CONSEIL INTERNATIONAL DES GRANDS RÉSEAUX ELECTRIQUES
INTERNATIONAL COUNCIL ON LARGE ELECTRIC SYSTEMS

Národní komitét CIGRE ČR a SR

ZÁPIS Z PLENÁRNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ
ČLENŮ NK CIGRE ČR A SR
které proběhlo dne 25. března 2015 v hotelu Skalský Dvůr,
obec Lísek, Českomoravská vysočina

Účastníci Plenárního shromáždění NK CIGRE ČR a SR jsou zapsáni na prezenční listině.
Program:
1. Volba mandátové komise
2. Zpráva předsedy o činnosti NK CIGRE ČR a SR a o činnosti Administrativní rady CIGRE –
Ing. Jiří Procházka, předseda NK
3. Hospodaření za uplynulé období (2013 a 2014)
4. Návrh rozpočtu na rok 2015 a 2016
5. Členské příspěvky
6. Zpráva revizní skupiny – doc. Ing. Petr Toman, Ph.D., zástupce za RK
7. Volba členů výboru a revizní skupiny.
8. Úprava stanov (rekodifikace podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)
9. Diskuze k předneseným zprávám
10. Informace o činnosti ČK CIRED – doc. Ing. Petr Toman, Ph.D.
11. Diskuze – k metodám práce v NK, SC a WG
12. Usnesení
13. Různé
Jednání zahájil a řídil Ing. Jiří Procházka., předseda výboru.
Hlavní závěry jednotlivých bodů programu:
1. Volba mandátové komise
Byla navržena mandátová komise ve složení:
Ing. Petr Skala, Ph.D.
Ing. Juraj Chovanec
Ing. Martin Belatka
Byli navrženi ověřovatelé zápisu z plenárního shromáždění členů:
Ing. Jiří Malý, Ph.D.
Ing. Rudolf Milota
K tomuto návrhu nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka. Mandátová komise a ověřovatelé
zápisu byli zvoleni všemi hlasy.
2. Zpráva předsedy o činnosti NK CIGRE ČR a SR a o činnosti Administrativní rady
CIGRE – Ing. Jiří Procházka, předseda NK
Jednání výboru NK standardně 2x do roka – zápisy na www.cigre.cz
Činnosti zajišťované výborem:


obnova členské základny, výběr příspěvků



výběr z návrhů referátů na CIGRE Session, diskuse k výběru příspěvků
Národní komitét CIGRE ČR a SR
EGÚ Brno, a. s.
tel.:
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Hudcova 487/76a
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612 48 Brno – Medlánky
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obnova členství v SC, informace z AC, komunikace se sekretariátem v Paříži, probírání
finanční situace, schvalování příspěvků na pořádání jednání pracovních skupin CIGRE



příprava plenárky a semináře NK CIGRE

Činnosti zajišťované revizní skupinou: kontrola hospodaření NK


Ze všech jednání výboru NK zápisy umístěné na stránkách Národního komitétu www.cigre.cz
nebo www.cigre.sk. Z jednání 26. listopadu 2014:
o



Výbor navrhl jmenovat Ing. Františka Vybíralíka čestným členem CIGRE, vzhledem
k jeho dosavadnímu aktivnímu přístupu – bude odhlasováno v rámci Usnesení
Plenárního shromáždění Národního komitétu CIGRE ČR a SR

Referáty přijaté na CIGRE Session 2014:


J. Lago, L. Pavlov, M. Savčák (VÚJE, a.s.), J. Barniak (Laná, a.s.)
Limits of allowed ampacity of EHV/UHV overhead lines with ACSR and ACCC
conductors, in the specific climatic conditions of the Slovak Republic
Diskusní skupina SC B2, přednostní téma 3 (B2-305)



D. Kopejtková (DK Consultant), L. Kočíš (EGU HV Laboratory, a.s.),
J. Konrád (Unicorn Systems E s.r.o.)
Life-cycle Management of HV Substation Equipment
Diskusní skupina SC B3, přednostní téma 2 (B3-214)

Jednání Administrativní rady (AC):


25. září 2013, Kazaň, Rusko



23. srpna 2014, Paříž – CIGRE Session



26. srpna 2014, Paříž – CIGRE Session

Fórum Národních komitétů CIGRE – 27. srpna 2014 během CIGRE Session – účastnil se
Josef Tlustý (tajemník) a Zdeněk Müller.
Program 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.
Informace z AC 23. 8. 2014 – Scientific Electra
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



Z diskuse: obtížnost získání příslušného „Impact factoru“ (záležitost na několik let)
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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. vs. Ing.).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.
Předkládání návrhů referátů na 46. CIGRE Session 2016:


Do 30.6.2015 synopse
do 12.10.2015 potvrzení o přijetí/zamítnutí
do 15.2.2016 plný referát



Termín předložení referátů výboru NK – do 29. 5. 2015 elektronicky na adresu
jiri.prochazka@egubrno.cz



Hlavní autor musí být členem CIGRE (individuální nebo reprezentant kolektivního člena).



Referát zaměřen na 1 přednostní téma (ne více).



