Členství v Českém plynárenském svazu – cesta k informacím
a perspektivní budoucnosti v oblasti energetiky a techniky
Staňte se členem Českého plynárenského svazu (ČPS) – nezávislého sdružení
společností a odborníků působících v plynárenství a souvisejících oborech.
Pro koho je členství vhodné?

Co je naším posláním?

•

Organizace činné v plynárenském odvětví

•

Držitele energetických licencí

•

Stavitele a projektanty plynovodů

•

Montážní a servisní firmy

Pracujeme ve prospěch odborných zájmů a potřeb
plynárenského odvětví, zvyšujeme jeho odbornou úroveň,
zprostředkováváme přenos relevantních, odborných informací
a zastupujeme české plynárenství na mezinárodní úrovni.

•

Strojírenské společnosti

•

Dodavatele zařízení

•

Výzkumné a vědecké instituty

ČPS dále sdružuje inženýry, techniky a studenty vysokých škol,
jejichž specializace souvisí se zaměřením svazu.

S tímto cílem spolupracujeme především s Mezinárodní
plynárenskou unií, Eurogasem, Marcogazem, NGVA Europe,
tedy s nejkompetentnějšími mezinárodními, resp. evropskými
plynárenskými asociacemi. Na národní úrovni jsme aktivní
zejména v rámci Hospodářské komory ČR a Svazu průmyslu
a dopravy ČR.

Co nabízíme?

Co konkrétně děláme?

•

propagaci Vaší společnosti, jejích produktů a služeb
u odborné veřejnosti našimi komunikačními kanály, jako
jsou odborné konference či semináře, prostřednictvím
elektronického Newsletteru ČPS, odborného časopisu PLYN
a dalšími;

•

aktivní komunikací s odbornou i laickou veřejností
posilujeme image zemní plynu, stejně jako obnovitelných
a nízkoemisních plynů (především biometanu, syntetického
metanu a vodíku);

•

možnost ovlivnit podobu české legislativy skrze
denní komunikaci s relevantní českou státní správou
a prostřednictvím zastoupení v klíčových svazových
organizacích (SPČR a HK ČR);

•

propagujeme význam a výhody plynárenství v médiích;

•

prezentujeme obor a prosazujeme jeho zájmy před orgány
státní správy, asociacemi, odborovými svazy a spolky;

•

reprezentujeme a prosazujeme zájmy českého
plynárenství na mezinárodním poli, a především
v Evropské unii, v nadnárodních asociacích a sdílíme
informace se členy ČPS;

•

nejaktuálnější odborné poznatky z předních plynárenských
mezinárodních organizací a zahraniční praxe;

•

odborné poradenství a konzultace k celé problematice
plynárenství, včetně dodatečného výkladu pravidel praxe
a technických norem v oblasti plynárenství;

•

•

přístup k interaktivním pravidlům praxe (TPG, TDG, TIN)
a k normám ČSN přes virtuální knihovnu ČPS;

podílíme se na přípravě legislativy, která se plynárenství
dotýká; koordinujeme společná stanoviska členů ČPS
k relevantní legislativě;

•

•

celoživotní vzdělávání zaměstnanců v oboru plynárenství,
včetně problematiky nových plynů;

zpracováváme a vydáváme technické předpisy a příslušná
odborná stanoviska;

•

•

možnost potkávat se a networkovat s ostatními odborníky
na vzdělávacích akcích ČPS, na které budete mít jako
členové ČPS zvýhodněné účastnické poplatky;

zajišťujeme odborné vzdělávání a zvyšování kvalifikace,
vydáváme studijní a odborné materiály, včetně pořádání
konferencí, seminářů, školení;

•

spolupracujeme s odbornými domácími i zahraničními
organizacemi, ústavy, školami a dalšími institucemi s cílem
získávat a uplatňovat v českém plynárenství nejnovější
technické a vědecké poznatky.

•

silnou vazbu na relevantní VŠ a SŠ/SOU;

•

možnost podílet se na práci v pracovních výborech
a skupinách ČPS.

Jak se stát členem?
Pro více informací o členství v ČPS kontaktujte: cpsvaz@cgoa.cz.
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