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Studie z oblasti energetiky a energetické bezpečnosti kladou na své řešitele řadu problémů 
vyplývajících z vysoce kompetitivního prostředí tohoto odvětví průmyslu. Mnohé soukromé i 
státní firmy a úřady jen velmi neochotně sdělují přesná čísla a informace; ze stejných důvodů 
je obtížné pracovat i s dlouhodobými strategiemi jednotlivých energetických hráčů. 

Mnohé dostupné informace a údaje navíc nelze brát za zcela průkazné  
a věrohodné, ať už kvůli malé důvěryhodnosti jejich předkladatelů, či kvůli technické 
nemožnosti přesná data získat. 

Autoři této studie proto kladli obzvláštní důraz na ověřování všech předložených 
informací pomocí kontroly z více zdrojů. V některých případech se nicméně i velmi 
důvěryhodné a respektované prameny výrazně rozcházely, a proto v případech, v nichž 
nebylo žádným způsobem možné data sjednotit, autoři textu s informací dále zacházeli jako s 
nepodloženou. Kromě mnoha desítek otevřených zdrojů, autoři využili i informace z 
rozhovorů, telefonních konferencí či diskusních sezení a studií poskytnutými předními 
odborníky v oboru. 

 
Upozornění: V rámci přípravy analýzy autoři kontaktovali reprezentanty soukromého i 
veřejného sektoru, jak v rámci České republiky, tak na Slovensku, v Maďarsku i 
v Polsku, své závěry a informace konzultovali jak s kompetentními orgány Evropské 
unie, tak se zástupci firem, odborných institucí i státní správy ČR, zemí Visegrádské 
čtyřky i dalších zemí. Vzhledem k citlivosti dané problematiky nicméně ve zprávě 
nebudou konkrétní osoby zmíněny a citovány. Autoři analýzy jsou si vědomi 
zodpovědnosti, která na nich díky tomuto rozhodnutí ve vztahu k dané zprávě spočívá. 
Základní motivací k tomuto kroku byla snaha získat maximálně otevřené a nezkreslené 
informace. V žádném případě však toto rozhodnutí žádným způsobem neovlivnilo 
věrohodnost překládaných informací, které autoři v rámci standardních analytických 
procedur podrobili násobnému ověření a případnému zpřesnění.  
 
Řešitel projektu:     Filip Černoch 
Vedoucí výzkumného týmu:    Petr Ocelík 
 
Vývoj a aplikace MEOS modelu:   Jan Osička, Jana Tůmová, Robert Šefr,  

Pavel Krajča 
Evropská unie:     Filip Černoch, Veronika Zapletalová 
SWOT analýzy:   Tomáš Vlček (ČR), Veronika Zapletalová (PR), 

Jana Kovačovská (SR), Jan Osička (MR) 
 
Odborná konzultace:   Alexander Duleba, Oldřich Petržilka, Mateusz 

Gniazdowski, Peter Ševce 
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Poděkování 
 
Řešitelský tým by na tomto místě rád poděkoval Ministerstvu zahraničních věcí České 
republiky, bez jehož laskavé podpory by tato studie nemohla vnizknout.  
 
Poděkování patří také všem partnerům Mezinárodního politologického ústavu a 
konzultantům, jejichž cenné připomínky a komentáře výrazně přispěly ke zkvalitnění 
předkládané studie. Patří mezi ně Česká plynárenská unie, Slovenská společnosť pre 
zahraničnú politiku a Ośrodek Studiów Wschodnich; jmenovitě pak Alexander Duleba, 
Mateusz Gniazdowski, Karel Hirman, Miroslav Mariaš, Oldřich Petržílka, Natália Soczó, 
Adrzej Szcześniak, Peter Ševce. Na vývoji modelu MEOS se podíleli Jana Tůmová, Pavel 
Krajča a Robert Šefr. Děkujeme rovněž oběma recenzentům, kteří na některé naše závěry 
vnesli tolik potřebný kritický pohled. V neposlední řadě potom děkujeme všem zástupců 
státní správy, EU, nevládních organizací i firem zemí V4, kteří obohatili studii o celou řadu 
jinak obtížně dostupných informací a poznatků. Řešitelský tým rovněž děkuje Mezinárodnímu 
politologickému ústavu za poskytnutí potřebného zázemí, bez nějž by studie nevznikla, a za 
štědrou podporu k publikaci textu. 
 
Současně dodáváme, že za následující text, a to včetně jakýchkoli nepřesností a pochybení, 
nesou odpovědnost výhradně autoři této studie. 
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1. ÚVOD 
 
Energetika se v posledních letech stala jedním z klíčových témat mezinárodních vztahů. Pro 
evropské země, dlouhodobě uvyklé předvídatelnému obchodnímu prostředí s poměrně 
nízkými cenami energií a stabilními dodávkami surovin, byl počátek nového tisíciletí 
nepříjemným procitnutím do “nového světa“ charakterizovaného snižující se domácí 
produkcí, napjatými vztahy s největším dodavatelem zemního plynu, Ruskou federací a 
úpornou snahou o dekarbonizaci evropské energetiky. Tato nová situace nás tak nutí 
k otázkám souvisejícím s energetikou přistupovat s mimořádnou pozorností.  
 
Nejinak je tomu i v České republice a šířeji středoevropském regionu reprezentovaném 
Visegrádskou čtyřkou. Jedním z hlavních problémů této oblasti je otázka dodávek zemního 
plynu, které jsou historicky navázány na hlavního (a leckdy jediného) dodavatele, Rusko.  
 
Aniž by bylo třeba zásadně zpochybňovat spolehlivost tohoto zdroje, která je v historické 
perspektivě na dobré úrovni, již samotný fakt existence několika tranzitních zemí a přirozená 
snaha o alespoň základní diverzifikaci vede země V4 k zvažování potřebnosti dalších 
tranzitních tras, případně dodavatelů.  
 
Tuto situaci mohou zásadním způsobem ovlivnit projekty chystané, či již budované 
infrastruktury, překreslující plynovodní mapu Evropy. Nord Stream, Nabucco, South Stream 
či LNG terminály; to vše může mít zásadní dopad na dodávky zemního plynu do střední 
Evropy.  
 

� Je proto nutné odpovědět si na tyto otázky: Jak mohou jednotlivé infrastrukturní 
varianty či jejich kombinace ovlivnit ekonomicky racionální rozložení toků plynu 
u zásobování a tranzitu ČR, případně dalších zemí V4? Jaký vliv může mít toto 
rozložení na skutečnou povahu toků? A která z nabízejících se infrastrukturních 
variant je tedy v zájmu těchto zemí?  

 
� Jak je možné danou variantu podpořit na půdě Evropské unie?  

 
� A následně, jak tento výzkum začlenit do kontextu vývoje evropské energetické 

politiky? Jaký doporučit samotné České republice postup při maximalizaci jejích 
(energetických) zisků na této úrovni, obzvlášť s přihlédnutím ke změnám v rámci 
Lisabonské smlouvy? 

 
Hledáním odpovědí na tyto otázky pověřilo Ministerstvo zahraničních věcí ČR v dubnu 2010 
Mezinárodní politologický ústav Masarykovy university. Výstupem výzkumu je tato analýza.  
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Jakým způsobem může realizace té či oné infrastrukturní varianty ovlivnit situaci ČR, 
respektive zemí V4? A který z chystaných projektů je tedy v jejich zájmu?  
 
Prvním problémem, kterému musel řešitelský tým čelit, bylo podložení odpovědi na tuto 
otázku ověřitelnými a věrohodnými daty. Aby mohla být analýza použita pro rozhodovací 
praxi relevantních zástupců státní sféry či odborníků, bylo třeba soustředit se na “suchá čísla“ 
a omezit politické či historické preference, médii a veřejností často vnímané jako jádro 
problému.  
 
Klíčovým nástrojem se tak zde stalo vytvoření modelu MEOS, který na základě modelace 
toku plynu v sítích definuje ekonomicky optimální vytěžování zdrojů a transportních tras, a 
předkládá tak ekonomické motivy pro alokaci zemního plynu v dané síti. Model je doplněn 
čtyřmi indexy pokrývajícími základní roviny energetické bezpečnosti. Řešitelskému týmu to 
umožnilo vybrat nejlepší varianty a vymezit, v čem jsou silné a slabé stránky toho či onoho 
scénáře. Řešitelský tým dále analyzoval základní názory a postoje pro a proti realizaci dané 
varianty ze strany EU i členských států s ohledem na možnosti prosazení jednotlivých scénářů 
na unijní úrovni.   
 
Začlenění výzkumu do kontextu vývoje evropské energetické politiky a vypracování 
doporučení pro samotnou Českou republiku jak postupovat při snaze o maximalizaci 
jejích (energetických) zájmů na této úrovni.  Obzvláště s přihlédnutím ke změnám 
v rámci Lisabonské smlouvy.  
 
V tomto bodě postupoval realizační tým následujícím způsobem. V prvé řadě bylo nutné 
zmapovat energetickou politiku EU jako takovou, a to nikoliv z pohledu formálního, ale ve 
smyslu základních principů a mechanismů fungování. Rozdíl mezi literou smluv a politickou 
praxí totiž v řadě případů vede k mylnému pochopení trendů fungování EU.  
 
Dalším krokem byla analýza změn spojených s přijetím Lisabonské smlouvy a celkově 
s hodnocením posledního vývoje v energetické politice EU. Na toto “zmapování terénu“ 
potom výzkumný tým navázal částí věnovanou potenciálu prosazení českých zájmů v EU. 
V tomto ohledu bylo třeba věnovat se dvěma oblastem.  
 
V prvé řadě šlo o zhodnocení, do jaké míry jsou zmíněné české energetické zájmy vůbec 
definovány a specifikovány, následovala část hodnotící samotnou efektivitu prosazování 
zájmů. Tato oblast je jednak velmi obtížně objektivně zhodnotitelná a zároveň je složité získat 
k ní relevantní údaje, řešitelský tým proto tento problém řešil pomocí celé řady rozhovorů 
s příslušnými aktéry. Tato část, také protože nespadá do původního zadání ze strany MZV 
ČR, je proto spíše naznačením dalšího možného výzkumu, nežli konečnou odpovědí.  
 



 
 
 

9 
 

� Výsledná analýza je tedy základním vodítkem, které má sloužit k zhodnocení 
příslušných infrastrukturních variant, jejich porovnání z hlediska vybraných 
kritérií, vyhodnocení jejich prospěšnosti pro zájmy ČR a možností jejich 
podpoření na půdě EU. Text je dále rozšířen o dimenzi prosazování českých 
energetických zájmů v ČR z obecného hlediska.  
 

� Autoři tak popisují energetické hřiště a nabízí některé nástroje k tomu, aby 
příslušní decision-makeři mohli na tomto hřišti kvalifikovaně prosazovat zájmy 
České republiky.  

 
 
 
 

 
 

Studie 
 
� umožňuje zhodnocení infrastrukturních variant na základě ekonomických kritérií s využitím 

matematického modelu 
� umožňuje srovnání variant podle vybraných kritérií 
� umožňuje nalezení ekonomicky ideálního vytížení zdrojů a transportních tras 
� umožňuje odhalení ekonomických motivů pro alokaci zemního plynu v dané síti 
� umožňuje kvalifikované posouzení variant z hlediska jejich prospěšnosti pro ČR 
� nabízí posouzení toho, jak se na dané varianty dívají Evropské orgány a relevantní státy 
� vyhodnocuje fungování Evropské unie z praktického, nikoliv formálního hlediska 
� vyhodnocuje změny v evropské energetické politice po Lisabonské smlouvě 
� analyzuje české energetické priority z hlediska jejich možného prosazování v EU 
� naznačuje slabá a silná místa v procesu prosazování energetických zájmů ČR v EU.  

 
Studie 
 
� se nesnaží vyčíslit fyzické toky plynu v dané síti pro určitý rok či období 
� nesnaží se odhalovat politické motivy pro alokaci zemního plynu v dané síti 
� nenabízí “manuál“ s konkrétním postupem pro prosazení zájmů, vzhledem k neustále se 

měnícím podmínkám 
� nepředstírá, že existuje způsob, kterým by Česko mohlo plně prosadit své zájmy v EU, snaží 

se pouze nabídnout nástroje k prosazení alespoň dílčích zájmů 
� nemá sloužit k ospravedlnění té či oné ideje či politického názoru - jejím cílem je napomoci 

maximálně efektivní energetice ČR.  
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2. SWOT ANALÝZA 
 
Tato část studie hodnotí současný stav plynárenských sektorů zemí V4 a předpokládaný 
vývoj (především) související tranzitní infrastruktury. SWOT analýza tedy následující 
části studie (modelace optimálního rozložení toků v rámci jednotlivých infrastrukturních 
scénářů) poskytuje datovou bázi týkající se (1) jednak základních parametrů referenčního 
scénáře (spotřeba, struktura importu, predikce spotřeby atd.); a (2) jednak tranzitní a 
skladovací infrastruktury. SWOT analýza rovněž popisuje (3) specifika jednotlivých trhů 
(často obtížně kvantifikovatelná) a určuje základní trendy jejich vývoje. Umožňuje tak lépe 
interpretovat výstupy jednotlivých scénářů a jejich důsledky zasadit do empirického kontextu. 
Struktura SWOT analýz sleduje:  
 

(1) základní informace stručně shrnující současnou situaci na trhu;  
(2) nejdůležitější aspekty obchodování s plynem jako jsou např. dlouhodobé kontrakty, 

pozici a strategii hlavních hráčů na trhu;  
(3) tranzitní pozici země a stav skladovacích kapacit; 
(4) rozestavěné a plánované tranzitní projekty a jejich předpokládané důsledky pro 

bezpečnost dodávek;  
(5) regulační rámec a energetické politiky stanovující základní pravidla fungování trhu a 

směřování plynárenského sektoru;  
(6) predikci poptávky po energiích (jako východisko pro modelaci scénářů v cílovém 

roce 2020);  
(7) zhodnocení národních specifik plynárenského sektoru (jako jsou např. pozice 

politických elit k problematice energetické bezpečnosti, preference určitého složení 
TPES mixu apod.); a  

(8) samotnou SWOT analýzu (souhrnné zhodnocení pozitivních a negativních aspektů 
plynárenského sektoru a vnějších faktorů, které mohou jeho vývoj dále pozitivně či 
negativně ovlivnit).    
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Základní data   
 
 
Kategorie Podkategorie ČR SR Polsko Maďarsko 
HDP2 (mld. $) 216,1 98,5 528,3 154,6  
Inflace3 6,4 4,6 % 4,3 % 2 % 
Populace4 (mil.) 10,4 5,4 38,1 9,9  
TPES5 (mtoe) 45 18 98 29 
Energetická intenzita6  0,208 0,180 0,176 0,161 
Skladba TPES7 plyn 15,7 % 28,3 % 12,7 % 40,0 % 

ropa 20,9 % 20,3 % 25,7 % 26,6 % 
jádro 15,3 % 24,3 % - 14,6 % 
uhlí 45,3 % 21,8 % 55,8 % 11,5 % 
voda 0,4 % 2,0 % 0,2 % 0,1 % 
další8 2,5 % 3,3 % 5,7 % 7,3 % 

Skladba elektro-
energetického 
mixu9 

plyn 3,6 % 5,7 % 1,9 % 38,3 % 
ropa 0,1 % 2,5 % 1,5 % - 
jádro 29,8 % 54,6 % - 37,0 % 
uhlí 62,3 % 18,6 % 92,3 % 17,3 % 
voda 2,8 % 16,4 % 1,8 % - 
další OZE10 1,5 % 2,1 % 2,3 % 6,4 % 

CO2 intenzita11 0,58 0,41 0,57 0,3 
Energetická soběstačnost12 72,5 % 35,7 % 71,8 % 35 % 
Produkce plynu (bcm ročně) 0,2 0,1 4,1 2,5 
Spotřeba plynu (bcm ročně) 8,7 6,3 14,3 12 
Import plynu (bcm ročně) 9,6 6,2 10,6 9,5 
Re/export plynu (bcm ročně) 1,0 - - - 
Import/spotřeba plynu 110 %13 98,4 % 74,1 % 79,2 % 
Skladba importu14 Rusko 78,3 % 100 % 69,5 %  80 % 

                                                 
2 WB: World Bank Data, on-line text: (http://data.worldbank.org/country/) 
3 Dle indexu spotřebitelských cen 
Ibid. 
4 WB: World Bank Data, on-line text: (http://data.worldbank.org/country/) 
5 Total primary energy supply 
IEA: Natural gas information (2009) IV. 
6 tun ropného ekvivalentu (toe) na 1000 dolarů (hodnoty z roku 2000) HDP dle parity kupní síly, rok 2007. 
IEA: Energy balances of OECD countries (2009) II. 
7 IEA: Natural gas information (2009) IV. 
8 Např. geotermální, solární, větrné a jiné zdroje, biopaliva. U Maďarska je třeba připočítat i podíl vodních 
zdrojů. 
9 IEA: Electricity Information (2009), III., rok 2007 
10 U Maďarska je třeba připočítat i podíl vodních zdrojů. 
11 kg CO2/USD (2000) HDP PPP, rok 2007. IEA:  
http://www.iea.org/stats/indicators.asp?COUNTRY_CODE=SK 
12 Domácí produkce/TPES x 100 %, 2007. 
IEA: Energy Balances of OECD Countries (2009), II. 
13 Zahrnuje dodávky určené pro reexport.  
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plynu (82 %) 
 Norsko 21,7 % - - - 
 Německo - - 8,0 %  

(18 %) 
20 % 

 Turkmenistán15 - - 22,4 % - 
Import plynu/TPES16 20,4 % 37,2 % 11,66 % 35,38 % 
Predikce spotřeby 
plynu (bcm)17 

2012 9,6 6,3 15,5 12,6 
2013 10,0 6,6 16,0 13,5 
2015 11,6 6,8 16,9 14,3 
2017 12,4 7,4 18,0 15,2 
2019 13,4 8,2 19,1 16,1 
2020 13,8 8,5 19,6 16,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
14 Čísla v závorkách jsou platná pro rok 2009; do podílu Německa jsou v případě Polska v roce 2009 započítány 
i dodávky z Ukrajiny a ČR (a v menší míře i střední Asie) o celkovém objemu 0,54 bcm, tj. cca 5 % celkového 
importu.  
15 Kontrakt vypršel s koncem roku 2008 a nebyl dále prodloužen.  
16 Import/TPES. V případě ČR je (tak jako u ostatních zemí) uveden objem importu nutného k dorovnání domácí 
spotřeby, tj. 8,5 bcm.  
IEA: Natural gas information (2009) IV. 
17 BMI: Oil & Gas Hungary, Q1 2010. Str. 75, odhad autorů. 
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2.1.  ČESKÁ REPUBLIKA 
 
Následující SWOT analýza hodnotí silné a slabé stránky plynárenského sektoru ČR, stejně 
jako důležité vnější a vnitřní faktory, které mají potenciál další vývoj sektoru ovlivnit. 
Výstupem SWOT analýzy je jednak popis současné situace plynárenského sektoru a jednak 
určení základních trendů jeho vývoje.  Doporučení týkající se posílení bezpečnosti dodávek a 
rozvoje spolupráce v regionu V4 jsou formulována v závěrečné části studie. Pozornost je 
přitom věnována především plánovaným tranzitním projektům a tranzitním projektům ve 
výstavbě. Na SWOT analýzy dále navazuje úvodní část referenčního scénáře, kde jsou mj. 
základní informace o hlavních transregionálních tranzitních projektech a jejich 
předpokládaných důsledcích.    
 
Referenční rok (2008) 
Česká republika spotřebuje cca 8,7 bcm zemního plynu ročně, což představuje asi 15,7 % 
TPES. Import se na spotřebě podílí cca 98 %, přičemž 78 % je dodáváno z Ruska; 
zbývající část je možné dodat z Norska. ČR v rámci regionu V4 požívá nejvyšší bezpečnosti 
dodávek zemního plynu (ta je podpořena především reverzním tokem soustavy a velkou 
skladovací kapacitou), což se projevilo při krizi z roku 2009. V porovnání s Maďarskem je 
podíl zemního plynu na energetickém mixu (TPES) ani ne poloviční, ČR má vyšší skladovací 
kapacitu než Polsko a v porovnání se Slovenskem zase (alespoň částečně) diverzifikovaný 
import. Slabší je dosud propojenost s okolními trhy (Polsko, Rakousko).  
 

2.1.1. Základní informace 
 
Většina zemního plynu z Ruské federace do České republiky cestuje z obřích ruských nalezišť 
Urengoj, Jamburg a Medvěže. Je veden plynovody Bratrství a Jamal, na západní Ukrajině se 
tyto spojují ještě s plynovodem Sojuz a tyto tři svazky přechází v systém Transgas. Ze 
Slovenska je plyn dodáván do ČR přes předávací stanici Lanžhot, kde je přebírán od 
provozovatele slovenské soustavy Eustream, a. s. Specifikem tohoto systému je, že měřicí 
přístroje se nacházejí až na ukrajinsko-slovenské hranici, kde České republika plyn nakupuje. 
Na slovensko-české hranici je pak předáváno 7,5 bcm ročně (2008) pro vlastní spotřebu a dále 
zemní plyn pro odběratele na západě (viz níže). Tranzitní plynovod je propojen s německou 
sítí STEGAL (provozovatel Wingas Transport GmbH) prostřednictvím hraničního bodu Hora 
Svaté Kateřiny, kudy je plyn do Německa dodáván od listopadu roku 1999 (do té doby byl 
tranzitován jen plynovodem Jamal v trase přes Polsko). Dodávky ruského plynu pokrývají cca 
78 % poptávky.  
 
Od května 1997 Česká republika dováží zemní plyn z Norska18, který v současnosti pokrývá 
21,7 % poptávky. Zemní plyn z Norského království pochází převážně z těžební plošiny 
Draupner E. Plynovod Europipe I (18 bcm ročně; 660 km) spojuje Draupner E přímo 
s německým Dornumem. Další dva plynovody, Europipe II (24 bcm ročně; 658 km) a 

                                                 
18 Kromě Norska nabídla ČR dodávky plynu nizozemská N.V. Nederlandse Gasunie spolu s německou 
společností Wintershall Holding GmbH, nadnárodní konsorcium firem BEB, Mobil a British Gas, ruský OAO 
Gazprom a německý E.ON Ruhrgas AG. Pro norskou variantu hovořil fakt, že v podstatě jako jediná zaručovala 
částečnou nezávislost na dodávkách z Ruska. Viz Strašíková, L.: Norský plyn má Česko od roku 1997, ČT24, 9. 
1. 2009, on-line text: (http://www.ct24.cz/ekonomika/41121-norsky-plyn-ma-cesko-od-roku-1997/). 
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Norpipe (16 bcm ročně; 354 km), pak spojují terminál v norském Kårstø s německými 
terminály Dornum a Emden.19 Plyn je odsud plynovodem NETRA20 veden přes severní 
Německo do stanice Steinitz a dále k českým hranicím, kde je předáván na předávací stanici 
Hora Sv. Kateřiny. Realita dodávek z Norska je ovšem taková, že v obdobích plynulého toku 
ruského plynu se jedná o “virtuální, resp. obchodní plyn“ a nikoliv o fyzické dodávky. 
Norský plyn je swapován za ruský, který je do ČR dodáván buď plynovodem z Berlína na 
Horu Sv. Kateřiny, příp. systémem Transgas. Norský plyn by se do ČR reálně dodával jen 
v případě omezení či výpadku z Ruska. V době krize v lednu 2009 však byl nakonec jediným 
skutečně tekoucím plynem do ČR.21 
 
V zásadě je možné plyn do ČR dovážet přes tři hraniční body. První z nich je Lanžhot, 
přes který do ČR putuje především ruský plyn, zároveň přes něj lze nakoupit i plyn ze 
spotového trhu z hubu v rakouském Baumgartenu (Central European Gas Hub/CEGH)22. ČR 
není s CEGH přímo propojena (existuje ovšem projekt propojovacího plynovodu z Břeclavi, 
viz níže v textu), proto je nakoupený plyn přeposílán přes slovenskou plynovodní soustavu 
Eustream, a.s. a odsud přes Lanžhot do ČR.23 Druhým místem je Hora sv. Kateřiny se 
dvěma předávacími body Olbernhau a Sayda24. Odsud k nám proudí ruský, norský, resp. 
swapovaný ruský plyn a též plyn z Německa a Polska, v budoucnu pak ruský plyn z 
plynovodu Nord Stream. Konečně, třetí existující hraniční stanicí je Waidhaus, která slouží 
především jako stanice pro předávání ruského plynu z české tranzitní sítě do Německa. 
Propojuje českou síť s plynovody v Evropě prostřednictvím plynovodu MEGAL25, ovšem lze 
přes něj nakupovat plyn nakoupený na spotovém trhu. Přes stanici Waidhaus by byl též 
možno dodávat zemní plyn z plánovaného terminálu LNG Adria v případě, že by nebylo 
postaveno propojení přes CEGH (viz níže).26 

                                                 
19 Viz Business Monitor Online (2010): Gassco To Upgrade Kårstø Gas Plant, on-line text: 
(http://www.allbusiness.com/energy-utilities/oil-gas-industry-oil-processing/14308722-1.html). 
20 Norddeutsche Erdgas Transversale; 21,4 bcm ročně (408 km), ve vlastnictví německé společnosti 
Verbundnetz Gas AG 
21 Viz Mejstřík, M. – Marková, K. (2010): Zajištěni energetické bezpečnosti v oblasti dodávek zemního plynu, 
Přednáška v rámci cyklu Ekonomická bezpečnost ČR Vysoká škola ekonomická v Praze, on-line text: 
(http://mochovmistoprozivot.cz/media/Zdroje%20informaci/Energeticka%20bezpecnost%20VSE%2020100408
%20Plyn.pdf), s. 19. 
22 Central European Gas Hub (CEGH) AG, původně zvaný Gas Hub Baumgarten, je akciová společnost, jejímiž 
akcionáři jsou OMV Gas & Power GmbH (80 %) a Wiener Börse AG (20 %). 
23 Maximální technická kapacita přeshraničního bodu v Baumgartenu je k lednu 2011 celkem 0,00015232 
milionů m3 denně (0,0000526 bcm/y; 1601,2 GWh/den) pro příjem ruského plynu ze soustavy Eustream, a.s. a 
0,00001658 milionů m3 denně (0,00000573 bcm/y; 174,3 GWh/den) pro export plynu do soustavy Eustream, a.s. 
Viz ENTSOG - Capacity map - information by cross-border point (version: June 2010), on-line text: 
(http://www.entsog.eu/download/maps_data/ENTSOG_CAP_June2010.pdf). 
24 Provozovatel navazující německé přepravní soustavy je společnost ONTRAS - VNG Gastransport GmbH. 
25 Kapacita MEGAL Süd je 22 bcmy, jeho kapacita je každoročně využita na maximum. MEGAL (Mittel-
Europäische-Gasleitung, provozovatelé jsou GRTgaz Deutschland GmbH, dříve pod jménem Gaz de France 
Deutschland Transport GmbH, a E.ON Gastransport AG) 
26 Zpracováno podle: Energetický regulační úřad (2008): Charakteristika plynárenství v České republice, on-line 
text: (http://www.eru.cz/user_data/files/plyn/40_statistika/charakteristika.pdf) a Ministerstvo průmyslu a 
obchodu (2009): Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2008, on-line text: 
(http://www.energy-
regulators.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_PUBLICATIONS/NATIONAL_REPORTS/National%20Re
porting%202009/NR_nl/E09_NR_CzechRep-LL.pdf). Aktualizace autor. 
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Spotřeba zemního plynu v ČR dosáhla hodnoty 8,72 bcm (2008). Největší podíl připadá na 
domácnosti, následuje průmysl a využití pro transformační účely, tj. využití plynu k výrobě 
tepla a ke kombinované výrobě tepla a elektřiny (kogenerace), hodnota nicméně není nijak 
zásadní a existuje velký prostor k růstu. Pro výrobu elektrické energie se zemní plyn v ČR 
téměř nevyužívá. Rozvoj využití plynu v dopravním sektoru je dosud minimální, potenciál je 
však značný.  
 
Spotřeba zemního plynu dle sektorů (data z roku 2007, údaje v mcm)27 
 
Celková spotřeba 8622  (100 %) 
Transformační účely 1145  (13,3 %) 
 Výroba elektrické energie 12 
 Kombinovaná výroba tepla a elektřiny 506 
 Výroba tepla 627 
Energetický sektor 142  (1,6 %) 
Distribuční ztráty 106  (1,2 %) 
Průmysl 3073  (35,7 %) 
Doprava 55  (0,6 %) 
Další sektory 4101  (47,6 %) 
 Obchodní a veřejný 1485 (17,2 %) 
 Bydlení 2495 (28,9 %) 
 Zemědělství (vč. rybolovu) 81 
 Ostatní 40 
 

                                                 
27 Viz International Energy Agency: Natural Gas Information 2009, Paris, IEA Publications 2009, s. IV.116. 
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2.1.2. Dodávky zemního plynu a nejvýznamnější firmy plynárenského sektoru28 
 
Dodávky do České republiky jsou tedy zajišťovány ze dvou zdrojů: 
 
Dodavatelé zemního plynu do České republiky 
 
 Ruská federace Norské království 
Počátek dodávek 1967 1. 5. 1997 
Objem dodávek (bcm/y, 
2008) 

7,500 2,073 

Procentuální poměr (%, 
2008) 

78,3 21,7 

Zdrojové oblasti většina z polí Urengoj, 
Jamburg a Medvěže 

pole Draupner E, Sleipner, 
Troll A, Mikkel, Kristin a 
další ložiska kontinentálního 
šelfu Norského moře 

Tranzitní země Ukrajina, Slovensko  Německo 
Uzavření aktuálního 
kontraktu 

říjen 1998, 200629 1. 5. 1997 

Kontrakt do roku 203530 do roku 2017 
Výše kontraktu (ročně) 8-9 bcm 53 bcm celkově, cca 3,0 bcm  
 
Skupina RWE 
Největším hráčem na českém trhu s plynem je německý koncern RWE, vlastník tří klíčových 
společností v České republice. RWE AG je mj. i členem GIE a GSE31.  
 
První z nich je RWE Transgas, a.s., obchodník s plynem a elektrickou energií. RWE 
Transgas, a.s. je operátorem dvou nákupních kontraktů pro nákup zemního plynu z Ruska a z 
Norska a současně zajišťuje nákup zemního plynu pro potřeby zákazníků skupiny RWE v 
České republice. Dále je to NET4GAS, s.r.o., vlastník plynovodní sítě v České republice, 
který vedle tranzitu ruského zemního plynu do zemí západní Evropy zajišťuje zásobování 
                                                 
28 Zpracováno podle: Energetický regulační úřad (2008): Charakteristika plynárenství v České republice, on-line 
text: (http://www.eru.cz/user_data/files/plyn/40_statistika/charakteristika.pdf). Aktualizace autor. 
29 V říjnu roku 1998 byl mezi společnostmi Transgas a.s. a OOO Gazexport uzavřen kontrakt na dodávku 8 až 9 
bcm/y zemního plynu na období 15 let. Kontrakt s konkrétní cenou a dopravní cestou byl dohodnut do roku 
2013. V roce 2006 jej RWE Transgas a.s. (nástupce Transgas a.s.) prodloužila do roku 2035, nicméně bez určení 
ceny plynu a dopravní cesty. 
30 To zároveň znamená až do tohoto roku jisté udržení tranzitní pozice České republiky, neboť celá třetina 
zemního plynu dodávaná z Ruska do západní Evropy bude nadále transportována přes české území. Viz Kastl, J. 
(2008): Zemní plyn - zajištění bezpečnosti a spolehlivosti dodávek, Prosperita, roč. 10, č. 1, leden 2008, s. 25, on-
line verze (http://www.prosperita.info/dwn/casopis/2008-01_issue.pdf). 
31 Gas Infrastructure Europe a Gas Storage Europe. GIE je evropská asociace přepravních společností zemního 
plynu, operátorů zásobníků na zemní plyn a operátorů LNG terminálů. Asociace se dělí na GTE, GSE a GLE. 
GTE (Gas Transmission Europe) reprezentuje operátory přenosové soustavy (Transmission System Operators, 
TSO) a skládá se z 35 společností z 26 zemí. GSE reprezentuje evropské operátory zásobníků na zemní plyn 
(Storage System Operators, SSO) a skládá se z 33 společností ze 17 zemí. GLE (Gas LNG Europe) představuje 
evropské operátory LNG terminálů (LNG Terminal Operators, TO) a sestává z 15 společností z 10 zemí. Viz 
Gas Infrastructure Europe (http://www.gie.eu/). 
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jednotlivých regionů dálkovodním přepravním systémem. Poslední společností je RWE Gas 
Storage, s.r.o., největší vlastník podzemních zásobníků zemního plynu. 
 
Dalšími významnými hráči jsou Česká plynárenská, a.s., E.ON Česká republika s.r.o. a 
VEMEX s.r.o.  
 
Společnost Česká plynárenská a.s. byla založena v lednu 2007 a svoji činnost zahájila 1. 4. 
2007, kdy došlo k plné liberalizaci trhu s plynem. Společnost je jedním z obchodníků 
s plynem, zajišťuje dodávky zemního plynu, uskladnění zemního plynu v ČR a následně 
komplexní rozúčtovaní služeb. Společnost se v ČR orientuje výhradně na přímé dodávky 
licencovaným obchodníkům se zemním plynem, zaměřuje se na malé a střední podniky s 
velkým počtem odběrných míst.  
 
Společnosti E.ON Energie, a.s. a E.ON Distribuce, a.s. (v rámci společnosti E.ON Česká 
republika s.r.o.) zajišťují regionální distribuční soustavu a dodávky lokálním odběratelům 
v regionu jižní Čechy, a to od roku 2007.  
 
Společnost VEMEX s.r.o. je hlavním alternativním dodavatelem zemního plynu v České 
republice. Na konci dubna 2010 VEMEX získal 10 % českého trhu se zemním plynem a stal 
se členem České plynárenské unie.32 Většinovým vlastníkem VEMEXu (51 %) je německá 
firma ZMB GmbH, která je v plném vlastnictví ruské OAO Gazprom33. Společnost plánuje 
vstup na slovenský plynárenský trh, přičemž už vytvořila dceřinou společnost VEMEX 
Energo s.r.o., která sídlí v Bratislavě. 
 
Obchod s plynem v ČR probíhá na základě dlouhodobých kontraktů. Dodávky zemního 
plynu jsou z cca 96 % zajištěny dvěma společnostmi. Moravské naftové doly a.s. zajišťují 
dodávky z domácí produkce, v celkovém poměru jde o méně než 1 % poptávky. RWE 
Transgas, a.s. má uzavřeny kontrakty s OOO Gazprom export, dodavatelem ruského 
plynu, do roku 203534 a s konsorciem norských producentů35 do roku 201736. Konečně, 
společnost VEMEX s.r.o. má uzavřeny kontrakty s OOO Gazprom export do roku 2012 

                                                 
32 Viz Česká plynárenská unie (2010): Vemex s desetinou trhu se stal členem České plynárenské unie, on-line 
text: (http://www.cpu.cz/webmagazine/articles.asp?ida=1575&idk=211). 
33 Na českém trhu působila donedávno ještě jedna společnost s výrazným podílem ruské společnosti OAO 
Gazprom, a to Gas-Invest, a.s., kde byl OAO Gazprom vlastníkem 37,5 % akcií. Společnost je však v současné 
době v likvidaci. 
34 Časově dlouhý kontrakt RWE Transgas, a.s. s OOO Gazprom export do roku 2035 není v Evropě ničím 
zvláštním, podobně dlouhé kontrakty mají s OOO Gazprom export a jinými dodavateli uzavřeny všechny 
nejvýznamnější plynařské společnosti v EU (např. GDF Suez, E.ON Ruhrgas AG, VNG Verbundnetz Gas AG, 
OMV Group, N.V. Nederlandse Gasunie, Eni S.p.A., Wintershall Holding GmbH apod.). Viz Kysilka, H. 
(2007): Plyn, strategické partnerství prověřené desetiletími, Pro-Energy magazín, roč. 2007, č. 3, s. 22-28, on-
line verze: (http://pro-energy.cz/clanky3/2.pdf), s. 22. 
35 ExxonMobil Production Norway Inc., Statoil Hydro ASA, Norske ConocoPhillips AS, TOTAL E&P NORGE 
AS, ENI Norge AS. 
36 Nutností jsou též kontrakty se společnostmi, které vlastní ty části německé plynovodní sítě, kudy je do ČR 
transportován plyn, tedy ONTRAS - VNG Gastransport GmbH a Wintershall AG. 
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s možností dalšího prodloužení.37 RWE Transgas, a.s. zajišťuje tranzitní přepravu zemního 
plynu přes území ČR i dodávky plynu pro tuzemské účely. 
 
