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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU NK CIGRE ČR A SR 

Termín: 24. 11. 2016 

Místo: EGÚ Brno, a. s., Hudcova 487/76a, 6125 48 Brno-Medlánky 

Přítomni: členové výboru: J. Procházka, T. Špaček, J. Tlustý, S. Vnouček, A. Beláň 

host – člen NK: Z. Špaček, Z. Müller 

Omluveni: 

Program jednání: 

1. Příprava plenárního shromáždění členů

2. Příprava konference NK CIGRE ČR a SR – Skalský Dvůr

3. SEERC

4. Členství 2017

5. Různé

1. Příprava plenárního shromáždění členů a změny ve výboru

V souladu se stanovami bude svoláno plenární shromáždění členů, a to na středu 29. 3. 2017 

v hotelu Skalský Dvůr na Českomoravské vysočině. Plenární shromáždění bude dopoledne od 

10 hod. 

Zástupci ve výboru z EGÚ Brno (Procházka, T. Špaček) oznámili v souvislosti se svým pracovním 

vytížením požadavek na změny ve výboru. Pan Procházka oznámil rezignaci na předsedu výboru 

a současně na člena v Administrativní radě CIGRE. Pan T. Špaček písemně oznámil odstoupení 

z funkce člena výboru. 

Členové výboru na jednání rozhodli o kooptaci nového člena výboru, a to doc. Ing. Zdeňka Müllera, 

Ph.D., který byl na jednání pozván jako host a vyjádřil souhlas se svou účastí ve výboru. 

Nově doplněný výbor poté provedl volbu nového předsedy a také zástupce NK CIGRE ČR a SR v 

Administrativní radě, kterým je doc. Ing. Zdeněk Müller, Ph.D. Funkce hospodáře zůstává beze 

změny. 

Nový výbor tedy bude fungovat ve složení: 

 doc. Ing. Zdeněk Müller, Ph.D. – předseda výboru,

 prof. Ing. Josef Tlustý, CSc. – člen výboru, hospodář,

 doc. Ing. Anton Belan, Ph.D. – člen výboru,

 Ing. Svatopluk Vnouček, Ph.D. – člen výboru,

 Ing. Jiří Procházka – člen výboru.

Doc. Ing. Zdeněk Müller, Ph.D. je pověřen výborem k úkonům souvisejících se zápisem do spolkového
rejstříku.
Uvedené změny jsou dle stanov NK CIGRE ČR a SR, článku V., odstavce 6 platné od 1. 1. 2017. 

EGÚ Brno na jednání deklarovalo prostřednictvím hosta Ing. Zdeňka Špačka, CSc., statutárního 

ředitele společnosti, svůj záměr zůstat kolektivním členem NK CIGRE ČR a SR s několika 

individuálními členy. 

V souladu se stanovami není nutné provádět na nejbližším plenárním shromáždění nové volby 

výboru. 
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Ing. Procházka, dosavadní zástupce v Administrativní radě, oznámí změny zastupování NK CIGRE 

ČR a SR v tomto orgánu prezidentu CIGRE tak, aby mohla být změna zástupce oficiálně podle 

stanov mezinárodní rady pro velké elektrické sítě (CIGRE) oficiálně schválena celým tímto orgánem. 

2. Příprava konference NK CIGRE ČR a SR – Skalský Dvůr

Termín konference je stanoven na 29. – 30. 3. 2017 (středa – čtvrtek). Jarní prázdniny končí ve všech 

okresech 19. 3. 2016, veletrh Ampér v Brně na BVV je v termínu 21. – 24. 3. 2017, nemělo by tedy 

docházet k termínovému konfliktu s podobně zaměřenými akcemi. 

Konference bude navazovat na plenární shromáždění členů, bude začínat po obědě a končit druhý 

den po obědě. Konference bude podobně jako v předchozích letech rozdělena do 4 bloků, obsahově 

bude v jednotlivých blocích prezentován průnik ze studijních komisí (SC) a aktuální tematické činnosti 

z domácí scény. Rozpis 4 bloků, obsažených studijních komisí a odpovědných zástupců je 

následující: 

1. blok (středa odpoledne) – studijní komise A2, A3, B2, B3 – zajišťuje ČEPS (Ing. Vnouček)

2. blok (středa odpoledne) – studijní komise C1, C2, C5, C6 – zajišťuje EGÚ Brno (Ing. Procházka)

3. blok (čtvrtek dopoledne) – studijní komise B5, D2, D1, C3, C4 – zajišťuje EGÚ HV (Ing. Lachman)

– tematický referát – EGÚ HV

4. blok (čtvrtek dopoledne) – studijní komise A1, B1, B4 – zajišťuje ČVUT (prof. Tlustý)

Odpovědní zástupci zajistí tematický referát se zaměřením na aktuální problematiku 

v elektroenergetice. 

3. SEERC

Výbor rozhodl, že NK CIGRE ČR a SR bude hostovat jednání Technical Advisory Group (TAC) 

SEERC v březnu 2017. Mělo by se jednat o jeden až jeden a půl denní akci. Organizací je pověřen 

prof. Tlustý a doc. Müller z ČVUT. Tlustý domluví exkurzi na dispečink na ČEPS a na PREdi. 

Předpokládá se účast do 20 lidí (12-14 ze zahraničí, 4-6 z ČR a SR). 

Prof. Tlustý domluví s prof. Rainerem Hallerem, že by ZČU Plzeň mohla (návazně na TAC) pořádat 

jednání RWG02. Zvažuje se také účast prof. Farzaneho, který by na akci mohl uspořádat přednášku 

o námraze na vedení.

4. Členství 2017

Výbor pověřil jednatele a hospodáře k zajištění výběru příspěvků členů pro příští rok. 

Členské příspěvky odváděné do Paříže se drobně zvyšují, nicméně příspěvky na úrovni NK CIGRE 

ČR a SR zůstávají ve stejné výši. 

5. Různé

Výbor rozhodl, že NK CIGRE ČR a SR požádá o příspěvek na pořádání konference Skalský Dvůr 

sekretariát v Paříži z fondu na podporu akcí Národních komitétů. Termín podání žádosti je do 

30. 11. 2016, zajistí Ing. Procházka. 
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Příští jednání: čtvrtek 9. 2. 2017, na ČEPS, od 10 hod. za účasti zástupců SC + další (EGÚ HV). 

Pozvánku pošle Ing. Procházka. 

Zapsal: Špaček  




