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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU NK CIGRE ČR A SR 

6. listopadu 2012, Praha, ČEPS, a. s., 10:00 hod., zasedací místnost č. C107 

Přítomni:  členové výboru: Ing. Dagmar Kopejková, Ing. Jiří Procházka, Ing. Zdeněk Špaček, 
CSc., Doc. Ing. Anton Beláň, Ph.D 

Omluveni: výbor: Prof. Ing. Josef Tlustý, CSc. 

Program jednání: 

1. Informace z Administrativní rady 
2. Změny ve Studijních komisích (SC) 
3. Příprava Plenárního shromáždění a Semináře NK 
4. Různé 

1. Informace z Administrativní rady 

 Informace jsou obsaženy v zápise, který byl členům výboru rozeslán a je umístěn na webu NK 
včetně oficiálního zápisu z Paříže (v angličtině). 

 Zvýšení členských příspěvků odváděných do CIGRE v Paříži o míru inflace na úrovni 2,7 % 
maximálně však do 3 % (schváleno plenárním shromážděním v Paříži – General Assembly): 

– Individuální člen I: 76 € (+2,7 %), 

– Individuální člen II: 38 € (+2,7 %), 

– Kolektivní člen I: 514 € (+2,8 %), 

– Kolektivní člen II: 257 € (+2,8 %). 

V této souvislosti výbor rozhodl ponechat členské příspěvky platné v rámci NK CIGRE ČR 
a SR na úrovni roku 2012, tj. zvýšení příspěvků odváděných v € do Paříže se neprojeví na 
navýšení členských příspěvků v rámci NK. 

 Finanční podpora NC – na příští rok již není možné čerpat (termín byl do 15. 10.), měli bychom 
se pokusit získat podporu pro seminář NK (Skalský Dvůr) v roce 2015 (tj. požádat v roce 2014). 

 Webové stránky – Stažení Electry ze stránek místo zasílání tištěné verze bude od začátku roku 
2013, bude to spojené s aktualizací členství a každému členu půjde dotaz emailem, jak chce 
Electru dostávat. 

 Počty tzv. ekvivalentních členů na úrovni celého CIGRE byly změněny – schváleno od 01/2013 
následovně: IČI 1, IČII (mladý) 0,5, KČI 6, KČII 3. Výbor rozhodl, že tento klíč nebude aplikovat 
do počítání ekvivalentních členů na úrovni Národního komitétu, aplikace by si vyžádala změnu 
Stanov a pro potřeby NK není v dané době nezbytná. 

 Výsledky voleb funkcionářů CIGRE (prezident Klaus Fröhlich, pokladník Richard Bevan, 
předseda TC Mark Waldron, dále voleni 3 členové do Steering kom. a 2 zástupci AC do TC). 

2. Změny ve Studijních komisích (SC) 

Přestože řádný proces obnovy členů v SC byl dovršen na CIGRE Session 2012 v Paříži, po jeho 
skončení se objevily 2 potřeby změn, výbor proto požádal Generální sekretariát v Paříži o provedení 
dvou následujících změn:  

1) Pan Švancar – náhrada za Petra Kopejtka v SC C4 (oba t. č. EGÚ HV Laboratory, a. s.) 
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2) Pan Jan Konrád (z Unicorn Systems) – navržen jako pozorovatel do SC D2 (na základě jeho 
komunikace s tajemníkem D2 (panem Maurizem Montim) na Zasedání 2012 v Paříži). 

Z Generálního sekretariátu v Paříži došlo předběžné vyjádření, že změna bude možná, k 30. 11. 
byla změna potvrzena ze strany tajemníka pana Mesliera. 

3. Příprava Plenárního shromáždění a Semináře NK 

Na jaře 2013 budeme opět organizovat Plenární shromáždění členů NK a následný seminář jako 
dvoudenní akci. Bylo schváleno stejné místo, tj. hotel Skalský Dvůr v obci Lísek na Vysočině a byl 
schválen termín 19. – 20. 3. 2013.  

Předběžný program Plenárního shromáždění členů: 

Obsahem jednání plenárního shromáždění budou standardní informační body, jako jsou zprávy 
o činnosti NK CIGRE ČR a SR v průběhu let 2011 a 2012, zprávy z Administrativní rady CIGRE, 
zpráva o hospodaření a zpráva revizní komise, informace o členských příspěvcích a o registraci, 
informace o CIRED. 

Výbor se zabýval otázkou volby orgánů NK – výboru a revizní skupiny. Ve stanovách je uvedeno, 
že „Plenární shromáždění volí výbor a revizní skupinu, a to zpravidla na čtyřleté funkční období“. 
Současná revizní skupina byla zvolena v roce 2011, proto se předpokládá zachování jejího 
současného složení na další dva roky. Současný výbor byl zvolen v roce 2009. Stanovy nedávají 
jednoznačnou povinnost konat volby každé 4 roky. Výbor navrhuje možnost danou Stanovami, aby se 
v roce 2013 volby do výboru nekonaly a ponechat mandát výboru na další 2 roky, a to vzhledem 
k následujícím skutečnostem: 

 Vhodnost dát termín voleb do výboru do souladu s termínem do revizní skupiny (2015). 