Český plynárenský systém provozovatelů plynovodů, kteří jsou účastníky trhu s plynem, se 
skládá ze tří částí (tranzit; distribuce a prodej). (1) Současným držitelem výlučné licence na 
tranzit plynu je společnost NET4GAS, s.r.o., která provozuje více než 3 600 km 
plynovodů. (2) Osm provozovatelů regionálních distribučních soustav (RDS), jejichž 
zařízení je přímo napojeno na tranzitní soustavu38; více jak 80 provozovatelů lokálních 
distribučních soustav (LDS), jejichž zařízení není přímo připojeno na přepravní soustavu.39 
(3) Obchodníci plynem. Jsou jimi RWE Transgas, a.s., Pražská plynárenská, a.s., E.ON 
Energie, a.s., Středočeská plynárenská, a. s., Severočeská plynárenská, a.s., Západočeská 
plynárenská, a.s.40, Východočeská plynárenská, a.s., Jihomoravská plynárenská, a.s., 
Severomoravská plynárenská, a.s. a nově též od 1. srpna 2009 Skupina ČEZ. Mimo ně 
obchodují s plynem ještě další společnosti, které mohou nakupovat plyn buď přímo v 
zahraničí a dodávat konečným odběratelům, nebo nakupovat a prodávat plyn již do České 
republiky dopravený. Mezi významné obchodníky, kteří již získali konečné zákazníky, patří 
také VEMEX s.r.o. 
 
Podle předpisu 334/2009 Sb., přebírá ve stavu nouze správu nad celou soustavou 
provozovatel tranzitní sítě (tj. NET4GAS s.r.o.) a řídí ji v součinnosti s ostatními 
společnostmi až do obnovení standardních dodávek zemního plynu.41 
 

                                                 
37 Viz Zaplatílek, J. (2008): Bezpečnost a spolehlivost dodávek zemního plynu, ropy a ropných produktů, 
prezentace MPO, dostupné on-line (www.aem.cz/svse/ae080327/mpo_zaplatilek.ppt), s. 5. 
38 Pražská plynárenská Distribuce, a. s., STP Net, s.r.o., E.ON Distribuce, a.s., SČP Net, s.r.o., ZČP Net, s.r.o., 
VČP Net, s.r.o., JMP Net, s.r.o. a SMP Net, s.r.o. Kromě E.ON Distribuce, a.s. a Pražská plynárenská Distribuce, 
a. s. patří všichni ostatní provozovatelé regionálních distribučních soustav a přepravní společnosti do 
plynárenské skupiny RWE Energy AG. 
39 Viz Zemní plyn, informační stránky společnosti GAS s.r.o. (http://www.zemniplyn.cz/). 
40 1. června 2009 vznikla fúzí společností Středočeská plynárenská, a. s., Severočeská plynárenská, a.s., 
Západočeská plynárenská, a.s. nová společnost RWE Energie, a.s. Viz Hladíková, S.: Společnost RWE Energie 
zahájila, Plyn, roč. LXXXIX, č. 9, září 2009, s. 202.  
41 Viz Akrman, L. (2009): Česko je připraveno na plynovou krizi. Zásobníky jsou plné a plné i zůstanou, on-line 
zprávy Hospodářských novin, 12. 11. 2009, on-line text (http://ekonomika.ihned.cz/c1-39053530-cesko-je-
pripraveno-na-plynovou-krizi-zasobniky-jsou-plne-a-plne-i-zustanou). 



 
 
 

19 
 

2.1.3. Podzemní zásobníky zemního plynu 
 
V České republice jsou tři provozovatelé podzemních zásobníků plynu. RWE Gas 
Storage, s.r.o. vlastní celkem šest z osmi zásobníků umístěných na území České republiky 
(Háje, Dolní Dunajovice, Tvrdonice, Lobodice, Štramberk, Třanovice). Těchto šest zásobníků 
je propojeno s plynovodní sítí a společnost je označuje jako jeden Virtuální zásobník plynu 
s celkovou kapacitou 2,32 bcm.42 Vlastníkem a provozovatelem podzemního zásobníku 
Uhřice je společnost Moravské naftové doly Gas Storage a.s., která je též provozovatelem 
posledního zásobníku na českém území, Dolní Bojanovice. Ten však patří společnosti SPP  
Bohemia a.s. PZP Dolní Bojanovice s kapacitou 576 mcm je po technické stránce napojen na 
českou plynovodní soustavu, ale na základě dlouhodobé smlouvy z roku 1999 je jeho 
skladovací kapacita využívána pro potřeby Slovenska. Česká republika má v pronájmu ještě 
část zásobníku na území Slovenské republiky, a to Láb I-III, který provozuje společnost 
Nafta a.s. 43 Nebereme-li v potaz zásobník Dolní Bojanovice, který je využíván pro 
Slovensko, je celková kapacita 3 bcm (při maximální výtěžnosti 50 mcm zpočátku zimního 
období, 33 mcm na konci); tj. cca 34,4 % roční spotřeby. Denní zimní spotřeba ČR se 
pohybuje kolem 53 mcm, v případě přerušení dodávek z Ruska musí tedy rozdíl mezi těžbou 
ze zásobníků a spotřebou vykrýt dodávky plynu z Norska a Německa.44  
 

                                                 
42 Viz Veleba, L. (2007): Podzemní zásobníky plynu skupiny RWE v České republice: Současnost a budoucnost, 
prezentace při příležitosti Podzimní plynárenské konference 2007, dostupné on-line 
(http://www.cgoa.cz/cs/download/2007-presentace-lubor-veleba.pdf), s. 4. 
43 Tuzemští obchodníci ještě mohou využívat některé podzemní zásobníky WINGAS GmbH & Co. KG a 
Verbundnetz Gas AG ve Spolkové republice Německo a také zásobník WINGAS GmbH & Co. KG v Rakousku. 
Viz Petržilka, O. – Kastl, J.: Plyn v energetickém hospodářství ČR: Může „plynová krize“ ovlivnit úlohu 
zemního plynu?, Vesmír, roč. 88, č. 3, březen 2009, s. 160. 
44 Viz Česká plynárenská unie (2009): Zásobníky plynu by do roku 2013 měly pokrýt polovinu spotřeby ČR, on-
line text (http://www.cpu.cz/webmagazine/articles.asp?ida=987&idk=211). 
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Podzemní zásobníky plynu v ČR a jejich maximální kapacita k 1. 1. 200945 
 
Zásobník Vlastník Typ zásobníku Max. těžba / 

vtláčení (mcm/d) 
Kapacita 
(bcm) 

Lobodice RWE Gas Storage, 
s.r.o. 

Aquiferový 36,5 / 26,9 0,18 

Tvrdonice RWE Gas Storage, 
s.r.o. 

Původní 
plynové ložisko 

0,46 

Štramberk RWE Gas Storage, 
s.r.o. 

Původní 
plynové ložisko 

0,48 

Dolní 
Dunajovice 

RWE Gas Storage, 
s.r.o. 

Původní 
plynové ložisko 

0,9 

Háje RWE Gas Storage, 
s.r.o. 

Kavernový 0,06 

Třanovice RWE Gas Storage, 
s.r.o. 

Původní 
plynové ložisko 

0,24 

Uhřice Moravské naftové 
doly, a.s. 

Původní 
plynové ložisko 

6 / 2,9 0,18 

Dolní 
Bojanovice 

SPP Bohemia a.s. Původní 
plynové ložisko 

9 / 7 0,58 

Celkem v ČR: 51,5 / 36,8 3,08 
Láb I-III 
(Slovensko)46 

Nafta a.s. divize PZPP Původní 
plynové ložisko 

27,5 / 22 0,5 

Celkem: 79 / 58,8 3,58 
 
Rozšiřování kapacit podzemních zásobníků zemního plynu 
 
Kapacita zásobníků by se do roku 2014 měla zvýšit na 4,3 bcm a pokrývat tak téměř 
polovinu roční spotřeby země.47 Do roku 2018 pak potenciálně až na 4,51 bcm, při 
započítání zásobníku Láb I-III na Slovensku až na 5,01 bcm. 
RWE Gas Storage, s.r.o. má v plánu do roku 2014 rozšířit stávající kapacitu svých zásobníků 
o 500-670 mcm z vlastních finančních zdrojů. Firma plánuje do rozšíření současné kapacity 
zásobníků investovat až 7 mld. Kč.48  
 
Česká plynárenská a.s. začala v srpnu 2010 v uranovém dole Rožná na Žďársku s 
výstavbou kavernového zásobníku s kapacitou 0,18 bcm. Investici v hodnotě 9 mld. Kč 
                                                 
45 Viz GSE Storage Map - information by point (version: August 2010), on-line text: 
(http://www.gie.eu.com/maps_data/downloads/GSE_STOR_August2010.pdf) a Česká plynárenská unie (2009): 
Zásobníky plynu by do roku 2013 měly pokrýt polovinu spotřeby ČR, on-line text: 
(http://www.cpu.cz/webmagazine/articles.asp?ida=987&idk=211). 
46 Celková kapacita zásobníku je 2130 milionů m3 zemního plynu. Kromě Lábu I-III existuje na Slovensku ještě 
zásobník Láb IV patřící firmě Pozagas a.s. s kapacitou 620 milionů m3 a maximální rychlostí těžby a vtláčení 
shodně 6,85 miliony m3 denně. 
47 Viz Česká plynárenská unie (2009): Zásobníky plynu by do roku 2013 měly pokrýt polovinu spotřeby ČR, on-
line text: (http://www.cpu.cz/webmagazine/articles.asp?ida=987&idk=211). 
48 Viz Česká plynárenská unie (2009): Zásobníky plynu by do roku 2013 měly pokrýt polovinu spotřeby ČR, on-
line text: (http://www.cpu.cz/webmagazine/articles.asp?ida=987&idk=211). 
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spravuje firma GSCeP společnosti Česká plynárenská.49 V jižních Čechách u obce Okrouhlá 
Radoň společnost plánuje další zásobník na 0,1 – 0,15 bcm. Společnost Moravské naftové 
doly Gas Storage a.s. plánuje do roku 2012 rozšířit kapacitu svého zásobníku Uhřice o 0,15 
bcm a už podepsala memorandum s OAO Gazprom o výstavbě nového zásobníku 
Dambořice s kapacitou až 0,5 bcm. 
 
Plánované projekty zvýšení kapacity či výstavby nových podzemních zásobníků plynu 
v ČR50 
 
zásobník vlastník a investor zvýšení kapacity 

(mcm) 
rok dokončení 
projektu 

Lobodice RWE Gas Storage, s.r.o. - - 
Tvrdonice RWE Gas Storage, s.r.o. + 45 

+105 
1. 4. 2010 
2012 

Štramberk RWE Gas Storage, s.r.o. - - 
Dolní 
Dunajovice 

RWE Gas Storage, s.r.o. - - 

Háje RWE Gas Storage, s.r.o. + 14 2014 
Třanovice RWE Gas Storage, s.r.o. + 290 2012 
Uhřice Moravské naftové doly, 

a.s. 
+ 150 2012 

Dolní 
Bojanovice 

SPP Bohemia a.s. - - 

Rožná - Julie Česká plynárenská a.s., 
investor GSCeP a.s. 

80 2017-2018 

Rožná - Sára Česká plynárenská a.s., 
investor GSCeP a.s. 

100 2017-2018 

Okrouhlá 
Radouň 

Česká plynárenská a.s., 
investor GSCeP a.s. 

100-150 neznámý 

Dambořice51 Moravské naftové doly, 
a.s. společně s OOO 
Gazprom export 

500 neznámý 

Celkem nové kapacity v ČR: 1384-1434 2018 
Potenciálně celkové kapacity v ČR 
(včetně stávajících): 4461-4511 2018 

Potenciálně celkové kapacity ČR 
(včetně Lábu): 4961-5011 2018 

Mapa podzemních zásobníků zemního plynu v roce 201052 

                                                 
49 Viz V Rožné vznikne největší evropský podzemní zásobník na plyn, Finanční noviny, 3. 8. 2010, on-line text 
(http://www.financninoviny.cz/zpravy/v-rozne-vznikne-nejvetsi-evropsky-podzemni-zasobnik-na-plyn/511043). 
50 Sestaveno autorem. 
51 Lokalita zásobníku ještě není jistá, stejně jako není jistá samotná výstavba zásobníku. MND a.s. podepsaly 
memorandum o spolupráci s OOO Gazprom export už v roce 2008, rozhodnutí o stavbě zásobníku však dosud 
nepadlo. 
52 Viz V Rožné vznikne největší evropský podzemní zásobník na plyn, Finanční noviny, 3. 8. 2010, on-line text : 
(http://www.financninoviny.cz/zpravy/v-rozne-vznikne-nejvetsi-evropsky-podzemni-zasobnik-na-plyn/511043). 
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2.1.4. Pozice země jako tranzitéra zemního plynu 

 
Od roku 1972, kdy byl zprovozněn Tranzitní plynovod z Ruska, který přes naše území vede 
zemní plyn do Německa a Francie, je Česká republika vzhledem ke své geografické poloze 
významným tranzitním územím. Vlastníkem tranzitní plynovodní sítě v ČR je NET4GAS; 
ten stanovuje také tranzitní poplatky53. Objem tranzitovaného plynu dosáhl v roce 2008 
hodnoty 72,5 mcm denně (tj. 26,46 bcm ročně), v roce 2009 pak 68,4 mcm denně (tj. 24,97 
bcm ročně).  
 
Zemní plyn je přes naše a polské území transportován především pro spotřebitele v Německu 
(38 bcm/y), Velké Británii (20,9 bcm/y) a Francii (10,9 bcm/y), menší objemy též Gazprom 
přes Českou republiku exportuje do Belgie (4,9 bcm/y) a Nizozemí (6,7 bcm/y). Zásobování 
jižní Evropy je vedeno odnoží na Slovensku ve směru na Rakousko (5,8 bcm/y), přes uzel v 
Baumgartenu a dále do Itálie (22,4 bcm/y)54. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
53 Viz NET4GAS, s.r.o. (2009): Sazebník tarifních služeb č. 3/2009, on-line text: 
(http://www.net4gas.cz/cs/media/tarify-ceny/TranzitPriceList_CJ_od11.pdf). 
54 Údaje z roku 2008 z webu společnosti OAO Gazprom (http://gazprom.ru/). 
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2.1.5. Rozestavěné a plánované tranzitní projekty 
 
Na území České republiky v současnosti probíhá, popřípadě je plánována, stavba několik 
tranzitních projektů, které mají významný potenciál ovlivnit bezpečnost dodávek a (zejména 
v případě plynovodů Gazela a LBL) rovněž posílit tranzitní pozici ČR.  
 
Plynovod Gazela 
Projekt plynovodu Gazela je největším plynovodním projektem (kapacita 35 bcm ročně), 
který se ČR přímo dotýká. Trasa spojí dvě hraniční předávací stanice, a to Horu Sv. 
Kateřiny a Waidhaus. Plynovod je projektován jako přímé pokračování plánovaného 
německého plynovodu OPAL (Ostsee Pipeline Anbindungs-Leitung) s kapacitou 35 bcm, 
jenž sám navazuje na projekt Nord Stream55 kapacitou 27,5, resp. 55 bcm v druhé fázi. 
Plynovod má dodávat zemní plyn do jižního a jihovýchodního Německa, neboť vlivem 
odděleného vývoje západu a východu Německa za Studené války je plynovodní spojení mezi 
bývalými státy nerozvinuté. ČR však bude díky této propojce napojena na tzv. Severní 
cestu. Projektantem výstavby nového plynovodu Gazela je RWE Plynoprojekt, a.s. 
Investorem je NET4GAS, s.r.o., odhady nákladů se pohybují kolem 400 mil. €. Projekt by 
měl být dokončen v roce 2011. 
 
Plynovod Moravia 
Společnosti NET4GAS, s.r.o. a polská Gaz System S.A. chtějí vybudovat vysokotlaký 
plynovod, kterým se propojí ostravská oblast s polským Těšínskem v trase Třanovice–
Chotěbuz. Plynovod bude 35 km dlouhý a bude propojovat plynovodní soustavy obou zemí. 
Primárně je určen k zásobování polského trhu, ale projektován je jako obousměrný. Počáteční 
kapacita bude 0,5 bcm v roce 201156; plánováno je také zvýšení kapacity na 3 bcm ročně od 
roku 2015. Cena je odhadována na cca 7 mil. €, projekt má být částečně financován i z 
evropských zdrojů (3,5 mil. €)  

Dle oficiálních vyjádření má plynovod sloužit jako klíčový prvek polské energetické 
diversifikace a výstavby severojižně propojení. Jeho kapacita bude v první fázi ovšem 
pouze 0,5 bcm zemního plynu ročně, přičemž na české straně bude vycházet z podzemního 
zásobníku plynu v obci Třanovice v Moravskoslezském kraji.57 Dne 27. července 2010 se na 
„Polsko-českém plynařském fóru“ se česká strana oficiálně zavázala k zahájení provozu 
propojení k 1. říjnu 2011. Z neoficiálních polských zdrojů je však patrné, že stavba 
plynovodu je motivována více ekonomicky, nežli bezpečnostně. V Polsku dlouhodobě 
existuje deficit v dodávkách zemního plynu v rovině 0,5 bcm ročně, což je kapacita 
plynovodu Moravia. Společnost CEZ Nowa Skawina S.A. navíc hodlá v oblasti vybudovat do 
roku 2014 novou paroplynovou elektrárnu. Polská strana projekt Moravia chápe spíš jako tzv. 
“tichý plynovod“, což znamená, že by byl využit pouze v případě krize. O exportu plynu z 
LNG terminálu Świnoujście přes Moravii Polsko zatím neuvažuje. 
                                                 
55 V konsorciu Nord Stream AG je zastoupen OAO Gazprom (51 %), E.ON Ruhrgas AG (20 %), Wintershall 
Holding GmbH (20 %) a N.V. Nederlandse Gasunie (9 %). 
56 Viz Matocha, P. (2010): Pět plynovodů k energetické bezpečnosti Česka, on-line text: 
(http://www.euro.cz/detail.jsp?id=20630); RWE Transgas Net, s.r.o. (2009): RWE Transgas Net a GAZ System 
plánují propojení plynovodů, tisková zpráva, 10. 9. 2009, on-line text: (http://www.net4gas.cz/cs/media/tiskove-
zpravy/2009.09.10_TZ_CZ.doc). 
57 Viz Žižka, J.: Plynovod Moravia propojí Česko a Polsko, E15.cz, 16. 11. 2009, on-line text: 
(http://www.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/plynovod-moravia-propoji-cesko-a-polsko). 
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Projekty plynovodů do Rakouska 
Existují celkem tři projekty výstavby plynovodů spojujících Českou republiku a Rakousko. 
NET4GAS, s.r.o. plánuje napojení české sítě na rakouskou stanici v Baumgartenu.  
 
(1) Plynovod LBL (Lanžhot – Baumgarten - Line) o délce 60 km by měl být dokončen v roce 
2012, náklady na výstavbu jsou odhadovány na 80 mil. €58. Počáteční přenosová kapacita je 
plánována na 6,6 bcm ročně v obousměrném provozu59. Jednak půjde o potenciální 
napojení na projekty Nabucco, South Stream či LNG Adria, ale také rovněž konkurenci 
slovenskému vlastníku tranzitních plynovodů Eustream, a.s.60 Vzhledem k potenciálnímu 
napojení na jihoevropské plynovodní projekty s největší pravděpodobností vzroste význam 
ČR jako tranzitéra zemního plynu na západní trhy. 
 
(2) Plynovod Mozart z Jindřichova Hradce do rakouské obce Rainbach, kde má být napojen 
na tranzitní plynovod (WAG). Tento projekt připravuje společnost Česká plynárenská, a.s., 
dokončen by měl být v roce 2013 a investiční náklady se odhadují na 2 mld. Kč.61 Plynovod 
bude sloužit především pro napojení připravovaného zásobníku České plynárenské a.s. u 
obce Okrouhlá Radoň na rakouskou plynovodní soustavu společnosti ÖMV. 
 
(3) Plynovodní spojení z Českých Budějovic přes Dolní Dvořiště do Rakouska. Za projektem 
stojí společnost E.ON Ruhrgas AG62, bližší informace nejsou dostupné. 
 
Projekty paroplynových elektráren Skupiny ČEZ 
Dodávky plynu do paroplynových elektráren má zajišťovat společnost RWE Transgas a.s., se 
kterou Skupina ČEZ již také uzavřela smlouvu, a to na 15 let.63 Podle ČPU se v současnosti v 
ČR připravuje 7 projektů plynových elektráren v různém stupni rozpracovanosti o 
celkovém výkonu 1820 MW.64 
 

                                                 
58 Viz Adámková, A.: Jak zabezpečit dodávky zemního plynu?, příloha deníku E15 speciál - Energetika, 5. 3. 
2010, s. II-IV, on-line text: (http://file.mf.cz/748/special-energetika-05-03-10.pdf), s. III. 
59  Viz NET4GAS, s.r.o. (2010): Velký zájem v Rakousku – Česká přepravní kapacita, tisková zpráva, 1. 10. 
2010, on-line text: (http://www.net4gas.cz/cs/media/tiskove-zpravy/TZ_LBL_N4G_OMV_CZ_final.doc). 
60 Viz Petříček, M.: Thomas Kleefuss: Nová plynová krize? Může být horší než v lednu, Hospodářské noviny, 5. 
3. 2009, on-line text (http://hn.ihned.cz/c1-35256670-nova-plynova-krize-muze-byt-horsi-nez-v-lednu). 
61 Viz Adámková, A.: Jak zabezpečit dodávky zemního plynu?, příloha deníku E15 speciál - Energetika, 5. 3. 
2010, s. II-IV, on-line text: (http://file.mf.cz/748/special-energetika-05-03-10.pdf), s. III. 
62 Viz Matocha, P. (2010): Pět plynovodů k energetické bezpečnosti Česka, on-line text: 
(http://www.euro.cz/detail.jsp?id=20630). 
63 Viz Horáček, F. (2009): V Česku bude první velká paroplynová elektrárna, ČEZ vyjde na 20 miliard, iDnes.cz, 
25. 6. 2009, on-line text: (http://ekonomika.idnes.cz/v-cesku-bude-prvni-velka-paroplynova-elektrarna-cez-
vyjde-na-20-miliard-1e3-/ekoakcie.asp?c=A090625_153713_ekoakcie_vem). 
64 Viz Bartuška: Plynové elektrárny jen zvyšují závislost na Rusku, Lidovky.cz, 23. 3. 2010, on-line text: 
(http://byznys.lidovky.cz/bartuska-plynove-elektrarny-jen-zvysuji-zavislost-na-rusku-p5l-/statni-
pokladna.asp?c=A100323_154216_statni-pokladna_nev). 
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2.1.6. Regulační rámec plynárenského sektoru 
 
Energetický sektor ČR je formován státní politikou a energetickými koncepcemi. 
V obojím se samozřejmě projevuje aktuální politické rozpoložení (především) ve vládě.  

V roce 2000 byla přijata Státní energetická politika České republiky, která byla 
prvním skutečně strategickým a koncepčním dokumentem s jasně definovanými cíly i 
způsoby dosažení. Mj. byla zohledněna též bezpečnost dodávek energie, umožnění vzniku 
konkurence v oblasti výroby a dodávek energie, rozšíření svobody rozhodování konečných 
zákazníků o způsobu či výběru zdrojů dodávek paliv a energie a energetických služeb či 
obecně tvorba vnitřního trhu s elektřinou a plynem. Bylo rovněž stanoveno, že postupné 
otevírání trhu bude směřovat k TPA (přístup třetích stran)65.66 

Důsledkem Státní energetické politiky ČR byl tzv. energetický zákon67. Významným 
efektem tohoto zákona bylo mj. definování výkonu státní správy v energetických odvětvích 
mezi ministerstva, vznik Energetického regulačního úřadu (ERÚ, sídlo v Jihlavě) a Státní 
energetické inspekce (hlavní sídlo v Praze). V oblasti plynárenství byli mj. definování 
účastníci trhu s plynem68, přičemž podrobná legislativní opatření jsou popsána ke každému 
z nich. Významná je část o oddělení provozovatele přepravní soustavy a o oddělení 
provozovatelů distribuční soustavy, která reflektuje přístupová jednání ČR do EU a reaguje 
na liberalizační snahy v plynárenství a elektroenergetice, konkrétně na směrnici Evropské 
komise 98/30/EC (viz níže).69 
 V roce 2004 pak byla MPO vydána Státní energetická koncepce České republiky70 
(SEK). SEK pohlíží na energetický sektor ze strategického hlediska a stanovuje cíle 
s dlouhodobějším přesahem. Základními prioritami byla maximální nezávislost na cizích 
zdrojích energie, na zdrojích energie z rizikových oblastí, na spolehlivosti dodávek cizích 
zdrojů; dále maximální bezpečnost zdrojů energie včetně jaderné bezpečnosti, spolehlivost 
dodávek všech druhů energie, racionální decentralizace energetických systémů a konečně 
maximální udržitelný rozvoj formou ochrany životního prostředí a formou ekonomického a 
sociálního rozvoje. Využití zemního plynu v České republice získalo tímto dokumentem 
na váze, neboť dokument požadoval mj. diverzifikaci zdrojů energetických surovin, 

                                                 
65 TPA je označení pro tzv. „přístup třetích stran“ (Third Party Access) do plynárenských zařízení. Podrobnosti 
podmínek TPA jsou dány především vyhláškou ERÚ č. 673/2004 Sb. Viz Vyhláška ERÚ č. 673 ze dne 21. 
prosince 2004, kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s plynem, dostupné on-line 
(http://www.energetik.cz/hlavni3.html?m1=/zakony/673_2004.html). 
66 Viz Energetická politika České republiky, schválená usnesením vlády České republiky ze dne 12. ledna 2000 
č. 50, dostupné on-line (http://biom.cz/leg/Energeticka_politika.doc). 
67 Viz Zákon 406/2000 ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií, dostupné on-line 
(http://portal.gov.cz/wps/WPS_PA_2001/jsp/download.jsp?s=1&l=406%2F2000). Zákon 458/2000 ze dne ze dne 
28. listopadu 2000 o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů 
68 Jsou jimi výrobci plynu, provozovatel přepravní soustavy, provozovatelé distribučních soustav, provozovatelé 
podzemních zásobníků plynu, obchodníci s plynem, zákazníci, operátor trhu. 
69 Viz Zákon 458/2000 ze dne ze dne 28. listopadu 2000 o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v 
energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), dostupné on-line 
(http://portal.gov.cz/wps/WPS_PA_2001/jsp/download.jsp?s=1&l=458%2F2000) 
70 Viz Státní energetická koncepce České republiky (schválená usnesením vlády České republiky č. 211 ze dne 
10. března 2004), on-line text: (http://download.mpo.cz/get/26650/45632/552381/priloha003.doc). 



 
 
 

26 
 

optimalizaci zálohování zdrojů energie71, kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla, 
minimalizaci emisí skleníkových plynů, dokončení transformace energetického hospodářství 
na tržně orientovaný model EU či urychlení otevírání trhu s elektřinou a plynem.  
 
Poradní orgán, jehož posláním bylo učinit jasno v náhledu na různé energetické koncepce, 
(zkráceně) Nezávislé odborná komise (NEK). Závěry NEK se dají shrnout následovně: 
 

� Trh se zemním plynem není plně funkční, neboť konkurence se odehrává pouze u 
významných zákazníků s rovnoměrným odběrem; důvodem je v současnosti existující 
stav osmi dodavatelských zón, které se chovají jako samostatné celky a v rámci nichž 
mají dodavatelé z bývalé vertikálně integrované společnosti konkurenční výhodu. 

� Trh se zemním plynem ani legislativa není z historických důvodů připravena na 
významné odběratele, jakými jsou paroplynové elektrárny o větším instalovaném 
výkonu. 

� Vláda ČR má jen velmi omezené možnosti rozhodovat a informovat se o stavu 
plynovodů a podzemních zásobníků plynu vlastněných firmou RWE-Transgas. 

� Pro ČR je důležité, aby si udržela roli tranzitní země. 
� Těžba uhelného metanu může být perspektivní jako dodatečný zdroj plynu (zásoby 

jsou odhadovány na desítky bcm). 
� Projekt propojení sever – jih pro státy V4 by nemusel být konfliktní ani ve 

vztahu k ruské straně (jedná se o projekt regionálního významu, doplnění ke 
stávajícím dodávkám plynu)72. 

 
Oba texty se odrazily v následujících dokumentech, ve kterých lze odpozorovat, že byly 
závěry obou materiálů i poznatky NEK ve svém znění inspirovány. Jde o dvě aktualizace 
SEK. Nejaktuálnější změnou v linii státních energetických koncepcí je velmi konkrétně 
pojatá nová aktualizace z února 201073. Předcházela jí verze z října 200974, která byla posléze 
stažena a pozměněna dle doplňujících a kritických návrhů do verze z února 2010.  

                                                 
71 Cíl s vysokou prioritou, směřující k vytvoření takového regulačního a podnikatelského prostředí, které bude 
vytvářet předpoklady pro operativní volbu dodavatele energie a s tím spojenou nižší závislostí na jednom 
konkrétním dodavateli, resp. na jedné podnikatelské skupině. V dlouhodobém horizontu by tato strategie měla 
vést k vytvoření takových dopravních cest energie, které budou umožňovat operativní změnu dodavatele energie 
i v případě výpadku dodávky a při předcházení a odstraňování následků krizových stavů, při současném růstu 
požadavků na spolehlivost provozu jednotlivých zdrojů. 
72 Viz Úřad vlády ČR – Nezávislá energetická komise (2008): Zpráva Nezávislé odborné komise pro posouzení 
energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu, Praha, 30. 9. 2008, aktualizovaná 
verze, on-line text: (http://www.vlada.cz/assets/ppov/nezavisla-energeticka-
komise/aktuality/zpravanek081122.pdf). 
73 Viz Ministerstvo průmyslu a obchodu (2010): Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky - únor 
2010, on-line text: (http://download.mpo.cz/get/26650/45632/552383/priloha001.pdf). 
74 Viz Ministerstvo průmyslu a obchodu (2009): Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky - říjen 
2009, on-line text: (www.mpo.cz/kalendar/download/71707/priloha002.pdf). 
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Aktualizace hovoří mj. o rozvoji síťové infrastruktury ČR v kontextu zemí střední 
Evropy, posílení mezinárodní spolupráce a integrace trhů s elektřinou a s plynem v regionu, 
včetně podpory vytváření účinné a akceschopné společné energetické politiky EU atd. 
 
Dle Aktualizace je velmi důležité stanovení několika cílů aktualizace SEK; mj. jde o: 
 

� Pro ČR je důležité, aby zůstala i v budoucnu v oblasti zemního plynu významnou 
tranzitní zemí, a to nejen ve směru východ/západ, ale nově i sever/jih v souvislosti 
s dobudováváním nových dopravních systémů na severu a jihu Evropy. 

� Zajištění reverzního chodu soustavy (alespoň 40 mcm denně), mj. i pro zajištění 
dalších kapacit pro země v tomto směru toku v rámci principu solidarity. 

� Do roku 2020 propojit ČR s Polskem a Rakouskem s perspektivou možnosti 
dodávek plynu z terminálů LNG; Świnoujście (Polsko) a Adria (Chorvatsko). 

� Dosáhnout do roku 2015 kapacity zásobníků plynu na území ČR ve výši 40 % 
roční spotřeby plynu a těžebního výkonu garantovaného po dobu jednoho měsíce 
alespoň 70 % průměrné denní spotřeby v zimním období 

 
Legislativa vyplývající z členství v EU a mezinárodních organizací 
Česká legislativa (a to nejen) v oblasti zemního plynu je především od roku 2004 úzce spjata 
s legislativou Evropské unie, která je prezentována formou tzv. balíčků a směrnic. Zásadním 
tématem je přitom liberalizace trhu, jejíž jednotlivé fáze shrnuje tabulka.  
 
Proces liberalizace trhu v plynárenském sektoru ČR75 
 
Období Oprávnění zákazníci 
Od 2005 Zákazníci s odběrem nad 15 mcm ročně na jedno odběrné místo, všichni držitelé 

licence na výrobu elektřiny spalováním plynu v tepelných elektrárnách nebo při 
kombinované výrobě elektřiny a tepla 

Od 2006 Všichni koneční zákazníci bez domácností 
Od 2007 Všichni včetně domácností 
 
Plynárenský sektor v ČR lze obecně považovat za legislativně dobře upravený, velmi 
dobře reagující na legislativní rámec a koncepční materiály a též velmi dobře se 
vyrovnávající s evropskou legislativou. Všechny směrnice EU ČR přijala a 
implementovala do zákonů76.  
                                                 
75 Viz Energetický regulační úřad (http://www.eru.cz/). 
76 V oblasti závazků plynoucích z členství v mezinárodních organizacích tedy přijala ČR tři významné právní 
závazky. Zatímco první z nich lze považovat za naplněný, druhý závazek lze v tuto chvíli považovat za jen 
obtížně splnitelný. Třetí závazek, ač velmi ambiciózní, je splnitelný76. 

1. Závazek redukce produkce skleníkových plynů o 8 % do roku 2012 (Kjótský protokol). 
2. Závazek zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie na 13 % do roku 2020 (Klimaticko-energetický 

balíček) 
3. Závazek, že produkce emisí z odvětví, na něž se nevztahuje EU ETS, nepřesáhne hodnotu roku 2005 

zvýšenou o 9 % do roku 2020 (Klimaticko-energetický balíček) 
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2.1.7. Predikce poptávky pro rok 2020 
 
Růst poptávky po zemním plynu se zdá být nízký, řádově v jednotkách procent. Reálně jde 
však o poměrně vysoká čísla, neboť je predikováno významné snížení využití kapalných 
především tuhých paliv. Pokles podílu těchto paliv v TPES mixu bude kompenzován 
vzrůstem využití jaderné energie, obnovitelných zdrojů energie a zemního plynu. Zemní plyn 
se tak dle SEK stane významnou součástí TPES mixu ČR s průměrným zastoupením 
zhruba ve výši jedné pětiny TPES mixu. Kromě využití k produkci tepla a elektrické 
energie bude využit především v dopravě, kde se plánuje existence 350 tisíc vozidel na zemní 
plyn v roce 2020 a spotřeba plynu v dopravě ve výši cca 1 bcm. 
 Zaznamenání hodné je, že pouze zemní plyn si ve všech cílech a scénářích drží svoji 
přibližně pětinovou hladinu zastoupení. 
 
Podíly na spotřebě energetických zdrojů dle Státní energetické koncepce z roku 2004 a 
její aktualizace z února 2010 (údaje v %)77 
 
Druh 
paliva 

Stav 
2000 

Stav 
2005 

Stav 
2008 

Dlouhodobý 
cíl (SEK 
2004) 
do r. 2030 

Scénář 
„Zelený“ 
(SEK 
2004) 
rok 2030 

Scénář 
aktual. 
SEK z 
2/2010 
do r. 2030 

Scénář 
aktual. 
SEK 
z 2/2010 
do r. 2050 

Tuhá 52,4 42,5 45,3 30-32 30,5 24 20 
Plynná 18,9 21,6 15,7 20-22 20,6 20 21 
Kapalná 18,6 15,7 20,9 11-12 11,9 20 19 
Jaderné 8,9 16,5 15,3 20-22 20,9 25 25 
Obnovitelné 
zdroje 

2,6 5,4 2,9 15-16 15,7 11 15 

 

                                                 
77 Viz Státní energetická koncepce České republiky (schválená usnesením vlády České republiky č. 211 ze dne 
10. března 2004), on-line text: (http://download.mpo.cz/get/26650/45632/552381/priloha003.doc), s. 11-12, 40-
49; Ministerstvo průmyslu a obchodu (2010): Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky - únor 
2010, on-line text (http://download.mpo.cz/get/26650/45632/552383/priloha001.pdf), s. 77-92; Český statistický 
úřad (2008): Spotřeba paliv a energií v členění podle odvětví, on-line text: 
(http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabparam.jsp?voa=tabulka&cislotab=ENE0030UU&&kapitola_id=34). 
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2.1.8. Závěr 
 

2.1.8.1.  Zhodnocení pozice zemního plynu v České republice 
 
Úroveň diverzifikace dodávek zemního plynu do České republiky je kontextu 
středovýchodní Evropy vysoká, rozhodně však není dostačující. Domácí plynovodní síť je 
vlastněna silnou spolehlivou soukromou společností, která investuje do údržby a rozvoje 
infrastruktury, stejně jako do nových projektů posilujících bezpečnost dodávek zemního plynu 
do ČR. Podzemní zásobníky, které mají kapacitu více než třetiny roční spotřeby, se ukázaly 
být významným prvkem bezpečnosti zásobování a jejich rozvoj tento prvek dále posiluje.  

Významná je též pozice země jako tranzitéra plynu dále na evropské trhy. Tato 
pozice neposkytuje zemi ekonomické zisky (peníze za tranzit jdou společnosti NET4GAS, 
s.r.o., zdaněním se pak část dostává do státní pokladny), ale posiluje její geopolitickou polohu 
na mapě Evropy. Tato pozice však může být narušena v souvislosti s dostavbou plynovodu 
Nord Stream, případně též plynovodu South Stream (spotřebitelé zemního plynu 
v Německu, Dánsku, Francii a Velké Británii si již nasmlouvali dodávky plynu ve výši 21 
bcm přes plynovod Nord Stream). Je to očekávatelný projev snahy o zajištění maximální 
stability dodávek, jež se ukázala klasickou cestou jako problematická. Po spuštění 
plynovodu Nord Stream tedy lze očekávat snížení objemu tranzitovaného plynu přes 
naše území na západ. Pozice tranzitéra však může být naopak posílena po propojením české 
sítě s rakouským hubem v Baumgartenu a následným spojením s kterýmkoliv z projektů 
jižních plynovodů (Nabucco či South Stream). 

