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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU NK CIGRE ČR A SR 

Termín: 26. listopadu 2015 

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

Přítomni:  J. Procházka, T. Špaček, J. Tlustý, S. Vnouček 

Omluveni:  A. Belan 

Program jednání: 

1. Obnova zástupců ve studijních komisích 

2. Informace z Administrativní rady 

3. Informace z jednání SEERC (Regionální skupina států JV Evropy v rámci CIGRE) 

4. IFAC (konference byla schválena) – projednání naší účasti 

5. Podpora NK z Paříže 

Obnova zástupců v SC 

Většina stávajících členů pokračuje v dalším funkčním období 2016 – 2018 (v přiložené tabulce 
podbarveno světle zeleně). V případě B5 je pan Kaňok (již mu končí funkční období) nahrazen 
panem Vladimírem Nemanským z ČEPS. 

Pan Chemišinec a pan Konrád již nemohou pokračovat v dosavadních SC. U SC D2 zkusí pan 
Vnouček prověřit množnosti obsazení této SC zástupcem z ČEPS (někdo z útvaru pana Fantíka). 

Pan Malý již nebude pokračovat v SC C6. EGÚ Brno, a. s., zváží nominaci jednoho zástupce do SC, 
v úvahu připadají pánové Mařica nebo Skala do C1, event. pánové Malý nebo Skala do C5. 

Nová nominace bude do dosud neobsazené SC C2, členem bude nominován pan Zdeněk Müller 
z ČVUT. 

Dohodnuté změny jsou v tabulce podbarveny zeleně, změny a zatím nerozhodnuté jsou podbarveny 
žlutě. 

 

 

Zástupci NK CIGRE ČR a SR ve studijních komisích
obnova na období 2016-2018

Členství 
od roku

Jméno zástupce za NK
M-member
O-observer

Poznámka

A1 Elektrické točivé stroje 2012 Zeman František O pokračuje

A2 Transformátory 2014 Dončuk Jan O pokračuje

A3 Zařízení vvn a zvn 2014 Ullman Ivo M pokračuje

B1 Kabely neobsazeno

B2 Venkovní vedení 2014 Belatka Martin M pokračuje

B3 Elektrické stanice 2014 Spurný Petr O pokračuje

B4
Stejnosměrné systémy (HVDC)
a výkonová elektronika

neobsazeno

B5 Ochrany a automatiky 2016 Nemanský Vladimír M nový člen

C1 Rozvoj a ekonomika ES EGÚ Brno - Mařica, Skala ???

C2 Provoz a řízení ES 2016 Müller Zdeněk nový člen

C3 Vliv ES na životní prostředí 2014 Chovanec Juraj O pokračuje

C4 Technické vlastnosti ES 2012 Švancar Martin O pokračuje

C5 Trhy s elektřinou a regulace 2010 Chemišinec Igor EGÚ Brno - Malý, Skala ??? M nepokračuje

C6 Distribuční soustavy a rozptýlená výroba 2010 Malý Jiří (bez náhrady, nebude obsazeno) M nepokračuje

D1 Materiály a nové technologie 2015 Lachman Jan O pokračuje

D2 Informační systémy a telekomunikace 2012 Konrád Jan ČEPS (někdo od Fantíka)??? O nepokračuje

SC
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Informace z AC – Decision List 

Jednání administrativní rady bylo v srpnu v Malajsii, zástupce našeho NK CIGRE ČR a SR se nemohl 
zúčastnit a omluvil se. Z jednání je zápis a tzv. Decision List (je přílohou zápisu), zápis bude umístěn 
na stránkách NK CIGRE ČR a SR. 

Information of national power systems – email 9.9.2015 

Každý NK je požádán o poskytnutí základní informací o dané ES – do předepsaného formuláře 
prezentace PPT. EGÚ Brno navrhne vyplnění obsahu (v některých oblastech jsou požadované 
informace až příliš podrobné – tyto vyplníme pouze stručně) a pošle výboru ke schválení. 

SEERC 

Jedná se o dobrovolné regionální sdružení v rámci CIGRE, které má v současnosti 4 regionální WG: 

 RWG-01 Regional aspects on creation of NNA for new standard for overhead lines EN 50341 
– Convenor: Kresimir Bakic (Slovenia). 

