroš (SteelPro 4 s.r.o.), František Sedláček (DT Mostárna, a.s.), Gabriela Šoukalová 
(Firesta-Fišer, rekonstrukce stavby a.s.). 
 
Za přidružené členy bez volebního hlasu se zúčastnili: 

- Bez účasti      
 
Program: 

1. Registrace 

2. Zahájení 

3. Zpráva o činnosti a hospodaření v letech 2021 a 2022 zahrnující:  

 činnost ČAOK v roce 2022,  

 vývoj hospodaření ČAOK v roce 2022 (k 31. 8. 2022),  

 hospodaření a plnění rozpočtu v roce 2021,  

4. Představení změny stanov asociace 

5. Představení a koncepce kandidáta na prezidenta asociace 

6. Volba členů Výboru, prezidenta, viceprezidenta 

7. Návrh činnosti a rozpočtu na rok 2023, návrh výše členských příspěvků a pravidel pro 

udělení statusu výrobce ocelových konstrukcí na rok 2023 

8. Usnesení Generálního shromáždění 
 
Ad 1) 

Přítomní řádní i přidružení členové se zapsali do prezenční listiny, která je přílohou tohoto 
zápisu. Generální shromáždění bylo uznáno za neusnášeníschopné, protože se jej účastní 15 
řádných členů z celkových 41 (méně než požadovaná polovina). Po 30 minutách od začátku 
Generálního shromáždění rozhodl Výbor asociace podle čl. IV, odst. 1, písm. d) Stanov o konání 
náhradního Generálního shromáždění, které se koná ve stejném termínu a místě jako původní, a to 
v souladu se Stanovami.  

 
Ad 2) 
 Prezident České asociace ocelových konstrukcí Ing. Antonín Pačes zahájil zasedání 
náhradního Generálního shromáždění a přivítal všechny zúčastněné. Prezident konstatoval, že 
náhradní Generální shromáždění je usnášeníschopné předal slovo tajemníkovi asociace Ing. Marku 
Jandovi. 
 
Ad 3) 

Tajemník představil zprávu o činnosti a hospodaření v letech 2021 a 2022, zahrnující 
činnost ČAOK v roce 2022, vývoj hospodaření ČAOK v roce 2022 (k 31. 8. 2022) a hospodaření a 
plnění rozpočtu v roce 2021. 
 
Usnesení: náhradní Generální shromáždění schvaluje zprávu o činnosti ČAOK za rok 2022 v 
předloženém znění.  
Hlasování o usnesení: Usnesení schváleno (PRO: 15 / PROTI: 0 / ZDRŽEL SE: 0). 
 
 
Usnesení: náhradní Generální shromáždění bere na vědomí vývoj hospodaření v roce 2022 
Hlasování o usnesení: Usnesení schváleno (PRO: 15 / PROTI: 0 / ZDRŽEL SE: 0). 
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Usnesení: náhradní Generální shromáždění schvaluje zprávu o hospodaření a plnění rozpočtu 
za rok 2021 
Hlasování o usnesení: Usnesení schváleno (PRO: 15 / PROTI: 0 / ZDRŽEL SE: 0). 
 
Ad 4) 
 Tajemník seznámil přítomné s navrhovanými změnami ve stanovách asociace, které jsou 
také součástí připravené zprávy pro jednání náhradního Generálního shromáždění, když na základě 
tohoto návrhu se navrhují následující změny stanov: 
1. Čl. 1 odst. 2 stanov se navrhuje změnit tak, že:  
Název asociace zní (v češtině): Česká asociace ocelových konstrukcí, z.s. 
2. V čl. V. odst. 1 stanov se navrhuje přidat bod d) v následujícím znění:  
Pozastavením členství v asociaci nebo ve volených orgánech asociace není dotčena povinnost 
člena asociace, jehož členství v asociaci nebo ve volených orgánech asociace bylo pozastaveno, 
hradit asociaci členský příspěvek, jakož ani výše členského příspěvku.   
3. Navrhuje se zrušení čl. VII. odst. 3 stanov.  
 
Usnesení: náhradní Generální shromáždění schvaluje následující změny stanov: 

1. Čl. 1 odst. 2 stanov se mění tak, že:  
Název asociace zní (v češtině): Česká asociace ocelových konstrukcí, z.s. 
2. V čl. V. odst. 1 stanov se přidává bod d) v následujícím znění:  
Pozastavením členství v asociaci nebo ve volených orgánech asociace není dotčena povinnost 
člena asociace, jehož členství v asociaci nebo ve volených orgánech asociace bylo pozastaveno, 
hradit asociaci členský příspěvek, jakož ani výše členského příspěvku.   
3. Čl. VII. odst. 3 stanov se ruší.  
 
Hlasování o usnesení: Usnesení schváleno (PRO: 15 / PROTI: 0 / ZDRŽEL SE: 0). 
 
Ad 5) 
 Kandidát na prezidenta asociace Ing. Tomáš Měřínský představil sebe a svou předběžnou 
koncepci pro práci v asociaci. Podrobnější koncepci představí na začátku roku 2023, kdy je 
plánováno zorganizovat mimořádné generální shromáždění asociace. 
 
