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Zajímá Vás, jak bude vypadat budoucnost plynárenství? Přijďte si vyslechnout experty 
z plynárenských společnosti, kteří Vám blíže představí návrhy Evropské komise adresující sektor 
plynárenství a formující jeho budoucnost. Na školení budou diskutovány otázky jako zdali má 
plyn ještě svou roli ve vytápění budov, či zdali představuje nařízení o snížení emisí metanu 
v energetickém sektoru nákladově efektivní řešení fugitivních emisí z plynárenské infrastruktury? 
Jak vidí vodíkové hospodářství Evropská komise a jaká je role stávajících plynárenských 
společností  při jeho rozvoji? Jak bude nově vypadat posílení postavení a ochrany spotřebitele 
na trhu s plynem? Bude mít každý spotřebitel plynu doma inteligentní měřící systém? 
 
Určeno pro vedení společností nejen v oboru plynárenství a pracovníky legislativních a 
strategických oddělení. 

Program 

8:45 – 9:00 Prezence účastníků 

9:00 – 9:45 Představení návrhu plynárenské směrnice o společných pravidlech pro 
vnitřní trh s plyny z obnovitelných zdrojů, se zemním plynem  
a s vodíkem 
Jan Mazač, NET4GAS, s.r.o. 

9:45 – 10:30 Představení návrhu plynárenského nařízení o vnitřním trhu s plyny  
z obnovitelných zdrojů, se zemním plynem a s vodíkem 
Jan Mazač, NET4GAS, s.r.o. 

10:30 – 10:45 Přestávka 

10:45 – 11:30 Snižování emisí metanu v energetice – představení návrhu nařízení 
Evropského parlamentu a Rady  
Libor Čagala, GasNet, s.r.o. 

11:30 – 12:15 Představení Směrnice Evropského parlamentu a Rady o energetické 
náročnosti budov (EPBD)  
Aleš Pecka, GasNet, s.r.o. 

12:15 – 13:00 Přestávka 

13:00 – 14:00 SPECIÁL 
Zajištění evropské energetické bezpečnosti po vypuknutí války na Ukrajině 
Lenka Kovačovská, konzultantka v energetice 

UPŘESNĚNÍ PROGRAMU VYHRAZENO 

 

Nový evropský rámec  
pro dekarbonizaci trhu s plynem 

1.  prosince 2022, 9:00 hod 

Místo konání:  
Praha 4 - Michle, U Plynárny 223/42 
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Organizační pokyny 

ORGANIZAČNÍ GARANCE VLOŽNÉ  
Český plynárenský svaz Vložné standardní 2 240 Kč vč. DPH 
U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle Vložné pro členy ČPS a abonenty ČPS Online 
  1 950 Kč vč. DPH 
ODPOVĚDNÁ OSOBA  
Milena Jarošová VLOŽNÉ ZAHRNUJE 
Tel.: 731 502 092 přednášky, osvědčení, sborník 
e-mail: vzdelavani@cgoa.cz  
 
 
ÚHRADA ÚČASTNICKÉHO POPLATKU 
Po zaslání přihlášky Vám bude vystavena zálohová faktura. Při platbě, prosím, uveďte číslo 
faktury jako variabilní symbol. 
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 předáme. 
 
 
MÍSTO KONÁNÍ 
U Plynárny 223/42, vchod 56 B 
140 00 Praha 4 – Michle, 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 AUTEM 
Z ulice U Plynárny vjeďte dále do areálu (brána hned u vjezdu do areálu je zamknutá), jeďte až 
před vrátnici se závorou, před ní zatočte vlevo a pak znovu doleva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