Zemní plyn je v ČR chápán jako významný zdroj snižující závislost na ropě a snižující 
podíl uhlí na TPES. Plynárenství je poskytována významná podpora. ČR tak směřuje 
k intenzivnějšímu využití zemního plynu při zachování bezpečnosti a stability zásobování 
nejen v celé řadě projektů souvisejících se zemním plynem, ale též v obecném kurzu české 
energetiky. V rámci domácí spotřeby je plyn suverénně nejvíce využíván v domácnostech, 
sekundárně též v průmyslu a terciárně ve výrobě tepla a elektřiny. Potenciál zemního plynu 
leží především v sekundární regulaci palivoenergetické základny pro krytí výkyvů 
v sítích; v dlouhodobějším horizontu pak rovněž v dopravním sektoru. 
 

2.1.8.2.  Zhodnocení národních specifik 
 
Patrně nejsilnějším specifikem ČR je její vztah k Ruské federaci. Mezi současnými 
politickými elitami (představitelé stran vládní koalice, kompetentní ministerstva) přetrvává 
skeptický pohled na možnosti spolupráce a vnímání Ruska jako hlavní bezpečnostní hrozby. 
Soukromý sektor sice Rusko v historických souvislostech na jednu stranu považuje za 
rizikového partnera, na druhé straně přijímá liberalizační legislativu EU, podle níž chápe 
Rusko jako běžný obchodní protějšek. Plynárenský sektor chápe význam a pozici Ruské 
federace a snaží se riziko strategické závislosti omezit diverzifikačními aktivitami.  
 Za další specifikum lze považovat nadstandardní vztah se Slovenskou republikou. 
Jeho projevy bylo možno spatřovat v plynové krizi v lednu 2009, kdy nelze českou pomoc 
v zásobování plynem přisuzovat pouze EU prosazovanému principu solidarity. 
 Další specifikum lze nalézt v oblasti dlouhodobé vývojového trendu české energetiky. 
To je totiž silně vychýleno k využití hnědého a černého uhlí v kombinaci s jaderným 
palivem. Toto rozložení v ČR platí již desetiletí, uhlí a jádro jsou společně zastoupeny cca 
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60% podílem v palivoenergetickém mixu. Třetí významnou surovinou je ropa, která je však 
téměř výhradně využívána v dopravě. V elektroenergetice je toto specifikum ještě 
výraznější, uhlí a jádro pokrývají tradičně více než 90 % produkce elektrické energie. V 
českém firemním i politickém diskursu, vycházejícím ze zmíněného vývoje české energetiky, 
tedy stále zůstává uhlí a jádro jako klíčové palivo, bez ohledu na možné environmentální 
důsledky (i ve smyslu nenaplnění závazků). Příkladem může být Aktualizace SEK z února 
2010, kterou připravil tehdejší ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Tošovský78.
 Postavení Skupiny ČEZ, a.s. Jde o druhou největší českou firmu vůbec a největší 
českou energetickou firmu. Na podobu české energetiky a energetické politiky má 
nezanedbatelný vliv. Je nejvýznamnějším hráčem na trhu, zároveň je majoritně vlastněná 
státem79. ČEZ tak v energetickém sektoru neplní jen roli subjektu, ale též roli hráče.80 
Účastní se připomínkového řízení při zpracovávání SEK a její aktualizace, přičemž se tím de 
facto sama podílí na tvorbě rámce pro fungování pro sebe samu. Vzhledem k tomu, že v ní 
roste zájem o zemní plyn a rozvíjí projekty paroplynových elektráren, může mít její vliv na 
podobu SEK a její aktualizace v oblasti zemního plynu významnější efekt. 
 

                                                 
78 Vladimír Tošovský pracoval nejdříve 15 let ve Středočeské energetické, a.s., poté v ČEZ, a.s. v letech 2001-
2005 a od roku 2005 v ČEPS, a.s., kde od roku 2006 působí na pozicích generálního ředitele a předsedy 
představenstva. Jeho aktualizace Státní energetické koncepce do velké míry odráží právě vidění české energetiky 
“klasickým prizmatem“, kdy je velká pozornost věnována využití uhlí a jádra, včetně prolomení uhelných limitů 
či dostavby jaderné elektrárny Temelín a přístavby nového bloku v JE Dukovany. 
79 Viz ČEZ, a.s. (2010): Struktura akcionářů, on-line text: (http://www.cez.cz/cs/o-spolecnosti/cez/struktura-
akcionaru.html). 
80 Příkladem budiž zahájení zadávacího řízení na dva nové jaderné bloky pro jadernou elektrárnu Temelín (ETE). 
To ČEZ, a.s. uveřejnil 3. srpna 2009 bez konzultace s majoritním akcionářem, tedy Ministerstvem financí ČR. 
Ač ČEZ uvádí, že stavba nových jaderných bloků vychází z platné SEK, Politiky územního rozvoje i ze závěrů 
tzv. Pačesovy energetické komise (ČEZ 2009b), byla firma podrobena silné kritice kvůli špatné komunikaci s 
majoritním akcionářem při přípravě tenderu. ČEZ, a.s. agrumentoval tím, že stát informován byl. Již v červenci 
2008 totiž požádal ČEZ, a.s. Ministerstvo životního prostředí o posouzení vlivu zvažované dostavby elektrárny 
Temelín na životní prostředí. Otázkou je, nakolik je takovéto nepřímé informování majoritního akcionáře 
korektní a etické. 
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2.1.8.3.  SWOT analýza plynárenského sektoru ČR 
 
Silné stránky 
(Strengths) 

� (V kontextu středovýchodní Evropy) dobrá geografická a tranzitní 
diverzifikace dodávek poskytuje uspokojivou míru bezpečnosti 
dodávek, resp. bezpečnosti spotřebitelů, v případě krátkodobějších 
krizí spojených s výrazným snížením či přerušením dodávek.  

� Pokračující integrace české plynovodní sítě a plánovaný rozvoj 
tranzitních cest z/do zdrojových oblastí v západní (Gazela), 
severní (Nord Stream, LNG Świnoujście) i jižní (Nabucco, South 
Stream, LNG Adria) Evropě dále posílí tranzitní i geografickou 
diverzifikaci dodávek. 

� Velká kapacita zásobníků schopná pokrýt až 34,4 % domácí 
spotřeby plynu je významným garantem bezpečnosti spotřebitelů 
v případě krizí spojených se snížením či přerušením dodávek. 

� ČR vede proaktivní přístup k řešení problémů v sektoru zemního 
plynu. Jak na státní úrovni dostatečnou politickou podporou 
zemního plynu a úspěšným naplňováním evropské legislativy. Tak na 
firemní úrovni investicemi do rozvoje a údržby sítí a do nových 
projektů spojených se zemním plynem. Riziko zhoršování 
technického infrastruktury je tak kvůli potenciálně nedostatečným 
investicím nízké 

� ČR má uzavřeny nejen dlouhodobé kontrakty na dodávky do ČR, ale 
též dlouhodobé kontrakty pro tranzit k odběratelům v západní 
Evropě.  

� ČR směřuje k naplnění závazků snížení emisí plynoucích z členství 
v mezinárodních organizacích. 

� Drtivá většina plynárenského sektoru je v rukou silné a stabilní 
evropské společnosti (RWE). RWE se také mj. rozvoje projektů 
LNG v severní Africe, či na projektu Nabucco. Riziko krachu 
odprodeje české plynovodní soustavy z finančních důvodů je tak 
nízké. 

� Relativně nízký podíl importu plynu (17,5 %) na TPES. Tato 
hodnota představuje potenciál pro relativně bezpečný růst importního 
poměru budoucím zvýšení využití zemního plynu v ČR. 

Slabé stránky 
(Weaknesses) 

� Zanedbatelná domácí produkce (cca 2 %) znamená stálou 
závislost na importu zemního plynu a vysokou citlivost vůči 
hrozbám souvisejícím se snížením či přerušením dodávek.  

� Dlouhodobé kontrakty s dodavateli limitují liberalizační aktivity 
ČR. Vnitrostátní liberalizace a vstup nových obchodníků naráží na to, 
že se obchoduje stále se stejným plynem, pouze přes více 
prostředníků. Výjimkou jsou společnosti VEMEX, Česká 
plynárenská, Lumius, a WINGAS GmbH & Co.KG., které si byly 
schopny zajistit vlastní kontrakty na dodávky zemního plynu od 
exportérů. Rozsah kontraktů je však v zanedbatelné výši a nemá 
(kromě společnosti VEMEX) na trh s plynem významnější vliv. 
Liberalizace tak stále není dokončena a v dohledné době ani efektivně 
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nebude. 
� Vysoká energetická intenzita české ekonomiky (0,593 toe/1000 $ 

HDP), která je nad průměrem EU. Stejně tak je efektivita využití 
energie nižší, než je průměr EU. 

� Kapacita zásobníků je nedostatečná v případě dlouhodobé krize (2 - 3 
měsíce). 

� Obraz Ruska jako “nepřítele“ může být zásadním blokem ve 
vzájemné komunikaci.  

Příležitosti 
(Opportunities) 

� ČR má potenciál využít zájem o zemní plyn v EU (plánované 
zvýšení kapacity zásobníků, infrastrukturní propojení nebo projekty 
paroplynových elektráren).  

� Využití zemního plynu v dlouhodobém výhledu poroste na úkor 
tradičních primárních zdrojů pro produkci energie, tedy pevných a 
kapalných paliv. 

� Pozice ČR jako tranzitní země může po dokončení řady 
infrastrukturních projektů s Rakouskem, Polskem a Německem 
posílit. ČR může těžit ze své geografické pozice. 

� ČR zesiluje propojení s Německem. Otevírají se tak nové možnosti 
spolupráce obou zemí v oblastech energetiky. Reverzní tok 
umožňuje potenciální tranzit přes ČR směrem na východ a jih. 

� Lze očekávat zvýšení závislosti některých evropských zemí na 
české tranzitní soustavě. Důsledkem by mohla být silnější podpora 
plynové diplomacie ČR k exportérům, především pak k RF (jak ze 
strany jednotlivých členských států, tak EU).  

Hrozby 
(Threats) 

� Možnost ztráty významné tranzitní pozice v důsledku 
nedokončení plánovaných infrastrukturních projektů či snížením 
utilizace dosavadní plynovodní sítě pro import a tranzit ruského 
plynu. 

� Celá tranzitní plynovodní síť, šest z osmi regionálních distribučních 
společností, šest z devíti podzemních zásobníků, naprostá většina 
nasmlouvaného zemního plynu z Norska i Ruské federace a správa 
nad celou soustavou ve stavu nouze (celkem přibližně 80 % 
plynárenského sektoru) je v plném vlastnictví či kontrole jediné 
dominantní společnosti - koncernu RWE AG. Možné riziko tak 
plyne z případného prodeje českých aktiv nežádoucímu kupci.  

� Zvýšením podílu plynu v TPES mixu se ČR stává více náchylnou k 
cenovým fluktuacím. Kromě toho vzroste riziko vzniku potenciálně 
nevyváženého energetického mixu a dopadů případného přerušení 
dodávek zemního plynu. 
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2.2.  SLOVENSKO 
 
Následující SWOT analýza hodnotí silné a slabé stránky plynárenského sektoru Slovenska, 
stejně jako důležité vnější a vnitřní faktory, které mají potenciál další vývoj sektoru ovlivnit. 
Výstupem SWOT analýzy je jednak popis současné situace plynárenského sektoru a jednak 
určení základních trendů jeho vývoje.  Doporučení týkající se posílení bezpečnosti dodávek a 
rozvoje spolupráce v regionu V4 jsou formulována v závěrečné části studie. Pozornost je 
přitom věnována především plánovaným tranzitním projektům a tranzitním projektům ve 
výstavbě. Na SWOT analýzy dále navazuje úvodní část referenčního scénáře, kde jsou mj. 
základní informace o hlavních transregionálních tranzitních projektech a jejich 
předpokládaných důsledcích.    
 
Referenční rok (2008) 
Slovensko spotřebuje cca 6,3 bcm zemního plynu ročně, což představuje asi 28,3 % jeho 
TPES; plyn je pro Slovensko nejdůležitějším zdrojem energie. Import se na spotřebě podílí 
více než 98 %, přičemž celý objem je dodáván z Ruska. V rámci regionu V4 je bezpečnost 
dodávek Slovenska nejnižší. Zemní plyn má v jeho TPES výrazně větší podíl než v případě 
ČR nebo Polska, dodávky nejsou diverzifikovány a domácí produkce je zanedbatelná. 
Dlouhou dobu přesto přetrvával názor, že bezpečnost dodávek je dostatečně zajišťována 
silnou tranzitní pozicí Slovenska (tranzit představuje cca 10násobek jeho spotřeby). Až krize 
z ledna 2009, kdy došlo k úplnému přerušení všech dodávek, ukázala, že Slovensko je naopak 
tou nejzranitelnější zemí V4.  
 

2.2.1. Základní informace 
 
Trh s plynem je na Slovensku charakterizován vysokým stupněm závislosti na jednom 
vnějším zdroji dodávek (Rusko) a dominancí jedné vertikálně integrované společnosti, 
jejímž většinovým vlastníkem je stát. Slovensko je významnou tranzitní zemí. Slovenská 
přenosová soustava tvoří podstatnou část evropské plynárenské sítě vytvářející důležitou 
trasu transportu zemního plynu do zemí střední a západní Evropy. Společnost Slovenský 
plynárenský průmysl (SPP) v současnosti odpovídá za dodávky většiny plynu na 
Slovensku, které veškerý svůj plyn importuje na základě smluv s ruskou společností 
Gazprom. SPP je také vlastníkem přenosových a distribučních sítí. Po právním oddělení 
sítí je přístup umožněn i pro jiné potenciální dodavatele. Kromě SPP a již na trhu působí další 
společnosti – RWE Gas Slovensko, SHELL Slovakia, VNG Slovakia a Lumius Slovakia. 
RWE deklaruje cca 15% podíl na trhu, SPP 82%. RWE získal významný podíl především 
v neregulovaném sektoru, tedy u velkoodběratelů. Navzdory tomu rozšířil svou nabídku také 
pro střední odběratele, maloodběr a očekávají se domácnosti. Ostatní společnosti nezveřejňují 
své dodané objemy ani podíl na konečné dodávce plynu. Předpokládá se však jejich podíl na 
úrovni 3 %. Již déle se mluví o vstupu VEMEXu, nicméně dosud nebyly podniknuty žádné 
konkrétní kroky. Povolení na dodávku zemního plynu má i ČEZ, jenž plánuje na trh vstoupit 
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počátkem roku 2011. Přibližně dvě třetiny plynu na Slovensku spotřebovávají velcí 
průmysloví odběratelé. Očekává se, že konkurence na tomto segmentu trhu se bude rychle 
rozvíjet (EC 2007). 
 
Sektorové rozložení spotřeby plynu (mcm, 2007)81 
 

Celková spotřeba 6 216   (100 %) 
Transformační účely (výroba elektrické energie a tepla) 1 317   (21,2 %) 
Energetický sektor 229   (3,7 %) 
Průmysl 1 193   (19,2 %) 
Doprava 560   (9,0 %) 
Další sektory 2 517  (40,0 %) 
 Obchodní a veřejný 1 128 (18,1%) 
 Bydlení 1 356 (21,8 %) 
 Zemědělství (vč. rybolovu) 33 

 
Konečná energetická spotřeba je na Slovensku konstantní od roku 1993. Průmysl 
spotřebovává největší množství energie (víc než průměr EU-25), i když tento podíl od roku 
1990 klesá. Druhým největším sektorem jsou domácnosti, následuje doprava a obchod. Podíl 
spotřeby obchodu klesá. Plyn, ropa a elektřina dominují konečné energetické spotřebě. 82 
 

2.2.2. Dodávky zemního plynu a nejvýznamnější firmy plynárenského sektoru 
 
Přibližně 98 % domácí spotřeby plynu je dováženo83. Slovensko zemní plyn importuje 
výhradně z Ruské federace. Objem dovezeného plynu v roce 2008 představoval 6,27 bcm 
(IEA 2010). Dodávka zemního plynu pro potřeby Slovenské republiky je garantována 
dlouhodobou smlouvou mezi společností SPP a ruskou společností Gazprom Export jako 
hlavním dodavatelem zemního plynu pro potřeby slovenského trhu, která byla podepsána 
v listopadu 2008 s platností od 1. ledna 2009 na období 20 let. Na základě této smlouvy SPP 
nakoupí během jejího trvání přibližně 130 bcm zemního plynu, ročně tedy v průměru 6,5 
bcm. Smlouva o přepravě byla uzavřena mezi společnostmi Eustream a Gazprom export (MH 
SR 2009). 
 
Mezi poměrně nové události na slovenském trhu s plynem patří i diverzifikační kontrakty 
SPP z druhé poloviny roku 2009. SPP dne 29. června 2009 (v platnosti od 1. 7. 2009) 

                                                 
81 IEA: Natural gas information (2009), IV.296 
82 EU fact sheet (2007): Slovaka, on-line text: 
(http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/doc/factsheets/mix/mix_sk_en.pdf ) 
83 Zůstávající 2 % představuje domácí produkce s klesající tendencí.  
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podepsala dlouhodobou smlouvu v trvání 10 let rovněž se společností E.ON Ruhrgas 
o dodávkách zemnímího plynu na Slovensko o objemu cca 0,5 bcm ročně (MH SR 2009).   
Slovenský plynárenský průmysl a GDF SUEZ uzavřeli 5 letou smlouvu o dodávkách 
zemního plynu na Slovensko. Na základě téhle smlouvy by GDF SUEZ dodal SPP do 0,5 
bcm zemního plynu ročně. V červenci 2009 uzavřel SPP i druhý kontrakt se společností E. 
ON Ruhrgas na dodatečnou dodávku zemního plynu v objemu do 0,35 bcm ročně 
a krátkodobou smlouvu s VNG (Verbundnetz Gas). Smlouvy E.ON Ruhrgas a GDF SUEZ 
jsou výsledkem snahy o diverzifikaci dodávek zemního plynu vyplývající z důsledků krize 
z ledna 2009. Diverzifikační smlouvy uzavřené se společnostmi GDF SUEZ a E.ON Ruhrgas 
tak mají pomoci SPP poskytnout svým zákazníkům plynulé a spolehlivé zásobování zemním 
plynem i v případě mimořádných nebo nepředvídatelných situací. Společnost Verbundnetz 
Gas se zavázala, že v případě omezení nebo úplného přerušení dodávek zemního plynu 
z Ruska dodá SPP do 30 mcm ročně. Předseda představenství SPP Jean Jacques Ciazynski 
vyzdvihnul diverzifikační smlouvy jako možnost snížit závislost SR na jednom zdroji 
zemního plynu, neboť v případě mimořádné situace umožňují SPP získat 
z diverzifikovaných zdrojů objem přibližně do jedné pětiny roční spotřeby. Tyto 
kontrakty nicméně nejsou založeny na kontinuálním plnění, jde jenom o rezervaci pro případ 
potřeby. Společnost Gazprom export, se kterou má SPP uzavřenou 20 letou smlouvu na 
dodávku zemního plynu, zůstává i nadále hlavním dodavatelem zemního plynu. Záměrem 
SPP je však zvyšovat diverzifikaci svých dodávek.84 
 
Skupina SPP je tvořená třemi společnostmi: SPP s účinností od 1. července 2006 právně 
odčlenila přepravní a distribuční činnosti (právní oddělení). Kromě mateřské společnosti 
SPP začaly na trhu působit také jeho 100% dceřiné společnosti: Eustream a SPP – 
distribúcia, a. s .SPP je zaměřená na obchodní aktivity se zemním plynem, na jeho nákup, 
prodej a skladování. Eustream se zabývá mezinárodní přepravou zemního plynu přes 
území Slovenska. SPP – distribúcia zajišťuje distribuci zemního plynu zákazníkům na 
území Slovenské republiky (SPP 2010).  
 
Akcionáři společnosti SPP jsou Slovenská republika prostřednictvím Fondu národného 
majetku (51 %) a Slovak Gas Holding B.V., konsorcium společností E.ON Ruhrgas a Gaz de 
France (49 %). (SPP 2010) Stát však nemá v SPP manažerskou kontrolu. 
 
SPP – distribúcia, a. s. je provozovatelem a vlastníkem distribuční sítě o délce 32 000 km, 
včetně technologických objektů, tj. regulačních stanic zemního plynu a centrálního 
plynárenského dispečinku. V její působnosti je i prodej distribučních kapacit, rozvoj, provoz a 
údržba plynárenských sítí. SPP – distribúcia, a. s. zajišťuje distribuci zemního plynu z 

                                                 
84Media info servis (2009): SPP pokračuje v diverzifikaci: uzavřel kontrakty s GDF Suez a E.ON Ruhrgas, on-
line text: (http://www.mediainfoservis.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=1256) 
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přepravních sítí přes rozvodné plynárenské zařízení na území Slovenské republiky až ke svým 
zákazníkům. Zajišťuje také připojení k distribuční síti a odpočty spotřeby zemního plynu.85 
Mapa slovenské distribuční sítě. Zdroje: SPP Distribúcia.86 
 

 
 
Společnost Eustream, a.s. svoji činnost zahájila 1. července 2006 právním oddělením 
přepravních aktivit od SPP, a.s. jako 100% dceřiná společnost SPP, a.s. Společnost Eustream 
je největší přepravce zemního plynu v EU. Její přepravní síť tvoří 2270 km plynovodů se 
čtyřmi kompresorovými stanicemi (Veľké Kapušany, Jablonov nad Turňou, Veľké Zlievce a 
Ivanka pri Nitre). Každodenní provoz přepravní sítě je řízen prostřednictvím dispečerského 
centra v Nitře.87 
 
Na slovenský trh s dodávkami zemního plynu vstoupila konkurence v lednu 2009, kdy začaly 
dodávat zemní plyn také RWE Gas Slovensko, SHELL Slovakia, VNG Slovakia a Lumius 
Slovakia. První dny dodávek byly zkomplikovany zastavením dodávek plynu směrem 
z Ukrajiny, proto se v praxi využil také institut dodavatele poslední instance. Jako reakce na 
krizi dodávek byl v březnu 2009 novelizovaný Zákon o energetike 656/2004 Z.z., který zavedl 
standardy bezpečnosti dodávek zemního plynu. Podle těchto standardů má každý 

                                                 
85 Distribúcia SPP (2009), on-line text: (http://www.spp-distribucia.sk/Portal3/DesktopDefault.aspx?tabid=1055)  
86 Distribúcia SPP (2009), on-line text: (http://www.spp-distribucia.sk/Portal3/DesktopDefault.aspx?tabid=1059)  
87 SPP (2009): Spoločnosti hlavnej skupiny SPP sa starajú o spoľahlivú a bezpečnú dodávku zemného plynu na 
vrtkých úrovních, on-line text: (http://www.spp.sk/o-nas/spolocnosti-hlavnej-skupiny/) 
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dodavatel na výběr dvě možnosti dosáhnutí standardů – zamluvení většiny dodávek během 
zákonem specifikovaného období v zásobnících a zamluvení jisté části přeshraničními 
transakcemi. Tuto povinnost je možné přenést také na třetího účastníka trhu. Dekret o splnění 
standardu bezpečnosti vydává Ministerstvo hospodárstva, avšak jeho obsah není kvůli 
obchodnímu tajemství známý. Je však možné předpokládat, že většina subjektů využila 
podzemní zásobníky jako hlavní nástroj zabezpečení dodávek. Po zprovoznění rezervních 
toků z ČR a Rakouska se však společnosti budou více zajímat také o druhou možnost. 
 
Předpokladem vstupu na trh s dodávkami plynu bylo tedy disponování dostatečnou 
kapacitou v zásobnících. Proto se vstup společností, které se v lednu objevily na trhu, jeví 
jako logický. Všechny (kromě Lumius) měli již nakontrahovanou kapacitu v zásobnících, i 
když pro jiný účel (tranzit). Po začátku ekonomické krize, která zpomalila průmysl u hlavních 
odběratelů, se snížil odbyt zemního plynu. Proto se hledali možnosti umístění alespoň 
omezeného množství podél tranzitní trasy. Z těchto důvodů je zřejmá také strategie nových 
obchodníků, tedy zaměření se na velkoodběratele, kde je cena neregulovaná a každý odběratel 
spotřebovává velké množství komodity. Po zavedení standardu bezpečnosti dodávek se z trhu 
musel stáhnout Lumius, jelikož nebyl schopný splnit podmínky dodávek zemního plynu. 
Právě tyto podmínky favorizují na Slovensku vstup dceřiných společností velkých 
zahraničních firem, které jsou schopné podmínky splnit. 
 
Oslovení zákazníků z řad domácností se očekává po ukončení regulace ce ze strany ÚRSO. 
V nejbližším období je možné očekávat zrušení cenové regulace pro plyn určený na výrobu 
tepla pro domácnosti. Po vzoru trhu s elektřinou je možné očekávat, že bude dále narůstat 
podíl alternativních obchodníků na úkor dominantního hráče, avšak postup nebude tak 
razantní a ani počet významných alternativních dodavatelů nebude vysoký. Je to dané 
rozdílnými předpoklady pro obchodování s komoditami, jako jsou elektřina a plyn. 
 

2.2.3. Podzemní zásobníky zemního plynu 
 
Na území Slovenska se nachází jen jeden zásobník plynu - Láb. Jeho kapacita je ovšem 
2,77 bcm, což představuje cca 44 % roční spotřeby Slovenska. Kromě toho probíhá stavba 
objektu Gajary-Báden. Denní těžební výkon je 34 mcm a denní vtlačný výkon 27 mcm. Pro 
potřeby SR je z tohoto objemu rezervovaných 1,5 bcm.88 Společnost Nafta, a.s. disponuje 
zásobníky Láb I-III (2,13 bcm) a pracuje na zásobnících Gajary-Báden. Pozagas disponuje 
zásobníkem Láb IV s kapacitou 0,62 bcm. Pro potřebu SR je k dispozici také zásobník Dolní 
Bojanovice v ČR s kapacitou 0,57 bcm. Je přímo napojený na slovenskou soustavu a využívá 
se především k vyvažování sítě. 
 

                                                 
88 Zdroje se však liší v otázce, zda je toto číslo možné přesně určit. Jisté je však, že pro potřeby Slovenska musí 
existovat minimálně rezerva na 30 dní.  
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PZZP Láb89 
- Geologické umístění: Vídeňská pánev (západní Slovensko). 
- Typ: vytěžená plynová a ropná ložiska. 
- Hloubka: 342 m – 1780 m v závislosti na skladovacím objektu. 
- Současná technická skladovací kapacita PZZP je 2,13 bcm. 
- Maximální pevný denní výtlačný výkon je 22 mcm, maximální pevný denní těžební výkon 
je 27,5 mcm. 
 
Zásobník Gajary-báden 
- Předpokládané náklady na rozšíření skladovací kapacity o objekt Gajary-báden jsou 165,97 
mil. Eur (5 mld. Sk).  
- Zvýšení maximálního pevného denního vtlačného výkonu o 5 mcm, maximálního pevného 
denního těžebního výkonu o 6 mcm a skladovací kapacity NAFTA, a.s. o cca 0,5 bcm ve 
třech etapách: 
 
1. etapa uvedená do provozu v roce 2008 
2. etapa (plánované uvedení do provozu v roce 2011) 
3. etapa (plánované uvedení do provozu v roce 2013) 
 
Aktuální informace z tisku hovoří o ukončení výstavby objektu v roce 2014.90 Skladovatelem 
zemního plynu v zásobnících na Slovensku je společnost Nafta, a.s. Většinovým, 56,15%, 
akcionářem společnosti je SPP, 40,45 % akcií vlastní E.ON Ruhrgas a 3,4 % ostatní 
akcionáři.91 
 
Podle informací z médií má zájem o výstavbu podzemních zásobníků zemního plynu na 
Slovensku také Gazprom. Mluvčí bývalého ministra hospodárstva Ľubomíra Janhnátka 
Branislav Zvara potvrdil v dubnu 2010 aktuálnost této informace. Média však spekulovala o 
tom, že Gazprom pro výstavbu zásobníků preferuje ČR. Zvara však tento zájem nepovažoval 
za omezující. Podle všeho však šéf logistiky společnosti Gazprom Vladimír Chandochin 
uvedl, že Gazprom uvažuje o ČR jako o jediné možné zemi pro vybudování zásobníku 
plynu.92 
 

                                                 
89 Nafta, a.s. (2009): Základné fakty o skladování zemného plynu spoločnosťou Nafta a.s., on-line text: 
(http://www.nafta.sk/files/pdf/Zakladne_fakty_o_skladovani_ZP_spolocnostou_NAFTA_a_s.pdf)  
90 Openiazoch.sk (2009): Výstavbu zásobníka plynu Gajary-báden ukončia v roku 2014, on-line text: 
(http://openiazoch.zoznam.sk/info/zpravy/zprava.asp?NewsID=86712)  
91 SME (2009) Kľúčovým skladovateľom zemného plynu na Slovensku je Nafta, a.s., Gbely, on-line text: 
(http://ekonomika.sme.sk/c/4252458/klucovym-skladovatelom-zemneho-plynu-na-slovensku-je-nafta-as-
gbely.html)  
92 Pravda (2009): Gazprom vraj má stále zájem o výstavbu zásobníka plynu na Slovensku, on-line text: 
(http://spravy.pravda.sk/gazprom-vraj-ma-stale-zaujem-o-vystavbu-zasobnika-plynu-na-slovensku-1kf-
/sk_ekonomika.asp?c=A100421_110257_sk_ekonomika_p01)  
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Výstavba zásobníků zemního plynu 
Optimalizácia 
a zvýšenie 
bezpečnosti 
prevádzky PZZP Láb 
1.-3.stavba 

  
zvýšenie kapacity o cca 300 
mcm 

  
2008 – 
2010 

  
66 

PZZP Gajary-báden 600 mcm 2008 – 
2017 

165 

PZZP Križovany nad 
Dudváhom 

2 bcm 2011 – 
2015 

250 

PZZP Cífer  2, 4 bcm 2011 – 
2015 

245 

PZZP Golianovo - 
Čechynce 

1 - 1,5 bcm 2012 – 
2015 

180 - 210 

PZZP Nižná – Veľké 
Kostolany 

0,5 - 1 bcm 2012 – 
2015 

130 - 180 

    
 

2.2.4. Pozice země jako tranzitéra 
 
Slovensko je tranzitní zemí, kterou prochází ruský plyn do zemí západní Evropy. 
 
Tranzitní propojení Slovenska (rok 2010) 93 
propojení provozovatelé kapacita (bcm) 
Veľké Kapušany  UkrTransGas – SPP 92 
Lanžhot SPP – NET4GAS 53 

NET4GAS – SPP 4,5 
Baumgarten SPP – ÖMV 55 

ÖMV - SPP 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
93 GTE: Gas Transmission Online 2009, on-line text: 
(http://www.biosng.com/fileadmin/biosng/user/images/process/eu_gas_grid.pdf) 
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2.2.5. Rozestavěné a plánované tranzitní projekty 
 
Propojení Slovensko – Polsko 
Propojení s polským trhem (zmíněné v plánovaných projektech v Stratégii energetickej 
bezpečnosti SR) bylo odmítnuto kvůli finanční náročnosti projektu.94 V současnosti navíc 
neexistují dost silné ekonomické a po dokončení propojení mezi Polskem a Českou 
republikou ani bezpečnostní motivy. 
 
Propojení Maďarsko – Slovensko 
Eustream, a.s. a společnost FGSZ Zrt. (FGSZ) plánují vybudovat nové propojení mezi 
přepravními soustavami Slovenska a Maďarska. Výstavba plynovodu mezi Veľkým 
Krtíšom (připojení na hlavní tranzitní trasu směřující z Ruské federace do zemí Evropské 
unie) a maďarským tranzitním systémem v blízkosti obce Vecsés má za cíl: 
 

1) Vytvoření prostoru pro konkurenční a likvidní evropský trh se zemním plynem 
umožňující vstup nových účastníků. 

2) Zajištění dodávek zemního plynu zúčastněným státům, jako i zemím v širším 
regionu střední a jihovýchodní Evropy. 

3) Přispět k vybudování severojižního koridoru. 
 
Podle oficiálních zpráv z 21. září 2010 je propojení mezi Slovenskem a Maďarskem stále 
v plánu, což potvrdil šéf sekce energetiky Ministerstva hospodárstva a výstavby SR. Ján 
Petrovič. Zdůraznil také význam tohoto propojení pro V4 a zájem o projekt ze strany 
Evropské komise. „Výsledky první fáze open season maďarská strana nevyhodnotila tak, že 
by se v projektu mělo jednoznačně dále pokračovat, ale dále jednáme, hledáme všechny 
možnosti a já doufám, že v reálném horizontě tento projekt bude vybudovaný. V rámci těchto 
jednání Maďaři neřekli, že by neměli o tento projekt zájem,“ uvedl Petrovič.95 
 
Zprovoznění plynovodu bylo naplánované na začátek roku 2013, vzhledem k neúspěchu 
prvního kola závazné dražby kapacit byl však termín spuštění posunut na rok 2014. Cílem 
obou zúčastněných stran je zjištění požadované přepravní kapacity plánovaného propojení.96 
Přes nejednoznačnost podpory tomuto projektu je v současnosti pravděpodobné, že se 
slovenská a maďarská strana na propojení dohodnou přibližně v prosinci 2010, kdy proběhne 
druhé kolo závazné dražby kapacit. 
 
                                                 
94 Pravda (2009): Poľsko neprepojí plynovody so Slovenskom. Je to drahé, on-line text: 
(http://spravy.pravda.sk/polsko-neprepoji-plynovody-so-slovenskom-je-to-drahe-pdh-
/sk_ekonomika.asp?c=A091117_133605_sk_ekonomika_p01)  
95 Webnoviny (2009): Projekt plynovodu s Maďarskom je stále živý, on-line text: 
(http://www.webnoviny.sk/ekonomicke-spravy/projekt-plynovodu-s-madarskom-je-stale/222472-clanok.html) 
96 Eustream, a.s. (2009): Open season: prepojenie medzi Maďarskom a Slovenskou priepravnou sieťou, on-line 
text: (http://www.eustream.sk/sk_prepravna-siet/sk_open-season---zavzna-faza/sk_nezavzna-faza)  
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Transregionální tranzitní projekty (Nord Stream, South Stream, Nabucco) 
Z hlediska Slovenska jako tranzitéra jsou důležité nové projekty plynovodů Nord Stream, 
South Stream a Nabucco. Trasy těchto plynovodů obchází území Slovenska. Dochází tak 
k marginalizaci Slovenska jako klíčové tranzitní země, o čemž svědčí kromě trasy nových 
plynovodů také fakt, že během privatizace SPP z 49 % za vlády Mikuláše Dzurindy, byl 
Gazprom členem vítězného konsorcia spolu s E.ON Ruhrgas a GdF Suez, nakonec však 
neuplatnil svoji opci a nestal se akcionářem SPP. Toto chování bylo pravděpodobně 
zapříčiněno faktem, že se jeho strategie tehdy změnila na přípravu nových tras plynovodů 
obcházejících Ukrajinu, a tedy také Slovensko. Dalším signálem nadcházející 
marginalizace Slovenska jako klíčové tranzitní země byl zánik rusko-slovenské 
plynárenské firmy Slovrusgaz. Jestli budou uvedené do provozu všechny obchvaty 
Ukrajiny, tak Slovensko s Ukrajinou a Polskem přijdou o výsadní postavení při tranzitu 
ruského plynu. Strategickou protihodnotou však bude částečná diverzifikace zdrojů plynu a 
stabilita dopravních tras.97 
 
Peter Žiga deklaroval zájem SR na budování severojižního propojení a vyjádřil podporu 
projektům South Stream i Nabucco. 
 
Po finanční stránce marginalizace tranzitní pozice země znamená především ztrátu na 
tranzitních poplatcích, které se v současnosti na Slovensku pohybují na úrovni přibližně 1,5 – 
2 $/MMBtu, a teda ztráty pro SPP. Je jisté, že např. Nord Stream ovlivní objem tranzitu přes 
Slovensko, odhad Eustreamu je pokles tranzitu o cca 25 % počínaje lety 2014 až 2015. 
Pro srovnán, spuštění plynovodu Jamal znamenalo asi 10% snížení objemu slovenského 
tranzitu. 
 
Plánované projekty jsou definované v Stratégii energetickej bezpečnosti SROV. 
 
