Zpráva z jednání Administrativní rady CIGRE v roce 2016
Národní komitét ČR a SR

ZPRÁVA ZE DVOU JEDNÁNÍ ADMINISTRATIVNÍ RADY CIGRE – SRPEN
2016, V RÁMCI GENERÁLNÍHO ZASEDÁNÍ „CIGRE SESSION 2016“
V PAŘÍŽI
Obě jednání se konala v rámci generálního zasedání CIGRE 2016 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 20. srpna, druhé jednání bylo v úterý 23. srpna 2016.

1. JEDNÁNÍ – 20. SRPNA 2016
1) Zahájení jednání
Jednání zahájil a řídil prezident CIGRE pan Klaus Frohlich, přivítal přítomné, připomněl
„COMPLIANCE GUIDE of CIGRE“.
2) Zpráva ze Steering Comittee – Philippe Adam
 Revize Stanov a Rules of Procedures
 Volby nových činitelů CIGRE
 Právní otázky soudního sporu s bývalým generálním tajemníkem (Meslier)
 Finance
 Život v asociaci
 Strategický plán
 Marketink a komunikace
3) Zpráva Technické komise (TC) – Mark Waldron:
 Dobrá spolupráce
 Obměna předsedů u 8 SC
 Klíčové spolupráce a akce:


IEC – silná spolupráce na individuální úrovni jednotlivých SC



IEEE – OK



CIRED – prověřuje se, odlišná organizace v CIREDu, spolupráce na úrovni vybraných WG



Sympozia – potřeba plánování, byla diskutována otázka zavést v lichých rocích velkou
akci CIGRE podobnou Session v Paříži, ale někde mimo Evropu; po diskusi bylo
dohodnuto, že se půjde spíše cestou dobře připravených sympózií s větší účastí.

 Session 2016


Více referátů



Soutěž pro mladé členy



Opening panel



Forum tajemníků SC



Akce pro ženy v CIGRE

 Technická strategie


Jasná vazba na nový strategický plán CIGRE (CIGRE Strategic Plan – CSP) – „Power
System of the Future“ – není to o tématu distribuce vs. přenos, je to o systému.



Velká diskuse o větším propojení na „stakeholdery“ a politiky (decesion makers)
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Klaus Frohlich vyzval předsedy NK, aby podporovali větší propojení na zmíněné, CO a
prezident jsou k tomu potřeba a jsou připraveni napomoci.

 Technická strategie – struktura


A a B SC – jsou drobné mezery v tématech baterie, akumulace, technologie pro konečné
zákazníky, ale ne zásadní.



V C SC jsou dobrá témata, ale nejasné hranice mezi SC a odpovědnosti v tématech „subtransmission“

 Dotaz, kde všude jsou řešeny akumulační technologie: hlavně v C5 (z hlediska trhu, cen, atd.)
z hlediska technologie to není dobře pokryté.
 Jorgen Christensen (Dánsko): máme dobrou organizaci, ale neumíme do ní implementovat
nová témata, v minulosti to byly např. generátory VTE, dnes je to akumulace.
 Mohamed Rashwan: nemáme problém v technické oblasti, máme problém v politické oblasti
 Klaus Kleinekorte – dobrá poznámka o větrném byznyse. Energetici jsou zvyklí na témata:
bezpečnost zásobování, spolehlivý provoz, 40 let, ale tito hoši jsou zvyklí na témata „pojďme
investovat, urobme byznys, za 10 let to prodáme a jdeme někam jinam“.
4) Finanční zpráva – Richard Bevan:


Výsledky hospodaření za rok 2015 (lichý rok): -755 k€ (plán byl -1020 k€)



Očekávaný výsledek za rok 2016 (sudý rok): plán byl + 1360 k€, očekávaný výsledek
z 07/206 je +1047 k€



Predikce výsledku na rok 2017: cca -800 k€ a na rok 2018: +1293 k€



CIGRE portfolio (rezervy): na konci roku > 1500 k€



Doporučení pro AC: schválit návrh rozpočtu pro rok 2017 a fond pro podporu NK pro rok 2017



Ošetření největšího rizika: zrušení Session (např. z důvodu teroristických útoků) těsně před
zahájením, náklady by se pokryly z rezervních fondů. Pojištění takové akce by bylo dražší.



