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

Specialista pro evropskou legislativu a 
strategické dokumenty 

Vhodné pro absolventy 

Náplň práce: 

• Vyhledávání, sledování a analýza relevantních evropských strategických studií v oblasti 

plynárenství, příprava krátkých résumé pro členy ČPS 

• Sledování, analýza evropských legislativních návrhů v rámci revize plynárenské legislativy 

a příprava a koordinace stanovisek ČPS k nim 

• Komunikace stanovisek ČPS k evropským legislativním návrhům a ke strategickým 

dokumentům směrem k relevantním zástupcům státní sféry 

• Sledování postupu přípravy legislativních i nelegislativních aktů v oblasti energetiky, 

životního prostředí a EU ETS v Evropské komisi, v Evropském parlamentu a na Radě 

• Pravidelné sledování a vyhodnocování strategických priorit v oblasti plynárenství – 

zejména role plynu a plynárenství do roku 2050, komunikace těchto priorit směrem ke 

členům ČPS 

• Analýza přijatého zimního elektroenergetického balíčku a možnosti jejího překlopení do 

plynárenství  

• Monitoring činnosti evropských institucí (Evropská komise, Evropský parlament, Rada), 

sledování pracovních programů a veřejných konzultací s ohledem na strategie 

v plynárenství, dopravě, sector coupling a novou éru energetiky a proaktivní zapojení ČPS 

do tohoto procesu. 

• Monitoring činnosti relevantních evropských orgánů a sdružení (ENTSO-G, Eurogas, 

ACER, CEER, a další) 

• Analýza možností vyššího podílu obnovitelných plynů v plynárenství a identifikace 

možných problémů a témat k řešení 

• Sledování evropských diskusí o budoucí roli plynu (nejen zemní plyn, ale i obnovitelné 

plyny) a plynárenské infrastruktury s ohledem na dekarbonizační cíle EU 

Požadavky: 

VŠ ekonomického, právního směru nebo technického směru 

Min. teoretická znalost evropské agendy 

Min. teoretická znalost energetiky 

Výborná znalost AJ, další jazyk velkou výhodou 
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MS Office 

Nabízíme: 

Pružná pracovní doba 

Stravenky hrazené v plné výši zaměstnavatelem 

Sociální fond ve výši 6 000 Kč/rok 

5 týdnů dovolené 

Příspěvek na penzijní/životní pojištění 

Možnost účastnit se interních vzdělávacích kurzů v oboru plynárenství 

Kontakt: 

Životopis zasílejte do 28.2.2019 na email veronika.vohlidkova@cgoa.cz 
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