Prepojenia plynárenských sietí98 
PP  SR – Rakúsko 
(Vysoká – Baumgarten) 

kap: 1 bcm 2008 5 

PP SR – Maďarsko 
(V. Krtíš – 
Balassagyarmat) 

kap: 5 bcm do 2015 55 - 77 

PP SR – Poľsko 
(V. Kapušany –  
Jamal) 

  
kap: x 

od 2015 
440 – 495 
(časť SR) 120 km 

                                                 
97 Hospodárské noviny (2009): Slovensko už nebude kľúčovým tranzitným hráčom, on-line text: 
(http://hnonline.sk/ekonomika/c1-43040190-slovensko-uz-nebude-klucovou-tranzitnou-krajinou-pre-plyn)  
98 Vláda Slovenskej republiky (2009): Rokovánie vlády, on-line text: 
(http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Mater-Dokum-95754?prefixFile=m_ ) 
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Po plynové krizi v lednu 2009 se na Slovensku uvažovalo o vzniku nové plynárenské 
společnosti. Téma bylo otevřeno na schůzce bývalého ministra hospodárstva Ľubomíra 
Jahnátka, který v lednu 2009 jednal s generálním ředitelem Gazprom Export Alexandrem 
Medveděvem o následcích plynové krize a opatřeních na jejich zmírnění. Výsledkem byla 
možnost vzniku nové plynárenské společnosti na Slovensku. Na vytvoření plynárenské firmy 
se mělo podílet slovensko společně s ruským gigantem Gazprom, přičemž stát by si v nové 
firmě ponechal dominantní postavení. Medvedev vyzdvihoval zkušenost Gazpromu 
s takovýmto společnými podniky. Tehdejší premiér Fico však nevyloučil z tohoto 
plánovaného projektu ani německou společnost RWE, se kterou vláda už o této otázce 
jednala. Pokračování této myšlenky je ale za nové vlády pod vedením Ivety Radičové 
vrcholně nepravděpodobné.  
 

2.2.6. Regulační rámec plynárenského sektoru 
 
Regulační rámec plynárenského sektoru má na starosti Úrad pre reguláciu sieťových 
odvetví, který stanovuje obecná pravidla fungování trhu. Určuje nebo schvaluje způsob a 
podmínky připojení a přístupu: (1) do distribučních sítí; (2) tranzitu a dodávek plynu; a (3) 
přístupu do podzemních zásobníků. Vykonává také cenovou regulaci v otázkách tranzitu, 
distribuce a skladování plynu pro vybrané odběratele. 
 
Zákon č. 656/2004 Z.z. o energetike upravuje podmínky pro podnikání v energetice, přístup 
na trh, práva a povinnosti účastníků trhu v energetice, právem chráněné zájmy a povinnosti 
fyzických osob a právnických osob atd. Dále zákon upravuje výkon státní správy v energetice 
a výkon státního dozoru nad podnikáním v energetice. 
 
Novela zákona o energetike s účinností od 1. září 2009 rozšířila rozsah oprávnění uživatelů 
povolení k podnikání v energetice a elektroenergetice. Novela v “zákone o energetike“ 
zakotvila víceré změny. Mezi ty, co se explicitně týkají plynového sektoru, patří jednodušší 
postup při povolování staveb a plynovodů a plynařských zařízení přepravní sítě, distribuční 
sítě, zásobníku a zařízení určených na jejich ochranu. 
 
Z hlediska zemního plynu je součástí důležité legislativy také nařízení vlády č. 409/2007 Z. 
Z., kterým se ustanovují pravidla pro fungování trhu se zemním plynem. Toto nařízení 
upravuje přístup do sítě, připojení k distribuční síti, připojení k přepravní síti, přepravu plynu, 
distribuci plynu, dodávku plynu a dodávku plynu domácnostem, způsob předcházení vzniku a 
řešení přetížení přepravní a distribuční sítě, uskladňování plynu a vyvažování sítě. 
 
Energetické koncepce a politiky státu 
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Zásadními dokumenty definujícími celkové směřování Slovenska z hlediska energetické 
politiky jsou Strategie energetické bezpečnosti (2008) a dokument Energetická politika SR 
(2006). Z těchto dokumentů se vychází také za vlády vzešlé z voleb v roku 2010, aktualizace 
je očekávána v průběhu jednoho až dvou let. 
 
V Strategii jsou stanovené cíle energetické politiky SR a to zabezpečení bezpečné 
a spolehlivé dodávky všech forem energie s maximální efektivností v požadovaném 
množstvu a kvalitě, snižování podílu hrubé domácí spotřeby energie na hrubém domácím 
produktu – snižování energetické náročnosti, zabezpečování takového objemu výroby 
elektřiny, který pokryje poptávku na ekonomicky efektivním principu. Pro dosažení těchto 
cílů Strategie definuje základní priority.  
 
Z těchto priorit jsou z hlediska plynárenského sektoru důležité závazky snižování závislosti 
dodávek energie z rizikových oblastí a diverzifikace získávání zdrojů energií a také 
dopravních cest. Strategie se přímo věnuje prioritám a opatřením na bezpečnost dodávek 
zemního plynu, mezi které řadí podněcování hospodářské soutěže na trhu s plynem s cílem 
dobudování funkčního liberalizovaného trhu jako nástroje na zajištění bezpečnosti dodávek 
plynu. Podle strategie je také důležité podporovat investice do infrastruktury pro možnost 
diverzifikace dodávek plynu a vytvářet podmínky pro zapojení SR do mezinárodních 
plynárenských projektů (např. Nabucco, Adria LNG, Blue Stream, South Stream a pod.). 
  
Tento dokument se částečně obsahově kryje s dokumentem Energetická politika SR, která si 
stanovuje téměř stejné cíle a také dílčí priority. 99 
 
Během nejbližšího roku až dvou však lze očekávat změnu těchto dokumentů v souvislosti 
s novou vládou a novým obsazením postu ministra hospodářství. Jelikož zatím 
k aktualizaci dokumentů nedošlo, je třeba brát v úvahu v rámci možného vývoje slovenské 
energetiky zejména Programové vyhlášení vlády. To slibuje menší politický a veřejný vliv na 
sektor energetiky a větší profesionalitu Úřadu pro regulaci síťových odvětví jako 
i manažmentu a zástupců států v energetických podnicích s účastí státu. Programové 
vyhlášení také nastiňuje obsah aktualizované energetické politiky SR, zaměřené na 
diverzifikaci energetických zdrojů, podporu budování energetické infrastruktury, 
propojení elektroenergetické, plynárenské a ropovodní soustavy SR se sousedními státy 
a na posilnění energetické bezpečnosti regionu. Vyhlášení explicitně zmiňuje zájem 
vlády podpořit spolupráci a koordinaci zemí regionu na získání finanční podpory 
z prostředků EU na implementaci projektů společného regionálního zájmu. V oblasti 
zvýšení bezpečnosti dodávek plynu bude vláda dle programového vyhlášení podporovat 
vybudování severojižního propojení spojujícího LNG terminály v Chorvatsku a Polsku 

                                                 
99 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky: Energetická politiky SR, on-line text: 
(http://www.economy.gov.sk/energeticka-politika-sr-5925/127610s)  
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a křižujícího všechny státy V4, čím bude vytvořena možnost připojení Slovenské 
republiky k významným plynárenským projektům Jižního koridoru (Nabucco, South 
Stream apod.).100 
 
Vztahem slovenské energetiky k EU se zaobírá Strategie energetické bezpečnosti SR. Ta 
analyzuje především soulad legislativy EU a SR. V příloze č. 1 také vyhodnocuje plnění 
opatření vyplývajících z EP z roku 2000101. 
 

2.2.7. Predikce poptávky pro rok 2020 
 
V případě Slovenska se predikce spotřeby rozcházející nejvíce.  
 
Do roku 2013 je předpoklad spotřeby plynu maximálně na dnešní úrovni. Dle údajů MH SR 
by měla spotřeba do roku 2030 mírně růst, ne však výrazně. Podíl zemního plynu na TPES 
by do roku 2013, resp. 2030, měl mírně klesnout, avšak stále by měl být nad průměrem EU. 
V roce 2020 by spotřeba zemního plynu měla činit asi 7,2 bcm, tj. asi 14% zvýšení oproti 
roku 2008. 
 
Přestože předpovědi TPES pro Slovensko nejsou k dispozici, podle Karla Hirmana, poradce 
předsedkyně vlády SR Ivety Radičové pro energetiku, není prudší zvýšení spotřeby energií 
v současnosti pravděpodobný, i když samozřejmě mohou nastat změny v energetickém 
mixu. 
 
Jiná data uvádí BMI102, která předpokládá významné zvýšení poptávky zejména v druhé 
polovině dekády až na úroveň 8,5 bcm v roce 2020; tedy cca 26 % zvýšení. Z těchto dat jsme 
vycházely (podobně jako v případě ostatních zemí) při modelaci infrastrukturních scénřů.  
 
Predikce spotřeby zemního plynu (v bcm) na Slovensku103 
 2008 2012 2013 2015 2017 2019 2020 
Spotřeba 6,3 6,3 6,6 6,8 7,4 8,2 8,5 
 
 
 
 

                                                 
100 Úrad vlády Slovenskej republiky: Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 2010 – 2014, online 
text: http://www.government.gov.sk/22241/programove-vyhlasenie-vlady-sr-na-obdobie-rokov-2010-2014.php  
101 Viz plnění těch opatření, která se týkají plynového sektoru dle dokumentu Strategie energetické bezpečnosti 
SR. Strategie energetickej bezpečnosti SR, on-line text: (http://www.economy.gov.sk/energeticka-politika-sr-
5925/127610s)  
102 BMI: Oil & Gas Hungary, Q1 2010 
103 BMI: Oil & Gas Hungary, Q1 2010. Str. 75, odhad autorů. 
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2.2.8. Závěr  
 

2.2.8.1.  Zhodnocení pozice zemního plynu na Slovensku 
 
Téměř jednu třetinu, 28 % TPES, tvoří plyn dovážený z 98 % z Ruské federace. Objem 
tranzitu plynu přes Slovensko je v současnosti přibližně 70 bcm ročně. Obchod s plynem je 
tedy pro Slovensko velmi důležitý a představuje zdroj zisku pro společnost SPP, jejímž 
majoritním vlastníkem je stát. Tato situace činí Slovensko velice zranitelným, a to hned ve 
dvou asketech: 
 

� absence diverzifikace zemí původu importovaného plynu 
� ekonomický přínos tranzitní pozice pro SR 

 
Eminentním zájmem Slovenska je tedy nejenom zabezpečit stabilní dodávky, ale také zůstat 
na trase přesunu plynu z východu na západ. Zdá se, že to však nebude reálně možné kvůli 
novým projektům a Slovensko tak čelí marginalizaci své role jako tranzitéra, která hrála 
významnou roli v jeho geopolitickém postavení. Slovensko za bývalé vlády simultánně 
deklarovalo dva cíle – “udržet“ Rusko v regionu, kupříkladu prostřednictvím založení 
společnosti za účasti Gazpromu104 a zároveň diverzifikovat trasy a dodávky, tento scénář 
nicméně není aktuální. V případě, že se mu nepodaří dosáhnout diverzifikaci dodávek a tras, 
riziko opakování krize z ledna 2009 bude stále přítomno.  
 
V souvislosti se spuštěním nových tranzitních cest a předpokládaným poklesem tranzitu přes 
systémy Jamal a Transgas by se ruská strana mohla dostat do sporu kvůli plnění podmínek 
tranzitního kontraktu přes Ukrajinu mezi Naftogazem a Gazpromem, kde se ruská strana 
zavazuje přes území Ukrajiny přepravovat minimální objem zemního plynu na úrovni 110 
bcm ročně, což po odečtení objemu dodávek určených pro Moldavsko představuje přibližně 
106 bcm ročně. Dohoda je uzavřena na období deseti let, během nichž by dle deklarací 
Gazpromu měly obě nové alternativní trasy (Nord Stream a South Stream) již začít svůj 
provoz. Nelze předpokládat, že by Gazprom neusiloval o jejich pokud možno co 
nejefektivnější využívání, má-li zájem o co nejrychlejší návratnost vložených investic do 
uvedených projektů. Kupříkladu M. Korčemkina tak vyjádřil domněnku, že Rusko bude 
nuceno aktuálně platnou smlouvu mezi Gazpromem a ukrajinským Naftohazom z 19. 
ledna 2009 předčasně vypovědět. Pokud se však bude chtít vyhnout placení vysokých 
penále, bude svůj krok nuceno zdůvodnit nedodržením smluvních závazků ze strany Ukrajiny. 
Z toho vyplývá, že v případě dokončení plynovodů Nord Stream a South Stream a v situaci, 
kdy především Slovensko nepřikročí k diverzifikaci zdrojů zemního plynu, bude region 

                                                 
104 Pravda (2009): Slovensko bude hľadať plynovú nezávislosť. Možno aj s Gazpromom, on-line text: 
(http://spravy.pravda.sk/sk_ekonomika.asp?c=A090123_170347_sk_pludia_p01)  
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střední Evropy a především Slovensko nejpozději do deseti let čelit další plynárenské krizi 
a omezení tranzitu přes území SR (dle Marušiak 2009105). 
 
Nedostatečná diverzifikace s sebou navíc přináší spektrum problémů a výzev jako kupříkladu 
vytvoření pružného systému schopného zabezpečit dodávky v případě krizí. Lednová krize 
znamenala výrazný posun ve vnímání důležitosti energetiky a energetické bezpečnosti 
na Slovensku. Stát si na jejím základu vyhradil právo zablokovat zásoby do zahraničí (vis 
major), v tomto smyslu došlo k určitým legislativním změnám a posílil se reverzní chod 
tranzitní soustavy a zvýšila se politická podpora pro Severojižní propojení nejenom na 
Slovensku, ale také v rámci celé V4. Fundamentálními pilíři energetické bezpečnosti 
Slovenska se po krizi z ledna 2009 stalo přesvědčení, že tranzit není zárukou energetické 
bezpečnosti a zesílily také pochybnosti o ekonomické výhodnosti dodávek ruského plynu.  
 

2.2.8.2. Zhodnocení národních specifik 
 
Nejdůležitějším specifikem Slovenska v oblasti energetiky je silná vazba na Rusko 
vyplývající jednak ze samotné závislosti na ruských importech a také z proruské orientace 
vlády Roberta Fica v letech 2006 – 2010. Jak kabinet Ivety Radičové, tak Ministerstvo 
zahraničních věcí pod vedením bývalého premiéra Mikuláše Dzurindy jistě budou usilovat 
o korektní vztahy s Ruskou federací, pravděpodobně ne však na rovině “strategického 
partnera“, za kterého Rusko považoval Robert Fico106. Nová vláda se dá označit za 
pragmatičtější ve smyslu následování logiky výhodnosti v energetickém sektoru. 
 
Zahraničněpolitické směřování Slovenska během vlády Ivety Radičové (koalice SDKÚ-
DS, KDH, SaS, Most-Híd) bude pravděpodobně v duchu obnovení výraznějšího 
prozápadního směřování země, které může narušit jedině rozhodnutím neposkytnout půjčku 
Řecku. Rovněž lze očekávat zlepšení vztahů s Maďarskem, a to jednak díky nepřítomnosti 
Slovenské národní strany (SNS) ve vládě, a jednak díky výraznému oslabení pozice této 
jediné nacionalistické parlamentní strany obecně107. Tento pozitivní posun ve vzájemných 
vztazích nelze opominout ani při jednáních v otázkách energetiky. 
 
Ministerstvo hospodářství a výstavby připadlo straně SaS, ministrem je Juraj Miškov. Bylo 
zřejmé, že nový ministr bude v rámci rezortu prosazovat priority strany SaS v oblasti 
energetiky – urychlené dokončení obojsměrného propojení z rakouského plynovodného uzlu 
                                                 
105 Marušiak, J. (2009): Expanziou proti kríze. Kedy Gazprom znovu svojim partnerom vypne plyn. Despite 
borders, on-line text: 
(http://www.despiteborders.com/clanok.php?subaction=showfull&id=1235647598&archive=&start_from=&ucat
=3,4,9,47&)  
106 SME (2007): Fico: Rusko je doležitý strategický partner pre SR, on-line text: 
(http://ekonomika.sme.sk/c/3358445/fico-rusko-je-dolezity-strategicky-partner-pre-sr.html)  
107 Volební zisk SNS v parlamentních volbách v roce 2010 představoval jenom 5,07 % proti 11,73 % v roce 
2006.  
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Baumgarten (dokončené ve druhé půlce října 2010) a urychlené zabezpečení vybudování 
přepojení plynovodných systémů ve střední Evropě tak, aby bylo možné v střednědobém 
horizontu (do roku 2014) využít alternativní zdroje dovozu plynu z LNG terminálů nebo 
plynovodu Nabucco. 
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2.2.8.3. SWOT analýza plynárenského sektoru Slovenska 
 
Silné stránky 
(Strengths) 

� Zatím přetrvávající pozice důležitého přepravce plynu. Slovensko 
převáží cca 65 bcm (společnost Eustream je  největším přepravcem 
zemního plynu v EU).   

� Velká skladovací kapacita. Zásobník Láb z kapacitou 2,77 bcm 
pokrývá cca 44 % spotřeby Slovenska.  

� Dokončení propojení s CEGH v Baumgartenu dává Slovensku 
přímý přístup k největšímu hubu v širším regionu střední Evropy.  

� Ustálená pozice zemního plynu v energetickém mixu. Podobně 
jako v případě Maďarska se předpokládá mírný růst spotřeby.  

� Energetická bezpečnost je jednou z priorit nové vlády. Příkladem 
může být intervence v případě selhání prvního kola open season 
propojení SVK – HUN.  

� Dokončení reverzních toků zásadně posílilo bezpečnost dodávek 
v případě krize.  

Slabé stránky 
(Weaknesses) 

� Dosud úplná závislost na ruských dodávkách. 
� Závislost na importech přes Ukrajinu, která má s Ruskem 

bilaterální neshody (mj.) v otázkach energetiky. 
� Nedostatek investic do infrastruktury; (dosud) nedostatek politické 

vůle na jejich podporu.  
� Proruský image v NATO a EU za vlády Roberta Fica.  
� Nedostatečná propojenost s okolními trhy (především Maďarsko, 

ale také Rakousko).   
� Dominantní pozice SPP a dceřiných spoločností SPP. 
� Spíše reaktivní pozice v otázkách bezpečnosti dodávek.  

Příležitosti 
(Opportunities) 

� Propojení s Maďarskem a maximalizace schopností získávat plyn 
z LNG terminálů a Nabucca, popřípadě South Streamu. 

� Rozšíření propojení s Baumgartenem zpřístupní větší objemy 
zemního plynu mj. ze západní Evropy (také zde platí návaznost na 
projekty zmíněné v předchozím bodu).  

� Slovensko bude v bezprostřední blízkosti dvou nejlikvidnějších 
trhů v regionu, tj. možnost využití flexibilního obchodování.  

� Realizace varianty severojižního propojení procházejícího 
Slovenskem by mohla částečně utlumit propad tranzitu na 
východozápadním koridoru.   

Hrozby 
(Threats) 

� Možnost opakování krize z ledna 2009, která bude zásadní do doby, 
dokud nebude Slovensko schopno odbírat velké objemy (řádově 20 
a více % spotřeby) z jiné trasy nežli skrze Ukrajinu.  

� Postupná margninalizace země jako přepravce (zvláště v kontextu 
předchozích bodů). Po dokončení Nord Streamu se předpokládá 
propad o 25 a více %.  
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2.3.  POLSKO 
 
Následující SWOT analýza hodnotí silné a slabé stránky plynárenského sektoru Polska, stejně 
jako důležité vnější a vnitřní faktory, které mají potenciál další vývoj sektoru ovlivnit. 
Výstupem SWOT analýzy je jednak popis současné situace plynárenského sektoru a jednak 
určení základních trendů jeho vývoje.  Doporučení týkající se posílení bezpečnosti dodávek a 
rozvoje spolupráce v regionu V4 jsou formulována v závěrečné části studie. Pozornost je 
přitom věnována především plánovaným tranzitním projektům a tranzitním projektům ve 
výstavbě. Na SWOT analýzy dále navazuje úvodní část referenčního scénáře, kde jsou mj. 
základní informace o hlavních transregionálních tranzitních projektech a jejich 
předpokládaných důsledcích.    
 
Referenční rok (2008) 
Polsko spotřebuje cca 14,3 bcm zemního plynu ročně, což představuje asi 12,7 % jeho 
TPES. Zemní plyn tedy není pro Polsko tak důležitým zdrojem jako uhlí nebo ropa. 
Vzhledem ke stavu tepelných elektráren (a závazkům snižování emisí CO2) se ovšem jedná o 
zdroj s největším potenciálem růstu108. Polsko disponuje nezanedbatelnou domácí 
produkcí o objemu cca 4,1 bcm ročně. Import se na spotřebě podílí více než 74 %, přičemž 
většina je dodávána z Ruska (cca 70 %). Podíl zemního plynu na TPES je nejnižší ze všech 
čtyř zemí V4, míra diverzifikace je na úrovni ČR nebo Maďarska; bezpečnost dodávek je 
ovšem omezena nedostatečnou propojeností s okolními trhy a menší skladovací kapacitou. 
 

2.3.1. Základní informace 
 
Významným přelomem ve vývoji polského plynárenství byl rok 1996, kdy byl na vnitrostátní 
polskou soustavu napojen tranzitní plynovod Jamal-západní Evropa z Ruska.109 Od této 
chvíle lze datovat poměrně vysokou závislost Polska na ruských dodávkách plynu (82 % 
v roce 2008). Tak jako i jiné členské státy EU, tak i Polsko muselo svůj plynárenský sektor 
přizpůsobit požadavkům a závazným legislativním aktům Evropské unie. V tomto kontextu 
musí být zmíněn rok 2004, kdy bylo provedeno vlastnické oddělní (produkce a přepravy 
zemního plynu) a byl tak vytvořen OGP GAZ-SYSTEM S.A., jehož 100% vlastníkem je 
polský stát. V roce 2007, kdy v Polsku proběhlo obchodní a distribuční oddělní a došlo 
k vytvoření šesti regionálních společností obchodujících s plynem, v nichž je 100% 
vlastníkem firma PGNiG S.A., které je rovněž v rukou státu. V roce 2008 byl v rámci 
struktury PGNiG S.A. vytvořen Provozovatel skladovacího zařízení (Operator Systemu 
Magazynowania, OSM), jehož úkolem je vytvořit skladovací kapacity tak, aby uspokojily 
poptávku na trhu a naplnily závazky plynoucí s existujících legislativních aktů.110 
 
Jak uvádí společnost PGNiG S.A., podíl plynu na TPES je v Polsku stále výrazně nižší než 
je tomu u EU 27 (necelých 13 % oproti 25 %). Celková spotřeba zemního plynu v Polsku 
                                                 
108 Společně s jádrem, které se nyní na TPES podílí 0 %.  
109 Viz Historia  Polskiego Gazownictwa, informační stránky společnosti PGNiG S.A., on-line text: 
(http://www.pgnig.pl/pgnig/216/2170/2391). 
110 Viz Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej PGNiG,  informační stránky společnosti PGNiG S.A. on-
line text: (http://www.pgnig.pl/pgnig/ri/751). 
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v roce 2009 činila dle Energetického regulačního úřadu 13,3 bcm. Ve srovnání s rokem 2008 
tak byl zaznamenán pokles o 1,06 bcm z původních 14,3 bcm.  Pro další srovnání, lze uvézt 
rok 2007, kdy bylo spotřebováno 13,9 bcm.  Důvody tohoto poklesu lze spatřovat především 
v probíhající ekonomické krizi, v jejíž návaznosti došlo ke snížení poptávky ze strany 
průmyslových podniků. V budoucnu lze očekávat opětovné zvýšení spotřeby. 
 
Import plynu činil v roce 2009 9,1 bcm, což představuje cca 70 % celkové spotřeby. V roce 
2008 oproti tomu Polsko nakoupilo 10,6 bcm. Zahraniční dodávky byly doplněny z domácích 
zdrojů a to ve výši 4,1 bcm plynu  - cca 30 % celkové spotřeby. Úroveň domácí produkce 
pak oproti roku 2008 zůstala v podstatě zachována.  
 
V Polsku je největším spotřebitelem průmysl (především petrochemie), následovaný 
rezidenčním sektorem. V oblasti transportu je plyn využíván pouze v oblasti produktovodní. 
Pro transformační účely, včetně výroby elektrické energie, se pak plyn využívá pouze ve 
velmi malé míře.   
 
Sektorové rozložení spotřeby plynu (2007, údaje v mcm)111 
Celková spotřeba 16 201  (100 %) 
Transformační účely (výroba tepla a elektřina) 1 562  (9,6 %) 
Energetický sektor 1 290  (7,9 %) 
Distribuční ztráty 84  (0,5 %) 
Průmysl 6 525  (40,3 %) 
Doprava 389  (2,4 %) 
Další sektory 6 351  (39,2 %) 
 Obchodní a veřejný 2 023 (12,5 %) 
 Bydlení 4 271 (26,4 %) 
 Zemědělství (vč. rybolovu) 57 

 

2.3.2. Dodávky plynu a nejvýznamnější firmy plynárenského sektoru 
 
I v roce 2009 zůstala hlavním hráčem v aréně plynu na polském území skupina PGNiG S.A., 
která v současnosti ovládá cca 98% trhu s plynem v Polsku. Dále na trhu působí také menší 
podniky, které však ve většině případů svou činnost odvíjí především na základě prodeje 
plynu nakoupeného od PGNiG S.A. Část z těchto malých podniků vlastní také své menší 
přenosové sítě. Dalšími aktéry na trhu tak jsou  EWE energia Sp. z o.o., G.EN. Gaz Energia 
S.A., ENESTA S.A., KRI S.A.  
 
Tranzitem se zabývají dva subjekty Europol Gaz S.A. (SGT Europol-Gaz S.A.), který má ve 
své kompetenci správu polské části tranzitního plynovodního systému Jamal  (685 km), a 
Gaz-System S.A. (OGP Gaz-System S.A.), který spravuje vnitrostátní přenosovou soustavu 
s celkovou délkou 9 684 km.  
                                                 
111 International Energy Agency (2009): Natural Gas Information 2009, Paris, IEA Publications. IEA: Natural 
gas information (2009), IV. 276 
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Dlouhodobě největší část dovozu plynu pochází z ruského území a je podložena 
dlouhodobým kontraktem mezi PGNiG S.A. a Gazprom Export. Na jeho základě 
nakoupilo PGNiG S.A. 7,5 bcm plynu (v roce 2008 to bylo 7,4 bcm plynu), které představují 
téměř 82 % celkového dovozu surovin na polském území. Tento import pak byl ve 
sledovaném období doplněn o dodávky z Německa (1,12 bcm), lokálně pak o dodávky z 
Ukrajiny a České republiky a konečně zbytek výsledné sumy byl pozůstatek dovozu ze 
středoasijských zemí.  Celková výše mimo ruského exportu pak dosáhla 1,7 bcm (cca 18% 
importu).112  

 
Od ledna 2009 navíc přestala na polské území dodávat plyn společnost RosUkrEnergo (RUE), 
která dodávala 2,4 bcm z Turkmenistánu. Prezident PGNiG S.A. Michał Szubski tuto událost 
komentoval tím, že ve své podstatě se jednalo o plyn ruského původu. Nedostatek, který tímto 
způsobem vzniknul, byl promptně vyřešen podepsáním krátkodobého kontraktu na dodávky 
z Ruské federace.113 

 
Import na polské území (PGNiG S.A.) probíhá skrze tři dlouhodobé kontrakty: 
 

1) dohodou o dodávkách plynu z Německa (podepsána 17. srpna 2006 – platnost do 1. 
října 2016) s VNG-Verbundnetz GAS AG 

2) dohodou o dodávkách plynu z Německa (podepsána 29. září 2008 – platnost do 1. 
října 2011) s VNG-Verbundnetz GAS AG 

3) dohodou o dodávkách plynu z Ruské federace (podepsána 15. září 1996 – platnost 
do roku 2022) s OOO Gazexport (1. 11. 2006 změnila název na OOO Gazprom 
Export). Jedná se o tzv. Jamalský kontrakt.114 
 

                                                 
112 Zpracováno dle: Urzad Regulacji Energetyki (2009): Charakterystyka rynku paliw gazowych 2009, on-line 
text: (http://www.ure.gov.pl/portal/pdb/459/3539/2009.html); Szumieluk, M. (2010): Polski rynek gazu w 2009 
roku, on-line text: (http://weglowodory.pl/polski-rynek-gazu-w-2009-roku/).  
113 Viz Szumieluk, M. (2010a): Polski rynek gazu w 2009 roku, on-line text: (http://weglowodory.pl/polski-
rynek-gazu-w-2009-roku/). 
114Viz Import, informační stránky společnosti PGNiG S.A., on-line text: 
(http://www.pgnig.pl/pgnig/sd/oim/import/?s,main,language=PL). 
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Přiblížení situace na polském trhu 
 

 
 

Zdroj: PGNiG S.A 
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Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG S.A.) 
PGNiG S.A. je výhradním dovozcem plynu do Polska, výhradním velkoobchodním 
dodavatelem (dodává plyn velkoodběratelům připojeným přímo do přepravní sítě, 
distributorům a obchodníkům s plynem) a jeho postavení v rámci celého sektoru je zcela 
dominantní. V dubnu 1996 byla PGNiG přeměněna v akciovou společnost. 
 
Kontrolní balík 73,50 % akcií drží Ministerstvo národního majetku, 11,25 % drží 
zaměstnanci, zbylých 15, 25 % se obchoduje na burze od září 2005115 jako součást WIG20  
(index 20 největších firem na World Stock Exchange). PGNiG S.A. je jedna z tzv. golden 
company (polská vláda PGNiG S.A. bere jako  jakési “rodinné stříbro“). Obchodní zájmy 
sahají mimo polského území také do Dánska, Egypta, Německa, Maďarska, Indie, Jemenu, 
Kazachstánu, Pákistánu a Ukrajiny.116 
 
Vize budoucího vývoje firmy je v současnosti řešena skrze šest strategických pilířů a je 
termínována do roku 2015. Konkrétně se jedná o:  

 
Strategie obchodu Dopad na sektor plynu 

Rozvoj obchodní činnosti snaha o udržení si dominantní pozice na 
trhu zvýšením objemu prodeje 
snaha o posílení ziskovosti obchodu se 
zemním plynem - přiblížení se tržním cenám, 
tlak na deregulaci 
zvýšení atraktivity pro zákazníky  

Zajištění dodávek zemního plynu výstavba nové tranzitní infrastruktury 
(Skanled, Baltic Pipe, LNG terminál), 
propojení na západní hranici v roce 2011 a na 
jižní hranici 2014 
změna importních kontraktů: 40% dovozů 
z východu, 30% ze severu a západu, zatímco 
zbývajících 30% vlastní produkce). Toto by 
mělo být naplněno prodloužením Jamalského 
kontraktu, kontraktu na naplnění kapacit 
LNG terminálu, rezervací objemu 
v plynovodu Skanled117 (na 3 bcm plynu 

                                                 
115 Viz Struktura akcjonariatu PGNiG SA, informační stránky společnosti PGNiG S.A., on-line text: 
(http://www.pgnig.pl/bip/748/). 
116 Viz PGNiG on the Polish Gas Market –Now and in the Future, informační materiál společnosti PGNiG S.A., 
on-line text:  (http://h41112.www4.hp.com/EEC2010/files/Dzirba.pdf). 
117 Projekt Skanled byl původně plánován jako vytvoření plynovodu o kapacitě 6 mld. m³ ročně, přičemž se 
hovořilo i o kapacitě 7  - 8,75 mld. m³ ročně.  Skanled pak měl být navázán na Baltic Pipe a měl tak z oblasti 
západního Norska přivádět plyn nejenom do severských zemí, ale i do Polska. V dubnu roku 2009 pak byl 
projekt pozastaven kvůli finančním nákladům a probíhající ekonomické krizi. Viz Skanled project suspended, 
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ročně) a s tím související rezervace 
v přenosové dánské soustavě, rezervace 
v plynovodu Nabucco (na 1 bcm ročně). 
snaha o podporu mezinárodního obchodu 
s plynem vybudováním odpovídající 
organizace 

Rozvoj průzkumu a těžby zvýšení těžby zemního plynu na cca 6,2 
bcm za rok  - z toho by na vnitrostátních 
ložiscích mělo být vytěženo 4,5 bcm, zbytek 
by měl být alokován na zahraničních 
koncesích, konkrétně v prostoru norského 
šelfu (těžba by zde měla začít v roce 2011 a 
v roce 2015 by zde mělo být vytěženo 1,5 
bcm plynu za rok)  
zefektivnění činností v oblasti průzkumu a 
produkce prostřednictvím restrukturalizace 
společností patřících do skupiny PGNiG S.A. 
posílením mezinárodní pozice firmy – rozvoj 
nových oblastí včetně Alžírska, Dánska, 
Egyptu, Libye, Norska atd. 

Rozšíření a výstavba skladovacích 
kapacit 

zvýšení skladovacích kapacit, přičemž 
současná kapacita – 1,63 bcm by měla být 
zvýšena o cca 2 bcm, tak aby v roce 2015 
byla 3,8 bcm 
vytvoření operátora skladovacích kapacit118 a 
zlepšení ziskovosti skladování o 10-11% 
zajištění skladování zemního plynu i na 
komerční bázi prostřednictvím výstavby 
podzemních zásobníků plynu s externími 
partnery 
 

Zvýšení ziskovosti v oblasti distribuce zlepšení ziskovosti v oblasti distribuce 
maximalizováním výnosů z regulovaných 
činností, stejně jako zvýšení ROE (rentabilita 
kapitálu) v této oblasti na úroveň 7-8% v roce 
2015 
racionalizace nákladů díky snížení nákladů a 
sjednocení postupů pro zadávání zakázek  
celkový rozvoj distribuční sítě 

Rozšíření rozsahu působnosti a 
rozsahu činnosti 

v oblasti plynu žádné konkrétnější projekty 

Zdroj: „Strategia“ PGNiG S.A. 
                                                                                                                                                         
informační stránky společnosti Gassco, on-line text: (http://www.gassco.no/wps/wcm/connect/Gassco-
EN/Gassco/Home/presse/nyhetsarkiv/29.04.09-14.45).  
118 Splněno v roce 2008, kdy byla vytvořena pozice Operatora Systemu Magazynowania, OSM 
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Akočli je PGNiG S.A. vlastněna převážně státem, lze u ní pozorovat snahu o prosazování 
autonomních zájmů, prostřednictvím samostatného rozvoje a vytvářením strategií, které 
nejsou zcela v souladu s vládními rozhodnutími. Vytváří se tak prostor pro možný spor mezi 
vládou a vedením PGNiG S.A., neboť polská vláda k této oblasti přistupuje především 
optikou jejich možného dopadu na polské strategické zájmy (viz strategické koncepce do roku 
2025 a 2030). 

 
Oblasti zájmu PGNiG S.A. 
 

1) Průzkum nových polí 
 

Norský kontinentální šelf: v této lokalitě PGNiG S.A. spolupracuje s firmou LOTOS 
S.A.119. Společný projekt běží již od roku 2006 a předpokládané datum zahájení těžby je cca 
druhá polovina roku 2011. V tomto kontextu v Norsku působí dceřiná společnost PGNiG 
Norway A.S., která v jednotlivých lokalitách drží podíl od 15% - 35% a která současně od 
února 2010 zde rovněž zastává pozici operátora norského kontinentálního šelfu, což dává 
společnosti práva, jak v existujících tak v nových licencích.120 
 
Severní Afrika: v oblasti severní Afriky existují licence Lybie POGC-Libya BV společně 
s libyjským státem ovládanou společností NOC. V letech 2009 a 2010 zde probíhal průzkum, 
jehož výsledky by měly být prezentovány na konci roku 2010. Současně se do hledáčku 
zájmů dostávají i lokality v Egyptě.121  
 
Průzkum v samotném Polsku: jedná se o oblasti Karpat, karpatského výběžku a polských 
nížin, průzkum v Polsku v oblasti ropy a zemního plynu je podmiňován ziskem licence od 
Ministerstva životního prostředí. PGNiG drží v současnosti cca 97 licencí na 51 500 km2. 
Dalších 120 licencí se dělí pro zahraniční průzkum, z nichž většinu (59) drží společnosti 
Apache Corporation and FX Energy, 16 licencí má tzv. Wielkopolska Energia SA (El Paso 
Energy and Texaco). Zbývající licence pokrývají Gas Polska and RWE-DEA Polska Oil. 
Nejaktivnější na poli průzkumu jsou především americké firmy (Apache Poland). 
 

2) Těžba plynu na území Polska 
 

V rámci produkce na domácích lokalitách v současnosti působí dvě pobočky - Zielona Góra  a 
Sanok. Celkem se těží v 67 zónách. Dle údajů BP (2009) činí polské ověřené konvenční 
zásoby zemního plynu cca 0,11 Tcm. Těžební průmysl se potýká s komplikacemi 
s dobýváním, přičemž v roce 2008 i 2009 z tohoto důvodu musela být provedena revize 
předpokladů těžby plynu122.  

