Zpráva z jednání Administrativní rady CIGRE v roce 2014
Národní komitét ČR a SR

ZPRÁVA ZE DVOU JEDNÁNÍ ADMINISTRATIVNÍ RADY CIGRE – SRPEN
2014, V RÁMCI GENERÁLNÍHO ZASEDÁNÍ „CIGRE SESSION 2014“
V PAŘÍŽI
Obě jednání se konala v rámci generálního zasedání CIGRE 2014 v Paříži, obou jednání se za
NK CIGRE ČR a SR se zúčastnil její člen Ing. Jiří Procházka z EGÚ Brno, a. s. První jednání se
konalo v sobotu 23. srpna, druhé jednání bylo v úterý 26. srpna 2014.

1. JEDNÁNÍ – 23. SRPNA 2014
1) Zahájení jednání
Jednání zahájil a řídil prezident CIGRE pan Klaus Frohlich, přivítal přítomné, představil nové členy
AC.
2) Připomenutí programu Compliance Guide of CIGRE
 CIGRE přijalo tzv. „Compliance Guide“, rozhodnutím řídícího výboru 27. 1. 2014. CIGRE
zajistí, že jeho členové se budou tímto programem řídit. Program je zamýšlen pro autorizované
zástupce členů (dále jen členové), kteří se účastní diskusí na jednáních pořádaných CIGRE.
Diskuse mezi členy a následná výměna informací může vést k rizikům narušujícím
hospodářskou soutěž, zejména pokud taková diskuse umožní, přímo, nebo nepřímo, utvořit
kartel, nebo koordinovat své kroky k omezení konkurence. Pravidla daná zákonem
o hospodářské soutěži musí být splněna během diskusí na jednáních organizovaných CIGRE.
 Je to záležitost spojená s legislativou, kterou musí CIGRE formálně i věcně splňovat.
 Na každém jednání CIGRE (SC, WG, TF) budou účastníci podepisovat souhlas s pravidly.
 z diskuse: podepisující jedná sám za svou osobu
 Pokladník připomněl, že pravidla bychom měli splňovat i v rámci činností v NK.
3) Nová generální tajemník – Philipe Adam, schválení programu jednání
 Představen nový tajemník, pan Philipe Adam.
 Agenda jednání byla schválena bez doplnění.
4) Schvalování zápisů z jednání AC – elektronicky:
Na posledním jednání navržena nová procedura, zápis bude rozeslán emailem do 1 měsíce, jsou
dány 2 týdny na zasílání připomínek, 1 týden pro jejich vypořádání a rozeslání a schválení.
Členové musí (každý NC) zaslat email, v CIGRE je praxe, že nezaslání odpovědi je považováno
za souhlas, ale v AC by se měl souhlas formálně posílat, minimálně aby sekretariát měl zpětnou
vazbu.
5) Úkoly z posledního jednání AC v Kazani:
 Výměna generální tajemníka – vše proběhlo dle dohodnutého postupu.
 Další body dle zápisu z Paříže.
6) Informace z Řídícího výboru:
Členové AC obdrželi zprávu od Řídícího výboru, informace jsou obsaženy v dalších bodech zápisu
z jednání AC.
7) Zpráva Technické komise (TC):
Zprávu přednesl pan Mark Waldron, předseda TC.
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Komunikace
 Webcast / webinar / style tutorials – pokus připravit to v rámci C4, v případě úspěchu rozšíření i
na ostatní SC.
 Green book – byla navržena před 4 roky – první publikace v srpnu 2014 v Paříž, již vyšly 2.
Zatím jako tištěné, plánuje se i elektronická verze.
 Potřeba rychlejšího vydávání Technical Brochures
Spolupráce – CIRED, IEC, IEEE, ENTSO-E
Strategické plánování – strategický plán přesahuje Technický výbor, nutnost spolupráce
s Řídícím výborem
Technická témata – větší záběr do distribuce, stále větší provázanost přenosu a distribuce vlivem
DER (Dispersed Energy Resources)
Session 2014 – opět obtíže s výběrem referátů (více nabídek), v budoucnu se zvažuje rozšíření
počtu akceptovaných referátů (kombinováno s převážně elektronickým sdílením dokumentů),
autoři si však musí být vědomi se zachováním diskusní formy jednání, akceptace referátu
naznamená automaticky možnost přispívat v diskusi, bude to nadále odpovědnost „Special
Reporters“ vybírat příspěvky do diskuse na nejzajímavější témata.
Webové stránky – nejsou nyní vhodné pro technickou spolupráci, sdílení dokumentů –
spolupracuje se se sekretariátem.
Statistiky:

8) Scientific Electra:
Rob Stephen: cíl časopisu Electra není v současnosti dobře definován, je to „časopis organizace“,
CIGRE je zaměřeno víc prakticky (zkušenosti, zpracování pokynů, …).
CIGRE zvažuje vydávat kromě současné verze časopisu Electra ještě jeho „vědeckou verzi“
zvanou „Scientific Electra“, časopis by byl zaměřen více na akademickou obec – výzkumné
a vývojové projekty (články). Několik kroků:
 Ediční tým
 Role NK – použít všechny dostupné kanály přitáhnout zájem o publikování
 Výzva na NK – rozšířit toto v rámci NK, pomoci získávat vhodné autory a články pro Electru.
 Potřebujeme experty z distribuce
 Autoři nemusí být členové CIGRE
 V rámci diskuse bylo řečeno, že bude obtížné získat příslušný „Impact factor“, je to záležitost
na několik let.
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Ohledně pravidla 8 stránek na referát na Session – názor Mark Waldrona: limit ponechat, ale není
třeba to posuzovat striktně, stejně se to tak nedělá. V pokynech na další Session bude napsáno,
že 8 stran je doporučení. Úlohou NK je to uhlídat (40 stran apod. už je moc ).,
9) Finanční situace
Zprávu přednesl pokladník Richard Bevan.
Rok 2011 byl největší pokles rezerv – vysoké náklady na knihu o historii CIGRE, úpravy webových
stránek, obnova vybavení sekretariátu.
Strategií CIGRE je zůstat v rezervním portfoliu 2 až 3 mil € v plusu.

Platba úředníků CIGRE:
Navržena změna pravidla 9 (z dokumentu Rules of Procedure): náklady na služební cesty hrazené
ze CIGRE: rozšíření z prezidenta na prezidenta, pokladníka a předsedu TC.
Představena projekce očekávaných nákladů a příjmů.
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10) Vznik Národního komitétu
Sestavena prezentace praktických kroků pro vznik nových NK, prezentoval tajemník Philipe Adam
– na základě zkušeností z posledně vznikajících – např. Turecko apod.
11) Informace z Generálního sekretariátu (Central Office)
Projekt na zlepšení organizace generálního sekretariátu:
 Plán na reorganizaci – dvouletý, definice potřeb, cílové struktury, profilu personálu, příprava
a implementace nové organizace
 Mzdový systém: potřeba revize, zahrnutí profesionálních schopností, týmové spolupráce
Projekt na zlepšení IS (CIGRE Information System Improvement Project):
 Uživatelé IS CIGRE: NK, členové, TC, SC, WG. Studenti, mladí členové, veřejnost
 Popsány funkce informačního systému CIGRE, Struktura, Návrh na reorganizaci IS (Současný
stav a problémy), navržena inovace (viz prezentace v příloze zápisu)
 Náklady na IS – vývoj a plán
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Projekt organizace členství (Membership management project)
 Volání po zlepšení procesů.
 Cíle – poskytnout data z NK přímo do CO (Central Office = generální sekretariát v Paříži); snížit
čas mezi nominací nového člena a plným užíváním členských práv
 Var. A – synchronizace databáze NK s databází CO: Schematicky popsáno v prezentaci
(snímek 8: data nového člena jsou synchronizována s DB CO do 24 hod.), zasílán
standardního CSV souboru.
 Var. B – synchronizace manuální – je pro ty NK, kteří nemají svou vlastní členskou DB
12) Život CIGRE

Stále je potenciál pro růst (střední Afrika, další regionu východu Vietnam, Kambodža, Singapur,
event. jižní Ameriky apod.)
13) Electra pouze v angličtině
Byl proveden odhad nákladů (tisk, emaily, překlad atd.) na „francouzskou část“ Electry – 27 až 30
tis. €, zrušení francouzštiny by přineslo 10 – 14 % úspor nákladů na Electru.
Právní požadavek na dvoujazyčné vydání Elekctry není, kromě administrativní informace podané
na Plenárním zasedání (General Assembly)
Doporučení pracovní skupiny, která provedla analýzu:
 pokud se chce CIGRE rozšiřovat do střední Afriky, bylo by lepší zachovat dvoujazyčné
vydávání Electry.
 Skupina doporučuje zachování dvoujazyčného vydávání Electry, při uvážení snížení nákladů
při elektronickém poskytování časopisu
Návrh byl administrativní radou podpořen.
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Tabulka: Seznam nejpoužívanějších jazyků ve světe – seřazen podle počtu zemí

14) Zavedení nové kategorie členství – Student
Návrh účelové skupiny zavést novou kategorii členství v CIGRE kategorie „student“. Hlavní princip
by měl být, že se jedná o lidi, kteří jsou pod výukou (ohledně dotazů na Ph.D. studenty vs. Ing.
studenti)
Cílem je mít do roku 2018 1000 členů v kategorii student. Členství bez členských poplatků.
Poskytl by se jim přístup ke všem dokumentům CIGRE, pouze elektronicky – žádné další náklady
pro CIGRE.
Navržené kroky:
 Schválení na AC 2014
 Příprava a spuštění do roku 2015
Jedná se o strategické rozhodnutí, řada podrobností bude ještě doladěna generálním
sekretariátem. Návrh nové kategorie „student“ byl jednohlasně schválen.
15) Přístup k dokumentům CIGRE
Návrh, aby po 3 letech byl přístup k dokumentům pro nečleny zdarma (finanční efekt z ušlých
tržeb je už nepatrný, dopad na autory již není). Návrh byl jednohlasně schválen.
16) Zdarma členství pro registrované na Session
Jedná se o marketink pro získávání nových členů – návrh byl schválen, opět podrobnosti budou
dořešeny.
17) Současné přístupy NK k propagaci CIGRE ve svých zemích
V posledním roce byl proveden průzkum mezi NK – 25 NK se zúčastnilo
Všeobecné závěry – největší vlivy:
 Místní nebo regionální setkání (semináře)
 Technické aktivity zrcadlící práci CIGRE
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18) Odměnový systém