 RWG-02 Regional perspective of shunt reactor introduction in the transmission system – 
Convenor: Maks Babuder (Slovenia) 

 RWG-03 Environmental and technical assessment for submarine cables siting issue in 
Mediterranean area – Convenor: Massimo Pompili (Italy) 

 RWG-04 The WG applies to field of system distributed generation and real-time system 
operation activities (SC C6) – Convenor: Yuriy Bondarenko (Ukraine) 

Webové stránky jsou http://www.cigre-seerc.org/. 

První evropská regionální konference SEERC bude 7.-8. ČERVNA 2016 v Portoroz, Slovinsko. 

Bylo dohodnuto, že NK napíše dopis o přistoupení k tomuto regionálnímu sdružení pro podporu 
spolupráce a výměnu informací v rámci evropského regionu. 

IFAC – schváleno  

Pan Neuman sdělil, že konference, které NK CIGRE ČR a SR dal záštitu, byla schválena. Konference 
má své stránky (http://www.ifac.ctdsg2016.cz/). Na stránkách jsou některé informace v rozporu 
s dohodnutými podmínkami naší záštity, především se jedná o způsob uvedení CIGRE (záštitu dává 
NK, proto musí informace začít tímto uvedením), dále o zástupce v National Program Committee 
(NOC), kde byl nominován pan Tlustý, na stránkách je uveden pan Procházka, v pořádku není ani 
název konference na webu. 

NK na to zareaguje a pošle panu Neumanovi dopis s upozorněním na uvedené nesrovnalosti. 

Ze strany pana Neumana je výzva k publikování referátů na konferenci. 

Podpora NK z Paříže (finanční dotace) na 2016 (email Philippe ADAM 9. 10. 2015): 

CIGRE dává finanční podporu národním komitétům na činnosti podporující CIGRE. Zde jsou některé 
základní informace: 

 https://fr.surveymonkey.com/r/NCFUNDING2016 

 Max 60 % rozpočtu 

 CIGRE konference na národní úrovni, Tutoriály (semináře), Colloquia nebo další mítinky 
obyvkle organizované ve spojení např. s jednáním SC. 

 Náklady vyjmuté z podpory: setkání organizovaná s dalšími organizacemi (např. komerční 
subjekty apod.). 
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 Definovány typy výdajů, které je možné krýt (nájem sálu, techniky apod.) a které ne 
(občerstvení, …). 

 Žádost musí být podána do 30. 11. 2015 

 Schvaluje ad-hoc skupiny (pokladník, předseda TC a 2 členové SteerCo) 

Bylo dohodnuto, že se pokusíme získat podporu na organizování semináře NK ve Skalském Dvoře 
v roce 2017 – proto je vhodné zamyslet se nad pozváním vhodné osobnosti (i ze zahraničí, přičemž 
by se daly náklady spojené s cestou krýt z podpory z Paříže).  

Rekapitulace úkolů: 

Procházka, Špaček: 

 Zvážit nominaci zástupce do SC (C1 nebo C5) – termín do 13. 12. 2015 

 Zpracovat do předepsané PPT šablony návrh základních informací o ES a poslat 
k připomínkám výboru – termín leden 2016 

 Návrh dopisu SEERC – termín leden 2016 

 Návrh dopisu na pana Neumana ve věci konference IFAC – termín leden 2016 

 Začátkem 2016 oslovit vedení OTE ohledně dalšího působení v CIGRE, především C5 

Vnouček: 

 Zvážit nominaci zástupce do SC D2 – termín do 13. 12. 2015 

Tlustý: 

 Zajistit výběr členských příspěvků a aktualizaci členů na rok 2016. 

 Oslovit zástupce ČKD do B4 (p. Kloutvor) 

 

Příští jednání: 

Leden až únor 2016 (projednání podpor na účast na CIGRE Session 2016). 

 

 

Zapsal: Procházka, Špaček 

Verifikovali: Belan 

 

 

Příloha: AC-2015-Decision+list+2015-08-31.pdf 

 