Rozpočet pro rok 2017 schválen



Fond pro podporu NK pro rok 2017 – celkem 50 k€, z toho 10 k€ na pořádání jednání AdCo
nebo SteerCo.
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5) Změna Rules of Procedures:


Hlavní změna spočívá v upřesnění volebního postupu, aby kandidát měl opravdu většinovou
podporu (nad 50%) – pokud nemá kandidát tuto podporu po první volbě (např. víc jak 2
kandidáti), jde se do 2. kola s dvěma kandidáty největšího počtu obdržených hlasů.



Druhá hlavní změna se týká Technical Council – upřesnění (posílení) pravomoci předsedy
TechnCo.



Třetí hlavní změna – přístup k volbě do SteerCo – týká se posledních 3 volených míst, tato
místa budou volena pouze těmi zástupci v AdCo, kteří již nemají zástupce v SteerCo
z důvodu geografického klíče.



Další drobné změny:


přejmenování Technical Committee na Technical Council;



přejmenování Pokladníka (Treasurer) na Viceprezidenta pro finance (Vice President
Finance);



systém odměn

6) Volby CIGRE 2016
Prezident – krátká prezentace každého z kandidátů:
 Clark W. Gellings – máme 3 velmi kvalitní kandidáty, pozitivně zhodnotil dosavadní vývoj;
profesionální kvalifikaci má, zkušenosti se CIGRE také;
 Mohamed Rashwan – ne mnoho mezinárodních organizací má 3 kvalitní kandidáty pro
prezidenta; jsme dobrovolnická organizace; profesionální kvalifikaci má, zkušenosti se CIGRE
také; je nutné se zaměřit na CEO a činnosti adresovat na jejich problémy a otázky;
 Rob Stephen – 35 let pracuje pro ESKOM (JAR); profesionální kvalifikaci má, zkušenosti se
CIGRE také; zaměstnán ve firmě, ale má podporu; chtěl by řešit NK (zkušenosti); chtěl by řešit
i distribuci; dát CIGRE dokumenty více známé na veřejnosti („Google je nenachází“); povzbudit
mladé.
Pokladník – krátká prezentace každého z kandidátů:
 Michel AUGONNET (France) – již v důchodu, pracuje na ½ úvazek (konzultant);7 let předseda
NK Francie, 4 roky ve SteerCo; manažerské zkušenosti; zná situaci francouzského fiskálního
práva; žije v Paříži, je k dispozici;
 Krešimir BAKIC (Slovenia) – 20 let člen AdCo, zkušenosti se CIGRE má, sleduje finanční
situaci; byl členem C1 a B2; výhoda – dlouhodobé zkušenosti ve výzkumu, potom v TSO; NK je
jako soukromá společnost (?), mají smlouvu s nějakou elektroenergetickou radou ve Slovinsku;
mají 100 ekvivalentních členů; pohled člověka z malého NK;
Volba 3 zástupců do SteerCo neobsazených geografickým klíčem
7) Zpráva z Generálního sekretariátu (Central Office – CO) – Philippe Adam:
 Členství – obnova členství je problematická: jen 40 % členských příspěvků je vybráno k 31.3.
(dle stanov by mělo být 100 %)
 General Assembly: vždy do 30.6. (korespondenčně), pak na Session
 Publikace – Electra, TB, CIGRE Science …, Green Book – dosud vyšly 3, předpoklad je 2
ročně;
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 IT – do konce roku 2016 budou zrekonstruovány stránky e-cigre.org
 Tutoriály – je celkem 2000 registrací na tutoriály.
8) Zprávy z regionů:
AORC (Asie – Oceánie):
 12 zemí (Australia, China, Gulf Cooperative Council, India, Indonesia, Iran, Japan, Jordan,
Korea, Malaysia, New Zealand, Thailand); předsednictví se střídá po 2 letech;
NRCC (The Nordic Regional Council of CIGRE):
 Švédsko, Norsko, Dánsko, Finsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Island
 Rotace po jednom roce – vždy ze země hostící setkání
SEERC (jihovýchodní Evropa):
 První konference Portoroz – 7.-8. června 2016, dostali 200 nabídek na referát, vybráno 94
referátů na 4 témata (92 prezentací), 330 účastníků z 26 zemí, účast byla zdarma i pro země
z neCIGREstických zemí (Albánie, Kosovo, Bulharsko)
9) Život asociace