 Všichni členové současného výboru jsou ochotni setrvat ve svých funkcích na minimálně 
další dva roky; na druhou stranu za dva roky se naopak dají změny ve výboru očekávat, 
i z toho výboru by bylo vhodné mandát současného výboru ponechat. 

 Současný předseda výboru byl v srpnu 2012 opět zvolen do Administrativní rady. 

Členové revizní skupiny budou dotázáni na ochotu setrvat ve funkci další 2 roky. Všem členům 
NK bude poslán dopis s informací o plenárním shromáždění a semináři, ve kterém bude mj. uveden 
návrh výboru o nekonání voleb a zachování mandátů na další 2 roky s uvedením důvodů a členové 
budou vyzvání, aby se k návrhu předem vyjádřili. Pokud budou členové s návrhem souhlasit, 
nebudou se volby do výboru v roce 2013 konat, v opačném případě ano. 

Seminář: 

Byl navržen název semináře „Výsledky generálního zasedání CIGRE Session 2012, Nové výzvy 
elektroenergetiky v ČR a SR“. 

Výbor diskutoval předběžný rozsah a program semináře, který začne první den (v úterý) po 
obědě, bude v podobném rozsahu: členění po programových blocích s danými SC + tematické 
referáty. Byl navržen předběžný program včetně rozdělení odpovědností pro jednotlivé programové 
bloky. 

Člen NK CIGRE ČR a SR Ing. Jiří Hrabánek navrhl výboru využít služeb pana Sveina Fikkeho 
z Norska. Je to meteorolog a podílí se na činnosti CIGRE v SC B2 (z poslední doby: Tutorial 
v Reykjavíku 2011, vystoupení na konferenci ELEN pořádané FEL ČVUT 09/2012), zabývá se 
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tématikou vlivu měnícího se klimatu na život lidí a potažmo na stavbu liniových staveb. Dle 
předběžného dotazu pana Hrabánka by pan Fikke byl ochoten na náš seminář přijet a prezentovat, 
proto byl předběžně navržen v rámci 1. programového bloku, kde bude mít tematicky blízký referát 
Ing. Kopejtková (Monitorování bouřkové činnosti EUCLID a jeho využití pro správu majetku vvn a 
zvn). S panem Fikkem vejdeme v kontakt a začneme jeho účast dále domlouvat. 

4. Různé 

a) Administrativní změny – Ing. Dagmar Kopejtková: 

 Členka výboru Ing. Dagmar Kopejtková již není zaměstnána v ČEPS, nadále však pro 
ČEPS pracuje jako soukromý konzultant, zůstává tedy v oboru. Je schopna a ochotna se 
nadále podílet na činnosti CIGRE. 

 Výbor navrhuje vzhledem k jejímu dosavadnímu aktivnímu přístupu ji na plenárním 
shromáždění členů jmenovat čestným členem NK a podpořit tak její účast v CIGRE na 
další dva roky 2013 a 2014 a zaplatit za ni členský příspěvek do Paříže. 

 V souvislosti s uvedenými změnami má Ing. Kopejtková novou emailovou adresu 
(d.kopejtkova@gmail.com), Prof. Tlustý má za úkol zaktualizovat tuto emailovou adresu 
na generálním sekretariátu v Paříži. 

b) Aktualizace členství v roce 2013: Výbor navrhl následující harmonogram aktualizace 
vzhledem k termínu plenárního shromáždění: 

 na úrovni NK – do konce února a platba do 15. 3.: členové by měli do konce února 
potvrdit svůj zájem o členství v NK CIGRE ČR a SR a do 15. 3. Zájem stvrdit zaplacením 
členských příspěvků. 

 Případní noví členové budou informováni o plenárce a semináři ve Skalském Dvoře (Prof. 
Tlustý nebo Ing. Procházka). 

 Je vhodné znovu oslovit SEPS s výzvou k aktivnímu členství v CIGRE – učiní Ing. 
Špaček. 

c) V květnu 2013 organizuje Ing. Kopejtková jednání pracovní skupiny CIGRE (WG) v Praze – 
očekává se cca 15 lidí. Žádost o příspěvek na organizování WG byl schválen. 

Rekapitulace úkolů: 

 Návrh dopisu členům o plenárce a návrhu nedělat volby do výboru – Ing. Procházka, 
verifikace – členové výboru. 

 Pracovní návrh programu a rozeslání členům výboru a zástupcům v SC k připomínkám – Ing. 
Procházka a Ing. Špaček. 

 Komunikace s panem Sveinem Fikkem – Ing. Procházka a Ing. Špaček. 

 Aktualizace emailové adresy Ing. Kopejtkové na generálním sekretariátu v Paříži – Prof. 
Tlustý (Ing. Müller). 

7. 11. 2012, doplněno 30. 11. 2012 

Zapsal: Procházka, verifikoval: členové výboru 