                                                 
119 Skupina LOTOS S.A. se ve svém působení zaměřuje na oblast těžby, obchodu a zpracování ropy. 
120 Viz About us, informační stránky společnosti PGNiG Norway S.A., on-line text: 
(http://www.pgnig.pl/norway/2923).  
121 Viz PGNiG eyes Norway booster, on-line text: (http://www.upstreamonline.com/live/article161845.ece); 
PGNiG ready to roll in Lybia, on-line text: (http://www.upstreamonline.com/live/article149339.ece). 
122 Mezi zainteresované segmenty PGNiG S.A. patří například Krosno sp. z o.o. (Zakład Robót Górniczych 
Krosno sp. z o.o.), PN Diament sp. z o.o. (Poszukiwania Naftowe "Diament" sp. z o.o.), PNiG NAFTA sp. z o.o. 
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Následující tabulka zaznamenává produkci plynu na území Polska v posledních letech: 
 
 Produkce plynu v Polsku 

2005 2006 2007 2008 2009 
 
Objem  
(bcm)123 
 

 
4,32 

 
4,28 

 
4,28 

 
4,07 

 
4,11 

Zdroj: PGNiG „Produkcja gazu ziemnego i ropy naftowej“  
 
Těžba zemního plynu z nekonvenčních zdrojů 
Polsko se snaží rovněž rozvinout získávání plynu z nekonvenčních zdrojů, a to především 
z břidlic, aby tak snížilo svou závislost na importu. Dle některých odhadů se na území Polska 
z tohoto zdroje nachází cca 1,5 - 3 Tcm plynu. Významné objemy těžby ovšem nelze 
předpokládat dříve než v druhé polovině druhé dekády. Koncese jsou rozloženy například 
mezi Chevron, ExxonMobil, Shell a Marathon Oil. Konsorcium vedené firmou 
ConocoPhillips má pak v plánu zahájit těžbu již v druhé polovině roku 2010.124 
 

3) Prodej plynu společností PGNiG S.A. 
 

Jak již bylo uvedeno PGNiG S.A. je výhradním velkoobchodním dodavatelem (dodává plyn 
velkoodběratelům připojeným přímo do přepravní sítě, distributorům a obchodníkům 
s plynem). Obecně je pak trh s plynem ovlivňován tarify, které určuje předseda Energetického 
regulačního úřadu, což hraje klíčovou roli především u menších odběratelů typu domácností.  
 
Následující tabulka zaznamenává prodej plynu společností PGNiG S.A. v posledních letech: 
 
 Prodej plynu PGNiG S.A. 

2005 2006 2007 2008 2009 
 
Objem  
(bcm)125 
 

 
 

13.6 

 
 

13.7 

 
 

13.7 

 
 

13.9 

 
 

13.3 

Zdroj: PGNiG „Sprzedaż gazu“126 
 
                                                                                                                                                         
(Poszukiwania Nafty i Gazu NAFTA sp. z o.o), The PNiG Kraków Group, PNiG Jasło sp. z o.o. (Poszukiwania 
Nafty i Gazu Jasło sp. z o.o.),  GEOFIZYKA Toruń sp. z o.o., GEOFIZYKA Kraków Group z o.o. 
123 V přepočtu na ekvivalent vysokometanového plynu.  
124 Viz Poland pushes ahead with shale plans, on-line text: 
(http://www.upstreamonline.com/live/article204582.ece); San Leon wins Polish treble, on-line text: 
(http://www.upstreamonline.com/live/article214074.ece). 
125 V přepočtu na ekvivalent vysokometanového plynu.  
126 Viz Sprpedaż gazu, informační stránky společnosti PGNiG S.A. 
(http://www.pgnig.pl/pgnig/sd/oim/sg/?s,main,language=PL).  
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4) Vnitrostátní distribuce plynu 
 

Vnitrostátní distribuce plynu probíhá na území Polska skrze šest regionálních společností, 
které jsou vlastněny společností PGNiG S.A. Konkrétně se  jedná se o Dolnośląska Spółka 
Gazownictwa, Górnośląska Spółka Gazownictwa, Karpacka Spółka Gazownictwa, 
Mazowiecka Spółka Gazownictwa, Pomorska Spółka Gazownictwa, Wielkopolska Spółka 
Gazownictwa. Tyto společnosti pak operují na cca 116 000 km rozvodné sítě a plyn 
distribuují pro cca 6,6 milionů odběratelů. 
 
Firma Gaz-System S.A. se zabývá správou národních přenosových soustav. Jedná se o 
subjekt, který vznikl v roce 2004 na základě nařízení Evropské rady a Evropského parlamentu 
týkajícího se naplňování TPA principu (principu přístupu třetí strany); 100% vlastníkem je 
stát skrze Ministerstvo národního majetku. Gas-System S.A. je jednou z prvních společností 
v Evropě, která na tomto principu byla vytvořena. Firma byla přidána na seznam 
strategických podnikatelských subjektů polské ekonomiky.127 
 

2.3.3. Podzemní zásobníky zemního plynu 
 

V současné chvíli pak má polský plynárenský sektor k dispozici šest zásobníků, z nichž pět 
je vybudovaných v prostorách bývalých ložisek zemního plynu a jedno je umístěno do prostor 
solné jeskyně (CUGS Mogilno). Co se rozmístění týká, čtyři zásobníky (UGS Husow, UGS 
Strachocina, UGS Brzeznica a UGS Swarzow) jsou v oblasti jihovýchodního Polska. UGS 
Wierzchowice se nachází v Dolním Slezsku a  CUGS Mogilno je situován poblíž Włocławky, 
což znamená, že je na trase Jamalského plynovodu.128  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
127 Viz Informacje Podstawowe, informační stránky společnosti Gaz System S.A., on-line text: (http://www.gaz-
system.pl/o-firmie/wladze-spolki.html?L=dkbbwiecandf).  
128 Viz Sprpedaż gazu, informační stránky společnosti PGNiG S.A., on-line text: 
(http://www.pgnig.pl/pgnig/sd/oim/sg/?s,main,language=PL).  
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K detailnímu rozložení jednotlivých skladovacích kapacit na polském území viz následující 
grafika: 
 
 

 
 
Zdroj: PGNiG OSM „Historia podziemnego magazynowania gazu w Polsce“129  
 
Společnost PGNiG S.A. je skrze svou strukturu (respektive skrze Operátora skladovacího 
zařízení - Operator Systemu Magazynowania (OSM) majitelem všech šesti současných 
skladovacích zařízení, jež jsou v Polsku alokovány (má však smluvní závazky poskytnout je 
Gas – Systemu).  

 
Současné skladovací kapacity (1,63 bcm %, tj. cca 12 % objemu a asi 30 dnů průměrného 
importního objemu) nejsou dostačující.130 Zvýšení skladovacích kapacit má oporu i ve 
strategických dokumentech polské vlády (Energetická politika Polska do roku 2025 a 
Energetická politika Polska do roku 2030).  
 
Projekt na rozvoj skladovacích kapacit zahrnuje jak rozšíření těch stávajících (UGS 
Wierzchowice, UGS Husow, CUGS Mogilno, UGS Strachocina a UGS Brzeznica), tak stavbu 
nových (UGS Bonikowo, UGS Daszewo a CUGS Kosakowo). Současná kapacita 1,63 bcm 
by měla být rozšířena o cca 2 bcm, aby byl dosažen stav 3,8 bcm.  Odhadovaná investice do 
celého projektu je cca 3 mld. zlotých. Na konci června roku 2010 pak PGNiG S.A. obdrželo 
ze strany Evropské unie dotaci 390 milionů €.131 
 
 

                                                 
129 Viz Historia podziemnego magazynowania gazu w Polsce, informační stránky společnosti PGNiG S.A. 
(http://www.pgnig.pl/osm/dlaczego/historia/?s,main,language=PL). 
130 Viz Úřední věstník číslo. 52/2007, položka 343 
131 Viz EU gives green light to Poland Storage, on-line text: 
(http://www.upstreamonline.com/live/article218512.ece). 
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Skladovací kapacita k roku 2010 (v mcm) 

 Název USG Swarzów Strachocina Brzeźnica Husów Wierzcho
wice Mogilno 

Aktivní objem 
(mcm) 90 150 65 350 575 370 

Maximální 
výtěžnost 
(mcm/den) 

1,0 1,50 0,93 5,76 4,8 20,64 

Celkem kapacita 1600 výtěžnost 36,43 
Zdroj: PGNiG OSM: „Historia podziemnego magazynowania gazu w Polsce“ 
Rozšiřování skladovací kapacity / skladovací kapacita ve výstavbě 

Název USG 
Současná 
kapacita 

(bcm) 

 
Kapacita po 

zvýšení 
(mcm) 

(předpokládané 
datum dokončení) 

 

Doplňující informace 

Swarzów 0,09 bez současného 
zvýšení - 

Strachocina 0,15 330 (2011) - 

Husów 0,35 bez současného 
zvýšení 

v budoucnu se předpokládá, že by případně 
mohla být zvýšena kapacita na 0,5 bcm 

Wierzchowice 0,58 1 200 (2012) 
v budoucnu se předpokládá, že by 

vybudováním další etapy mohla být zvýšena 
kapacita až na 3,5 bcm 

Mogilno 0,38 800 (2018) zásobník byl vytvářen od roku 1989 

Brzeźnica 0,07 bez současného 
zvýšení - 

Daszewo 0,03 nově vytvořeno 

je zde potenciál pro budoucí rozšíření na 0,06 
bcm 

zařízení je vytvořeno tak, aby optimalizovalo 
produkci a dodávalo dodávky zemního plynu 
(třída Ls) do regionu Koszalina  v době peak 

loadu 

Bonikowo 0,2 nově vytvořeno 
(dokončeno 2010) 

zařízení je koncipováno tak, aby 
optimalizovalo produkci a dodávalo dodávky 

zemního plynu (třída Lw) do regionu 
Koszalina  v době peak loadu 

Kosakowo ve výstavbě 100 (2014) 
250 (2020) - 

Zdroj: PGNiG S.A. - OSM „Nasze magazyny“132 

                                                 
132 Viz Nasze magazyny, informační stránky společnosti PGNiG S.A., on-line text: 
(http://www.pgnig.pl/osm/magazyny/?s,main,language=PL).  



 
 
 

60 
 

2.3.4. Pozice země jako tranzitéra 
 
Společnost EuRoPol Gaz S.A. spravuje tranzitní plynovod Jamal (680 km) na polském 
území. Polsko se na základě dohody z roku 1993 zavázalo odebrat v následujících 25 letech 
250 bcm plynu. Dohoda byla v roce 2004 renegociována a prodloužena do roku 2022. Objem 
dodávek z Ruska byl snížen v reakci na pokles poptávky po plynu. Situace se změnila po 
plynové krizi z počátku roku 2009, protože dodávky plynu z Ukrajiny podložené kontraktem 
s RusUkrEnergo (RUE) nebyly z ukrajinské strany obnoveny ani po oficiálním odblokování 
rusko-ukrajinského sporu z počátku roku 2009. Polsko tak muselo přistoupit k jednáním 
s Gazpromem. Tato jednání se protahovala, neboť se přidala i otázka renegociace Jamalské 
smlouvy z roku 1993.  
 
Jdeli o vlastnickou strukturu polské části jamalského plynovodu PGNiG  S.A. a ruský 
Gazprom shodně drží 48%, zbylé 4% patří soukromé společnosti Gaz Trading. V této 
společnosti je více než 80% struktury vlastněno podíly polských firem včetně PGNiG S.A..  
 
Nový jamalský kontrakt 
V dubnu 2009 PGNiG S.A. oznámilo, že má již s Gazpromem dohodnuty základy 
jednorázové smlouvy, ale smlouva byla podepsána až 2. června. Zvýšila dodávky Gazpromu 
do Polska o 1 bcm do 30. září 2009.133 Výsledná renegociační smlouva byla podepsána 1. 
února roku 2010.134 Obsahovale následující závazky: 

 
1) Dodávky na polské území se uskuteční prostřednictvím předávacích stanic 

Drozdowicz, Wysokoje, Tietierowka a Kondratki (s minimálními 
dodávkami 2,88 bcm ročně) 

2) Polsko se ve smlouvě zavázalo odkoupit 9,7 bcm plynu v roce 2010, v roce 
2011 pak 10,54 bcm plynu a v letech 2012 - 2037 bude objem plynu zvýšen 
na 11 bcm. Předchozí úmluva (do roku 2022) předpokládala polský odběr 8 
bcm v letech 2010 - 2014 a 9 bcm v letech 2022 

3) Existence tzv. “územní klauzule“ (territoriality clause), která zemi 
zakazuje prodávat potenciální přebytky ruského plynu ostatním zemím.  

4) Na základě nové smlouvy měl být Gaz Trading vyloučen ze struktury 
EuRoPol Gazu S.A. a podíl by se tak měl rozdělit v poměru 50 : 50 mezi 
Gazprom a PGNiG S.A. Toto rozdělení a následné rozvržení fungování 
společnosti představovalo zásadní problém při procesu vyjednávání 
renegociační smlouvy.  

                                                 
133 Viz EuRoPol Gaz S.A., on-line text: (http://www.europolgaz.com.pl/english/gazociag_zakres.htm). 
134 Viz Nowa umowa z Rosja, on-line text: (http://weglowodory.pl/wp-content/uploads/2010/04/Nowa-umowa-z-
Rosj%C4%85.pdf).  
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5) Přechodný kontrakt ruského plynu přes polské území byl prodloužen 
do roku 2045. Otázka nastavení tranzitní poplatků pak představovala jeden 
ze sporných bodů celého vyjednávání tohoto kontraktu.135 
 

Z předchozích ustanovení je zřejmé, že na tento smluvní závazek lze pohlížet dvěma způsoby. 
Zaprvé, že smlouva poskytuje dlouhodobou garanci velkého objemu dodávek nutnou pro 
strategické plánování v plynárenském sektoru a zainteresované firmy tak mohou vytvářet 
dlouhodobé vize svého rozvoje. Na druhou stranu tato smlouva představuje překvapivý krok 
s ohledem na diversifikační plány Polska, ať už vzhledem k budování LNG terminálů, či 
rozvoji těžby nekonvenčních zdrojů zemního plynu.  Z tohoto důvodu existují spekulace, jaké 
motivy stojí v pozadí tohoto kontraktu. 
 
Navrhovaná dohoda vyvolávala diskuse i v rámci Evropské unie. Na začátku září 2010 
vyjádřila Evropská komise názor, že by měly být přeformulovány některé pasáže této dohody. 
Ze strany EK panuje podezření, že by na polské straně mohlo dojít k porušení principu 
TPA (tj. nedostatečné garanci přístupu třetích stran a nezávislých provozovatelů do 
jamalského systému) a to především vzhledem k tomu, že operátorem přenosové soustavy na 
polském území má být společnost Gaz-System S.A., která je v rukou státu. EK měla výhrady i 
vůči stanovení tranzitních poplatků; ty by měly být nastaveny tak, aby roční čistý zisk 
EuRoPol Gaz S.A. dosahoval 21 mil. zlotých.136 Zásadním problémem se stala především 
“územní kaluzule“, neboť ta jde zcela proti duchu fungování jednotného vnitřního trhu EU. 
EU před touto klauzulí varovala již několikrát, přičemž Rusko ji využívá celkem často, když 
prodává plyn jednotlivým státům za rozdílnou cenu dle strategie „rozděl a panuj“. Řešení 
vzniklé situace si vyžádalo mnohá jednání mezi polskou stranou a Evropskou komisí, jednalo 
se o první zapojení Evropské komise do polsko-ruských energetických rozhovorů. Výsledkem 
celého jednání byl podpis nové smlouvy 17. října 2010 místopředsedou ruské vlády Igorem 
Sečinem a jeho polským protějškem Waldemarem Pawlakem.  
 
Nová dohoda je platná  do roku 2022 u dodávek pro domácí polskou spotřebu a do roku 
2019 pro tranzit. Namísto původně dojednaného operátora EuRoPol Gaz se tak pod 
tlakem komise stane provozovatelem polské části potrubí polský státní podnik Gaz 
System. ¨ 
 
Vlastnická struktura polské části Jamalského plynovodu  
PGNiG  S.A. a ruský Gazprom shodně 48%, zbylé 4% drží soukromá společnost Gaz 
Trading. V této společnosti je více než 80% struktury vlastněno podíly polských firem včetně 
PGNiG S.A.. Na základě nové smlouvy by však měl být Gaz Trading vyloučen ze struktury 
EuRoPol Gazu S.A. a podíl by se tak měl rozdělit v poměru 50 : 50 mezi Gazprom a PGNiG 
S.A. Toto rozdělení a následné rozvržení fungování společnosti představovalo zásadní 
problém při procesu vyjednávání renegociační smlouvy.  
                                                 
135 Viz Szumieluk, M. (2010b): Umowa gazowa z Rosja z 2010 roku, on-line text: 
(http://weglowodory.pl/umowa-gazowa-z-rosja-z-2010-roku/). 
136 Viz Umowa gazowa z Rosją wymaga przeredagowania, on-line text: 
(http://finanse.wp.pl/kat,9231,title,Umowa-gazowa-z-Rosja-wymaga-
przeredagowania,wid,12644493,wiadomosc.html?ticaid=1ae3d). 
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2.3.5. Rozestavěné a plánované tranzitní projekty 
 
Polsko v současnosti (podzim 2010) schválilo výstavbu terminálu ve Świnoujscie (Svinoústí). 
Tento LNG terminál by v budoucnu mohl mít také reexportní potenciál, což by si žádalo 
dokončení propojení s ostatními trhy V4 (popřípadě pobaltskými zeměmi).  
 
LNG terminál Świnoujscie 
Význam tohoto projektu spočívá především v jeho diversifikační úloze pro Polsko, a 
vzhledem k plánovaným mezistátním propojením eventuálně i pro celý region střední Evropy. 
Plán stavby LNG terminálu je zakotven už v energetické koncepci z roku 2005 a byl převzat i 
vládou Donalda Tuska. Odpovědnost za tento projekt (Polskie LNG) byla převedena v srpnu 
2008 z PGNiG S.A. na Gas–System S.A. (stát zde vlastní 100% podíl), což jen dokládá, jakou 
důležitost polská vláda tomuto projektu přikládá. Předpokládané datum ukončení projektu by 
měl být druhý kvartál roku 2014 (oficiální datum je 30. června 2014). Odhadovaná cena 
projektu je 600 mil € (80 mil. € je dotováno z tzv. EU Recovery Plan), ale dle některých 
odhadů může stoupnout až na 700 – 900 €. Projekt oživil také gdaňské loděnice, které jsou 
počínaje rokem 2008 schopny stavby LNG tankerů.137 V první fázi by měla být kapacita 
terminálu cca 2,5 bcm ročně. Tato kapacita by v závislosti na poptávce měla být zvýšena na 5 
bcm, ale může být rozšířena až na 7,5 bcm. Co se naplnění kapacity týká, bylo oznámeno 
uzavření kontraktu s Katarem – 1,45 bcm ročně po dobu 20 let. 
 
Propojení Německo – Polsko 
Jednak se jedná o rozšíření propoje v Lasowie ze 0,9 bcm na 1,5 bcm. Obousměrné propojení 
by mělo být dokončeno do konce roku 2011. Druhý projekt se týká vybudování zcela nového 
plynovodu Berau – Štětín, který je prosazován soukromými společnostmi PGNiG a třeba i 
Bartimpexem138. Projekt je koncipován jako obousměrný s celkovou délkou 140 -160 km 
s počáteční kapacitou 3 bcm. Spravován by měl být společností InterTransGas GmBh, v níž 
50% akcií je v držení PGNiG S.A. a 50% drží VNG. Mezi částí politických elit nicméně 
panují z větší propojenosti s Německem obavy, že by se tím ještě více posílila pozice 
Gazpromu (skrze dodávky z Nord Streamu) na polském trhu. Vládní strategii je tak 
dokončit co nejdříve výstavu terminálu LNG a případně Blatského plynovodu (Baltic pipe). 
 
Propojení Česká republika - Polsko (plynovod Moravia) 
Plynovod je společným projektem české společnosti NET4GAS, s.r.o. a polské Gaz System 
S.A.  Předpokládaná kapacita - 0,5 bcm, dokončen by měl být v roce 2011. Projekt je součástí 
nejnovější energetické koncepce Polska. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
137 Viz Will there be a Maritime LNG Gas Terminal in the Port of Gdansk?, informační stránky společnosti 
Port Gdańsk S.A., on-line text: (http://www.portgdansk.pl/events/maritime-lng-terminal). 
138 Viz role Bartimpexu v EuRoPol Gazu 
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Baltský plynovod (Baltic pipe) 
Snaha o diverzifikaci polských dodávek plynu ze severu je diskutována již od počátku této 
dekády a dlouhodobě byla komplikována postojem polských politických elit139 K obnovení 
projektu s Dánskem došlo v roce 2007, kdy PGNiG S.A. a Gaz-System S.A. podepsaly 
smlouvu s dánským Energinet.dk o výstavbě propojení o kapacitě 3 bcm ročně. Optimistické 
vyhlídky projektu pak trvaly do května roku 2009, kdy německý koncern E.ON odstoupil 
z konsorcia budujícího zásadní část baltského trasy140, plynovod Skanled, (jeho cílem mělo 
být přivádět do Dánska plyn z ložisek na norském šelfu, na které má koncesi PGNiG S.A. 
Norway). Na základě zastavení Skanledu pak byl Gaz- Systemem zastaven v červnu i projekt 
Baltského plynovodu. V únoru 2010 ovšem předseda Gas-Systemu Jan Chadama vyjádřil své 
přesvědčení, že modifikovaný projekt by měl pokračovat141, nicméně i vzhledem k budování 
Nord Streamu, přístupu polských politických aktérů atd., je jeho budoucnost značně nejistá. 
 
Jamal II 
Jde-li o stavbu paralelní větvě Jamal II, zástupci Ruska na jaře 2010 prohlásili, že projekt má 
naději na vybudování v případě, kdy by se spotřeba plynu v Polsku zvedla na dvojnásobek 
současné hodnoty, což je velmi nepravděpodobné.142 
 
Propojení Litva – Polsko 
Dalším mezistátním propojením by mohl být plynovod spojující Polsko s Litvou. Na setkání 
čelních představitelů obou zemí 8. dubna 2010 bylo vydáno prohlášení, aby byl tento projekt 
zařazen jako priorita v rámci celé EU. Předseda Komise Barroso pak nedávno vyjádřil ochotu 
podporu Unie zvážit, aniž by ovšem tuto podporu nějak dále specifikoval. Účelem projektu je 
diverzifikace dodávek plynu do Litvy a potažmo do celého regionu.143 
 
 
 
 
 

                                                 
139 PGNiG podepsalo v roce 2001 smlouvy, které měly zajistit dodávky zemního plynu do Polska z jiných než 
ruských zdrojů. Jednalo se o smluvní závazky nejprve s dánským Dansk Olie und Naturgasa a později v mnohem 
větším rozsahu i s Norskem. Smlouva předpokládala výstavbu plynovodu z dánských ložisek do Polska. 
Dodávky měly v letech 2003-2010 celkem zahrnovat 16 bcm.  
140 Dle dostupných informací E.ON argumentoval odstoupením z důvodu nedostatku plynu, jež by bylo možné 
pro tento projekt zajistit. Polskými medii však byla zmiňována souvislost mezi tímto krokem a renegociaci 
kontraktu na dodávky plynu do Polska. Jedná se však spíše o spekulace, než potvrzené informace. viz Biuro 
Bezpieczeństwa narodowego (2009): Analiza nt. oceny działań na rzecz bezpieczeństwa energetycznego państwa 
w obszarze gazu ziemnego realizowanych przez struktury administracji rządowej RP i spółki energetyczne, pp.9. 
141 Viz Szczepański, M. (2010): Gaz-System: prace nad Baltic pipe mogą ruszyć w drugiej połowie 2011 roku , 
on-line text: (http://gazownictwo.wnp.pl/gaz-system-prace-nad-baltic-pipe-moga-ruszyc-w-drugiej-polowie-
2011-roku,101670_1_0_0.html). 
142 Viz Gazprom: Jamał II będzie, jak wzrośnie popyt na rosyjski gaz, Dziennik Gazeta Prawna 21.5.2010, on-
line text: 
http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/422858,gazprom_jamal_ii_bedzie_jak_wzrosnie_popyt_na_rosyjski_gaz.
html). 
143 http://gazownictwo.wnp.pl/barroso-mozliwe-finansowanie-polsko-litewskiego-gazociagu,111439_1_0_0.htm 
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Polsko a evropské tranzitní projekty 
 
Polsko a napojení na Nabucco 
O možném významu Nabucca pro Polsko se začalo uvažovat v souvislosti s propojením 
Česká republika – Polsko, který by (při propojení ČR s CEGH) mohl přivést do Polska také 
plyn z Nabucca. PGNiG  S.A. jakožto hlavní aktér na polské straně, jej ovšem v rámci svých 
koncepcí bere jen jako případný doplňkový zdroj viz například strategie PGNiG S.A., kde se 
uvádí, že by si firma v Nabuccu chtěla rezervovat objem plynu cca 1 bcm.144   
 
Polsko a Nord Stream 
Na polské straně vzbuzuje projekt od počátku vlnu emocí. Polské vládní i společenské elity se 
velmi často odvolávají na historické reminiscence tohoto projektu, což zrovna nepřispívá 
současným polsko-německým, či polsko-ruským vztahům. Polské stanovisko vůči Nord 
Streamu je od samého počátku velmi negativní, poukazujíc na to, že se jedná primárně o 
politicky motivovaný projekt. Nesmí být přitom ovšem opomenut fakt, že to byla polská 
vláda, kdo z politických důvodů (podpora Ukrajině) v roce 2000 odmítla původní nabídku 
ruských, německých, francouzských a italských firem na vybudování dalšího tranzitního 
plynovodu přes Polsko.145 Polské elity se tak snažily projekt zablokovat a to především na 
evropské rovině, přičemž jako důvod kromě ohrožení energetické bezpečnosti celého regionu 
uváděly i tvrzení týkající se negativních environmentálních dopadů Nord Streamu. Pozice 
polské vlády vůči projektu se de facto nemění. 

2.3.6. Regulační rámec plynárenského sektoru 
 
Základním kamenem energetické politiky v Polsku je Zákon o energetice, který byl přijat v 
prosinci 1997 a od té doby byl mnohokrát novelizován. Tento zákon upravuje problematiku 
implementace unijních požadavků do vnitrostátního systému Polska včetně principu TPA i 
rámec činnosti distribučních, obchodních aj. firem, ujasňuje vztahy a povinnosti mezi URE a 
vládou a  praktickou náplň jeho činnosti atd.  
 
V období transformace polské ekonomiky po roce 1989 byla státní energetická politika 
implementována skrze čtyři vládní programové dokumenty.  Jednalo se jmenovitě o: 
 

1. „Prognóza energetické politiky Polské republiky od roku 1990 do roku 2010” (srpen 
1990) 

2. „Prognóza polské energetické politiky do roku 2010” (říjen 1995) 
3. „Prognóza polské energetické politiky do roku 2020” (únor 2000) 
4. „Hodnocení implementace a revize prognózy polské energetické politiky do roku 

2020” (duben 2002) 
                                                 
144 Malý zájem Polska o Nabucco dokládá i vyjádření vicepremiéra a ministra hospodářství Waldemara Pawlaka, 
který označil projekt Nabucco za plynovod, který „zajišťuje transfer do západní Evropy a ne do Polska“  viz TIC 
3029/2009-Warsaw, 28. 7. 2009 
145 Vláda tehdy nabídku odmítla z toho důvodu, že plynovod měl obcházet ukrajinské území. Cílem polské 
vlády tehdy byla podpora ukrajinské vlády v tlaku na Ruskou federaci. Viz Szczęśniak (2009): No i stało się: 
Szwecja zgodziła sie na Nord Stream, on-line text: (http://szczesniak.pl/1498). 
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Všechny výše zmíněné dokumenty byly založeny na měnících se zkušenostech z postupné 
restrukturalizace polského energetického sektoru. Z tohoto důvodu se mezi sebou v mnohých 
ohledech liší. Co je ale spojuje je snaha o přizpůsobení se požadavkům přístupového procesu 
do Evropské unie. 
 
Po jeho dokončení v roce 2004 se však tento strategický rámec stal nedostatečným, proto byly 
v energetickém sektoru v posledních letech představeny strategické dokumenty určující 
podobu vývoje ve střednědobé perspektivě. 
 
Energetická politika Polska do roku 2025 (přijata vládou 4. ledna 2005) 
Význam tohoto dokumentu spočívá především v hodnotící a deklaratorní rovině, co do obsahu 
je hodně obecný, konkrétní jsou až přílohy. Nejprve jsou zde zhodnoceny a revidovány 
doposud přijaté koncepční dokumenty, načež následuje prohlášení, že je nutný „společný 
postup státu, energetických společností a odběratelů – v našem společném národním zájmu – 
aby bylo dosaženo zásadního průlomu v polském energetickém sektoru, alternativou je jinak 
pouze úpadek a převzetí efektivnějšími konkurenty“.146 V kontextu reálného fungování polské 
energetiky se zdá, že právě toto konstatování týkající se maximální ochrany národních 
zájmů a silného postavení státu je základním kamenem energetické politiky Polska. 
Problematickým bodem ovšem zůstává nekompatibilita tohoto přístupu s fungováním 
společné energetické politiky EU, jejímž aktivním propagátorem se Polsko snaží být.147  

   
Energetická politika Polska do roku 2030 (přijata vládou 10. listopadu 2009) 
 
Na základě ustanovení již zmiňovaného Zákona o energetice přistoupila k povinné revizi 
Státní energetické koncepce. Nově přijatý dokument se pak od toho původního tematicky 
příliš neliší.  Pozornost je ovšem soustředěna především na konkrétní projekty, stanovení 
přesně vymezených cílů, způsobů monitoringu vývoje atd. 
 
V plynárenském sektoru je větší důraz kladen na posílení diverzifikace polského importu 
(odráží tak energetické krize z předchozích let).  
Stanoveny byly následující priority: 
 

� stavba terminálu LNG; 
� uzavření kontraktů na základě tržních principů pro diversifikační dodávky 

zkapalněného zemního plynu do terminálu LNG; 
� realizace investic umožňujících zvýšení těžby plynu na území Polska včetně 

nekonvenčních zdrojů plynu 
� nastavení odpovídající tarifové politiky, která by podněcovala k investicím do 

přepravní infrastruktury; 

                                                 
146 Viz Ministerstwo Gospodarki (2005): Energy Policy of Poland until 2025, p. 4 
147 V textu jsou definovány pojmy jako např. energetická bezpečnost (definována však již v Zákoně o 
energetice), ekologická bezpečnost, bezpečnost dodávek, ekonomické prostředí pro energetickou bezpečnost, 
diversifikace zdrojů dodávek paliv a energií a energetická soběstačnost. 
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� diversifikace dodávek stavbou přepravního systému umožňujícího dodávky zemního 
plynu z různých směrů včetně plynovodu z Norska do Švédska a Dánska (Skanled), 
výstavba plynovodu spojující Dánsko a Polsko (Baltský plynovod) a vyjednání 
příznivých podmínek smluv o dodávkách zemního plynu z norského šelfu; 

� získávání přístupu polských společností k ložiskům zemního plynu v zahraničí; 
� podpora investic do infrastruktury s využitím prostředků z evropských fondů; 
� zabezpečení zájmů státu ve strategických společnostech plynového sektoru; 
� poskytování investičních pobídek pro stavbu plynových zásobníků (odpovídající 

konstrukcí tarifů a zajištěním návratnosti vloženého kapitálu 
� legislativní kroky, které mají za cíl likvidaci investičních překážek, zejména v oblasti 

velkých investic do infrastruktury (zásobníky, infrastruktura LNG, tlakové stanice, 
těžební zařízení atd.) a investic do sítí; 

� pokračování v pilotních projektech těžby metanu z černouhelných dolů.148 
 

2.3.7. Predikce poptávky pro rok 2020149 
 
Poptávka po konečné spotřebě energie (FCE) v jednotlivých odvětvích ekonomiky se má 
zvýšit o cca 29%, přičemž nejvyšší zvšení by měl být v oblasti služeb. V průmyslovém 
sektoru by toto zvýšení mělo být cca 15%. V rámci zkoumaného období se rovněž očekává 
růst celkové spotřeby elektrické energie o 55%, přičemž podíl plynu by se měl zvýšit o 29 % 
(více viz tabulky). Celková spotřeba primárních zdrojů energie by se měla zvýšit o cca 21 
%, přičemž tato změna je určena především předpokládaným zvýšením HDP.  
 
Poptávka po primárních zdrojích energie (Mtoe) 
 2006 2010 2015 2020 2025 2030 
Plyn 12.3 12.0 13.0 14.5 16.1 17.2 
Plyn (bcm) 13,3 12,9 14 15,6 17,4 18,6 
Uhlí 43.8 37.9 35.3 34.6 34.0 36.7 
Ropa  24.3 25.1 26.1 27.4 29.5 31.1 
Lignit 12.6 11.22 12.16 9.39 11.21 9,72 
OZE 5.0 6.3 8.4 12.2 13.8 14.7 
Ostatní  0.7 0.7 0.9 1.1 1.4 1.6 
Jádro 0.0 0 0 2.5 5.0 7.5 
Export 
elektřiny 

-0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Celkem 97.8 93.2 95.8 101.7 111.0 118.5 
Zdroj: Ministerstwo Gospodarki 2009 

                                                 
148 Viz Ministerstwo Gospodarki (2009a): Program działań wykonawczych na lata 2009 – 2012: Załącznik 3. do 
projektu „Polityki energetycznej Polski do 2030 roku”, p. 13-19. 
149 Ministerstwo Gospodarki (2009): PROJECTION OF DEMAND FOR FUELS AND ENERGY UNTIL 2030, 
Appendix 2 to draft “Energy Policy of Poland until 2030”. 
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2.3.8. Závěr 

2.3.8.1.  Zhodnocení pozice zemního plynu v Polsku 
 
Energetická politika Polska je v posledních letech charakterizována třemi základními 
trendy, které však v mnohých ohledech postupují proti sobě. První je představován polskou 
snahou o zajištění strategické kontroly státu nad fungováním sektoru, dalším je snaha o 
co největší diverzifikaci dodávek energetických surovin (viz například případ plynu) a 
konečně posledním je snaha o liberalizaci plynárenského sektoru (tento trend je spojen 
především s vlivem politik EU). Proti oběma posledně jmenovaným trendům se do značné 
míry staví části politické elity s mnohdy až úpornou snahou za každou cenu potvrdit/obhájit 
polskou nezávislou/nepomíjitelnou pozici mezi dvěma regionálním mocnostmi s řadou pro 
Polsko velmi citlivých přetrvávajících renoncí (např. vyjádření týkající se Nord Streamu)150. 
Energetický sektor (plyn nevyjímaje) je ovlivňována mnohdy emotivní snahou vlády udržet 
si, i přes mnohé mezinárodní závazky, v této oblasti stále rozhodující vliv, což se například 
v konkrétních případech ukazuje na rozložení vlastnické struktury hlavních firem působcích 
na polském trhu, v přístupu k jednotlivým projektům atd. Důsledkem této pozice je pak 
například obtížné naplňování závazků plynoucích z principů TPA, kde dominantním 
hráčem stále zůstává PGNiG S.A. a jeho dceřiné společnosti. Dle Energetického regulačního 
úřadu lze i v následujících letech očekávat, že status quo bude i přes mnohé námitky 
zachován.151 
 
Důležitost zemního plynu se v rámci energetického sektoru plynule zvyšuje, což se 
odráží i jeho rostoucím podílem na energetickém mixu152. Tato situace je způsobena 
především reformami, které vedou ke dlouhodobému snížení podílu tradičního základu polské 
energetiky, tj. uhlí, a to především kvůli jeho rostoucí ceně a závazkům snižování emisí CO2.  
 

 

 

                                                 
150 Jako dokumentace tohoto postoje pak může sloužit výrok pozdějšího ministra zahraničních věcí Radosława 
Sikorského, který v roce 2006 působil jako ministr obrany. Sikorski přirovnal německo-ruskou spolupráci na 
stavbě plynovodu k paktu Molotov-Ribbentrop když řekl: „Polsko je obzvláště citlivé na debaty a dohody nad 
našimi hlavami. To byla tradice Locarna, paktu Molotov-Ribbentrop. To bylo 20. století. Nechceme jeho 
opakování“ (http://szczesniak.pl/comments/recent?page=313). 
151 Viz Urzad Regulacji Energetyki (2009): Charakterystyka rynku paliw gazowych 2009, on-line text: 
(http://www.ure.gov.pl/portal/pdb/459/3539/2009.html) 
152 Dle údajů ministerstva hospodářství se  podíl plynu na konečné spotřebě energetice zvýší do roku 2030 z 10 
Mtoe (2006) na 12,9  Mtoe. Viz Ministerstwo Gospodarki (2009b): Projection of demand for fuels and energy 
until 2030, Appendix 2 to draft “Energy Policy of Poland until 2030”. 
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2.3.8.2.  Zhodnocení národních specifik 
 
Jak bylo uvedeno, základním specifikem je snaha o maximální nezávislost energetického 
sektoru. Veškeré projekty, které jsou schvalovány, jsou hodnoceny nejenom po ekonomické 
stránce, ale především po stránce strategické a geopolitické. Rizika jsou spatřována 
nejenom v posilování vazeb s Ruskem, ale současně i v  posilování vazeb s Německem. 
Zdůrazňována je spolupráce s okolními zeměmi (například i v rámci regionu V4); nicméně s 
tím, aby například vytváření nových propojení nezvyšovalo polskou závislost na dodávkách 
z Ruska. 

