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Školení ČPS 2019 
ORGANIZACE TRHU SE ZEMNÍM PLYNEM 

 
Termín: 

6. - 7. listopadu 2019 
 

Místo konání: 
U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 

 
 
 
Cílem tohoto školení je představit hlavní oblasti organizace trhu s plynem a přispět tak 
k rozvoji komplexního mixu znalostí, který je v dnešní době k úspěšnému působení na trhu 
velmi potřebný. V průběhu školení se dozvíte zajímavé informace například z oblasti 
legislativy, fungování velkoobchodu a retailu, cenotvorby a souvisejících smluv či praktických 
možností využívání české plynárenské infrastruktury vč. přepravní soustavy či zásobníků 
plynu. 
 
Zástupci Energetického regulačního úřadu, OTE, provozovatelů přepravní soustavy, 
zásobníků plynu a distribučních soustav či samotných obchodníků Vám představí mimo jiné 
následující témata: 
 

• základní právní rámec obchodování se zemním plynem, 
• smlouvy, produkty, ceny, systémy a praktické nástroje pro obchod s přepravní, 

skladovací a distribuční kapacitou,  
• smlouvy a obchodní systém OTE, a to včetně vnitrodenního trhu, 
• nominace a systém balancingu na českém trhu,  
• možnosti obchodování s komoditou či 
• dodávka koncovým zákazníkům. 

 
 
Věříme, že toto školení svým obsahem a skladbou přednášejících nabízí unikátní možnost 
k získání v praxi využitelných dovedností a kontaktů. Budeme proto velmi rádi, když tuto 
informaci předáte i svým kolegyním a kolegům, kteří se zabývají nejen nákupem a prodeje 
zemního plynu. 
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Program 

6. listopadu. 2019  
 
8:45–9:00  Prezence účastníků  
 
9:00 Zahájení školení  

 
Blok I Úvod a právní rámec obchodování s plynem 
1.  Právní rámec plynárenství v ČR - Svoboda Martin - ERÚ 
2.  OTE a jeho úloha - Jakub Nečesaný - OTE 
3.  Specifika ochrany spotřebitele v plynárenství - Svoboda Martin - ERÚ  
 
Blok II Praxe z obchodního pohledu 
1.  Přeprava plynu - Tomáš Vyležík - NET4GAS, s.r.o. 
2.  Skladování - Zbyněk Pokorný - Gas Storage, s.r.o. 
3.  Distribuce plynu -  Tomáš Kousal - GasNet, s.r.o. 

 
16:30  Ukončení školení 
 
7. listopadu. 2019  
 
8:45–9:00   Prezence účastníků  
 
9:00 Zahájení školení  
 

Blok III Další aspekty obchodování a trhu s plynem 
1.  Nominace, trh OTE - Jakub Nečesaný - OTE 
2.  Balancing (pravidla) - Jakub Nečesaný - OTE 
3.  EFET smlouvy, Trading Screens, Prodej koncovým zákazníkům  

- Peter Paulis - MND a.s. 
 
13:30  Ukončení školení 

 
 
 
 
 
Lektoři:  
Přednášejí odborníci a lektoři registrovaní v systému odborného plynárenského vzdělávání 
a další odborníci z praxe.  
 
UPŘESNĚNÍ PROGRAMU VYHRAZENO 
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Organizační pokyny 
 
ORGANIZAČNÍ GARANCE: VLOŽNÉ:  
Český plynárenský svaz Vložné činí:  7800 Kč vč. DPH 
U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle sleva pro členy ČPS a abonenty ČPS Online 
 Vložné oba dny činí 7500 Kč vč. DPH 
ODPOVĚDNÁ OSOBA: 
František Sochor 
Tel.: 721 464 156 
e-mail: vzdelavani@cgoa.cz VLOŽNÉ ZAHRNUJE: 
www.cgoa.cz, www.gasinfo.cz sborník přednášek, občerstvení 
 
ÚHRADA ÚČASTNICKÉHO POPLATKU: 
Po skončení školení Vám bude vystaven daňový doklad do 15 dnů po uskutečněném 
zdanitelném plnění dle § 21 zákona č. 235/2004 Sb.  Při platbě, prosím, uveďte číslo faktury 
jako variabilní symbol, specifický symbol je 19110605. 
Při písemném zrušení přihlášky do 4 dnů před termínem školení účtujeme manipulační 
poplatek 500 Kč. Při zrušení přihlášky po tomto datu budeme účtovat plné vložné. 
Zastoupení účastníka je možné a vítané. V případě neúčasti se poplatek nevrací, účastnické 
materiály zašleme poštou. 
 
MÍSTO KONÁNÍ: 
U Plynárny 223/42, 140 21 Praha 4 – Michle  
zasedací místnost č. 127 
 
DOPRAVNÍ SPOJENÍ: 
Ze stanice metra „C“ Kačerov autobusem č. 150  
ze stanice metra „B“ Karlovo nám. TRAM č. 14 
ze stanice metra „C“ I.P.Pavlova TRAM č. 11 
do zastávky Plynárna Michle. 
 
Vjezd k sídlu ČPS:  
musí se zajet až před vrátnici se závorou a před ní zabočit vlevo.  
Brána hned u vjezdu do areálu je zamknutá. 
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