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ZÁPIS Z ROZŠÍŘENÉHO JEDNÁNÍ VÝBORU NK CIGRE ČR A SR 

pátek 10. prosince 2010, Praha, ČEPS, 10:00 hod., místnost C107 

Přítomni:  členové výboru: Ing. Dagmar Kopejková, Ing. Jiří Procházka, Ing. Zdeněk Špaček, 
CSc., Prof. Ing. Josef Tlustý, CSc., zástupci v SC: Ing. Martin Kaňok, Ing. Petr 
Kopejtko, Ph.D, Ing. Igor Chemišinec, Ph.D, Ing. Jiří Malý, Ph.D 

Omluveni: výbor: Doc. Ing. Anton Belan, Ph.D, zástupci v SC: Ing. Jiří Steinbauer, Ing. Martin 
Beneš, Ph.D, Ing. Jiří Kunt, Ing. Jiří Velek 

Program jednání: 

1. Členské příspěvky za rok 2011 
2. Přihlašování nových členů 
3. Příprava Plenárního shromáždění 
4. Příprava navazujícího semináře NK 
5. Informace z Administrativní rady 
6. Různé 

Ad 1. Členské příspěvky za rok 2011 

Pro rok 2011 byly zvednuta členské příspěvky odváděné do Paříže takto: 

– Individuální  člen I          74 € (nárůst 2 €) 

– Individuální  člen II         37 € (nárůst 1 €) 

– Kolektivní člen I  500 € (nárůst 20 €) 

– Kolektivní člen II 250 €( nárůst 10 €) 

Výbor diskutoval, zda je nutné reagovat na navýšení příspěvků odváděných do Paříže navýšením 
členských příspěvků do NK. Původně se měly členské příspěvky v NK pro rok 2010 zvedat, což bylo i 
odsouhlaseno na plenárním shromáždění 16. března 2009 z důvodu placení DPH za příspěvky 
odváděné do Paříže. Vzhledem k tomu, že na konci roku 2009 generální sekretariát oznámil, že 
status CIGRE byl ve Francii vyřešen a DPH se na členské příspěvky nebude od roku 2010 odvádět, 
rozhodl výbor pro rok 2010 neuplatnit původně schválené navýšení a členské příspěvky zachovat.  

Za rok 2010 se vybírali příspěvky původní z roku 2009, ne navýšené dle usnesení plenárky 
(navýšení bylo vyvoláno zdaněním DPH ve Francii, které ale bylo od roku 2010 zrušeno). 

Vzhledem k finanční rezervě NK se výbor rozhodl, že se příspěvek na příští rok nebude zvyšovat. 

Na jednání byly připomenuty související skutečnosti kolem členských příspěvků hrazených 
Národnímu komitétu, které jsou vyšší, protože kryjí náklady činnosti Národního komitétu. Na úrovni 
členských příspěvků hrazených Národnímu komitétu platí Individuální člen, je-li zaměstnancem 
kolektivního člena, poloviční částku. Členové ve studijních komisích musí být individuálními členy. 
V CIGRE je také zaveden status „mladého“ člena do 35 let věku, který má rovněž poloviční členský 
příspěvek, tato výhoda však platí pouze dva roky trvání členství. Konkrétní výše členských příspěvků 
je na webových stránkách NK (www.cigre.cz, www.cigre.sk). 

Ad 2. Přihlašování nových členů 

Vzhledem k většímu počtu zájemců o členství v poslední době výbor diskutoval proces 
přihlašování, poskytování informací a zajištění řádného přihlášení a jak tento proces určitým 
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způsobem automatizovat. Na webu bude předložen stručný popis akcí pro přihlášení do CIGRE i s 
přihlašovacím formulářem. Na internetových stránkách bude zpracována aplikace, která emailem 
upozorní členy Výboru NK. 

Přítomným byl předveden překlad informačního letáku o výhodách členství (překlad anglického 
letáku rozesílaného generálním sekretariátem v Paříži) k připomínkám. Z jednání vyplynuly tyto 
připomínky: 

• na leták je vhodné doplnit informaci, že přihlašování je možné pouze přes NK 

• také do záhlaví letáku dát kontakt na náš NK (v pracovní verzi byl původní kontakt do 
Paříže) 

• Místo poznámky „Dvě symposia“ dát poznámku „Symposia a konference …“ 

Ad 3. Příprava Plenárního shromáždění – 23. 3. 2011 

Bude rozeslán dopis všem členům NK s informací o plenárce a semináři, s výzvou na návrhy 
kontaktů zvaných účastníků. Zástupcům ve studijních komisích bude zaslán i seznam účastníků, kteří 
byly před dvěma roky zváni a kteří se skutečně zúčastnili. 