19) Další jednání AC – úterý 26. Srpna 2014
Na tomto jednání proběhnou pravidelné volby: prezidenta, pokladníka, předsedy TC.
Dále volba 3 dodatečných volených členů ŘV (12 míst je rozděleno geografickým klíčem za 4
regiony – Evropa, Amerika, Afrika a blízký východ, Pacifik a Asie). Všechny NK byly vyzvány
k předložení kandidátů, kandidátů je 7:

Volba 2 členů AC do TC – viz zápis z druhého jednání.
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20) Vztah s dalšími organizacemi

21) Nejbližší akce pořádané CIGRE
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22) Změna stanov CIGRE pro rok 2016
Členové AC jsou vyzván, aby zvážili svou účast v účelové skupině k revizi potřebných změn ve
stanovách CIGRE.
23) Různé
Jižní Korea: Prof. Koo – pozvání na mezinárodní konferenci „Condition Monitoring and Diagnostics
2014“ – 21.-24. 9. 2014
SEERC (jihovýchodní evropský region CIGRE):
 region se rozšířil i o Rakousko, Maďarsko, Ukrajinu, Itálii.
 Navrhli 3 regionální WG (regionální aspekty vytvoření NNA pro nový CLCEN 50341 standard,
tlumivky pro VVN přenos, …)
Prezident Klasu Froehlich se rozloučil s několika členy AC, kteří ukončují svou činnost a budou
nahrazeni nástupci ze svých NK.
24) Datum a místo dalšího jednání AC:
Další jednání AdCo se uskuteční v rámci Zasedání v Paříži v roce 2014.
V Brně dne 30. 8. 2014
Jiří Procházka
Příloha: Oficiální zápis z jednání AC v angličtině – bude umístěn na stránkách NK CIGRE ČR a SR
ihned po obdržení z generálního sekretariátu v Paříži

2. JEDNÁNÍ – 26. SRPNA 2014
Jednání zahájil prezident pan Klaus Fröhlich, přivítal nové zástupce v Administrativní radě, noví
zástupci se stručně představili.
Agenda a stručné závěry z jednání:
1) Volba prezidenta, pokladníka a předsedy Technické komise
Současný prezident – pan Klaus Fröhlich ze Švýcarska – byl zvolen v roce 2012 a vyjádřil vůli
pokračovat i pro další dvouleté období, tj. do roku 2016. Formální volbu řídil v souladu s praxí
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bývalý prezident, pan André Merlin. Pan Klaus Fröhlich byl volbou potvrzen prezidentem na
další 2 roky.
Pokladníkem je pan Richard Bevan z Austrálie, který rovněž vyjádřil vůli pokračovat další 2 roky.
Jeho znovuzvolení bylo potvrzeno hlasováním aklamací (žádný hlas proti, nikdo se nezdržel).
Předsedou TC, nově zvoleným v roce 2012, je pan Mark Waldron z UK. I on vyjádřil vůli
pokračovat ve funkci a byl v této funkci rovněž hlasováním aklamací potvrzen (žádný hlas proti,
nikdo se nezdržel).
2) Volba 3 členů Řídícího výboru
Řídící výbor má 15 členů, 12 z nich (včetně 3 funkcionářů – prezident, pokladník a předseda
Technické komise) jsou jmenováni dle kritéria počtu členů v NK a geografického kritéria, jejich
rozdělení je v následující tabulce:

Zbývající 3 jsou voleni přímo administrativní radou. Kandidáti (z těch zemí, které již nejsou
zastoupeny dle počtu členů v NK a geografického klíče) na další období (do roku 2016) jsou
v následující tabulce, každý z kandidátů se krátce představil a sdělil své motivace pro kandidaturu:

Zvoleni byli 3 kandidáti s největším počtem: Jorgen Christensen, Ja-Yoon Koo a Rob Stephen.
3) Volba 2 zástupců z AC do Technické komise
Kandidáti byli 2, pan Abhay KUMAR ze Švédska (člen B2) a Ole Gjerde z Norska (vedoucí JWG
C2/C5). Jmenování je na 2 roky, oba kandidáti byly schváleni aklamací (žádný hlas proti, nikdo se
nezdržel).
4) Různé
Pan Abhay KUMAR informoval o sympóziu v Lundu ve Švédsku.
5) Datum a místo dalšího jednání AC
Další jednání AC se uskuteční v roce 2015 v Malajsii (pozvání od NK), 18. srpna 2014 (den před
tím bude sympozium).
V Brně dne 30. 8. 2014, Jiří Procházka
Příloha: Oficiální zápis z jednání AC v angličtině – bude umístěn na stránkách NK CIGRE ČR a SR
ihned po obdržení z generálního sekretariátu v Paříži
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