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Zásobníky jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu, válečný konflikt na Ukrajině 
jejich důležitost jen podtrhl. Víte, jaké jsou druhy zásobníků, čím se liší a znáte technologie k potřebné 
k vtláčení a těžbě? Jak si zásobníky plynu poradí se směsí zemního plynu s vodíkem? Na jakých 
principech funguje obchodování s kapacitou? Jakou legislativu byste měli znát v oblasti uskladňování 
zemního plynu? Co vše se změnilo v oblasti uskladňování zemního plynu od vypuknutí konfliktu na 
Ukrajině? To vše se dozvíte na tomto školení. 
 
Cílem školení je představit účastníkům principy uskladňování zemního plynu jak v rovině technické, tak 
v rovině obchodní a legislativní. Účastníci školení získají komplexní přehled o podzemním skladování 
plynu. Zaručujeme vám informace od předních expertů provozovatelů podzemních zásobníků plynu. 
. 

Program 

8:45 – 9:00 Prezence účastníků 

9:00 – 10:30 
 

Technické principy uskladnění zemního plynu 
Ing. Tomáš Diosi, Head of Asset Operation, RWE Gas Storage CZ, s.r.o. 

10:30 – 10:45 Přestávka 

10:45 – 11:10 Vodíková připravenost 
Ing. Petr Goluch, vedoucí PZP Štramberk, RWE Gas Storage CZ, s.r.o. 

11:10 – 11:25 Projekt MND Green Hydrogen 
Ing. Michal Sasín, ředitel Úseku New Business Development, MND a.s. 

11:25 – 11:35 Přestávka 

11:35 - 12:35 Obchodování s kapacitou a právní rámec uskladňování plynu 
Ing. Zbyněk Pokorný, obchodní ředitel, RWE Gas Storage CZ, s.r.o. 

 
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA 

 

Uskladňování zemního plynu v roce 2023 
- technické uložení plynu, projekty, 

obchodování s kapacitou, legislativa 

19. ledna 2023, 9:00 hod 

Místo konání:  
U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 / ON-LINE (MS Teams) 
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Organizační pokyny 

Závaznou registraci proveďte nejpozději 5 pracovních dnů před datem konání akce.  
 
ORGANIZAČNÍ GARANCE ÚČASTNICKÝ POPLATEK  
Český plynárenský svaz Vložné standardní 2 600 Kč vč. DPH 
U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle Vložné pro členy ČPS a abonenty ČPS Online 
  2 250 Kč vč. DPH 
ODPOVĚDNÁ OSOBA  
Ing. Jana Kymplová ÚČASTNICKÝ POPLATEK ZAHRNUJE 
Tel.: 731 50 20 91 PDF přednášky,  
e-mail: vzdelavani@cgoa.cz osvědčení zašleme na vyžádání 
 
ÚHRADA ÚČASTNICKÉHO POPLATKU 
Po přijetí přihlášky bude vystavena zálohová faktura na celou částku a bude zaslána na e-mail 
kontaktní osoby (bude obsahovat obvyklé náležitosti proforma faktury). Při platbě uveďte číslo 
zálohové faktury jako variabilní symbol. Daňový doklad bude zaslán na e-mail kontaktní osoby 
uvedené v přihlášce v termínu předepsaném zákonem. Přihláška je závazná. Zastoupení 
účastníka je možné. V případě neúčasti se poplatek nevrací, účastnické materiály předáme. 
 
POKYNY K REALIZACI ON-LINE (MS Teams) 
Přihlašovací údaje k on-line kurzu zašleme registrovaným účastníkům nejdéle dva dny před 
konáním. Pokud údaje neobdržíte, zkontrolujte, prosím, složku nevyžádané pošty, případně nás 
kontaktujte. 
 
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. 
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