
Zápis z jednání výboru ČAOK dne 22. února 2023 
(kancelář ČAOK, Revoluční 8, Praha) 

 
Přítomni:  
Ing. Tomáš Měřínský (prezident), Ing. Antonín Pačes (viceprezident), Ing. Zdeněk Vít, Ing. Jiří Vích, Ing. Lukáš 
Churavý (online), Ing. Gabriela Šoukalová (online), Ing. Marek Janda (tajemník, online))    
 
Omluveni: 
Ing. Jiří Schulmeister, Ing. Jitka Kochtová, Ing. Tomáš Škrdlant 
 
Hosté: 
Ing. Dalibor Gregor, Michaela Holcová (Sekurkon) 
 
Program jednání: 

1. Školení ČAOK na Eurokódy 
2. Nový člen asociace - Metrostav DIZ 
3. Kooptace Ing. Jiřího Vícha za člena Výboru ČAOK 
4. Technická komise 
5. Strategie ČAOK - Tomáš Měřínský 
6. Různé 

Ad 1) 
Výbor byl informován Michaelou Holcovou ze Sekurkonu o přípravách školení Eurokódy 3 nové 

generace. Byly vypsány 2 termíny. První 25. 4. 2023 v Praze na stavební fakultě ČVUT jako součást Týdne 
oceli, dřeva a skla (prozatím přihlášeno 18 osob). Druhý 8. 6. 2023 v Olomouci na Univerzitě Palackého (zatím 
přihlášeny 2 osoby). Cena za účast byla stanovena 4900 Kč a pro členy ČAOK 4200 Kč. 

Tomáš Měřínský bude jednat s předsedou ČKAIT panem Špalkem mimo jiné o možnosti slev pro členy 
ČKAIT. Proběhnou také jednání o podmínkách účasti studentů ČVUT. 

Výbor pověřil Tomáše Měřínského zasláním business plánu akce a zvážením výše ceny, zejména pro 
členy ČAOK v termínu do 24. 2. 2023. 

 
           

Ad 2) 
 Výbor potvrdil členství společnosti METROSTAV DIZ v asociaci. 

 
 

Ad 3) 
 Výbor kooptoval Ing. Jiřího Vícha ze společnosti Metrostav DIZ za člena Výboru ČAOK.  
  
Ad 4) 

Dalibor Gregor informoval členy výboru, že momentálně se řeší primárně udržitelný rozvoj, uhlíková 
stopa. Na problematice nepanuje mezi jednotlivými státy shoda. Pro oceláře je například důležitá 
otázka jak se bude posuzovat struska – jako odpad nebo jako sekundární materiál? Pokud jako odpad, 
je to pro oceláře negativní, pokud jako sekundární materiál, tak pozitivní. Bohužel se přes národní 
komise udržitelnosti nedaří pozitivní stanovisko prosadit. 

 
Ad 5) 

Prezident asociace předloží výkonnému výboru návrh strategie činnosti a fungování ČAOK, jehož 
součástí bude i priorita plnění úkolů a náplně činnosti, mise, vize a další bazalní věci důležité pro další 
činnost asociace. 
Prezident asociace informoval a o jednáních s: 
• Ocelářská unie (možnost  členství)  
• Westinghouse (kontakt s potenciálním dodavatelem projektu dostavby JE Dukovany  
• Členství PKD, Signum (prezident ČAOK vyvolal jednání se zástupci uvedených firem) 
• Grantová výzva na vzdělávání (prezident asociace informoval o připravované schůzce ve věci 
možnosti dotace na financování pro školení zaměstnanců jednotlivých členů asociace) 
 

 
Ad 6) 

Různé:  
 

 Prezident požádal Výbor o revokaci dřívějšího usnesení Výboru i Generálního shromáždění, týkajícího 
se zrušení členství v ECCS od roku 2024. Od roku 2024 bude členský příspěvek do ECCS 
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strukturován následovně – státy platící 15000 EUR budou mít 3 hlasy, 10000 EUR 2 hlasy a 5000 EUR 
1 hlas. Rozhodnutí bude učiněno na příštím jednání Výboru. 
  

 Prezident informoval o jednáních s ECCS a ČVUT ohledně pořádání konference Steel Bridges 2024 
v Praze. Ohledně dalšího vývoje bude informovat. 

 

 Prezident informoval o Výzvě č. 40 od Ministerstva práce a sociálních věcí určené pro asociace na 
vzdělávání zaměstnanců jejich členské základny. Výzva bude vyhlášena 7. 3. 2023, žádost se musí 
podat do konce dubna. Prezident bude mít 2. 3. 2023 schůzku s firmou Centrum evropské spolupráce 
s.r.o., která by nám s žádostí pomáhala. Pro členy ČAOK jsou zajímavé zejména odborně-technická 
školení, ne tzv. měkké dovednosti. 
 

 Výbor rozhodl o nominaci Petra Veldy na Cenu Pavla Juchelky. 
 

 Tajemník informoval o spuštění nových webových stránek asociace www.caok.cz a založení nového 
profilu asociace na LinkedIn. 

 

 Tajemník informoval o doplnění právní formy v názvu asociace (z.s. - zapsaný spolek), jež byla 
zapsána do Obchodního rejstříku. Oficiální název asociace tedy nově zni: Česká asociace ocelových 
konstrukcí, z.s. 

 
ÚKOLY: 

- Poslat Výboru ČAOK business plán na seminář Eurokódy 3 nové generace - Tomáš 

Měřínský 

- Realizovat průzkum u členů ČAOK (co by chtěli řešit atd.) – Tomáš Měřínský 

- Zaslat Výboru ČAOK koncept strategie asociace + doplnit z došlých dotazníků – Tomáš 

Měřínský 

- Poslat na výbor vyúčtování konference KONSTRUKCE 2022 – Marek Janda 

- Údaje o cenách ocelí z databáze MEPS – Marek Janda 

 
Následující jednání výboru ČAOK bylo stanoveno na 12. 4. 2023 od 14 hodin v pražské kanceláři 
asociace. 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal dne 22. 02. 2023  
Ing. Marek Janda, tajemník 

http://www.caok.cz/

