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Podzimní plynárenská konference 2018 

Jsme připraveni na nástup nové éry energetiky? 

 

 O plynárenství ve světovém a evropském kontextu jednalo v Praze 
320 odborníků na energetiku 

 Plyn má budoucnost! 

 ČPS je připraven sehrát klíčovou roli při vyjednávání o energetické legislativě 
na národní i evropské úrovni 

 
Praha, 9. listopadu 2018 – Největší plynárenská konference v České republice 
se uskutečnila ve dnech 5. a 6. listopadu v Praze. Záštitu nad 25. ročníkem Podzimní 
plynárenské konference převzala společnost E.ON Česká republika.  
 
Letošní nabitý program konference za přítomnosti významných představitelů vrcholového 
managementu energetických firem, evropských institucí i české státní správy potvrdil, že tato 
akce má co nabídnout. Témata jako Evropa volá po dekarbonizaci energetiky a ozeleňování 
plynu se prolínala oběma dny. Za vším stojí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2018/842 ze dne 30. května 2018 o závazném každoročním snižování emisí skleníkových 
plynů členskými státy v období 2021–2030 přispívajícím k opatřením v oblasti klimatu 
za účelem splnění závazků podle Pařížské dohody a o změně nařízení (EU) č. 525/2013. 
 
Úvodní projev patřil Martinu Záklasníkovi, jednateli společnosti E.ON Česká republika, který 
vyzval zástupce plynárenství k vyšší aktivitě při prosazování svých zájmů prostřednictvím 
ČPS. Náměstek ministryně MPO René Neděla uvedl, že základním nástrojem pro plnění cílů 
EU v oblasti OZE, emisí a úspor do roku 2030 bude národní klimaticko-energetický plán. 
Připustil i následnou změnu státní energetické koncepce.  
 
V rámci programu byly diskutovány hlavní způsoby využití plynu při postupné dekarbonizaci 
energetiky, jako jsou paroplynky, biometan, CNG, LNG nebo P-t-G. 

 

Klíčová sdělení  
 

 Dekarbonizace nemůže být dosaženo bez plynů a plynárenské infrastruktury. 

 ČPS musí hrát klíčovou roli při tvorbě budoucí legislativy na české i evropské úrovni. 

 Podzemní zásobníky mají svoji nezastupitelnou roli. 

 Záměna uhlí za plyn výrazně napomůže plnit závazky snižování emisí CO2. 

 Je třeba zaměřit se na bezpečnost dodávek a podporovat jednotný trh a konkurenční 
prostředí. 

 3. vlna kotlíkových dotací by neměla zahrnovat kotle na uhlí s ohledem na stav 
znečištění v ovzduší v ČR. 
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 Energetika je zodpovědná za 75 % emisí skleníkových plynů, poptávka po energii 
roste. 

 Dejme prostor novým technologiím pro splnění závazků vyplývajících z Pařížské 
dohody. 

 
Nová výkonná ředitelka ČPS Lenka Kovačovská v samotném závěru konference poděkovala 
všem zúčastněným a pozvala je na příští ročník, který se bude konat ve dnech  
4.–5. 11. 2019. Upozornila také na skutečnost, že důležité informace, které ČPS průběžně 
komunikuje, se od října pravidelně objevují v Newsletteru ČPS. „Vzájemná interakce 
a aktivita vůči Bruselu bude pro příští období klíčová“, uvedla v samotném závěru Lenka 
Kovačovská. Plyn má budoucnost! 
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