Synopse (minimálně 500 slov) by měla popsat obsah referátu.



Formální úprava – vzor (viz. příloha "Synopses Sample page.doc").



Synopse by měla být Národnímu komitétu zaslána v angličtině (může být i v
češtině/slovenštině).



Seznam přednostních témat včetně vzorového souboru pro synopsi je na webových
stránkách: http://www.cigre.cz/ a http://www.cigre.sk/, http://www.cigre.org, přednostní témata
(Call for papers) také v prosincovém čísle Electry

3.

Zpráva o hospodaření za r. 2013 a 2014

4.

Návrh rozpočtu na r. 2015 a 2016

5.

Členské příspěvky

6.

Zpráva revizní skupiny – doc. Ing. Petr Toman, Ph.D., zástupce za RK

Tyto výše uvedené části jsou přiloženy formou samostatné přílohy.
7.

Volba členů výboru a revizní skupiny
Kandidáti na nový výbor (od 25. 3. 2015):


Ing. Jiří Procházka



Ing. Tomáš Špaček



prof. Ing. Josef Tlustý, CSc.



Ing. Milan Kovařík



doc. Ing. Anton Beláň, PhD.

Kandidáti na novou revizní skupinu:


doc. Ing. Petr Toman, Ph.D.



Ing. Ľuboš Skurčák



Ing. Jan Špetlík

K tomuto návrhu nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka.
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8.

Úprava stanov (rekodifikace podle zákona (č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

Bylo prezentováno předem rozeslané nově navrhované znění stanov, které respektuje současnou
legislativu ČR v této oblasti.
9.

Diskuze k předneseným zprávám
o V rámci diskuze byla zmíněna možnost pozdějšího pořádání plenárního shromáždění a
semináře z důvodu došlých plateb – v dubnu
o Byly diskutovány důsledky změn stanov

10. Informace o činnosti ČK CIRED – doc. Ing. Petr Toman, Ph.D.
 Informace o společných pracovních skupinách CIRED a CIGRE
 Viz www.ckcired.cz
11. Diskuze – k metodám práce v NK, SC a WG
 Diskutována možnost pořádání kolokvia CIGRE v ČR (nebo podobně rozsáhlé akce vč.
pořádání jednání příslušné SC) – výzva pro zástupce v SC. Tyto akce se obvykle konají
v liché roky (kdy není Zasedání v Paříži), pro pořádání akce je nutné sehnat sponzory, ale je
také možné počítat s příspěvkem z generálního sekretariátu v Paříži. Akci je nutné plánovat
hodně dopředu, z toho důvodu je vhodné přemýšlet o roku 2018 nebo 2019.
12. Usnesení
Plenární shromáždění schvaluje:
o

jmenování Ing. Františka Vybíralíka čestným členem NK CIGRE ČR a SR

o

zprávu výboru o činnosti NK CIGRE ČR a SR za uplynulé období

o

zprávu výboru o hospodaření za uplynulé období (r. 2013 a 2014)

o

rozpočet na r. 2015 a 2016

o

výši, termín a způsob placení členských příspěvků na r. 2015 a 2016

o

zprávu revizní skupiny

o

změnu stanov NK CIGRE ČR a SR ve verzi projednané na tomto plenárním shromáždění
členů NK CIGRE ČR a SR.

o

plán činnosti v dalším období

o

Plenární shromáždění bere na vědomí informaci o činnosti CIRED

o

Plenární shromáždění ukládá členům SC a WC pravidelně informovat o své činnosti na
www.cigre.cz (sk)

Ve všech výše uvedených záležitostech hlasovalo plenární shromáždění všemi hlasy pro
jejich schválení (58 hlasů pro schválení, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo).
Plenární shromáždění zvolilo:
o

členy výboru na další funkční období ve složení:
Ing. Jiří Procházka, Ing. Tomáš Špaček, prof. Ing. Josef Tlustý, CSc., Ing. Milan Kovařík,
doc. Ing. Anton Beláň, PhD.

Členové výboru byli zvoleni 55 hlasy, žádný hlas nebyl proti, 3 hlasy se zdržely hlasování.
o

členy revizní skupiny na další funkční období ve složení:
doc. Ing. Petr Toman, Ph.D., Ing. Ľuboš Skurčák, Ing. Jan Špetlík

Členové revizní skupiny byli zvoleni 57 hlasy, žádný hlas nebyl proti, 1 hlas se zdržel
hlasování.
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Zapsal:
Ing. Jiří Procházka, předseda výboru NK CIGRE ČR a SR, březen 2015
Přílohy:
Prezentace – zpráva o činnosti NK CIGRE ČR a SR a o činnosti Administrativní rady CIGRE
Prezentace – zpráva o hospodaření NK CIGRE ČR a SR za roky 2013-2014
Zpráva revizní skupiny
Prezentace – informace o činnosti ČK CIRED
Nové znění stanov NK CIGRE ČR a SR schválené na plenárním shromáždění 25. 3. 2015
s vyznačením změn (v MS Word v režimu změn)
Ověřili (členové NK CIGRE ČR a SR):

Ing. Jiří Malý, Ph.D.

Ing. Rudolf Milota
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