Usnesení 14. řádného sjezdu ČPS
14. řádný sjezd ČPS

a) Bere na vědomí
1. Výsledky voleb orgánů 14. sjezdu Českého plynárenského svazu.
2. Zprávu Revizní komise o činnosti v období od posledního sjezdu, včetně zprávy o
výsledcích kontroly hospodaření.
3. Výsledky voleb členů Rady a Revizní komise ČPS.

b) Schvaluje
1. Zprávu Rady o činnosti a hospodaření v období od posledního sjezdu ČPS.
2. Nové znění stanov ČPS.
3. Metodiku pro stanovení výše členských příspěvků a dalších plateb pro financování
činnosti Svazu a počtu hlasů členů pro Sjezd
4. Návrh hlavních směrů činnosti ČPS na období 2021-2024.
5. Jmenování čestnými členy ČPS:
 RNDr. Jan Valenta
 Ing. Roman Budinský

c) Ukládá Radě ČPS
Zajistit naplňování schválených hlavních směrů činnosti ČPS, které umožní dlouhodobou
prosperitu a budoucnost českého plynárenství.
Z pohledu bezprostředních příležitostí podmiňujících využití zemního plynu v krátkodobém
až střednědobém hledisku je úkolem ČPS na následující trienium:
1. Podporovat výrobu elektřiny a tepla ze zemního plynu (včetně prosazování plynu při
restrukturalizaci teplárenství jako primární náhrady za uhlí, akceptace plynu jako
klíčového přechodového paliva v environmentální legislativě EU a ČR, prosazování
předvídatelného a stabilního regulačního a finančního rámce pro rozvoj infrastruktury,
obhajování pozice plynu pro vytápění v sektoru služeb a u domácností a hájení
příznivého nastavení zpoplatnění uhlíku);
2. Podporovat plynovou mobilitu (včetně prosazování plynu jako disponibilního a
konkurenceschopného paliva v transformaci dopravního sektoru pro zajištění cílů na
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snížení emisí do roku 2030, legislativního rámce a pravidel trhu umožňujících sector
coupling mezi plynem/biometanem a dopravou a pobídek pro plynovou mobilitu).
ČPS se zároveň v následujícím trieniu musí věnovat aktivitám, které zajistí dlouhodobou
perspektivu plynárenství, konkrétně:
3. Zajistit připravenost plynárenství na dekarbonizaci a využití dekarbonizovaných plynů
(včetně optimalizace využití plynárenských aktiv, tvorby konceptu transformace
plynárenství, uplatnění plynárenské infrastruktury jako budoucí infrastruktury pro
přepravu, distribuci a skladování obnovitelných a dekarbonizovaných plynů, tvorby
pravidel trhu, podpůrné legislativy a vhodného regulačního rámce a dotačních
programů a iniciace mezinárodní spolupráce a sdílení know-how);
4. Připravit se na novou regulaci emisí metanu (včetně zajištění připravenosti na novou
legislativu a reportování a minimalizaci negativních dopadů na plynárenství).
Pro naplnění těchto cílů, ale taky pro zajištění bezproblémového provozu plynárenské
infrastruktury je důležité, aby Svaz průběžně:
5. Zajišťovat odborné vzdělávání a generační obměnu technických profesí (včetně
zajištění dostatku absolventů v relevantních technických profesích, integrace nových
plynů do vzdělávacích programů stávajících zaměstnanců, škol i učilišť a zajištění
kontinuity a kvality vzdělávání v oboru).

Pro účely naplňování hlavních směrů ČPS na následující trienium je klíčové efektivně
využívat a dále zlepšovat stávající nástroje, které má ČPS k dispozici, případně hledat nové
nástroje, především:
1. Zajišťovat technickou normotvorbu a vydávat odborná stanoviska;
2. Posilovat legislativně-strategickou agendu
3. Pokračovat v cílené Gas Advocacy kampani
4. Rozvíjet vnější vztahy a posilovat národní i mezinárodní spolupráci
5. Rozvíjet vlastní vzdělávací projekty a sdílení know-how
6. Zefektivňovat a zvyšovat přidanou hodnotu členství ČPS v mezinárodních
organizacích.
Paralelně s aktivitami zaměřenými vůči členům a sektoru plynárenství je potřeba i nadále
zajistit dlouhodobě udržitelný chod (po personální a ekonomické stránce) Českého
plynárenského svazu a dlouhodobé udržitelnosti výkonu Certifikačního orgánu GAS s.r.o.

………………………………………………
Předseda komise pro návrh usnesení
Praha, 10. 6. 2021
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