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Český plynárenský svaz, U Plynárny 223/42, 140 00  Praha 4 

ČSOB, a. s. - č. ú.: 17478393/0300, IČO: 00409928, DIČ: CZ00409928 

Tel.: +420 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, ekonom: +420 241 049 724 

Časopis PLYN: tel.: +420 241 049 722, e-mail: plyn@cgoa.cz 

Specialista energetické legislativy a 
strategie 

Náplň práce: 

• Analýza relevantních strategií a legislativy v sektoru dopravy v oblasti klimaticko-

energetické politiky EU  

• Public Affairs v oblasti užití zemního plynu a biometanu v dopravě 

• Public Affairs v oblasti podpory a rozvoje nových a efektivních způsobů užití plynu jako 

kogenerace, mikrokogenerace a makrokogenerace, výroba biometanu a další oblast užití 

plynu ve vytápění 

• Zpracování statistik, analýz a predikcí v oblasti užití plynu v dopravě, vývoje užívání 

plynových automobilů v ČR 

• Spolupráce se zástupci plynárenských společností, se státní správou a s dalšími externími 

subjekty zaměřenými na užití plynu v dopravě a v kogeneraci 

• Příprava, případně koordinace přípravy, zpracování a vydávání stanovisek a tiskových 

zpráv k jednotlivým legislativním návrhům, důležitým událostem a novinkám v 

plynárenství a zajištění jejich komunikace ke státní správě 

• Aktivní účast a zastupování ČPS na jednáních NGVA Europe 

• Spolupráce s COGEN Czech 

Požadavky: 

VŠ se zaměřením na energetiku nebo VŠ technického nebo ekonomického směru 

Praxe v oblasti energetiky nebo v dopravním sektoru výhodou, ne nutností 

Analytické dovednosti, schopnost vidět problém v celkovém kontextu  

Samostatnost a spolehlivost 

Znalost AJ (min. B2), další jazyk výhodou 

Nabízíme: 

Získání komplexních znalostí o plynárenství na evropské i národní úrovni 

Zajímavou a různorodou práci 

Možnost účastnit se interních vzdělávacích kurzů v oboru plynárenství 

Pružná pracovní doba 

Stravenky hrazené v plné výši zaměstnavatelem 
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Sociální fond ve výši 6 000 Kč/rok 

5 týdnů dovolené 

3 dny zdravotního volna 

Příspěvek na penzijní/životní pojištění 

Kontakt: 

Nástup možný k 1. červenci 2021 a dále.  
Životopis zasílejte na email veronika.vohlidkova@cgoa.cz 
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