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 ezávislé, nevládní a neziskové sdružení
manažerů, kteří mají ve své pracovní náplni
hospodárné získávání i využívání energie,
její přeměny a distribuci.

www.aem.cz

●	Pořádáme konference, semináře, kurzy a další odborné akce.
●	Vydáváme sborníky, odborné knihy a učební materiály.
●	Jsme vydavatelem časopisu Energetika.
●	Při AEM působí Sdružení velkých spotřebitelů energie (SVSE).
●	Sdružujeme významné energetické firmy, energetické experty
ze všech oborů energetiky, sledujeme vývoj a nové trendy
v oblasti energetiky a souvisejících oborů.
●	Podporujeme technické vzdělávání na všech úrovních.

AEM pořádá kurz TRH S PLYNEM
 ýuka probíhá na základě publikace
V
Trh s plynem, kterou v lednu 2016 vydala AEM
za podpory energetických společností, ve dnech

11. 1., 18. 1., 25. 1., 1. 2., 8. 2.
a 15. 2. 2019.

Přednášející:
Ing. Vlastimil Dvořák

poradenská a konzultační činnost

Ing. Oldřich Petržílka

člen dozorčí rady AEM a člen dozorčí rady OTE

Ing. Jan Zaplatílek
Obsah kurzu:
1.

Zemní plyn jako komodita a její specifické vlastnosti

2.

Dosavadní vývoj liberalizace trhu se zemním plynem

3.

Vnitřní trh s plynem podle energetické legislativy EU

4.

Plynárenství a jeho právní rámec v České republice

5.

Účastníci trhu s plynem a jejich role

6.

Organizace obchodu s plynem

7.	Obchodování s plynem na organizovaných trzích
a dvoustranné obchody
8.

Přeprava plynu

9.	Mezinárodní koordinace řízení soustav, plánování
rozvoje a provozu a dispečerské řízení
10. Skladování plynu
11. Zúčtování odchylek

ředitel odboru plynárenství a kapalných paliv, MPO

Ing. David Kučera, MBA
ředitel Energetické burzy Praha

Ing. Michal Slabý

vedoucí odboru strategie Net4Gas

Ing. Jiří Gavor, CSc.

jednatel ENA s.r.o., výkonný ředitel ANDE –
Asociace nezávislých dodavatelů energií

Ing. Lubor Veleba

generální ředitel innogy Gas Storage

Ing. Jakub Nečesaný, Ph.D., MBA

vedoucí odboru Bilance plynu OTE

Ing. Jaroslav Medvec

člen představenstva pověřený vedením obchodní
činnosti Pražské plynárenské Servis Distribuce

12. Přepravní a distribuční služby a tarify
13. Stavy nouze a práva a povinnosti účastníků trhu
14. Smlouvy na trhu s plynem
15. Regulace a regulované ceny
16. Měření množství plynu

Ing. Pavel Dočekal

šéf legislativy a regulace innogy

Ing. Michal Horálek
specialista OTE

Ing. Vladimír Outrata
člen Rady ERÚ

17. Produkty a ceny na trhu koncových zákazníků
18. Řízení rizik na trhu s plynem
19. Využití a struktura spotřeby plynu v ČR
20.	Mezinárodní trh, dlouhodobé importní kontrakty
a jejich vliv na ceny plynu na organizovaných trzích
21. Daně z energií
22. Informační systémy v plynárenství

Mgr. Jiří Krtička
specialista innogy

Ing. Jan Ruml

konzultant Českého plynárenského svazu

Ing. Jan Kanta

manažer útvaru Legislativa a trh, ČEZ, a. s.
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