Takto vytyčenou linii se pak snaží držet i hlavní hráči na trhu – státem kontrolované 
společnosti PGNiG S.A. a Gas-System S.A.  Na druhou stranu i u těchto subjektů lze sledovat 
jednání, kde ekonomické cíle převažují nad těmi strategickými. Vytváří se zde tedy prostor 
pro případný spor mezi firmami a vládou. Na příkladu zvažovaného vytvoření propojení mezi 
Německem a Polskem lze vidět, nakolik je vládou daný rámec limitující.  

Polsko se nikdy netajilo svými vůdčími ambicemi nejenom v prostoru 
středoevropského regionu, ale i v rámci Evropské unie. Po vstupu do EU v roce 2004 se 
pokouší tyto ambice naplňovat i v energetickém sektoru. Z aktivit v regionu nesmí být 
opomenuty vazby, které si Polsko vybudovalo/snaží vybudovat s Ukrajinou a které se 
promítají například do postojů Polska vůči velkým evropským projektům (viz odmítnutí 
původně zamýšleného tranzitního plynovodu přes Polsko z důvodu poškození zájmů 
Ukrajiny). Snaha podporovat vstup Ukrajiny do Evropské unie se plně projevuje i v rámci 
roviny EU, kde se Polsko snaží působit jako aktivní proponent Východního partnerství.  

Současně s tím Polsko hodlá působit jakožto zastánce tvrdého postoje vůči Rusku a 
pro tento svůj postoj se snaží získat i ostatní členské státy (viz například proklamace polských 
politických elit v průběhu plynové krize z počátku roku 2009). Argumentem obhajujícím tuto 
pozici je, že se Rusko snaží ovládnout tranzitní infrastrukturu v Evropě a pokouší EU štěpit 
dle linie staré a nové členské státy, čemuž většina členských států nevěnuje dostatečnou 
pozornost.  
  Polským cílem je rovněž i posílení “solidarity“ mezi členskými státy a to především 
v období energetických krizí (viz například polské snahy o začlenění závazku podpory 
v kontextu Lisabonské smlouvy, podpora Východního partnerství153, snaha o vytvoření 
Evropské energetické společenství154). EU by dle polského pohledu měla být v oblasti 
energetiky aktivní a jejím cílem by měla být i maximalizace vlivu a vytváření spojeneckých 

                                                 
153 Model, dle kterého by EU mělo postupovat při jednání s partnery za svou východní hranicí. Cílem je zajištění 
stability za hranicemi EU, ekonomická spolupráce atd. jedním z charakteristických rysů je i zvýšený důraz na 
energetiku. 
154 Velkým proklamátorem tohoto uskupení je předseda Evropského parlamentu Jerzy Buzek. Cílem by pak mělo 
být vytvoření skupiny států, které by měly kooperovat na bázi užší spolupráce (tak je definována Lisabonskou 
smlouvou). EEC by mělo být otevřeno všem zemím, které by o něj měly zájem. Výsledkem by mělo být posílení 
koherentnosti v energetice a odbourání fragmentace. 
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vazeb se zeměmi ležícími za jejími hranicemi (viz budování Energetického společenství a 
polský přístup). V těchto otázkách energetické bezpečnosti by měla být rovněž maximálně 
využita váha společného hlasu (one voice speaking) a vlivu EU. Velká pozornost je 
v posledním období v Polsku soustředěna na přípravu polského předsednictví Radě v roce 
2011. V rámci tohoto půlročního maratónu by pak polské vláda, jak velmi často deklaruje, 
ráda vnesla na rovinu EU svůj pohled i na otázku energetiky.  
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2.3.8.3.  SWOT analýza plynárenského sektoru Polska 
 
Silné stránky 
(Strengths) 

� LNG terminál, jehož význam spočívá v diversifikaci polských 
dodávek.   

� Přítomnost nekonvenčních zdrojů zemního plynu na polském 
území a v porovnání s například Českou republikou relativně velký 
podíl domácí produkce zemního plynu na TPES.  

� Zvyšování kapacity zásobníků. Polská vláda si uvědomuje 
prioritní důležitost tohoto kroku a Polsku se podařilo na tento projekt 
získat spolufinancování i ze strany Evropské unie a jsou 
rozpracovány i navazující infrastrukturní projekty 

� Vysoká míra souladu v otázkách priorit energetické bezpečnosti 
mezi elitami polské politické scény. Tato situace je příznivá pro 
přijímání široce respektovaných vizí budoucího směřování polského 
energetického sektoru. 

� Na rozdíl od mnohých dokumentů podobného typu jsou polské 
strategické dokumenty poměrně konkrétní, což usnadňuje naplňování 
jejich cílů. 

 
Slabé stránky 
(Weaknesses) 

� I přes zvyšování kapacity zásobníků není jejich objem ve srovnání 
například s Českou republikou stále ještě dostačující.  

� Naplňování závazků daných legislativou EU je vysoce 
problematické. Konkrétně lze hovořit především o principu TPA.  

� Celý energetický sektor v Polsku, plynárenství nevyjímaje, je 
charakteristický vysokou mírou vlivu energetické lobby. 

� Jednotlivá témata plynárenského sektoru (import plynu, 
interkonektory atd.) jsou vysoce zpolitizovaná, což má za následek 
časté prodlevy v naplňování projektů. 

� V Polsku je obecně silně rozvinuté geopolitické vnímání obchodu 
s energetickými komoditami. Velmi často se projevuje až 
“obsese“ plynoucí z postavení země “mezi Německem a Ruskou 
federací“. 

� Polská infrastruktura je již značně zastaralá a vyžaduje velké 
množství budoucích investicí 

� Polský energetický sektor se rovněž potýká s vysokou 
energetickou náročností a současně nízkou efektivitou.  

� Problematická je i “image“ Polska v EU. Vzhledem k některým 
nekompromisním postojům Polska (především směrem k Ruské 
federaci) je komplikováno případné vytváření koalic. Včetně 
prosazování legislativy spojené s energetickým sektorem. 

� Potenciál spolupráce se zeměmi střední Evropy není zcela 
využit. Tj. ani na rovině bilaterální, ani na rovině EU v současnosti 
neprobíhá příliš efektivní výměna informací a národních postojů 
například k projednávané legislativě. 
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� Nečitelnost rozhodnutí polských elit. Především 
kvůli ambivalentnímu vztahu k Ruské federaci. Proklamována je 
nutnost diversifikace dodávek a současně je podepsán dlouhodobý 
kontrakt, který import ruského plynu na polské území do budoucna 
ještě zvyšuje. 

Příležitosti 
(Opportunities) 

� Ohrožení projektu LNG terminálu. Ať již prostřednictvím 
importu levnějšího plynu buď z Německa, nebo z Čech, 
nedostatečným pokrytím ze strany dlouhodobých kontraktů, či 
technickým problémům (případně environmentální opozici).   

� Projekt zvyšování kapacit zásobníků nebude moci být 
z rozličných důvodů dokončen. Polsko tak bude vystaveno 
vyššímu riziku při případné další plynové krizi. 

� Rozvoj nekonvenčních zdrojů plynu může být ekonomicky 
velmi nevýhodný. Může mít také vysoce negativní dopad na 
životní prostředí (což s sebou může nést problém s negativním 
postojem polské veřejnosti).  

� Ztráta pozice leadera v oblasti střední a východní Evropy v 
důsledku neadekvátního způsobu komunikace a nevhodně 
zvolených cílů.  

� Ztráta tranzitní pozice a snížení tranzitních poplatků (záleží na 
vývoji kolem nového kontraktu s Ruskou federací).  

� Přerušení dodávek plynu z Ruska a v souvislosti s tím 
nedostatečně zvládnutý krizový management.  

� Posilování rusko-německého spojenectví. Z důvodu odlišných 
zájmů by mohlo hrozit realizaci Polskem podporovaných projektů 
(např. projekt Baltského plynovodu).  

 
Hrozby 
(Threats) 

� Reexportní potenciál LNG terminálu. O dodávky zemního plynu 
z terminálu již projevily zájem ČR, Litva a Bělorusko.  

� V případě rozvoje nekonvenčních zásob plynu na polském území 
a dokončení propojení do Litvy lze reálně uvažovat o exportu tímto 
směrem. Optimistický scénář rozvoje by v delším časovém 
horizontu mohl znamenat snad až úplné pokrytí spotřeby Polska.  

� Plánované propojení s Českou republikou (Moravia) je 
příležitostí pro diverzifikaci dodávek (a zmiňovaný reexport). Může 
také sloužit jako zdroj pro nově budované zásobovací kapacit.  

� Posilování vyjednávacího potenciálu (Polsko je v rámci EU “větší 
středně velkou zemí“), či možnosti nabídnout „polský pohled“ na 
„ruský problém“.  

� Rozvoj spolupráce s baltickým regionem, či rozvoj další spolupráce 
se zeměmi za východními hranicemi EU, tj. s Ukrajinou, 
Běloruskem atd. může dále posílit pozice Polska coby lídra regionu.  

� Poptávka po plynu v Polsku stále roste. Otevírají se tak možnosti 
pro nové projekty a investice do sektoru. 
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2.4.  MAĎARSKO 
 
Následující SWOT analýza hodnotí silné a slabé stránky plynárenského sektoru Maďarska, 
stejně jako důležité vnější a vnitřní faktory, které mají potenciál další vývoj sektoru ovlivnit. 
Výstupem SWOT analýzy je jednak popis současné situace plynárenského sektoru a jednak 
určení základních trendů jeho vývoje.  Doporučení týkající se posílení bezpečnosti dodávek a 
rozvoje spolupráce v regionu V4 jsou formulována v závěrečné části studie. Pozornost je 
přitom věnována především plánovaným tranzitním projektům a tranzitním projektům ve 
výstavbě. Na SWOT analýzy dále navazuje úvodní část referenčního scénáře, kde jsou mj. 
základní informace o hlavních transregionálních tranzitních projektech a jejich 
předpokládaných důsledcích.    
 
Referenční rok (2008) 
Maďarsko spotřebuje cca 12 bcm zemního plynu ročně, což představuje asi 40 % jeho TPES. 
Zemní plyn navíc tvoří více než 38 % jeho elektroenergetického mixu a je tedy jednoznačně 
nejdůležitějším zdrojem energie, což z něj rovněž činí zemi, která je na přerušení dodávek 
nejcitlivější. Maďarsko disponuje nezanedbatelnou domácí produkcí o objemu cca 2,3 bcm 
ročně. Import se na spotřebě podílí asi 79 %, přičemž většina je dodávána z Ruska (80 %). 
V porovnání s ostatními trhy V4 je míra propojenosti s ostatními trhy nejvyšší v regionu V4; 
stejně je tomu v případě skladovací kapacity.   

2.4.1. Základní informace 
 
Na sovětskou rozvodnou síť bylo Maďarsko napojeno v roce 1975. V roce 1996 potom 
učinilo důležitý krok k diverzifikaci transportu skrze plynovod Györ – Baumgarten.155 Dnes 
činí 40% podíl na maďarské TPES a třetinový podíl na výrobě elektřiny ze zemního plynu 
klíčové palivo. Sektorové rozložení využití plynu, kdy na domácnosti připadá téměř 30 % 
celkové spotřeby, navíc vyvolává potřebu robustní infrastruktury k vyrovnání sezónních 
výkyvů a také značnou zranitelnost vůči výpadkům dodávek. Maďarsko se také srovnává 
s ústupem domácí produkce a v kontextu regionu nadprůměrným růstem poptávky. Maďarsko 
čelí těmto rizikům pomocí regionální a trans-regionální diverzifikace transportních cest, 
kontinuálnímu navyšování zásobních kapacit a expanzivní politikou společnosti MOL. 
 
Maďarsko využívá zemního plynu převážně ke spotřebě domácností (převážně vytápění) a 
komerčního sektoru, celkem 45,3 %. Významnou část spotřeby představuje i výroba tepla a 
elektrické energie (36,5 %). Zemní plyn je v Maďarsku nejdůležitějším zdrojem pro 
výrobu elektřiny – spalováním zemního plynu se v Maďarsku vyrábí 38,3 % celkového 
množství elektrické energie. Naopak, poměrně malý podíl spotřeby plynu směřuje do 
průmyslu, připadá na něj jen 11,4 % spotřeby. 
 
 
 
 
                                                 
155 FGSZ: Company History, on-line text:  
(http://www.fgsz.hu/en/content/company-history) 
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Sektorové rozložení spotřeby zemního plynu156 
Celková spotřeba 13266  (100 %) 
Transformační účely  4842  (36,5 %) 
 Výroba elektrické energie 1866 (14 %) 
 Kombinovaná výroba tepla a elektřiny 2367 
 Výroba tepla 452 
Energetický sektor 182  (1,4 %) 
Distribuční ztráty 228  (1,7 %) 
Průmysl 1512  (11,4 %) 
Doprava 3  (0,02 %) 
Další sektory 6013  (45,3 %) 
 Obchodní a veřejný 1894 (14,3 %) 
 Bydlení 3931 (29,6 %) 
 Zemědělství (vč. rybolovu) 188 

2.4.2. Dodávky plynu a nejvýznamnější firmy plynárenského sektoru 
 
Maďarsko pokrývá zhruba 80 % své celkové spotřeby importy. Většina těchto dodávek 
pochází z Ruska (77,3 %), dalších zemí bývalého Sovětského svazu (21,3 %), popřípadě 
Německa nebo Francie (1,5 %, přičemž ještě v roce 2007 to bylo 9,6 %).157 Maďarsko 
disponuje třemi tranzitními směry: 
 
(1) uzel Beregdaroc pro tranzit z Ukrajiny s konstrukční kapacitou 13,2 bcm ročně.158 
Ukrtransgas zde předává plyn FGSZ.  
 
(2) Uzel Mosonmagyarovar na plynovodu Györ – Baumgarten (4,4 bcm ročně)159, kterým 
OMV předává plyn maďarské FGSZ. Maďarsko tudy přivádí minoritní část svých dodávek. 
Ty ale většinou tvoří ruský plyn proudící německou infrastrukturou. Jedná se tedy spíše o 
transportní než zdrojovou diverzifikaci, nehledě na poměrně nevýhodný cenový poměr vůči 
tradičnímu transportu přes Ukrajinu.  
 
(3) Uzel Kiskundorozsma na plynovodu Budapešť – Bělehrad (3,3 bcm ročně),160 které 
slouží pro export ruského plynu do Srbska a Bosny a Hercegoviny. Plyn zde předává FGSZ 
srbskému Srbijagasu.  
 
 
 
 
                                                 
156 IEA: Natural Gas Information (2009), data z roku 2007, údaje v milionech m3. 
157 IEA: Natural Gas Information (2009). 
158 Ukrainian Gas Transmission System (UGTS), Priority Objects, Modernisation and Reconstruction. 2009, on-
line text: (http://ec.europa.eu/external_relations/energy/events/eu_ukraine_2009/bekker_en.pdf) 
159 Nies 
160 Ibid. 
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Všechny tyto uzly jsou jednosměrné.  
 
Objemy dodávek (mcm ročně)161 
 
 2006 2007 2008 
Rusko 9 253 7 909 8 814 
FSU 1 174 1 574 2 428 
Německo, 
Francie 

1 104 1 014 161 

Celkem 11 531 10 497 11 468 
 
Maďarský plynový trh je dnes na cestě mezi trhem duálním a trhem plně 
liberalizovaným. V roce 2004 došlo k vytvoření částečného duálního trhu (mezi 
oprávněnými zákazníky až do července 2007 chyběly domácnosti), který přinesl koexistenci 
trhu veřejné služby a konkurenčního trhu. Trh veřejné služby byl regulován skrze pevné 
určení cen, za které distributoři kupovali plyn od jednoho licencovaného dodavatele 
(MOL/E.ON) a za které poté plyn prodávali koncovým uživatelům.162 Konkurenční trh potom 
opravňoval obchodníky využívat volných kapacit v infrastrukturní síti a nakupovat plyn 
kdekoliv od kohokoliv a následně jej prodávat za trhem řízenou cenu odběratelům. V rámci 
konkurenčního trhu byla regulována pouze kvalita plynu. Slabinou tohoto duálního trhu byly 
dotace určené k ochraně slabých odběratelů, které tím pádem po určitou dobu držely ceny na 
trhu veřejné služby pod úrovní tržních cen. V prvních letech tedy rozhodně nedocházelo 
k významnému odlivu zákazníků směrem ke konkurenčnímu trhu. Naopak, řada z původně 
opustivších regulovaný trh se na něj během roku 2005 opět vrátila. Postupem času se ale 
poměr cen vyvinul pro konkurenční trh dostatečně příznivě na to, aby zaznamenal 
významnější přísun zákazníků. Vláda tento proces dále podpořila zvláštním zákonem, podle 
něhož se od 1. 7. 2009 institut veřejné služby nahrazuje „univerzální službou“. Tato 
univerzální služba je de facto dalším krokem k liberalizaci trhu. Opravňuje totiž univerzálního 
dodavatele k volnému nákupu plynu a taktéž k disponování s cenou. Ta je nicméně 
schvalována Maďarským energetickým úřadem.163 Cílem univerzální služby je tak ochrana 
slabých odběratelů. Je proto určena pouze pro domácnosti a další koncové zákazníky, jejichž 
spotřeba nepřesahuje 20 metrů krychlových za hodinu. 

                                                 
161 IEA: Natural Gas Information (2009). 
162 Hungary Market Factsheet, on-line text: 
(http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/doc/factsheets/market/market_hu_en.pdf) 
163 V praxi to probíhá tak, že velkoobchodník navrhne cenu a Úřad ji během 20 dnů schválí nebo odmítne. Pokud 
ji schválí, musí velkoobchodník cenu 5 dní dopředu zveřejnit na svých internetových stránkách a také ve dvou 
celonárodních denících. 
Magyar Energia Hivatal (Maďarský energetický úřad), on-line text: 
(http://www.eh.gov.hu/gcpdocs/200907/natural_gas_prices_after_1_july_2009.pdf) 
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Vývoj trhu164 
Stav koncem roku 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Oprávnění zákazníci (%) 67 67 67 100 100 100 
Licencovaní obchodníci 10 14 15 21 25 31 
Registrovaní oprávnění 
zákazníci 

23 52 200 786 3938 9782 

Podíl komerčního trhu (%) 6 9,6 9,7 20,6 29,6 48,2 
 
Struktura trhu165 
Licence Držitelů 
Provoz systému   1 
Distribuce 11 
Skladování 2 
Obchod 32 
Univerzální služba 7 
 
Společnosti na maďarském trhu166 
 
Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt (MOL) 
V posledních letech MOL omezil svoje aktivity v oblastech transportu energetických surovin 
(midstream) a velkoobchodu s plynem a hodlá se soustředit znovu zejména na zpracování a 
prodej konečných ropných a plynových produktů (downstream), od čehož se všeobecně 
očekává zvýšení příjmů. Vzhledem k nasycenosti maďarského energetického trhu se středně- 
až dlouhodobý růst očekává spíše od akvizic v regionu střední a východní Evropy (CEE). 
 
MOL kontroluje klíčové zpracovatelské kapacity, ovládá domácí produkci (upstream); 
drží podíly v infrastruktuře, je největším prodejcem paliv a dosahuje dobrých výsledků 
v regionální diverzifikaci. Možnosti dalšího rozvoje společnosti jsou spojeny především 
s rostoucím a liberalizujícím se regionálním trhem, jehož lídrem by se mohl stát právě 
MOL. Omezením je naopak malá domácí produkce a malý prostor k jejímu zvyšování; 
v budoucnu by záměry MOL mohlo brzdit pomalé tempo růstu domácího trhu, nebo 
konkurence alternativních zdrojů. MOL rovněž v porovnání s největšími ropnými 
společnostmi zůstává stále malým hráčem.  
 
MOL je součástí konsorcia Nabucco plánujícího vybudování stejnojmenného plynovodu 
z Turecka přes Balkán až do rakouského uzlu Baumgarten. 
 
Pozice na trhu 
MOL je komplexní společnost, jejíž činnost se dotýká jak průzkumu, produkce, zpracování, 
skladování, výroby petrochemických sloučenin, prodeje, transportu a importu ropy a plynu. 
Státní privatizační agentura (APV) vlastní 1.9 % akcií (poté, co v květnu 2007 10 % prodala 
                                                 
164 Natural Gas Market in Hungary. 2009, on-line text: 
(http://www.unece.org/energy/se/pp/wpgas/20wpg_0110/20Jan10/5_Hungary.pdf) 
165 Detailní výpis viz příloha 10.2 
166 BMI: Oil and Gas Report Q1 2010 
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společnosti), největším akcionářem MOLu je ruský Surgutneftegaz s 21,2 %. V rámci 
maďarského trhu se MOL podílí na výrazné části domácí produkce a zpracování ropy. Co se 
týče zemního plynu, MOL kontroluje veškerý tranzit, distribuci a obchod, i když tyto podniky 
se chystá prodat. 
  
Strategie 
Na rok 2010 MOL plánuje investice ve výši cca 2 mld. $. Těžiště investic bude směřovat do 
upstream aktivit v Sýrii (Hayan block) a do polí v Maďarsku, Rusku a Chorvatsku; a dále do 
expanze do střední Evropy a na balkánské trhy. Mezi nové trhy patří například Srbsko, kde 
působí dceřiná společnost INTERMOL. MOL nicméně předeslal, že výdajová stránka 
(kapitálové investice – capex) budou pod přísnou kontrolou kvůli trvající ekonomické krizi. 
 
Poslední vývoj 
V červnu 2007 Maďarsko a Slovensko jednaly vybudování plynovodu, který by prodloužil 
případný Blue Stream 2 (Blue Stream 1 spojuje Rusko a Turecko po dně Černého moře). 
Navzdory založení zvláštního joint-venture podniku se tento projekt dále nedostal. V prosinci 
2007 MOL oznámil prodej 7 % akcií společnosti ČEZ, který byl obdobně jako prodej 7,7 
% podíl společnosti Oman Oil, také namířen proti záměru ÖMV o převzetí společnosti, 
který ÖMV oznámilo v srpnu 2008. Součástí smlouvy byla tříletá opce umožňující zpětný 
odkup za dvě třetiny dohodnuté ceny. MOL a ČEZ se též dohodly na vytvoření joint-
venture podniku, který by se soustředil na stavbu plynových elektráren v Maďarsku, 
Slovensku, Slovinsku a Chorvatsku, počínaje dvěma 800MW elektrárnami u rafinérií 
v Maďarsku a na Slovensku. Tyto elektrárny bude plynem zásobovat MOL. K možnosti 
převzetí MOL rakouským ÖMV se vyjádřila také Evropská, která upozornila na možné 
poškození konkurenční prostředí a zvýšení cen. ÖMV bylo připraveno do jisté míry ustoupit a 
vzdát se části svých rafinérií mezi Vídní a Bratislavou, nicméně zbytek podmínek EK odmítlo 
akceptovat s tím, že by ohrozily ekonomický a strategický účel spojení. 

V březnu 2009 prodalo OMV 21,2 % akcií MOLu ruské společnosti 
Surgutneftegaz, která se tak stala nejvýznamnějším akcionářem MOLu. OMV tak ukončilo 
snahy o kompletní převzetí, které se vlivem odporu managementu MOLu a také evropské 
legislativy ukázalo nad jeho síly. Cena, kterou Surgutneftegaz  zaplatil (téměř dvojnásobná 
oproti o pár dní dříve oznámené obchodní hodnotě), naznačuje politický záměr v pozadí 
této transakce. Předchozí zkušenost s OMV ale ukazuje, že kompletní převzetí bude velmi 
obtížné, nebude-li souhlasit management MOLu vlastnící kontrolní balík akcií. Objevily se i 
spekulace, že Surgutneftegaz  se převede svůj podíl na jinou ruskou společnost, Rosneft nebo 
Lukoil, které jsou úzce propojené s ruskou vládou, jež by tak získala podíl v plynovodu 
Nabucco. Vzhledem k tomu, že vstupní cena i zisk z následného prodeje byly pro OMV 
takřka totožné, management MOLu dokonce obvinil OMV z „přípravy pozic“ pro ruské 
společnosti. Předseda MOLu, Zsolt Hernadi, uvedl, že „tato obchodní transakce rozhodně 
není přátelská, otázka je, jestli je nepřátelská, nebo jen nešťastná.“ 
 
V září 2009 MOL uvolnil akcie v hodnotě 2,48 mld. $. Získané prostředky budou investovány 
do Pearl Petroleum JV v Kurdistánu. Pearl Petroleum konsorcium tak nově tvoří společnosti 
Crescent Petroleum a Dana Gas (UAE) – po 40 %, OMV a MOL – po 10 %. Crescent a Dana 
na oplátku obdržely po 3 % akcií MOLu. Cílem této akvizice je další investice ve výši 8 mld. 
$ do kurdistánské produkce plynu, kterou by MOL rád viděl jako zdroj pro Nabucco. 
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Další významné společnosti  
 
ExxonMobil  
Rok po odprodeji svých downstream aktiv Eni, ExxonMobil vstoupil do maďarského 
upstream segmentu. V dubnu 2008 Exxon převzal provoz 75 % pole Makó od kanadské 
nezávislé Falcon Oil and Gas. Joint venture, Exxon disponuje 67 % a Falcon 33 % pole. 
V průběhu roku 2009 se ovšem ukázalo, že těžba nekonvenčních zdrojů plynu v oblasti 
Makó je dosud ekonomicky nerentabilní (s odhadovaným potenciál až 617 – 1,5 Tcm 
bcm). ExxonMobil a Falcon pole opouštějí.167  
 
E.ON  
E.ON Földgáz Storage v Maďarsku provozuje 5 podzemních plynových zásobníků o 
souhrnné kapacitě 4,3 bcm. E.ON investoval dalších 290 mil. $. na expanzi těchto 
zásobníků poté, co je odkoupil od MOL. Za tímto rozhodnutím stály mimo jiné i rusko-
ukrajinské spory. Koncem roku 2009 bylo dokončeno rozšíření zásobníku Zsana (jihovýchod) 
o 0,6 bcm až na dnešních 2,1 bcm. Zsana se tímto statla největším zásobníkem v regionu 
střední a východní Evropy. E.ON tak spolupracuje s maďarskou vládou na vytvoření 
regionálního uzlu. 
  
E.ON Földgáz Trade Private Company Limited 
Od převzetí společnosti MOL Földgázellátó Zrt. v březnu 2006 se E.ON-Ruhrgas 
International AG (ERI), dceřiná společnost E.ON Ruhrgas, stala největším obchodníkem 
s plynem v Maďarsku. Dodává plyn regionálním distributorům, průmyslovým podnikům a 
plynovým elektrárnám.  
 
FGSZ Földgázszállító Zrt. 
FGSZ, člen skupiny MOL, je provozovatelem cca 5300 km plynové infrastruktury. Vedle 
toho disponuje licencí k provozování mezinárodního tranzitu. FGSZ dodává plyn 8 
distributorům a 25 elektrárnám. FGSZ také stojí za projektem NETS (New European 
Transmission System), jehož cílem je ustanovení nového nezávislého operátora, který by 
propojil plynovodní sítě ve střední a jižní Evropě. 

                                                 
167 Cronshaw, I.: Medium Term Oil and Gas Markets. IEA. 2010, s. 31, on-line text: 
(http://www.iea.org/%5Cspeech%5C2010%5CCronshaw_MTOGM_CSIS.pdf) 
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2.4.3. Podzemní zásobníky 
 
Komerční podzemní zásobníky v Maďarsku provozuje od roku 2006 společnost E.ON, 
konkrétně E.ON Földgáz Storage. Celkově společnost rozšířila kapacitu zásobníků ze 3,4 na 
4,3 bcm a denní odběrovou kapacitu ze 44 na 55 mcm, což představuje ekvivalent cca 55 % 
denní spotřeby během zimního období.168 Zásobníky hrají důležitou roli v obchodní strategii 
E.ON, který v Maďarsku plánuje vytvořit regionální uzel. Prvním náznakem byla dohoda 
se Srbijagasem o dodávkách 0,2 bcm ze zásobníku Zsana. 
 V roce 2006 bylo rozhodnuto o konstrukci šestého maďarského podzemního 
zásobníku, který bude pod označením „strategický“ provozovat společnost MMBF (skupina 
MOL).169 Konstrukce proběhla v letech 2007 – 2010. Dnes je strategický zásobník Szöreg-1 
v provozu, a zvyšuje tak komerční kapacitu na 5,1 bcm a denní komerční odběrovou kapacitu 
na 60,5 mcm. I se strategickými rezervami zásobníku Szöreg-1, určenými výhradně pro 
zásobování domácností a jiných ohrožených subjektů v případě výpadku dodávek, se jedná o 
6,3 bcm celkové kapacity a 80,5 mcm denní odčerpávací kapacity.170 
 
Podzemní zásobníky v Maďarsku (kapacity jsou udávány v mcm) 
zásobník rok provozovatel podloží kapacita 

1 
kapacita 
2171 

objem 

Zsana 1996 E.ON vápenec 17 28 2200 
Hajdúszoboszló 1981 E.ON pískovec 10,3 20,2 1440 
Pusztaederics 1972 E.ON pískovec 2,4 2,9 340 
Kardoskút 1978 E.ON pískovec 2,9 2,9 280 
Maros-1 1992 E.ON pískovec 1,3 1,5 130 
Szöreg-1 
(komerční) 

2010 MMBF pískovec 12,7 5 700 

celkem komerční kapacity 46,6 60,5 5090 
Szöreg-1 
(strategický) 

2010 MMBF pískovec  20 1200 

celkem kapacity 46,6 80,5 6290 

 

                                                 
168 E.ON Foldgaz Storage, on-line text:  
(http://www.eon-foldgaz-storage.hu/cps/rde/xchg/SID-25714E30-79F4CD9C/eon-foldgaz-
storage/hs.xsl/2459.htm) 
169 Hungary Strategic Gas Storage Works On Schedule. Xpatloop.com. 2. 9. 2009., on-line text: 
(http://www.xpatloop.com/news/hungary_strategic_gas_storage_works_on_schedule) 
170 Horvath: MOL’s answers to challenges of energy dependency in Central and Eastern Europe. 2009, on-line 
text: (http://www.vienna-economic-forum.com/uploads/media/Horvath.pdf) 
171 Kapacita 1: denní vháněcí kapacita (mcmd) 
Kapacita 2: denní odčerpávací kapacita (mcmd) 
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2.4.4. Pozice země jako tranzitéra zemního plynu 
 
Maďarsko leží mimo páteřní síť spojující Rusko a Německo. Jako tranzitní země je 
významná pouze pro Srbsko, jemuž ovšem zprostředkovává 92 % z jeho spotřeby plynu 
(2,61 bcm),172 a Bosnu a Hercegovinu, kde jde o 100 % ze spotřeby 0,31 bcm.173 

Tranzitní plynovod provozuje společnost FGSZ Földgázszállító, patřící pod 
skupinu MOL. FGSZ přivádí plyn do Maďarska dvěma vstupními body (na hranicích 
s Ukrajinou a Rakouskem), vývoz se uskutečňuje skrze výstupní bod na hranicích se Srbskem. 
FGSZ provozuje vysokotlakou potrubní síť, jež je kromě tranzitu využívána i k vnitrostátní 
distribuci. Tranzitní poplatky jsou určovány nařízením Ministerstva dopravy, telekomunikací 
a energií KHEM)174 ve shodě se zákonem č. 40/2008 o dodávkách plynu.175  

 
2.4.5. Rozestavěné a plánované tranzitní projekty 

 
Růst importních kapacit adekvátně sekundující dostatečným objemům v zásobnících je 
klíčový jak pro pokrytí zvyšující se domácí spotřeby, tak pro roli regionálního plynového 
uzlu. Z ukrajinského směru proto byla v roce 2009 dokončena výstavba další větve na trase 
Beregdaróc – Hajdúszoboszló o délce 125 km, která zvýšila importní kapacity o 11 bcm. 
Další dvojice plynovodů Algyő – Városföld (směřující z hlavní trasy na jih, v lednu 2010 
začalo naplňování plynem) a Pilisvörösvár – Százhalombatta (určený pro dodávky do 
Budapešti ze severozápadního směru, v provozu od května 2009) pak spolu s posílením 
ukrajinské trasy pomůže nabídce opět odskočit od vzrůstající poptávky a nabídne také 
dostatečné transportní objemy nutné pro plynulé fungování zásobníků na jihu země. 
 
Propojení Maďarsko – Rumunsko 
V roce 2008 bylo dohodnuto obousměrné propojení plynové infrastruktury obou sousedních 
států. Ve stejném roce byly podepsány potřebné smlouvy, vytvořen plán výstavby a bylo také 
zahájeno licenční řízení. Plynovod o celkové délce 109 km (z toho 62 km v Rumunsku) a 
počáteční kapacitě 1,75 bcm (rozšířitelné až na 4,5 bcm) by měl být dokončen během 
července 2010. Hraniční bod Csanádpalota se stane prvním maďarským hraničním uzlem 
schopným obousměrného provozu.176 
 
 
 

                                                 
172 CIA: The World Factbook – Serbia, on-line text: (https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/ri.html) 
173 CIA: The World Factbook – Bosnia and Herzegovina, on-line text: 
(https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bk.html) 
174 Aktuálně nařízením 31/2009 z 25. června 2009. 
175 FGSZ: Tariffs and Fees, on-line text: (http://www.fgsz.hu/en/content/tariffs-and-fees) 
176 The Gas Pipeline Arad Szeged Will Be Operational in a Month. Actmedia.eu. 27. 5. 2010., on-line text: 
(http://www.actmedia.eu/2010/05/27/top+story/the+gas+pipeline+arad+-
+szeged+will+be+operational+in+a+month+/27607) 
FGSZ: Arad – Szeged, on-line text: (http://www.fgsz.hu/en/content/arad-szeged) 
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Propojení Maďarsko – Chorvatsko 
Dohody o vybudování interkonektoru Városföld – Slobodnica byly uzavřeny v červnu 2008 
po roce jednání. Dokončení plynovodu o délce 298 km (210 km v Maďarsku) a kapacitě 6,5 
bcm177 se očekává v polovině roku 2011. Součástí projektu bude vybudování dvou 
obousměrných hraničních bodů Drávaszerdahely a Donji Miholjac.178 Propojení by mělo 
sloužit rovněž pro reexport z LNG terminálu na chorvatském ostrově Krk. 
 
Propojení Maďarsko – Slovinsko 
Memorandum o vzájemném porozumění bylo maďarským FGSZ a slovinským Geoplin 
plinovodi podepsáno 1. července 2009. V současné době probíhají studie proveditelnosti.179 
 
Propojení Maďarsko – Slovensko 
Memorandum o vzájemném porozumění bylo maďarským FGSZ a slovenským Eustream 
podepsáno 16. června 2009. Plynovod o délce 115 km s kapacitou 5 bcm by měl spojovat 
města Velké Zlievce a Vecsés. Po úspěšné nezávazné fázi dražby kapacit ukončené v prosinci 
2009 proběhla v létě 2010 závazná fáze, jíž podléhá 90 % kapacity potrubí180. Zbylých 10 % 
v obou směrech provozovatelé plánovali ponechat volných pro krátkodobé kontrakty. 
Závazná fáze dražby kapacit nicméně neproběhla uspokojivě a i když slovenská strana 
vyjádřila trvající podporu projektu, Maďarsko jej ve stávající podobě považuje za 
ekonomicky nerentabilní (k aktuálnímu vývoji viz SWOT analýza Slovenska).181 
 
New European Transmission System (NETS) 
V prosinci 2007 vznikla iniciativa MOL k vybudování regionální tranzitní sítě a vytvoření 
jedné nadnárodní společnosti, která by tuto síť provozovala. Trojice jednání během první 
poloviny roku 2008 vyústily v podepsání memoranda o vzájemném porozumění v září 2008. 
Signatáři byly FGSZ (za skupinu MOL), Plinacro, Transgaz a bosenská BH-Gas jako 
pozorovatel. V dubnu 2009 byla založena NETS Study Company LLC, jejímž úkolem je 
příprava dohody o joint-venture podniku. Zákazníkům měl NETS přinést vyšší úroveň služeb 
a sjednocení tarifních systémů, akcionářům snazší přístup k mezinárodním kapitálovým trhům 
a lepší vyjednávací pozici ve vztahu k dodavatelům, státům posílení bezpečnosti dodávek a 
příliv investic a evropských zdrojů.182 NETS Study Company dostala evropskou podporu ze 
zdroje TEN-E ve výši 30 % nákladů (650 milionů euro). Během roku 2010 nicméně 
rumunská strana od projektu úplně odstoupila a pro většinu ostatních akcionářů se 

                                                 
177 MOL: Gas and Power Segment Overview, on-line text: (http://www.mol.hu/annualreport2009/financial-and-
operational-performance/management-discussion-and-analysis/gas-and-power-segment-overview) 
178 FGSZ: Gas pipeline between Városföld-Slobodnica , on-line text: (http://www.fgsz.hu/en/content/gas-
pipeline-between-varosfold-slobodnica) 
179 Horvath: MOL’s answers to challenges of energy dependency in Central and Eastern Europe. 2009, on-line 
text: (http://www.vienna-economic-forum.com/uploads/media/Horvath.pdf) 
180 Technická kapacita potrubí by měla dosáhnout 4,8 bcmy. 
181 Prepojenie plynárenských sietí v Maďarsku a na Slovensku v nedohľadne. Energia.sk. 23. 8. 2010, on-line 
text: (http://www.energia.sk/analyza/zemny-plyn/prepojenie-plynarenskych-sieti-v-madarsku-a-na-slovensku-v-
nedohladne/0560/) 
182 Delcommune, M.: Progress report on the New Europe Transmission System (NETS) koncept, on-line text: 
(http://www.energy-community.org/pls/portal/docs/406207.PDF) 
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ukázalo fyzické propojení sítí a vytvoření jednoho virtuálního operátora (TSO) nepřijatelné. 
NETS tak v druhé polovině roku 2010 dostal významnějších změn. Za prvé se již nejedná 
o přímé propojení přenosových sítí, ale o spíše o platformu ke komunikaci a přiblížení 
jednotlivých národních operátorů. Po odchodu Rumunska se MOL rozhodl změnit 
regionální záběr NETS a propojit cíle NETS s plánovaným Severo-jižním propojením. 
Současná podoba projektu tak v sobě spojuje plán posílené spolupráce mezi operátory 
s diverzifikačními projekty LNG Adria, LNG Polska a sítě interkonektorů. Studie 
proveditelnosti a vypracování strategie projektu by měly být hotové do poloviny roku 
2012. 
 
