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Specialista energetické legislativy 
a strategie 

Náplň práce: 
• Koordinace legislativní a strategické agendy v sektoru plynárenství v rámci pracovních 

skupin ČPS. 
• Monitoring energetické legislativy z oblasti energetiky, životního prostředí, dopravy a daní. 
• Monitoring činnosti státní správy (ministerstev, vlády, výborů PS PČR a Senátu) 

a evropských institucí (Evropský parlament, Rada EU a Evropská komise) v oblasti 
energetiky, životního prostředí, dopravy a daní. Účast na jimi organizovaných odborných 
akcích. 

• Monitorování možné státní finanční podpory pro sektor plynárenství v jeho celém 
hodnotovém řetězci. 

• Zajištění příslušných analýz včetně vyhodnocení dopadů relevantních legislativních návrhů 
a strategií na sektor plynárenství. 

• Analýza relevantních strategií v oblasti klimaticko-energetické politiky EU/ČR 
• Prosazování zájmů plynárenství v rámci přípravy energetické legislativy a strategií 
• Aktivní účast na přípravě a novelizaci/revizi/přezkumu/přepracovaného znění národních 

a evropských legislativních předpisů dotýkajících se plynárenství včetně komunikace 
s odpovědnými resorty státní a evropských institucí. 

• Spolupráce s národními (HK ČR, SP ČR, Hytep) a evropskými (Eurogas, Marcogaz, 
NGVA) asociacemi při připomínkování legislativních předpisů a strategických materiálů 
a účast na jednáních poradních orgánů asociací, včetně aktivního uplatňování stanovisek 
ČPS. 

• Navrhování témat a příprava podkladů pro ad hoc akce k propagaci plynárenství. 
• Zpracování příspěvků do výroční zprávy a informativních zpráv a Newsletteru ČPS. 
• Příprava odborných publikací a informací z plynárenství pro odbornou i laickou veřejnost. 
• Aktivní účast (přednášení, příprava programu) na konferencích a vzdělávacích akcích 

ČPS. 
• Proaktivní účast pracovníka na konferencích a vzdělávacích akcích z oblasti energetiky. 
• Spolupráce na vědecko-výzkumných projektech zpracovávaných ČPS. 
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Požadavky: 
• VŠ se zaměřením na právo, ekonomii nebo energetiku 
• Min. 1 rok praxe v oblasti energetiky  
• Min. teoretická znalost trhu s plynem 
• Analytické dovednosti, schopnost vidět problém v celkovém kontextu včetně schopnosti 

přistoupit k vyhodnocení možných dopadů 
• Výborné komunikační a prezentační dovednosti 
• Samostatnost a spolehlivost 
• Chuť učit se novým věcem 
• Výborná znalost AJ  
• MS Office (Word, Excel, PowerPoint) 

Nabízíme: 
• Získání komplexních znalostí o plynárenství na evropské i národní úrovni 
• Zajímavou a různorodou práci 
• Možnost účastnit se mj. interních vzdělávacích kurzů v oboru plynárenství 
• 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 

Kontakt: 
Životopis zasílejte na email tereza.navratilova@cgoa.cz 
 

 

 
 


