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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU A REVIZNÍ SKUPINY NK CIGRE ČR A SR 
Datum a místo konání: čtvrtek 11. února 2010 v EGÚ Brno, a. s.  
 
Přítomni:  členové výboru: Anton Beláň, Jiří Procházka, Zdeněk Špaček, Josef Tlustý, 

členové revizní skupiny: Karol Kósa, Zdeněk Vávra 
 
Omluveni:  člen výboru: Dagmar Kopejtková, člen revizní skupiny: Pavel Froněk 
 
Program jednání: 

1. Kontrola hospodaření za rok 2009 – revizní skupina 
2. Členské příspěvky za rok 2010 – informace o stavu 
3. Informace ze sekretariátu z Paříže (obnova členů SC, registrační proces na 

Zasedání CIGRE 2010). 
4. Schválení příspěvků na Zasedání CIGRE 2010 
5. Různé 

Poznámka: Ing. Dagmar Kopejtková poslala své připomínky a stanoviska k bodům jednání 
předem; Ing. Pavel Froněk provedl kontrolu hospodaření z důvodu nemožnosti účasti před tímto 
jednáním v Praze s Prof. Tlustým. 

Ad 1 Kontrola hospodaření za rok 2009 

Revizní skupina provedla kontrolu hospodaření za rok 2009. O výsledku kontroly je sepsána 
zpráva revizní komise. 

„Revizní skupina za přítomnosti tajemníka NK CIGRE ČR a SR a dalších členů výboru projednala 
a zkontrolovala hospodaření NK od 1.1.2009 do 31.12.2009. Ke způsobu vedení účtů a k výdajům 
nemá revizní skupina žádné připomínky.“ 

Ing. Pavel Froněk, který se nemohl čtvrtečního jednání zúčastnit, provedl kontrolu předem za 
účasti tajemníka Prof. Tlustého.  

Ad 2 Členské příspěvky za rok 2010 

Dopisy jsou rozeslány, zhruba polovina členů již příspěvky zaplatila. Za rok 2009 nejsou podle 
tajemníka Prof. Tlustého evidovány žádné dluhy na členských příspěvcích. 

Ad 3 Informace ze sekretariátu z Paříže 

Obnova členů ve studijních komisích: 

Obnova členů ve studijních komisích probíhá periodicky každé dva roky, podle harmonogramu 
centrální sekretariátu byl požadavek na nominace do 15. prosince 2009. Téměř všichni stávající 
členové pokračují v členství ve studijních komisích, členství v C2 ukončil Ing. Karol Kósa ze SEPS. U 
3 členů delegovaných v roce 2002 (Kočíš, Procházka, Vybíralík) již není možné další prodloužení, byli 
nahrazeni novými zástupci. Od roku 2010 by za NK CIGRE ČR a SR měli být tito zástupci v SC: 

SC Členství 
od roku Jméno zástupce za NK 

A1 Elektrické točivé stroje   neobsazeno 

A2 Transformátory 2006 Velek Jiří 
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A3 Zařízení vvn a zvn 2008 Kunt Jiří 

B1 Kabely   neobsazeno 

B2 Venkovní vedení 2006 Steinbauer Jiří 

B3 Elektrické stanice 2008 Kopejtková Dagmar 

B4 Stejnosměrné systémy (HVDC) 
a výkonová elektronika 2006 Tlustý Josef 

B5 Ochrany a automatiky 2008 Kaňok Martin 

C1 Rozvoj a ekonomika ES 2008 Beneš Martin 

C2 Provoz a řízení ES   neobsazeno 

C3 Vliv ES na životní prostředí   neobsazeno 

C4 Technické vlastnosti ES 2010 Kopejtko Petr 

C5 Trhy s elektřinou a regulace 2010 Chemišinec Igor 

C6 Distribuční soustavy a rozptýlená výroba 2010 Malý Jiří 

D1 Materiály a nové technologie   neobsazeno 

D2 Informační systémy a telekomunikace   neobsazeno 

  

Registrační proces na Generální zasedání CIGRE 2010: 

Centrální sekretariát dal každému národnímu komitétu volbu jednoho ze dvou 2 přístupů 
registrace, jeden způsob je přes národní komitéty, druhý způsob individuálně přímo na centrální 
sekretariát (CS). NK CIGRE ČR a SR zvolil druhý přístup – individuálně přímo na CS. 

Každý účastník si tak řeší registraci a platbu vložného sám přímo s CS v Paříži. Členům bude 
napsán informační email s pokyny. Výjimku v přímé registraci tvoří členové, kteří dostávají od 
národního komitétu příspěvek ve výši vložného (viz bod 4). Tito členové, popř. instituce budou 
informováni o příspěvku z NK a do 15.4.2010 zašlou tajemníkovi Prof. Tlustému potvrzení o účasti na 
Generálním zasedání v Paříži spolu s informacemi nutnými k registraci (podle registračního 
formuláře). Tajemník Prof. Tlustý za tyto členy provede registraci spolu s platbou vložného. 