Nabucco 
Plynovod Nabucco je společným projektem 6 energetických společností: ÖMV (Rakousko), 
MOL (Maďarsko), Transgaz (Rumunsko), Bulgargaz (Bulharsko), BOTAS (Turecko), 
RWE (Německo). Jedná se o 3 300 km dlouhý plynovod přivádějící plyn z Ázerbájdžánu, 
Turkmenistánu a Iráku.183 Momentálně uváděné termíny dokončení jsou 2014 pro první fázi o 
kapacitě 8 bcm, resp. 2020 pro druhou fázi zvyšující kapacitu na konečných 31 bcm. Za 
projektem nicméně nestojí příliš silné politické, ani ekonomické krytí, tudíž jeho realizace 
není při dostatečné poptávce vůbec jistá. Po podepsání mezivládní dohody v červenci 2009 
probíhají v současné době jednání s EIB a EBRD o poskytnutí úvěrů, které by pokryly větší 
část z celkových nákladů 9 mld. €.  
 
South Stream  
Plynovod South Stream, na němž se podílí Gazprom a italská ENI, je jedním z nejvíce 
ambiciózních infrastrukturních projektů poslední doby. Jedná se o 3 700 km dlouhý plynovod 
z ruského přístavu Beregovaya směřující po dně Černého moře (1000 km) na pobřeží 
Bulharska. Odtud dvěma směry – přes Řecko do jižní Itálie a přes Srbsko dále dvěma směry 
do rakouského Baumgartenu a přes Slovinsko do rakouského Arnoldsteinu.184 Trasa nicméně 
nezvykle dlouhou dobu zůstává nejasná, vzhledem k tomu, že Gazprom stále jedná prakticky 
se všemi balkánskými státy o jejím určení. Po dokončení plánovaném na rok 2015 by South 
Stream měl zásobovat trhy střední a jihovýchodní Evropy 63 bcm ročně. Účast Maďarska na 
South Streamu byla potvrzena 29. 1. 2009 podepsáním dohody o zřízení joint-venture 
podniku (South Stream Hungary Zrt.) vlastněným 50-50 Maďarskou rozvojovou bankou a 
Gazpromem.185 

                                                 
183 Jedná se aktuálně platný výčet. Zdrojové oblasti byly mnohokrát měněny a kromě Ázerbájdžánu nejsou dosud 
určeny. 
184 South Stream: Mapa, on-line text: (http://south-
stream.info/fileadmin/pixs/sotrudnichestvo/3d_map/south_stream_europe_big_eng_final.jpg) 
185 Gazprom and MFB create South Stream Hungary Zrt joint venture company. Gazprom. 29. 1. 2010, on-line 
text: (http://south-
stream.info/index.php?id=38&L=1&tx_ttnews[tt_news]=98&tx_ttnews[backPid]=5&cHash=c5637aa248) 
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2.4.6. Predikce poptávky pro rok 2020 
 
BMI navzdory již velkému podílu zemního plynu na maďarské TPES očekává poměrně 
významný růst spotřeby v průběhu následující dekády. Maďarsko zemním plynem 
dlouhodobě nahrazuje klesající podíl uhlí, jak je obzvláště patrné v teplárenství. Budoucí 
poptávku také výrazně ovlivní otázka plynových elektráren. Na druhou stranu je zde i velký 
potenciál pro redukci spotřeby, a to zejména vezmeme-li úvahu tepelné ztráty při vytápění 
nezateplených domů. 
 
Predikce spotřeby zemního plynu (v bcm) Maďarska 
 2008 2012 2013 2015 2017 2019 2020 
Spotřeba 12 12,6 13,5 14,3 15,2 16,1 16,5 
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2.4.7. Závěr 

2.4.7.1.  Zhodnocení pozice zemního plynu v Maďarsku 
 
V zásadě lze konstatovat, že plyn je pro Maďarsko jednoznačně nejdůležitějším palivem. 
Jeho podíl na celkové spotřebě primárních zdrojů energie (TPES) je mezi ostatními zdroji 
energie bezkonkurenční (40 %) a taktéž ve složení elektroenergetického mixu připadá na 
plyn největší část (38,3 %). Maďarsko je schopné pokrýt 20 % své spotřeby z domácích 
zdrojů, dalších zhruba 15 % převážně ruským plynem přicházejícím ze západní sítě skrze 
rakouský Baumgarten a zbylých 65 % jsou importy z Ruska. Klíčem k porozumění důležitosti 
plynu pro maďarskou energetiku je nicméně sektorové rozložení spotřeby. Třetina plynu 
spotřebovaného v Maďarsku se používá k výrobě tepla a elektřiny, další třetina 
v domácnostech. Flexibilita poptávky je obzvláště v druhém jmenovaném sektoru 
minimální, což způsobuje značnou citlivost Maďarska k jakýmkoliv výpadkům dodávek, 
jak dokázaly plynové krize v letech 2006 a 2009. 
 
Významným aktérem maďarského plynárenství je společnost MOL. Kontrola státu je sice 
minimální, ale maďarské národní zájmy a zájmy MOL silně konvergují. V současné době 
MOL omezuje svoje midstream aktivity a soustředí na rozšiřování upstream aktivit (a to i ve 
vzdálenějších regionech, jako je Irák) a zejména downstream aktivity, v jejichž rámci usiluje 
o komplexní regionální expanzi. Svůj potenciál vertikálně integrované společnosti střední 
velikosti může MOL plně využít pouze v podmínkách trhu svým rozsahem přesahujícím 
možnosti národních států v regionu. MOL tak stojí za celou řadou iniciativ směřujících 
k propojení jednotlivých národních sítí jedné regionální – projekt NETS. V této souvislosti 
se ale hovoří zejména o tzv. dodávkovém trojúhelníku, jehož vrcholy představují LNG 
terminály v Polsku a Chorvatsku a plynovod Nabucco, případně LNG terminál v rumunské 
Konstanci (stavba tohoto terminálu je ovšem v dohledné době velmi nepravděpodobná). 
Navzdory faktu, že v rámci některých z těchto projektů již probíhají dílčí kroky nutné 
k výstavbě, podoba budoucí regionální infrastruktury je zatím značně nejasná. Výstavba 
LNG terminálu v Polsku je sice již schválena, nicméně jistá neochota politických elit 
k propojení domácí sítě se státy, jejichž trh je kryt převážně ruským plynem (stejně jako 
obavy PGNiG z posílení konkurence na domácím trhu), a úvahy o reexportu nevyužitého 
LNG na sever skrze Baltský plynovod mohou zapojení severního vrcholu trojúhelníku značně 
zkomplikovat. Obdobně, LNG terminál v Konstanci je sice v Rumunsku podporován, avšak 
veškerá iniciativa pochází ze strany Azbdu, který tento projekt (výstavba exportního 
terminálu v Gruzii a importního v Rumunsku) využívá spíše jako trumf ve vyjednávání o 
cenách s Tureckem. Propojení Chorvatsko – Maďarsko sice žádná zpoždění neohrožují, zato 
FID (konečné investiční rozhodnutí) terminálu LNG Adria byl nedávno odloženo na rok 
2013, s předpokládaným dokončením první fáze nejdříve v roce 2017 (což může oslabit 
pozici Maďarska při znovu vyjednávání dlouhodobého kontraktu s Ruskem v roce 2014). Jde-
li o tranzitní infrastrukturu, Maďarsko sice podporuje oba transregionální projekty 
procházející jeho územím (Nabucco a South Stream), ty nicméně čelí problémům se zdroji 
plynu a financováním.  
 
Po dokončení dnes již budované infrastruktury tak k propojení tří moří – Černého, Jaderského 
a Baltského bude chybět pouze spojení mezi Slovenskem a Polskem (propojení ČR s Polskem 
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by využívalo napojení na CEGH). Maďarsko má, coby střed tohoto trojúhelníku, nakročeno 
k pozici regionálního uzlu. Vedle propojení infrastruktury Maďarsko akcentuje masivní 
kapacity v zásobnících (dnes dosahujících poloviny domácí spotřeby) a dále podporuje 
transregionální projekty plynovodů Nabucco a South Stream, které s průchodem Maďarskem 
počítají.  
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2.4.7.2.  SWOT analýza plynárenského sektoru Maďarska 
 
Silné stránky 
(Strengths) 

� Konvergence zájmů státu a skupiny MOL, kdy MOL svojí 
obchodní strategií významně přispívá k posílení energetické 
bezpečnosti Maďarska. 

� Pokročilá liberalizace trhu a absence státního monopolu 
umožňuje propojení transportní sítě s okolními státy. 

� Geografická poloha na trase významných trans-regionálních 
projektů (Nabucco, South Stream). 

 
Slabé stránky 
(Weaknesses) 

� Rostoucí domácí spotřeba: do roku 2020 se očekává růst o 30 % 
� Klesající domácí produkce: do roku 2020 se očekává pokles 

z dnešních 2,5 bcm ročně na zhruba 1,4 bcm ročně; podíl produkce na 
spotřebě klesne z 21 % na necelých 9 % 

� Zranitelnost odvozená od sektorového rozložení: Maďarsko má ze 
zemí V4 nejvyšší podíl plynu na TPES. Významná část plynu se 
spotřebovává v rezidenčním sektoru (vytápění).  

� Importní závislost: Maďarsko je v regionu V4 energeticky nejméně 
soběstačné (35 %). 

Příležitosti 
(Opportunities) 

� Pozice regionálního uzlu: asertivní politika MOLu, intenzivní 
budování interkonektorů a 6,2 bcm kapacity v zásobnících činí 
z Maďarska významný prvek v energeticky chudém regionu. 

� Napojení na většinu plánované infrastruktury v regionu: 
S Maďarskem počítají 3 ze 4 významných trans-regionálních projektů 
(Nabucco, South Stream, Severo-jižní propojení). 

� MOL jako leader NETS: v případě úspěchu bude mít MOL jako 
iniciátor projektu velký vliv na jeho budoucí podobu. 

� Rozvoj nekonvenčních zásob plynu, i když poslední průzkumy jsou 
k této možnosti spíše skeptické. 

 
Hrozby 
(Threats) 

� Volatilita státní politiky v podobě častých změn nastavení 
plynového trhu. 

� Silná regulace některých aspektů trhu související se sektorovým 
rozložením a nutností chránit malé odběratele (domácnosti, malé 
podniky). 

� Pokusy o převzetí MOLu ze strany ruských společností. 
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3. SCÉNÁŘE TRANZITNÍ INFRASTRUKTURY A ANALÝZA JEJÍCH 
DOPADŮ NA ZEMĚ V4 

 
V této části nejprve zhodnotíme současnou situaci na trhu s plynem. Pozornosti se tak dostane 
hlavním parametrům a trendům na evropském trhu, stejně jako hlavním faktorům 
ovlivňujícím dění na všech hlavních spotřebitelských trzích (typicky rozvoj nekonvenčních 
zdrojů plynu a přebytek LNG). Zhodnocen je také potenciál jednotlivých zdrojových oblastí 
pro evropský trh, popřípadě konkrétní projekty. Získané informace poskytnou základ pro 
definici tzv. referenčního scénáře (situace v roce 2008) a zpracování samotné analýzy 
důsledků plánované infrastruktury. Definován je také nabídkový a dva poptávkové scénáře, 
které slouží jako data určující dostupnost jednotlivých zdrojů a výši spotřeby států V4 
společná všem variantám infrastrukturních scénářů.   

Vzhledem k cílům studie, kterými jsou mimo jiné identifikovat optimální 
infrastrukturní varianty a poskytnout podklady a doporučení pro adaptaci na uskutečnění jiné 
než preferované varianty, bude analýza infrastruktury probíhat formou komparace pěti 
různých scénářů možného budoucího vývoje.  

Postupně bude představena metodologie matematického modelu MEOS a indexů 
použitých pro kvantitativní srovnání důsledků jednotlivých scénářů pro (1) zásobování a 
tranzit středoevropského regionu a (2) energetickou bezpečnost České republiky.  

Následně budou jednotlivé scénáře podrobeny analýze pomocí modelu MEOS a 
pomocí 4 indexů dohromady pokrývajících klíčové dimenze energetické bezpečnosti: 
diverzifikaci, nahraditelnost v případě výpadku, spolehlivost a náklady. 

Na závěr budou rekapitulována klíčová zjištění.  
 

3.1.  Současná situace na evropském trhu se zemním plynem 
 
Vývoji evropského trhu s plynem byla v poslední dekádě věnována velká pozornost, ať už ze 
strany národních států, EU, nebo akademické obce. Tento zvýšený zájem je důsledkem 
obecnějšího trendu návratu energetické bezpečnosti mezi prominentní politická i 
akademická témata vyvolaného řadou neočekávaných a turbulentních událostí. Platí to i pro 
plynárenský sektor, jemuž se v současném bezpečnostním diskursu dostává značného 
prostoru. Není divu, protože EU (a její členské státy) skutečně stojí před několika 
zásadními rozhodnutími; a sice, (1) jakou roli bude mít zemní plyn v energetickém mixu; 
(2) jak bude vnitřní trh se zemním plynem fungovat; a konečně (3) jakým způsobem bude 
zajištěna bezpečnost dodávek zemního plynu. Uvedené výzvy se přirozeně dotýkají také 
České republiky a ostatních zemí v regionu, jak velmi bezprostředně ukázala krize z ledna 
2009.  Abychom mohli výchozí pozici a perspektivu zemí V4 na proměňujícím se evropském 
trhu adekvátně posoudit, je nutné vzít v potaz širší kontext mj. zahrnující situaci 
v producentských oblastech, hlavní trendy vznikajícího “světového“ trhu (rostoucí význam 
LNG a nástup nekonvenčních zdrojů v USA) a jejich důsledky pro bezpečnost dodávek. 
Nutné je rovněž se, alespoň stručně, obeznámit se současným stavem tranzitní infrastruktury, 
která ovlivňuje sledovaný region a jejím plánovaným rozšířením, resp. jejími zvažovanými 
variantami. Úvodní část tak popisuje aktuální situaci na evropském trhu (s důrazem na 
důsledky pro region V4), aniž by bylo přistupováno k analytickým redukcím a 
zjednodušením, které jsou nutné pro sestavení sady scénářů a modelu, který s nimi dále 
pracuje.  
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Nejprve budou tedy stručně představeny hlavní trendy evropského trhu (pokles produkce, 
zvyšování podílu plynu na TPES mixu a změna struktury a objemu importů). Následuje 
zhodnocení hlavních produkčních oblastí/zdrojů (EU/Norsko; Rusko; severní Afrika; LNG a 
střední Asie) včetně predikce objemů jejich dodávek do EU v roce 2020 včetně popisu 
existující a plánované tranzitní infrastruktury.  
 

3.2.  Hlavní trendy na evropském trhu se zemním plynem 
 
V důsledku specifického historického vývoje jednotlivých národních trhů je evropský trh 
s plynem i nadále značně segmentován. Znamená to, že národní trhy se významně liší, ať už 
jde o produkci, podíl plynu na TPES, jeho podíl na celkovém importu energie, způsob tvorby 
cen atd. Na rozdíl od severoamerického trhu, především v případě regionu severovýchodní a 
jižní Evropy, rovněž nedošlo k významnějšímu rozvinutí přeshraničního obchodu, který 
je nezbytnou podmínkou integrace národních trhů.186 Hlavní tranzitní cesty směřují z Ruska 
přes Ukrajinu (cca 80% ruského exportu) a Bělorusko, z Alžírska přes Maroko a Tunisko, a 
z Íránu a Ázerbájdžánu přes Turecko. Norsko a Libye jsou s EU spojeny přímo, bez účasti 
tranzitních zemí. Distribuční síť se potom rozvinula především podél velkých tranzitních 
plynovodů, v případě středovýchodní Evropy ve východozápadním směru (se zdrojovou 
oblastí v Ruské federaci), v případě Evropy západní pak jednak v severojižním směru (se 
zdrojovou oblastí v Severním moři) a také jihoseverním směru (se zdrojovou oblastí v severní 
Africe).  
 
Jednoznačným trendem je pokračující pokles domácí produkce. IEA (2009) předpokládá, 
že produkce v Nizozemí poklesne mezi lety 2015 a 2030 o více než 25 bcm/y a Velké Británie 
dokonce o více nežli 50 bcm/y; v současnosti se přitom jedná asi o 70 % produkce EU.187 
Předpokládá se tak, že v roce 2020 bude produkce EU odpovídat pouze 57 % objemu 
vytěženému v roce 2004.188 Tento výpadek by do jisté míry sice měla pokrýt zvýšená 
produkce Norska (o více než 25 bcm/y v letech 2007 až 2015189) a dodávky zkapalněného 
zemního plynu (LNG), které by se mezi lety 2015 až 2020 měly oproti stávajícím hodnotám 
(v roce 2008 to bylo 55 bcm /včetně Turecka/; tj. 17 % importů EU27) více než zdvojnásobit; 
tj. dosáhnout hodnoty cca 120 až 140 bcm ročně. Závislost na potrubní přepravě (PNG) 
z produkčních oblastí mimo EU nicméně i přesto poroste. IEA (2008) tak odhaduje, že 
dodávky PNG budou v roce 2020 činit 400 až 420 bcm. Vzhledem k tomu, že dovoz z Norska 
bude v této době pravděpodobně na úrovni 120 bcm, dovoz plynu ze severní Afriky, Ruska a 
jiných zdrojových oblastí bude proto muset být na úrovni cca 280 až 300 bcm. Přičemž v roce 
2005 odpovídal objemu 182 bcm ročně (140 bcm Rusko, 37 bcm Alžírsko a 5 bcm Libye).190 
 

                                                 
186 Viz IEA: Natural gas review (2008), s. 141 
187 WEO: World energy outlook (2009), s. 428, online text: 
www.worldenergyoutlook.org/docs/weo2009/WEO2009_es_english.pdf 
188 IEA: Natural gas review (2008), s. 136 
189 WEO: World energy outlook (2009), s. 428, online text: 
www.worldenergyoutlook.org/docs/weo2009/WEO2009_es_english.pdf 
190 IEA: Natural gas review (2008), s. 137 
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Druhým trendem je zvyšování důležitosti zemního plynu v energetickém mixu EU. 
Zatímco roku 1973 to bylo 10 %, v roce 1995 18 %, o deset let později již 25 % a v roce 2020 
se předpokládá zvýšení na 28 %. V případě podílu na mixu zdrojů pro výrobu elektrické 
energie bylo zvýšení ještě výraznější. V období let 1990 až 2005 došlo ke zvýšení z 10 % na 
21 %, přičemž 55 % (81 GW) nově instalovaných zdrojů elektrické energie mezi lety 2000 až 
2007 využívá coby primární zdroj energie plyn. Do roku 2010 se očekává vzestup až na 25 %, 
zemní plyn se tedy přibližuje dosud nejdůležitějšímu zdroji produkce elektrické energie, 
kterým je s podílem 31% uhlí (IEA 2008: 134 - 135). Největšími evropskými spotřebiteli 
zemního plynu jsou Velká Británie, Německo a Itálie. Důležitost plynu (poměřováno TPES) 
se přitom značně mění; v případě Německa je jeho podíl na TPES 23%, v případě zemí V4 
potom 12,7 % (Polsko), 15,7 % (Česká republika), 28,3 % (Slovensko) a 40 % (Maďarsko).191   
 
Důsledkem těchto dvou trendů doznává zásadních změn objem i struktura importů do EU. 
EU v roce 2008 spotřebovala cca 533 bcm, přičemž domácí produkce činila pouze 216 bcm; 
importní závislost tak byla 60 %. V roce 2020 by spotřeba EU měla činit 564 bcm, resp. 615 
bcm v roce 2030.192 Dle predikcí IEA by se tedy dovozy zemního plynu měly zvýšit na 425 
bcm v roce 2020, resp. 516 bcm v roce 2030; importní závislost pak na 75 % (2020), resp. 83 
% (2030)193. Mezi hlavní dodavatele zemního plynu v současnosti patří Rusko (24% spotřeby 
EU), Norsko (15%) a Alžírsko (11%); jejích podíly na importu byly 42 %, 22 % a 18 %. LNG 
se na celkové spotřebě plynu v EU podílí asi 9,4 %; jeho podíl na importu je asi 15,6 %.194 
Dle předpokladů DG TREN (2007) si tito tři největší exportéři své dominantní postavení udrží 
i nadále; v roce 2020 by jednotlivé podíly měly činit 31 % (Rusko), 18 % (Norsko) a 17 % 
(Alžírsko). Novou zdrojovou oblastí by se měl stát širší kaspický region (8% podíl na 
importech v roce 2020), odkud by dodávky přiváděly plynovody Nabucco a/nebo South 
Stream. Významně se také zvýší podíl dodávek LNG ze západní Afriky (především Nigérie) 
a Perského zálivu (především Kataru), které by měly v roce 2020 činit 30 % importů EU.195   
  

                                                 
191 BMI: Oil & Gas Hungary, Q1 2010; IEA: Natural gas review (2008), s. 134 – 135 
192 WEO: World energy outlook (2009), s. 488, online text: 
www.worldenergyoutlook.org/docs/weo2009/WEO2009_es_english.pdf 
193 Christie, E. H. (2010): EU natural gas demand: uncertainty, dependence and bargaining power, Pan-
European Institute, online text: 
http://www.tse.fi/FI/yksikot/erillislaitokset/pei/Documents/Julkaisut/Christie_netti_final.pdf  
194 Lecarpentier, A. (2009): European Gas Supply. Increasing Needs for Diversification, Cedigaz, s. 11, online 
text: 
http://www.oapecorg.org%2Fpublications%2FSeminarIFP2008%2Fcd17062008%2FSession%25201%2FArmell
e%2520Lecarpentier%2520pres%2520powerpoint.ppt&ei=No8jTe3-
Fsyq8QO1zr2zBQ&usg=AFQjCNHx7lumBK_Kz4VW8sIg9epIYI3qPA&sig2=A07aC7JwmoF8_bAQiUGluQ  
195 DG TREN (2007): European Energy Trends and Transport. Trends to 2030. Update 2007, s. 20, online text: 
http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/figures/trends_2030_update_2007/energy_transport_trends_2030_updat
e_2007_en.pdf 
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Zdroj: (DG TREN 2007: 20) 
 
Predikce exportů do E34 (EU27 + Švýcarsko + Balkán) in DG TREN 2007 
 2020 (bcm) 2030 (bcm) 
Rusko 196 207 
Norsko 115 120 
Alžírsko 110 115 
Katar/SAE/Oman/Jemen 68 88 
Západní Afrika 38 45 
Libye 25 38 
Írán  35 35 
Egypt 28 28 
Irák 5 20 
Ázerbájdžán a Turkmenistán 13 13 
TaT a Venezuela 38 45 

 
Jak bylo uvedeno, domácí produkce EU zaznamenala v poslední dekádě významný pokles. 
Data WETO (2003) ukazují, že těžba zemního plynu se zvýší ve všech regionech 
s výjimkou EU, kde v období let 2000 až 2030 poklesne zhruba o polovinu a v roce 2030 
nebude reprezentovat více než 2 % světové produkce (v porovnání s 9 % v roce 2000). Pro 
účely této studie rozlišujeme pět hlavních zdrojových oblasti: (1) domácí produkce PNG 
(EU + Norsko); (2) Ruská federace PNG; (3) severní Afrika PNG; (4) střední Asie PNG; a (5) 
LNG.196     
                                                 
196 WETO: World energy, technology and climate policy outlook 2030 (2003). European Commission, online 
text: ec.europa.eu/research/energy/pdf/weto_presentation.pdf 
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3.3. Produkční oblasti: současný stav a perspektiva 
 
V této části textu je zhodnocen současný stav a potenciál hlavních produkčních oblastí 
s důrazem na dodávky do EU.  
 

3.3.1. EU a Norsko 
Ověřené konvenční zásoby EU (soustředěné především v Nizozemí, Velké Británii a 
Rumunsku) činí dle různých odhadů 2,7 Tcm (O&GJ) až 3,5 Tcm (BGR); včetně Norska 
potom 5 Tcm (O&GJ197) až 6,2 Tcm (Enerdata198).  Životnost zásob EU je přitom 
odhadována na cca 15 let; životnost zásob Norska poté na přibližně 20 let. Příslibem do 
budoucna tak mohou být nekonvenční zdroje zemního plynu s odhadovanou zdrojovou 
základnou 35 Tcm (nikoli vytěžitelnými zásobami (3P), které budou výrazně nižší199; 
v případě střední a východní Evropy s potenciálem vytěžitelných zásob kolem 4 Tcm200. 
Vzhledem k historii těžby plynu z nekonvenčních zdrojů ve Spojených státech lze 
předpokládat, že objem produkce bude v Evropě významný až po roce 2020. 
Do infrastrukturních scénářů (které jsou koncipovány na základě dat právě z tohoto roku) 
proto nezahrnujeme např. variantu rozvoje těžby nekonvenčních zdrojů plynu v Polsku (a 
případně související exportní infrastrukturu). 
 

3.3.2. Rusko (PNG) 
Rusko k roku 2008 disponuje ověřenými konvenčními zásobami 43,3 Tcm při životnosti více 
než 80 let.201 Zásoby určené pro evropskou poptávku jsou soustředěny především 
v západosibiřské oblasti Nadym-Pur-Taz (NPT), pod níž rovněž spadá poloostrov Jamal a 
dále potom v oblasti Orenburgu a Astrachani na jihu evropské části Ruska a v Barentsově 
moři. V oblasti NPT se nachází tři superobří pole Urengoj, Jamburg a Medvežje (více než dvě 
třetiny celkové produkce Ruska), která jsou již více než dekádu (Jamburg) či dvě (Urengoj) za 
svým produkčním vrcholem.202 Pokles jejich produkce (cca 20 bcm ročně) by měla nahradit 
právě pole na Jamalu (především Bovaněnko) a v Barentsově moři (především Štokman). 
Gazprom tak spoléhá především na importy ze střední Asie a zvyšující se těžbu nezávislých 
producentů dosahující přes 100 bcm v roce 2008.203  V této souvislosti dodejme, že otevření 
obou těchto superobřích polí bylo v důsledku propadu poptávky v minulém roce a poklesu 
cen zemního plynu odloženo (Štokman na roky 2015 /PNG/, 2016 /LNG/, Bovaněnko pak na 
rok 2012204). Opomenout nelze ani technickou náročnost těžby v těchto oblastech; pro 

                                                 
197 Oil & Gas Journal, online text: http://www.ogj.com/ 
198 Energy Information Service, online text: http://www.enerdata.com/ 
199 WEO: World energy outlook (2009), s. 397, online text: 
www.worldenergyoutlook.org/docs/weo2009/WEO2009_es_english.pdf 
200 Kuuskraa, V. A. (2009): Worldwide gas shales and unconventional gas: a status report, Advanced Resources 
International, s. 14 
201 BP: Beyond Petroleum Statistical Review (2009), s. 22 
202 Fernandez, R. (2009): Russian gas exports have potential to grow through 2020, Energy Policy, 37, 4029-
4030 
203 IEA: Natural gas review (2009), s. 4 
204 Stern, J. (2009): Future Gas Production in Russia: is the concern about lack of investment justified? Oxford 
Energy Institue, online text: http://www.oxfordenergy.org/pdfs/NG35.pdf  
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srovnání, produkce pole Zapolarnoje byla zahájena až deset let po jeho otevření.205 Studie 
nicméně vychází z predikcí, které rozvoj těchto polí přepokládají.  
 
Ruská produkce v roce 2008 činila 601,7 bcm; export potom 154,4 bcm, přičemž 130,8 
bcm směřovalo do Evropy (/nezahrnujíc Turecko/).206 Rafael Fernandez (2009: 4032) 
předpokládá, že další vývoj se bude ubírat dle některého z těchto tří scénářů (produkce pro 
rok 2020): 
 

1. Optimistický vývoj těžby Gazpromu (650 bcm) i nezávislých producentů (150 – 180 
bcm): cca 800 až 830 bcm. Při předpokladu mírného růstu domácí spotřeby, by úroveň 
exportů v roce 2020 mohla dosáhnout 330 bcm (zvýšení o 140 bcm v porovnání 
s úrovní exportů v roce 2007).                     

2. Umírněný růst nezávislých producentů (100 – 150 bcm), nebo Gazpromu (600 – 620 
bcm) v kombinaci s rychlým růstem NP (150 – 180 bcm), nebo Gazpromu (650 bcm): 
cca 750 – 800 bcm. Při mírnějším růstu (meziročně 1,5 %) a vyšší spotřebě by se 
exporty zvýšily asi o 70 bcm na úroveň 260 bcm.  

3. Slabý růst produkce Gazpromu i NP: 720 – 750 bcm. V pesimistickém scénáři se 
slabým růstem produkce a vyšším tempem zvyšování domácí spotřeby (1,5 %) by bylo 
zvýšení objemu exportu zanedbatelné – 195 bcm v roce 2020. 

 
Důležité rovněž bude, jak se bude vyvíjet spotřeba ve středoasijských zemích a jak se změní 
objem jejich exportů do Ruska; v obou případech lze přitom očekávat (z hlediska perspektivy 
ruského exportu do Evropy) příznivý vývoj.207 Predikce IEA je méně optimistická, když 
v roce 2020 předpokládá export cca 220 bcm. Do Evropy by dle odhadů Komise přitom mělo 
v témže roce směřovat asi 195 bcm.208                          
 
Zvažované, plánované a budované exportní plynovody pro evropský trh 
 
Jamal II  
Po dostavbě plynovod Jamal s kapacitou cca 32 bcm byla zvažována také výstavba paralelní 
trasy (rozšíření o Jamal II), která by kapacitu zvýšila o 23 bcm ročně (celkově tedy na 55 
bcm). Jamal II by využíval zdrojové oblasti na pol. Jamal (popř. pole Južnorusskoje v oblasti 
Nadym-Pur-Taz), dnes určené pro první fázi projektu Nord Stream. Dle (běloruských) odhadů 
by toto rozšíření stálo asi 1,5 – 2 mld. €, zatímco cena NS I. a NS II. bude asi 8,8 mld. €209. 

                                                 
205 Mäkinen, H. (2010): The future of natural gas as the EU´s energy source – risks and possibilities, Pan-
European Institute, s. 27, online text: 
http://www.tse.fi/FI/yksikot/erillislaitokset/pei/Documents/Julkaisut/M%C3%A4kinen.pdf 
206 BP: Beyond Petroleum Statistical Review (2009), s. 22 
207 Fernandez, R. (2009): Russian gas exports have potential to grow through 2020, Energy Policy, s. 4035 
208 DG TREN (2007): European Energy Trends and Transport. Trends to 2030. Update 2007, online text: 
http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/figures/trends_2030_update_2007/energy_transport_trends_2030_updat
e_2007_en.pdf 
209 Nicola, S. (2009): Belarus proposes new Russian pipeline to Europe, United Press International, online text: 
http://www.upi.com/Science_News/Resource-Wars/2009/02/12/Belarus-proposes-new-Russian-pipeline-to-
Europe/UPI-48541234478875/  
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Obdobně ve studii Roberta Larrsona (2007: 35) jsou náklady zdvojnásobení kapacity (celkově 
tedy na 64 bcm) odhadnuty na asi 2,5 mld. $. Jamal II byl rovněž preferován Běloruskem a 
Polskem, tedy oběma tranzitními zeměmi; podobně jako projekt Jantarového proudu (Amber 
Stream/AS; de facto severní větev Jamalu), spojující Pobaltské státy s Polskem210. Rusko bylo 
naopak motivováno snahou vyhnout se nutnosti dodávat zemní plyn na svůj klíčový trh 
zprostředkovaně a posilovat tak pozici tranzitních zemí. Příjmy Polska z tranzitu jsou 
například odhadovány na 150 až 230 mil. $ ročně211; při hodnotě 2,34 $/tcm na 100 km 
(platné pro rok 2004) 212 by to tak (v hypotetické variantě 100% utilizace potrubí s kapacitou 
23 bcm) znamenalo další roční příjem o hodnotě cca 360 mil. $ ročně. V současnosti je Jamal 
II mrtvým projektem. Zástupci Ruska na jaře prohlásili, že stavba druhé fáze Jamalu by byla 
možná, jen pokud by se spotřeba Polska zvýšila o 100 %, což je velmi nepravděpodobné.  
 
Hlavní exportní projekty: Evropa 
Jedním ze strategických cílů ruské energetické politiky je diverzifikace exportů zemního 
plynu. V současnosti je ve výstavbě či fázi plánování několik důležitých infrastrukturních 
projektů s přímým dopadem na exportní toky směřující do Evropy. Stavba podmořského 
plynovodu Nord Stream spojující Rusko a Německo byla zahájena v dubnu 2010, první fáze 
o kapacitě 27,5 bcm by měla být dokončena v roce 2011, druhá fáze o téže kapacitě pak 
v roce 2012; předpokládané náklady jsou cca €8,8 mld. V letech 2005 až 2007 se zvažovalo 
rozšíření plynovodu Jamal (spojující Rusko, Bělorusko, Polsko a Německo) o paralelní větvi 
(Jamal II) s kapacitou 23 bcm ročně (současná kapacita je 33 bcm). V současnosti se nezdá, 
že by tato varianta byla, zejména po zahájení stavby Nord Streamu, v dohledné době 
realizována. Dalším ambiciózním projektem je South Stream po dně Černého moře spojující 
Rusko s Bulharskem, a poté, ovšem spíše s ohledem na spekulace (trasa dosud není určena), 
v první alternativě směřující do Srbska a Maďarska, popřípadě do Itálie přes Řecko a Albánii 
v alternativě druhé. Plynovod by měl mít kapacitu 63 bcm ročně a náklady na jeho stavbu by 
se měly pohybovat kolem €19 až 24 mld.; dokončení výstavby se předpokládá v roce 2015. 
Jedná se zatím spíše o virtuální projekt, jehož primárním záměrem může být odepření 
přístupu ke zdrojům využitelným pro plynovod Nabucco. Lze tedy shrnout, že prioritním 
projektem je Nord Stream, ve virtuální fázi zůstává South Stream a na Jamal II je možné 
pohlížet jako na alternativu vzdálené budoucnosti, bude-li si Rusko dlouhodobě jisto vztahy s 
tranzitními státy a budou-li ostatní cesty kapacitně plně vytíženy.213 
 
 
 

                                                 
210 Plánovaná trasa směřovala z Ruska přes Estonsko, Lotyšsko a Litvu do Polska, kde by byl AS napojen na 
systém Jamal.  
211 Larrson, R. (2007): Nord Stream, Sweden and Baltic Sea Security.  Swedish Defence Research Agency, s. 34, 
online text: 
http%3A%2F%2Fciteseerx.ist.psu.edu%2Fviewdoc%2Fdownload%3Fdoi%3D10.1.1.169.3940%26rep%3Drep1
%26type%3Dpdf&ei=3JsjTY6lBoeh8QOCz7GIBQ&usg=AFQjCNEzbzAIT11SqjTpsizrvUGdGPNyDw&sig2=
IJQcRjeO0oPcc8-JJsJwAw 
212 World Bank (2009): The Future of the Natural Gas Market in Southeast Europe, s. 313, online text: 
http://issuu.com/world.bank.publications/docs/9780821378649 
213 Osička, J. (2010): Pipeline policy jako fenomén energetické bezpečnosti. Ministerstvo zahraničí, Sympozium: 
Česká zahraniční politika 
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Reakce spotřebitelů: projekty Amber Stream, White Stream a LNG terminály 
V srpnu 2010 litevská společnost Lietuvos Dujos a polský Gaz-System podepsaly 
memorandum o stavbě Amber Stream (nikoli ovšem v původní variantě), který by měl mít 
kapacitu 5 bcm a délku 460 km. AS by tak propojoval baltské státy s plynovou sítí EU (coby 
součást Baltic Energy Market Interconnection Plan) a představoval by alternativu, resp. zdroj 
diverzifikace vůči ruským dodávkám. Studii proveditelnosti vypracuje začátkem roku 2011 
Evropská Komise; dle odhadů Polska by stavba mohla být dokončena v roce 2015.214 Zdroj 
dodávek není dosud jasně specifikován; lze ovšem předpokládat, že část objemu dodávek by 
přicházela z terminálu ve Svinoústí.215 Zúčastnění rovněž předpokládají, že se Polsko za cca 
10 let v důsledku rozvoje nekonvenčních zdrojů stane exportérem zemního plynu216. Dalším 
zdrojem by mohl být LNG terminál v Litvě (Klaipedě), ať už bez, či se spoluúčastí 
zbývajících pobaltských států (zájem podílet se na projektu vyslovilo také Bělorusko217), 
který by dodával ománské LNG (k předběžné dohodě došlo v září 2010 při oficiální návštěvě 
náměstka min. zahraniční Ománu). Litva projektu s kapacitou cca 3 bcm ročně (což odpovídá 
domácí spotřebě) přikládá vysokou projektu, neboť je rozhodnuta uskutečnit jej bez podpory 
EU (to by totiž bylo možné až ve finančním výhledu 2014 až 2020).218 V současnosti se zdá, 
že na projektu terminálu se budou podílet všechny tři baltské země.219 AS by rovněž mohl být 
propojen s plánovanou Baltskou cestou (Baltic pipe/BP) z Dánska, původně koncipovanou 
jako prodloužení potrubí Skanled (s kapacitou  cca 7 bcm z Norska přes Švédsko do Dánska), 
které bylo ovšem v dubnu 2009 pozastaveno v důsledku propadu poptávky. V současnosti tak 
není zřejmé, odkud by BP získala plyn. Polský Gaz-System nicméně již na tento projekt 
získal od EU podporu ve výši 50 mil. €.220         
 
V souvislosti s plánovanými projekty severojižního propojení (viz scénář 6) by Polsko (a 
potenciálně i Pobaltské státy) mohlo získat přístup k dalším zdrojovým oblastem (potenciálně 
k střední Asie skrze systém Nabucco a snad i k severní Africe prostřednictvím prodloužení 
GALSI – napojení na Baumgarten). V případě Nabucca si Polsko již rezervovalo 1 bcm 
kapacity (viz SWOT analýza Polska). Detailní informace o plynovodu Nabucco a terminálech 
LNG Adria a LNG Svinoústí, stejně jako mezistátních propojeních na trase Sever-Jih jsou 
uvedeny v následujících scénářích.  