Změny ve výboru se nepředpokládají, všichni stávající členové vyjádřili ochotu pokračovat ve 
svých funkcích. 

Změny v revizní skupině: na plenárním shromáždění se musí vyřešit zástupce za SR v souvislosti 
s ukončením individuálního členství Ing. Kósi. Výbor na jednání pověřil Doc. Ing. Antona Belane, 
Ph.D., aby zorganizoval výběr vhodných kandidátů ze SR.  

Kontrola hospodaření za rok 2010 musí být provedena před plenárkou pouze 2 stávajícími členy 
revizní skupiny. 

Začátek Plenárního shromáždění byl stanoven na 23. 3. 2011 na 10 hodin a bude do 12 hodin. 
Do programu Plenárního shromáždění i navazujícího Semináře bude přidána poznámka, že pro 
pohodlnou dopravu je možno si ubytování zamluvit i o den dříve. 

Ad 4. Příprava navazujícího semináře NK – 23. 3. 2011 

Termín 23. – 24. 3. 2011, hotel Skalský Dvůr, od 13,00 hodin. 

Příprava programu: bude zachován zavedený formát, tj. rozdělení do čtyř tématických bloků, 
každý blok bude kromě základních a zajímavých informací z oblastí studijních komisí obsahovat 
tématický referát. 

1. blok – Silové části stanic a vedení zvn a vvn – zpravodaj Ing. D. Kopejková, tématický referát 
bude mít Ing. Velek na téma „Monitorování stavu a životnosti silových transformátorů v PS“, název 
upřesní. 

2. blok – Elektrizační soustavy (provoz a ekonomika) – zpravodaj Ing. Jiří Procházka, tématický 
referát „OZE v našich sítích“ – dohodne EGÚ Brno, a. s. Poznámka1: pánové Vnouček a Kasembe z 
ČEPS měli výborné přednášky na téma FVE. Dalším typem jsou pánové Novák a Fantík. 
Poznámka2: nedávat druhý tématický referát v tomto bloku, nechat prostor na diskusi. 

3. blok – Sekundární části stanic – podsystémy – SC C4, B4, B5 – zpravodaj Prof. J.Tlustý, 
tématický referát bude ještě upřesněn, nabízí se možnost tématu „Super Grids“, zajistí Ing. Kaňok 
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4. blok – Další činnosti studijních komisí CIGRE – neobsazené SC A1, C3, D1, D2, referuje a blok 
koordinuje Prof. J. Tlustý 

Na závěr semináře byla odsouhlasena exkurze a to buď do výtopny v Bystřici nad Pernštejnem, 
nebo do uranových dolů v Dolní Rožínce, prověření možností v dolech má na starost Ing. Jiří Malý, 
Ph.D. 

Očekávané náklady na plenárku a seminář jsou obdobné jako posledně, tj. cca 141 tis. Kč. 

Ad 5. Informace z Administrativní rady 

CIGRE chce zavést v Electře novou sekci „Scientific Papers“ – k tomu se vytváří „Editační 
komise“, jejímž předsedou je Prof. Gockenbach, shánějí autory článků i lidi do Editační komise. 

Ad 6. Různé 

• Web NK: V současnosti je upravován formální vzhled webových stránek. Členové výboru 
budou vyzváni, aby se na stránky podívali a poslali připomínku ke vzhledu i obsahu. 

• Příspěvek na pořádání WG: Ing. Sklenička žádá o příspěvek na večeři v souvislosti 
s pořádáním jednání pracovní skupiny, příspěvek byl schválen v obvyklé výši 600 Kč na 
osobu. 

• Informace ze SC na web: Každý zástupce v SC má povinnost dodat zprávu o činnosti 
SC za rok 2010 pro umístění na web (může být anglicky i ve formátu prezentace). 

 

 

Zapsal: Ing. Jiří Procházka, 23. 12. 2010 