Ad 6) 

Tajemník asociace v souladu s programem uvedl volbu členů Výboru na následující 
dvouleté období, tedy na období počínající dnem 20. 11. 2022 volební pravidla jsou součástí 
připravené zprávy pro jednání náhradního Generálního shromáždění. Kandidáti do Výboru 
v abecedním pořadí: 
 
Ing. Lukáš Churavý (FEMONT OPAVA s.r.o.); Ing. Jitka Kochtová (Construsoft s.r.o.); Ing. 
Tomáš Měřínský (KONSTRUKCE Media, s.r.o.); Ing. Antonín Pačes (EXCON, a.s.); Ing. Jiří 
Schulmeister (DT Mostárna, a.s.); Ing. Tomáš Škrdlant (PORO Rošty s.r.o.); Ing. Gabriela 
Šoukalová (Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.); Ing. Jiří Vích (Metrostav a.s.); Ing. Zdeněk 
Vít (SKÁLA & VÍT, s.r.o.). 

 
Usnesení: Generální shromáždění zvolilo ve volbách do výboru ČAOK za členy výboru, 
s účinností ode dne 20. 11. 2022 tyto osoby:  
 

 Ing. Lukáš Churavý 

 Ing. Jitka Kochtová 

 Ing. Tomáš Měřínský 

 Ing. Antonín Pačes 

 Ing. Jiří Schulmeister 

 Ing. Tomáš Škrdlant 

 Ing. Gabriela Šoukalová 

 Ing. Jiří Vích 

 Ing. Zdeněk Vít 
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Hlasování o usnesení: Usnesení schváleno (PRO: 15 / PROTI: 0 / ZDRŽEL SE: 0) 
 
Dále Generální shromáždění provedlo volbu Prezidenta asociace a Viceprezidenta asociace:  
 
Volba Prezidenta asociace: jediným kandidátem byl Ing. Tomáš Měřínský ze společnosti 
KONSTRUKCE Media, s.r.o., podle čl. IV, odst. 1, písm. f) Stanov. 
Usnesení: Generální shromáždění zvolilo do funkce Prezidenta asociace Ing. Tomáše 
Měřínského ze společnosti KONSTRUKCE Media, s.r.o. 
Hlasování o usnesení: Usnesení schváleno (PRO: 14 / PROTI: 0 / ZDRŽEL SE: 1 – Tomáš 
Měřínský) 
 
Volba Viceprezidenta asociace: jediným kandidátem byl Ing. Antonín Pačes ze společnosti 
EXCON, a.s., podle čl. IV, odst. 1, písm. f) Stanov. 
 
Usnesení: Generální shromáždění zvolilo do funkce Viceprezidenta asociace Ing. Antonína 
Pačese ze společnosti EXCON, a.s.   
Hlasování o usnesení: Usnesení schváleno (PRO: 14 / PROTI: 0 / ZDRŽEL SE: 1 – Antonín Pačes) 
 
Ad 7) 
 Tajemník představil návrh plánu činnosti a návrh rozpočtu na rok 2023. Byla navržena 
pravidla pro stanovení výše a termínů splatnosti členských příspěvků pro rok 2023 a také pravidla 
pro udělení statusu výrobce ocelových konstrukcí pro rok 2023.  
Poté přijato dle čl. IV, odst. 1, písm. g) Stanov usnesení: náhradní Generální shromáždění 
schvaluje plán činnosti a rozpočtu ČAOK na rok 2023 v předloženém znění.  
Hlasování o usnesení: Usnesení schváleno (PRO: 15 / PROTI: 0 / ZDRŽEL SE: 0).  
  

Byl předložen návrh pravidel a výše členských příspěvků a pravidel pro udělení statusu 
výrobce ocelových konstrukcí na rok 2023. V rámci diskuze zazněl návrh změnit splatnost 
členského příspěvku, a to následovně: „Každý platící člen musí zaplatit asociaci svůj členský 
příspěvek jednorázově, a to do 30. 4. běžného roku.“ 
Přijato usnesení: náhradní Generální shromáždění schvaluje Pravidla pro stanovení výše a 
termínů splatnosti členských příspěvků (po zahrnutí navrhované změny) a schvaluje pravidla 
pro udělení statusu výrobce ocelových konstrukcí na rok 2023 v předloženém znění.  
Hlasování o usnesení: Usnesení schváleno (PRO: 15 / PROTI: 0 / ZDRŽEL SE: 0).   
  
Ad 8) 
 Po vyčerpání všech bodů programu a vzhledem k tomu, že další návrhy k projednání nebyly 
předneseny, a že nebyly vzneseny žádné námitky proti průběhu ani rozhodnutím Generálního 
shromáždění, poděkoval Prezident asociace všem přítomným a prohlásil zasedání Generálního 
shromáždění za ukončené. 
 
 
Zapsal dne 4. 11. 2022, Ing. Marek Janda, tajemník 
 
 
 
 
 
…………………………………….     
Ing. Marek Janda, tajemník     