Distinguished Members, CIGRE Medal & Honorary Membership pro rok 2010 

Výbor nenavrhl žádnou nominaci na některou z uvedených ocenění, které CS požaduje do půli 
nebo konce února. 

Zástupce v AC, kandidatura do StCo 

Výbor souhlasí s pokračováním předsedy Ing. Jiřího Procházky jako zástupce v Administrativní 
radě (AC), současně nenavrhuje žádného kandidáta do řídícího výboru (StCo). Kandidatury se mají 
do Paříže posílat do konce února. 

Kniha o historii CIGRE 

Příspěvek zpracovává Prof. Tlustý s dřívějším tajemníkem národního komitétu Ing. Wilmannem. 
Dokument dají k dispozici do konce února předsedovi, který zajistí revizi ze strany Ing. Petra 
Pavlince, CSc. A následný překlad. Do Paříže by to mělo být odesláno do konce března. 
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Ad 4. Schválení příspěvků na Zasedání CIGRE 2010 

Kritéria podpory: 

Výbor projednal a schválil kritéria poskytnutí příspěvku na účast na Zasedání CIGRE 2010 v 
Paříži takto: 

– Veškeré náklady pro předsedu výboru NK (současně člena Administrativní rady) a tajemníka 
NK CIGRE ČR a SR 

– Vložné dle tarifu 1 (tj. 750 € při registraci do 30.4.2010) v plné výši pro: 

– Ostatní členy výboru 

– Členové revizní skupiny 

– Autory referátů – maximálně 1 vložné na 1 referát 

– Aktivní členy SC 

– Zástupce škol – posoudí výbor Ad Hoc. 

– Mladí individuální členové do 35 let – posoudí výbor Ad Hoc. 

Výbor posuzoval předběžné možnosti a počty příspěvků, na zasedání CIGRE 2008 bylo přispěno 
celkem na 28 vložných, pro letošní zasedání doporučil rozsah podpory ve stejné výši. 

Rozhodnutí o podpoře: 

Výbor v souladu s navrženými kritérii projednal a schválil poskytnutí příspěvků na účast na 
Generálním zasedání CIGRE 2010 takto: 

– Veškeré náklady pro předsedu výboru NK (současně člena Administrativní rady) a tajemníka 
NK CIGRE ČR a SR – tj. celkem 2 vložné plus ostatní náklady spojené s cestou v celkové 
výši dalších 2 vložných 

– Vložné (750,- €) v plné výši pro: 

– Ostatní členy výboru – celkem 3 vložné (Špaček, Kopejtková, Belan) 

– Členové revizní skupiny – celkem 2 vložné (Froněk, Vávra) 

– Autoři referátů – celkem 3 vložné (vždy jednoho z autorů–popř. zástupce: D1-211, B2-
109: Švec–Lago– Bojda, C5-106: Němeček–Šolc) 

– Členové (včetně pozorovatelů) SC – celkem 7 vložných (ČEPS: Velek, Kunt, Kaňok, 
Elektrotrans: Steinbauer, ČVUT: Beneš, EGÚ Běchovice: Kočíš, OTE: Chemišinec) 

– Zástupci škol – celkem 6 vložných (VUT v Brně – 1, ČVUT Praha – 2, ZČU Plzeň – 1, 
STUBA – 1, TU Košice – 1) 

– SEPS – celkem 1 vložné 

– Ing. Jiří Hrabánek – celkem 1 vložné 

Celkový rozsah podpory je ve výši 27 vložných, což odpovídá návrhu tajemníka i revizní skupiny 
podle finančních možností NK CIGRE ČR a SR. 
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CIGRE umožňuje každému NK vyslat na Generální zasedání 2 mladé účastníky bez placení 
vložného. Podmínkou je věk do 35 let a skutečnost, že daný účastník ještě nebyl na Generálním 
zasedání. Výbor schválil, že těmito účastníky budou: Ing. Jiří Malý, Ph.D. z EGÚ Brno, a. s. a Ing. 
Petr Kopejtko Ph.D. z EGU HV Laboratory a.s., oba jsou nově nominovanými zástupci v SC od tohoto 
roku. 

Ad 5. Různé 

Ing. Kopejtková požádala o příspěvek pro organizování 2 jednání pracovních skupin: 

– ve dnech 8.–9.2.2010 zasedání WGB3-12 v Praze, příspěvek na večeři 600,- Kč na osobu – 
cca 12 lidí, tj. cca 7200 Kč, 

– ve dnech 1.–2.3.2010 zasedání WGB3-25 v Praze, příspěvek na večeři 600,- Kč na osobu – 
cca 10 lidí, tj. cca 6000 Kč. 

Příspěvky na obě akce byly výborem schváleny. 

 

Zapsal: Ing. Jiří Procházka 

EGÚ Brno, a. s., 12. února 2010 

 