 Nárůsty členství jsou způsobeny členy z řad studentů
 NK v problémech: Lybie, Venezuela
 Potenciály nových NK jsou v Oceánii
10) Vztahy s druhými organizacemi
 IEC, IEEE-PES, CIRED – MoU
 ENTSO-E – pravidelné kontakty
 EDSO – kontakty
 APUA (Association of Power Utilities of Africa) – Partnership agreement in 2014/2015
 JICABLE –
 WEC – CIGRE pozváno na výroční konferenci
 Připravuje se MoU s Eurelectric
 Dalšími organizacemi s potenciálem možné spolupráce jsou Světová banka, IEA, PSCC,
AESIEAP
 Klaue Kleinekorte: Eurelectric je asociace asociací, je to převážně lobistická organizace –
hlavně jsou tam distributoři, část distributorů je sdružena v EDSO.
11) Různé
 Není pozvání pro jednání AdCo na rok 2017.
12) Datum a místo dalšího jednání AC:
Další jednání AdCo se uskuteční v rámci Zasedání v Paříži v roce 2016.
V Paříži dne 23. 8. 2016
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. Příslušné dokumenty k jednání AC jsou
k dispozici u předsedy výboru NK CIGRE ČR a SR Jiřího Procházky.
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2. JEDNÁNÍ – 23. SRPNA 2016
Jednání zahájil prezident pan Klaus Fröhlich, přivítal nové zástupce v Administrativní radě,
připomněl, že nové volby se již konají dle nových pravidel (schválených na General Assembly
předchozí den). Tajemník Philippe Adam volební proceduru stručně připomněl.
Agenda a stručné závěry z jednání:
1) Volba prezidenta
Kandidáti: Clark W. Gellings (USA), Mohamed Rashwan (CAN), Rob Stephen (JAR)
Výsledky 1. kola: celkem hlasovalo 81, 1 hlas neplatný, Clark W. Gellings (USA) 17 hlasů,
Mohamed Rashwan (CAN) 29 hlasů, Rob Stephen (JAR) 34 hlasů.
Výsledky 2. kola: celkem hlasovalo 82, Mohamed Rashwan (CAN) 29 hlasů, Rob Stephen (JAR)
53 hlasů.
Novým prezidentem CIGRE je Rob Stephen.
2) Volba pokladníka
Kandidáti: Michel AUGONNET (France), Krešimir BAKIC (Slovenia)
Výsledky celkem hlasovalo 82, Krešimir BAKIC (Slovenia) 20 hlasů, Michel AUGONNET (France)
61 hlasů, 1 hlas neplatný.
3) Volba předsedy Technické rady
Předsedou byl na další 2leté období zvolen aklamací potvrzen dosavadní předseda Mark Waldron
(UK).
4) 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 následujících tabulkách:
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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 2018) jsou
v následující tabulce, každý z kandidátů se krátce představil a sdělil své motivace pro kandidaturu:
 Edhem BIČAKČIĆ (Bosnia and Herzegovina) – obdržel 14 hlasů
 Jørgen S. CHRISTENSEN (Denmark) – obdržel 24 hlasů
 Ciprian DIACONU (Romania)
 Angel GALLEGO (Spain)
 Ja-yoon KOO (Korea) – obdržel 20 hlasů
 Alex LEVINZON (Israel)
 Mohamed RASHWAN (Canada) – obdržel 35 hlasů
 Thani AL KHUSAIBI (GCC) – obdržel 21 hlasů
Zvoleni byli 3 kandidáti s největším počtem: Mohamed RASHWAN, Jorgen Christensen a Thani
AL KHUSAIBI.
5) Volba 2 zástupců z AC do Technické rady
Kandidáti byli 2, pan Gilberto ENRIQUEZ HARPER z Mexika a paní Liisa HAARLA z Finska.
Jmenování je na 2 roky, oba kandidáti byly schváleni aklamací (žádný hlas proti, nikdo se
nezdržel).
6) Delegování finanční pravomoci prezidentu
V souladu s článkem 14 ve stanovách a v Rules Of Procedures. Pravomoc byla aklamací udělena.
7) Datum a místo dalšího jednání AC
Zatím je v jednání. Možnosti pro rok 2017: 1) Nový Zéland 9.-15. září, bude zde koloqium; zvažuje
se také Indie – meeting SC B1. Koncem května bude sympozium v Dublinu v Irsku, v listopadu
bude řečeno, jestli by to bylo možné. Volbou Ad-Hoc byl doporučen Nový Zéland (23 hlasů proti
19 hlasům pro Indii).
V Paříži dne 23. 8. 2016, 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

srpen 2016

Strana 6