                                                 
214 iNewp (2010): Lithuania´s Amber Stream Pipeline against Russia´s Nord Stream Pipeline, online text: 
http://inewp.com/?p=4411 ; http://www.allbusiness.com/energy-utilities/oil-gas-industry-oil-processing-
products/14274786-1.html  
215 RT (2010): Lithuania pushes on gas pipeline, online text: http://rt.com/Business/2010-08-04/gazprom-
lithuania-amber-pipeline.html  
216 RIA Novosti (2010): Lithuania expect diversified gas market by 2020, online text: 
http://en.rian.ru/world/20100826/160354241.html  
217 Bělorusko ve své energetické strategii zamýšlí diverzifikovat dodávky zemního plynu prostřednictvím podílů 
na LNG projektech v Polsku, Litvě a případně také Ukrajině.  LNG World News (2010): Belarus May Import 
LNG to Reduce Dependenec on Russian Gas, online text: http://www.lngworldnews.com/belarus-may-import-
liquefied-natural-gas-to-reduce-russian-dependence/ ; Lithuania Tribune (2010): Lithuania and Belarus to build 
a joint LNG, online text: http://www.lithuaniatribune.com/2010/06/28/lithuania-and-belarus-to-build-a-joint-lng/ 
218 Lithuania Tribune (2010): Lithuania  to build LNG terminal with possible help from Oman, online text: 
http://www.lithuaniatribune.com/2010/09/16/lithuania-to-build-lng-terminal-with-possible-help-from-oman/  
219 LNG World News (2010): Lithuania may share Klaipeda LNG terminal with Estonia, Latvia, online text: 
http://www.lngworldnews.com/lithuania-may-share-klaipeda-lng-terminal-with-estonia-latvia/  
220 Allbusiness (2010): Poland and Lithuania Announce New Gas Pipeline Project, online text: 
http://www.allbusiness.com/energy-utilities/oil-gas-industry-oil-processing-products/14274786-1.html  
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Rovněž Ukrajina dlouhodobě usiluje o (především tranzitní) diverzifikaci svých dodávek. 
Tomu by měl napomoci projekt LNG terminálu v Oděse s kapacitou 5 bcm v první a 10 bcm 
v druhé fázi, prostřednictvím něhož by Ukrajina dovážela zemní plyn z Ázerbájdžánu. 
Předpokládaná cena terminálu je 1 až 1,2 mld. $, Ukrajina by měla navíc získat finanční 
podporu od EU. Stavba terminálu má být dle Viktora Janukoviče prioritu pro příští čtyři roky. 
Odhaduje se, že cena LNG by se mohla pohybovat kolem $ 190/tcm, v porovnání s cenou $ 
250/tcm za ruský plyn.      
 
Mimo projektu LNG terminálu se jedná ještě o plynovod White Stream (WS), který by 
dodával středoasijský plyn přes Gruzii a dno Černého moře do Ukrajiny a potenciálně dále 
přes ukrajinský tranzitní systém do EU. Alternativou je směřování tohoto plynovodu do 
Rumunska. Předpokládaná kapacita plynovodu je 8 bcm s možností rozšíření o další tři fáze o 
objemu 8 bcm; tj. až na celkovou kapacitu 32 bcm. Náklady na stavbu první fáze jsou 
předpokládány na 2,5 – 3,5 mil. $.221 Dohoda o stavbě WS by mohla být podepsána v roce 
2010, konečné rozhodnutí o investici schváleno v roce 2012 a stavba zahájena v roce 2013 
s předpokládaným dokončením o tři roky později.222 Po dohodě Ázerbájdžánu s Tureckem o 
prodeji a tranzitu zemního plynu z června 2010 se ovšem stavba WS nezdá 
pravděpodobná.223   
 
Neevropské trhy 
Jedná-li se o ostatní plánovanou PNG tranzitní infrastrukturu, již dlouhou dobu je zvažována 
stavba potrubí spojující východosibiřské ložisko Kovykta s Čínou (20 bcm) a Jižní 
Koreou (10 bcm). Současné odstoupení BP z konsorcia ovšem nenapovídá brzkému zahájení 
výstavby.224 Během jara 2009 se potom krátce uvažovalo také o rozšíření plynovodu Blue 
Stream ze současných 16 bcm na 24 bcm ročně225, který spojuje Rusko a Turecko a dále přes 
severní Kypr až do Izraele226. Zájem na projektu má také Turecko, neboť Blue Stream II by 
posílil jeho statut coby tranzitní země a současně poskytl dodatečné dodávky pro uspokojení 
domácí poptávky po roce 2015227. Tak jako tak se nezdá, že by některé z těchto projektů 

                                                 
221 Socor, V. (2007): White Stream: Additional Outlet Proposed for Caspian Gas to Europe, Jamestown 
Foundation, online text:  http://www.jamestown.org/single/?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=33073; 
Patsuria, N. (2009): White Stream: Georgia´s ticket to the pipeline big time? Online text: 
http://www.eurasianet.org/departments/insightb/articles/eav042209b.shtml  
222 Socor, V. (2009): White Stream can de-monopolize the Turkish transit of Gas to Europe, Georgian Daily, 
online text: http://georgiandaily.com/index.php?option=com_content&task=view&id=15499&Itemid=69  
223 Cutler, R. M. (2010): Turkey and Azerbaijan move towards agrément on Shah Deniz gas, Central Asia-
Caucasus Institute, online text: http://www.cacianalyst.org/?q=node/5279 
224 Ahn, S. H. – M. T. Jones (2008): Northeast Asia´s Kovykta Conundrum: A Decade of Promise and Peril, 
Asian Policy, Number 5, online text: 
http://www.nbr.org/publications/asia_policy/Preview/AP5_Kovykta_preview.pdf ; Socor, V. (2010): BP´s 
Russian Joint Venture Files for Bankruptcy at Kovytkta, online text: 
http://www.jamestown.org/programs/edm/single/?tx_ttnews[tt_news]=36472&cHash=765f375640  
225 Dodejme, že utilizace plynovodu je asi 10 bcm (v roce 2008). 
226 United Press International (2010): Gazprom considering Israeli gas? Online text: 
http://www.upi.com/Science_News/Resource-Wars/2010/04/14/Gazprom-considering-Israeli-gas/UPI-
72331271251963/  
227 RIA Novosti (2009): Turkey wants extra Russian gas supplies from 2015, online text: 
http://en.rian.ru/russia/20090403/120907526.html  
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určených pro jiný nežli evropský trh měly ve střednědobém horizontu potenciál ohrozit 
schopnost Ruska zvyšovat své exporty do Evropy, natož dostát svým současným exportním 
závazkům. Podle Hanny Mäkinen (2010: 279) by podíl neevropských trhů (včetně dodávek 
LNG) mohl v roce 2030 činit 20% celkového exportu Ruska.  
 

3.3.3. Severní Afrika (PNG) 
 
Severní Afrika je druhým nejdůležitějším producentským regionem. Potrubní spojení 
s Evropou, konkrétně Španělskem a Itálií mají dvě země; Alžírsko a Libye. Vývoj PNG 
dodávek ze severní Afriky je ve vztahu k záměru studie důležitý kvůli celkové změně 
struktury importů EU a tím také tranzitních toků uvnitř EU.   
 
Alžírsko 
Alžírsko je třetím největším dodavatelem zemního plynu do EU. Jeho ověřené konvenční 
zásoby činí 4,5 Tcm;  produkce 86,5 bcm.228 Rozložení exportu zemního plynu je poměrně 
rovnoměrné. Na PNG připadá 37,5 bcm (z toho 35,8 bcm směřuje do Evropy; 24,5 bcm 
potom do Itálie), zatímco ve formě LNG bylo vyvezeno 21,9 bcm.229 Velké objemy zemního 
plynu jsou rovněž využívány pro zpětné injektáže do ropných polí (47 % celkové produkce) a 
pro domácí spotřebu (13 % celkové produkce), která by se měla v období 2007 až 2015 
zdvojnásobit; na export tak připadá pouze 30 % objemu celkové produkce (zbytek tvoří 
ztráty a spalování). Zdá se přitom, že potenciál zvýšení zásob i produkce je stále vysoký; 
naplnění tohoto potenciálu ovšem není rozhodně neproblematické. V roce 2007 státní 
společnost Sonatrach objevila 8 nových nalezišť, šest z nich ve spolupráci se zahraničními 
partnery. Rozvoj nových zdrojů se ovšem setkává s obtížemi, což dokazuje např. zpožďování 
otevření pole Gassi Touil. Další zdroje asociovaného i neasociovaného plynu jsou na jihu a 
jihovýchodě země (regiony Rhode Nouss, In Amenas, či méně rozvinuté naleziště v Salahu), 
do jejichž rozvoje, ve spolupráci se Sonatrachem (s garancí 51% podílu), investovaly 
společnosti jako BP, Eni, Repsol, Total nebo GdF (projekty s kapacitou 317,9 bcf/y).230 
Největším polem tak i nadále zůstává gigantické Hassi R´Mel, které pokrývá čtvrtinu plynové 
produkce. Zvýšení exportu do Evropy tak bude pravděpodobně značně záviset na úspěchu 
Trans-saharského plynovodu.231  
 
Alžírsko s Evropou spojují tři podmořské plynovody. Trans-Med vedoucí přes Tunisko 
do Itálie a dva plynovody směřující do Španělska, tedy Maghreb-Europe vedoucí přes 
Maroko a Medgaz, který obě země spojuje přímo. Posledně jmenovaný plynovod by měl být 
do provozu uveden do konce roku 2010. Plánována je rovněž stavba dalšího plynovodu 
(GALSI), jímž bude plyn proudit do Itálie. Množství (re)exportovaného PNG by se navíc 
mohlo podstatně zvýšit v případě stavby Trans-saharského plynovodu, jenž by alžírskou 

                                                 
228 BP: Beyond Petroleum Statistical Review (2009), s. 22 a 24 
229 BP: Beyond Petroleum Statistical Review (2009), s. 30 
230 The African Financial Journal (2009): Russia-Ukraine: Why Algerian Natural Gas Can´t Come to the Rescue, 
online text: http://www.lesafriques.com/en/algeria/russia-ukraine-why-algerian-natural-gas-can-t-come-to-the-
rescue.html?Itemid=35?articleid=0213  
231 EIA: Energy Information Agency (2010), Algeria: Country Analysis Briefs, online text: 
http://www.eia.doe.gov/cabs/Algeria/Full.html 
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plynovodní síť spojil se zdrojovými oblastmi v Nigérii a dopravoval by tak nigerijský plyn 
pro Medgaz a Trans-Med.232 
 
Trans-Med 
Plynovod Trans-Med spojující pole Hassi R´Mel, přes Tunisko a Sicílii, s Itálií, byl dokončen 
v roce 1983; první expanze zdvojnásobující jeho kapacitu na 27 bcm byla dokončena v roce 
1994 a třetí fáze byla otevřena v únoru 2010, kdy byla jeho kapacita zvýšena o dalších 7 bcm 
na současných 34 bcm.233 Přepravu řídí konsorcium Sonatrachu, Eni a TTPC (Trans Tunisian 
Pipeline Company).234   
 
Maghreb-Evropa (MEG) 
Více než 1 100 km dlouhý plynovod (po rozšíření z 8,5 bcm) o kapacitě 12 bcm spojující pole 
Hassi R´Mel přes Maroko se Španělskem byl dokončen v roce 1996. Přepravu řídí 
mezinárodní konsorcium vedené španělským Enagasem, marockým SNPP a Sonatrachem.235  
 
Medgaz 
Plynovod Medgaz s kapacitou 8 bcm spojující pole Hassi R´Mel se Španělskem by měl být do 
provozu po opakovaných průtazích uveden do konce roku 2010. Interkonektory mezi 
španělskou a francouzskou sítí, které by umožnily využít případné přebytky na španělské 
straně, ovšem nebudou dokončeny dříve než v letech 2013 až 2015.236 Podíly v konsorcium 
drží Sonatrach, GdF a španělské Cepsa, Iberdola a Endesa.237 
 
GALSI 
Prozatím ve stadiu plánování je plynovod GALSI (Gasdotto Algeria – Sardegna Italia) 
s kapacitou 8 až 10 bcm, který by spojil pole Hassi R´Mel (přes Sardinii) s Itálií.  Otevření 
plynovodu bylo původně stanoveno na rok 2012, od té doby bylo však již dvakrát (kvůli 
technickým obtížím) odloženo (vždy o rok); aktuálním termínem je tedy rok 2014. Hlavními 
podílníky projektu s rozpočtem 3 mld. Eur jsou Sonatrach a italské společnosti Edison, Enel, 
Hera a Sfirs.238   
 
Částí dohody mezi Sonatrachem a Gazpromem má být možnost zisku podílu Gazpromu na 
plynovodu. GALSI má plyn dodávat především Itálii a Francii, Sontrach ovšem zmínil 
                                                 
232 EIA: Energy Information Agency (2010), Algeria: Country Analysis Briefs, online text: 
http://www.eia.doe.gov/cabs/Algeria/Full.html 
233 Reuters (2009): Algeria says Transmed gas line capacity to increase, online text: 
http://af.reuters.com/article/investingNews/idAFJOE55002K20090601  
234 EIA: Energy Information Agency (2010), Algeria: Country Analysis Briefs, online text: 
http://www.eia.doe.gov/cabs/Algeria/Full.html 
235 Galp energia (2010): International pipelines, online text: 
http://www.galpenergia.com/EN/Investidor/ConhecerGalpEnergia/Os-nossos-negocios/Gas-Power/Gas-
Natural/Aprovisionamento/Paginas/Pipelines-internacionais.aspx  
236 CEPSA, Medgaz, online text: http://www.cepsa.com/medgaz/pages/claves_intro-eng.htm  
237Business Monitor International (2009): GALSI Pipeline Delayed Yet Again, online text: 
http://store.businessmonitor.com/article/306627 ; EIA: Energy Information Agency (2010), Algeria: Country 
Analysis Briefs, online text: http://www.eia.doe.gov/cabs/Algeria/Full.html 
238 Business Monitor International (2009): GALSI Pipeline Delayed Yet Again, online text: 
http://store.businessmonitor.com/article/306627; EIA: Energy Information Agency (2010), Algeria: Country 
Analysis Briefs, online text: http://www.eia.doe.gov/cabs/Algeria/Full.html 
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možnost dodávek alžírského plynu přes italskou infrastrukturu do střední Evropy (skrze 
projekt Trans-saharského plynovodu; viz níže). Lze předpokládat, že pokud by Gazprom 
získal podíl v konsorciu, stala by se tato varianta méně pravděpodobnou. Ke všemu, alžírská 
strategie rozvoje může být ohrožena projektem South Stream, který by ve své jižní variantě 
dodával plyn právě do Itálie, která je pro Alžírsko nejdůležitějším odbytištěm  
Zmíněné tranzitní plynovody mají kapacitu cca 62 bcm (54 bcm bez GALSI), přičemž jejich 
kapacita může být (např. v případě druhé fáze Medgaz ) dále zvýšena.  
 
Trans-saharský plynovod (TSP) 
Plynovod s kapacitou 30 bcm o délce 4 300 km má spojovat ložiska v deltě Nigeru 
s Alžírskem, odkud by plyn dále proudil plynovody Medgaz a GALSI do Evropy. 
Předpokládaný termín dokončení projektu o hodnotě 13 až 20 mld. $ byl stanoven na rok 
2015 (FID by musela být přijata někdy v roce 2011). Přestože Nigérie, Alžírsko a Niger 
v červenci 2009 podepsaly smlouvu o stavbě plynovodu, lze vzhledem k současné nejistotě 
kolem složení konsorcia (jde-li o soukromé investory) předpokládat zpoždění. Mimo státních 
společností NNPC (Nigeria National Petroleum Corporation) a Sonatrachu zájem projevily 
také Total, Shell, Eni, Repsol a Gazprom. EU považuje TSP za výrazný zdroj diverzifikace 
dodávek zemního plynu; v úvahu je ovšem nutno brát bezpečnostní rizika spojené 
s nestabilitou ve zdrojové i tranzitní (Sahel) oblasti.239     
 

 
Zdroj: Businessmonitor  
 
V souvislosti s rusko-ukrajinskou krizí z ledna 2009 se rovněž objevily spekulace, že TSP by 
se mohl stát zdrojem zemního plynu rovněž pro širší střední Evropu a být propojen se 
systémem Nabucco. Zatímco plyn pro první fázi Nabucca je zajištěn (ložiska v 
                                                 
239 Europa – Press Releases (2007): Trans-Sahara Gas Pipeline conference: future possibilities for 
diversification of EU energy supply, online text: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1037 ; Energia Daily (2010): Trans-Sahara gas 
pipeline ´in trouble´., online text: http://www.energy-daily.com/reports/Trans-
Sahara_gas_pipeline_in_trouble_999.html  
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Ázerbájdžánu), prozatím spíše možností jsou dodávky z Iráku. Dodávky s Alžírska by tak 
mohly proudit skrze italskou infrastrukturu a poté přes zásobník v Baumgartenu dále 
opačným směrem do plynovodního systému Nabucco. Spekuluje se, že vstup Gazpromu do 
konsorcia by tento plán mohl zablokovat. Trasy jak Transmedu, tak GALSI by navíc mohly 
být prodlouženy dále do Německa.     
Libye 
Ověřené konvenční zásoby Libye tvoří 1,54 Tcm240  (BP 2009: 22); dle některých odhadů 
by ovšem mohlo jít až o 2 až 2,8 Tcm. Produkce v roce 2008 činila 15,9 bcm; export potom 
10,4 bcm, přičemž 9,9 bcm připadlo na PNG (BP 2009: 24 a 30).241 Dle IEA je zde dvanáct 
hlavních nalezišť, všechny ale produkují už delší dobu a v následujících letech se očekává 
pokles produkce. Současně by ovšem mělo dojít k zapojení nových nalezišť (kolem 43 bcm 
v horizontu příštích pěti let). Nutný je přitom dostatek kapitálových investic i transfer 
technologií. Podobně jako v případě Alžírska bude ovšem hlavním omezením produkce 
domácí spotřeba, která by se již v příštích dvou letech mohla zvýšit až o 50 %.242  
 
Greenstream 
Zemního plyn je do Itálie z polí Wafa a Bahr es Salam dopravován 520 km dlouhým 
plynovodem Greenstream s kapacitou 8 bcm (a plánovaným rozšířením na 11 bcm v roce 
2012), který byl dokončen v roce 2004. Plynovod je ze 75 % vlastněn italskou Eni; zbývající 
podíl náleží libyjské NOC.243  
 

3.3.4. Střední Asie (a Irák) 
 
Ázerbájdžán 
Ověřené konvenční zásoby Ázerbájdžánu jsou 1,2 Tcm244. Ázerbájdžán je dlouhodobě 
považován za klíčový zdroj Nabucca. Produkční a exportní objemy Ázerbájdžánu nicméně 
naznačují, že nebude možné pokrýt celý objem Nabucca pouze ázerbájdžánským plynem. 
Odhady BMI pro rok 2020 hovoří o 30 bcm produkce ročně (necelý dvojnásobek oproti 
současnému stavu) a o 20 bcm spotřeby (dvojnásobek dnešní hodnoty). Lze se setkat i 
s optimističtějšími scénáři, nicméně i ty se shodují na vrcholu ázerbájdžánské produkce, který 
nastane v roce 2015, a od té doby bude exportní potenciál klesat.  
 
Kazachstán 
Ověřené konvenční zásoby Kazachstánu jsou 1,82 Tcm245. Produkční odhady jsou zde o 
něco optimističtější (95 bcm ročně oproti 30 bcm z roku 2008), spotřeba dosáhne na 40 bcm 
ročně (oproti 20 bcm v roce 2008). Kazachstánu se tak otevírá poměrně zajímavý exportní 
potenciál. Vzhledem k chronické neochotě státu jakkoliv rozdmýchávat spory o status 
Kaspického moře a preferenčními vztahy s Ruskem nelze ze strany Kazachstánu očekávat 
                                                 
240 BP: Beyond Petroleum Statistical Review (2009), s. 22 
241 BP: Beyond Petroleum Statistical Review (2009), s. 24 a 30 
242 EIA: Energy Information Agency (2010), Libya: Country Analysis Briefs, online text: 
http://www.eia.doe.gov/cabs/Libya/pdf.pdf 
243 ENI (2008): Information about company, online text: http://sec.edgar-online.com/eni-spa/20-f-annual-and-
transition-report-foreign-private-issuer/2008/05/21/section7.aspx ; EIA: Energy Information Agency (2010), 
Libya: Country Analysis Briefs, online text: http://www.eia.doe.gov/cabs/Libya/pdf.pdf 
244 BP: Beyond Petroleum Statistical Review (2009), s. 22 
245 BP: Beyond Petroleum Statistical Review (2009), s. 22 
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iniciativu k vybudování potřebného trans-kaspického plynovodu. Toto potrubí tak bude spíše 
spojovat Ázerbájdžán a Turkmenistán, Kazachstán by nicméně mohl nabídnout doplňkové 
objemy, tak jako v případě ropovodu BTC. 
 
Turkmenistán 
Ověřené konvenční zásoby Turkmenistánu jsou 7,94 Tcm.246 Turkmenistán v roce 2020 
nabídne až 90 bcm ročně exportního potenciálu (130 bcm ročně produkce oproti 40 bcm 
ročně spotřeby). Slibnou stránkou Turkmenistánu jsou normalizované vztahy s Ruskem, takže 
lze předpokládat pragmatičtější chování při vyjednávání kontraktů. U obou 
východokaspických států zůstává otázkou množství, které si mezi sebe rozdělí dva největší 
importéři v regionu – Rusko a Čína. V poslední době nastupuje také Irán, který je navzdory 
druhým největším zásobám plynu na světě čistým importérem. V této souvislosti lze 
konstatovat, že úvahy o zapojení íránského zdroje Nabuccu výrazně uškodily. Projekt 
nadlouho přišel o politickou podporu Spojených států a produkční výhled Iránu investory 
odrazoval, než aby je přilákal. Obdobně špatné konotace nese i možnost íránského tranzitu, 
kdy dodávky turkmenského plynu do Turecka čelí častým přerušením.  
 
Irák 
Ověřené konvenční zásoby Iráku jsou 3,17 Tcm247. Nepodaří-li se uskutečnit výstavbu trans-
kaspického propojení, bude jedinou možností, jak získat dostatečné objemy pro Nabucco, 
Irák. Irácký ropný průmysl se sice teprve pozvolna vzpamatovává, nicméně v této době se již 
uzavírají kontrakty s Kurdskou místní vládou a rozvíjejí těžební kapacity v severní části 
země. Poměrně aktivní je v této oblasti i maďarský MOL, který v roce 2009 učinil několik 
zajímavých akvizic.248  Predikce exportu pro rok 2020 jsou v případě Iráku poměrně 
zajímavé: jedná se zhruba o 26 bcm ročně při produkci sahající k 40 bcm ročně a spotřebě 
cca 13 bcm ročně.249 V energeticky bohatém regionu lze navíc předpokládat orientaci Iráku na 
turecký, potažmo evropský trh. 
 
V zásadě lze vyvrátit častý argument odpůrců Nabucca, kterým je nedostatek plynu. Při 
pohledu na rozložení zásob v regionu je zřejmé, že zdroje jsou. Druhou stranou mince 
projektu je fakt, že výstavbou samotného Nabucca problém nekončí. Bude potřeba prosadit 
problematický plynovod po dně Kaspického moře, vést komplikovaná jednání o kontraktech 
s představiteli těch nejrepresivnějších režimů na světě, nebo nést větší odpovědnost za 
stabilitu Iráku. Klíčovou otázkou související s Nabuccem tedy není množství plynu, ale co 
je EU pro přístup k těmto zásobám udělat. 
 
 
 

                                                 
246 BP: Beyond Petroleum Statistical Review (2009) 
247 BP: Beyond Petroleum Statistical Review (2009) 
248 MOL (2010): Worldwide activities: Iraq, online text: 
http://www.mol.hu/en/business_centre/exploration_and_production/worldwide_activities/iraq/  
249 Business Monitor International (Q1 2010): Iraq Oil & Gas Report, including 10-year forecasts till 2019, 
online text: http://www.ekemeuroenergy.org/en/index.php?option=com_content&view=article&id=118:iraqs-
alternative-routes-for-reaching-the-european-gas-market&catid=35:analyses&Itemid=57  
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3.3.5. LNG 

 
V roce 2020 by dovoz LNG mel činit cca 30 % celkového importu EU.  Vývoj trhu s LNG 
si tedy zasluhuje pozornost. V roce 2009 bylo v osmi zemích EU v provozu 19 
regasifikačních terminálů s celkovou kapacitou 153 bcm/y (s rozpětím roční kapacity od 2 
bcm v případě řeckého terminálu až po 21 bcm britského South Hook LNG). Z pohledu 
střední Evropy (zemí V4) jsou obzvláště zajímavé a důležité terminály v Polsku (kde byla 
stavba již oficiálně zahájena), v Německu a Chorvatsku (kde jsou stále ve stadiu plánování), 
které mohou mít potenciál k reexportu zemního plynu do zemí V4. Nutné je rovněž zhodnotit 
potenciál produkčních oblastí a jejich předpokládaný vývoj. Dodejme, že největší množství 
LNG je do EU dodáváno ze severní a západní Afriky (především Alžírsko, Egypt a Nigérie) a 
Kataru, jehož podíl se bude zvyšovat. Vývoj technologií a globalizace trhů s LNG však 
umožní, aby v budoucnu bylo možné LNG dopravovat i z odlehlejších produkčních oblastí 
(detailněji viz LNG scénář).  
 
Katar 
Konveční ověřené zásoby Kataru jsou třetí největší na světě, cca 25,46 Tcm. Produkce potom 
v roce 2008 činila 76,6 bcm; export formou LNG 39,68 bcm, z toho do EU 7,9 bcm (BP 
2009: 22, 24 a 30). Hlavním zdrojem zemního plynu je Severní pole (North Field) nacházející 
se v pobřežních vodách Kataru. Jedná se o největší naleziště neasociovaného zemního plynu 
na světě. Mezi další naleziště patří Dukhan (asociovaný i neasociovaný plyn), menší objemy 
asociovaného plynu se pak nachází v ropných polích. Všechen plyn určený pro produkci LNG 
pochází ze Severního pole (EIA 2009).251 Celková exportní LNG kapacita Kataru potom 
v roce 2011 dosáhne 105 bcm ročně. Oba LNG komplexy, QatarGas a RasGas se nachází 
v areálu přístavu Ras Laffan. Další rozvoj LNG je ovšem především kvůli moratoriu z roku 
2004 značně nejistý, dle vyjádření QatarGas k jehož odvolání nedojde dříve nežli v roce 2014 
(a ani poté není jeho zrušení vůbec jisté).252 Produkční kapacita se tak velmi pravděpodobně 
do roku 2020 již významně nezvýší253.   

                                                 
250 Hungary Oil and Gas Report Q1 2010; BP: Beyond Petroleum Statistical Review (2009) 
251 EIA: Energy Information Agency (2010), Qatar: Country Analysis Briefs, online text: 
http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/Qatar/pdf.pdf 
252 MENAFN (2009): Qatar – Field gas moratorium to stay until 2014, online text: 
http://www.menafn.com/qn_news_story_s.asp?StoryId=1093286948  
253 Impulsem ke zrušení moratoria by dle některých mohlo být mistrovství světa ve fotbale v roce 2022, kvůli 
němuž se zvýší poptávka po elektrické energii. Hussain, E. (2010): Extra gas needed to power Qatar World 
Cup: report, online text: http://www.arabianoilandgas.com/article-8151-extra-gas-needed-to-power-qatar-world-
cup-report/  

Exportní potenciál kaspického regionu a Iráku (2020)250 

země ověřené zásoby (Tcm) exportní kapacita (bcm) 
Ázerbájdžán 1,2 10 
Kazachstán 1,82 55 
Turkmenistán 7,94 90 
Irák 3,17 25 
Celkem 14,13 180 
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Alžírsko 
Alžírsko v roce 2008 vyvezlo 24,67 bcm LNG (BP 2009: 30). Mezi destinace LNG exportů 
patří Francie, Turecko, Španělsko, Itálie, USA, Japonsko, Velká Británie, Řecko, Indie, Čína, 
Belgie, Jižní Korea a Taiwan.254  
 
LNG infrastruktura je soustředěna do dvou velkých komplexů v Arzewu a Skikdě. Mezi 
plánované projekty patří El Andalus LNG, na němž spolupracují španělské společnosti Repsol 
a Gas Natural společně se Sonatrachem. Sonatrach rovněž plánoval rekonstrukci LNG Skikda 
poškozeného požárem z roku 2004. Vzhledem k technickým potížím a propadu poptávky bylo 
ovšem dokončení obou projektů odloženo.255 
 
LNG projekty v Alžírsku 
projekt Lokace kapacita 

(bcm/y) 
status zahájení 

Skikda GLI 
KII. 

Skikda 4,3 existující  1972 

Arzew GL42 Arzew 1,5 existující  1964 
Arzew GL1Z Arzew 11,2 existující  1978 
Arzew GL2Z Arzew 10,9 existující  1981 
El Andalus 
LNG 

Arzew 5,4 ve výstavbě 2012 

Skikda  Skikda 6,1 ve výstavbě 2013 
celkem  39,4   
Zdroj: IEA Natural Gas Market Review 2007  
 
Egypt 
Ověřené konvenční zásoby Egypta činí 2,17 Tcm. Produkce plynu se mezi roky 1999 a 2007 
zvýšila o 30 % a v roce 2008 činila 58,9 bcm. Struktuře exportu dominovalo LNG, jehož se 
vyvezlo 14,06 bcm  (na PNG potom připadlo 2,86 bcm). Vedle Alžírska a Nigérie se Egypt 
postupně stává třetím významným exportérem LNG na africkém kontinentu. Na rozdíl od 
Alžírska a Libye nemá Egypt s Evropou potrubní spojení (PNG směruje do Jordánska a Sýrie 
tzv. Arabským plynovodem; Arab Gas Pipeline/AGP). Hlavními evropskými exportními 
destinacemi jsou Španělsko a Francie. Většina současné produkce pochází z nilské delty a 
oblastí na západu země (Western Desert). Podepsána byla rovněž dohoda o prodloužení 
tohoto plynovodu do Turecka, odkud by egyptský plyn mohl skrze tureckou infrastrukturu 
putovat až do Rakouska, a to přes Bulharsko, Rumunsko a Maďarsko.256 
 
Egypt disponuje třemi zkapalňovacími jednotkami, jedna je umístěna v Damiettě (provozuje ji 
španělská společnost Union Fenosa), další dvě jsou potom v rámci projektu Egypt LNG 
v Idku provozovány konsorciem BG, Petronas, Egas a EGPC. Plánováno bylo další rozšíření 
                                                 
254 BP: Beyond Petroleum Statistical Review (2008); BP: Beyond Petroleum Statistical Review (2009) 
255 EIA: Energy Information Agency (2010), Algeria: Country Analysis Briefs, online text: 
http://www.eia.doe.gov/cabs/Algeria/Full.html 
256 EIA: Energy Information Agency (2010), Egypt: Country Analysis Briefs, online text: 
http://www.eia.doe.gov/cabs/Egypt/pdf.pdf 



 
 
 

102 
 

těchto terminálů; to bylo ovšem kvůli propadu poptávky odloženo na neurčito.257 Zvýšení 
produkce LNG bude záviset rovněž na vývoji domácí spotřeby. Kupříkladu v roce 2007 
terminál Damietta s kapacitou 6,5 bcm kvůli zvýšení domácí poptávky vyprodukoval jen 4,9 
bcm LNG.258   
 
LNG projekty v Egyptě 
projekt Lokace kapacita 

(bcm/y) 
status Zahájení 

Segas T1 Damietta 6,5 v provozu 2005 
Segas T2 Damietta 7,2 plánováno 2013 
Egypt LNG 1 Idku 4,9 v provozu 2005 
Egypt LNG 2 Idku 4,9 v provozu 2005 
Egypt LNG 3 Idku 4,9 plánováno 2013 
celkem: 28,4  
Zdroj: IEA Natural Gas Market Review 2007 
 
Libye 
Libye v roce 2008 vyvezla pouze 0,53 bcm LNG. Prozatím jediným příjemcem libyjského 
LNG je Španělsko (Enagas). Rozvoj LNG sektoru je brzděn především kvůli technickým 
problémům (sankce USA brání získání vybavení potřebného na oddělení LPG); produkce 
LNG tak zůstává na pouhých 17 % nominální produkční kapacity 3,1 bcm ročně (po 
modernizaci prováděné Shell 4,4 bcm). Eni podepsala v říjnu 2007 s NOC dohodu o 
vybudování LNG terminálu v Mellitah, který by měl exportovat 5,2 bcm LNG do roku 
2016.259 V současnosti se ovšem zdá, že plyn určený pro LNG terminál bude využit pro 
rozšíření plynovodu Greenstream.  
 
Nigérie 
V Nigérii se nacházejí největší konvenční ověřené zásoby zemního plynu v Africe; cca 
5,22 Tcm. Mimo ověřených zásob by Nigérie měla disponovat dalšími bohatými nalezišti, 
především v oblasti delty Nigeru.260 Produkce v roce 2008 činila 31,5 bcm; do Evropy 
(včetně Turecka) přitom směřovalo 14,63 bcm LNG, což je asi 71 % celkového exportu.261 
Hlavním LNG projektem je Nigeria LNG (NLNG), vlastněná konsorciem společností NNPC, 
Shell, Total a ENI, po dostavbě šesté zkapalňovací jednotky v roce 2007 s kapacitou 30 bcm 
ročně. Nejdříve v roce 2011, ale spíše v roce 2012, je potom plánováno dokončení sedmé a 
osmé zkapalňovací jednotky. V Olokole na západě země by měl vzniknout projekt OK-LNG 
s produkční kapacitou mezi 15 až 45 bcm ročně. ConocoPhillips, Total (nahradil Chevron), 
Agip a NNPC se podílejí na Brass River LNG).262 Spuštění projektů ovšem mimo dlouhodobě 

                                                 
257 EIA: Energy Information Agency (2010), Egypt: Country Analysis Briefs, online text: 
http://www.eia.doe.gov/cabs/Egypt/pdf.pdf 
258 IEA: Natural gas review (2008) 
259 Gas strategies (2008): Eni looks to 2014 for first LNG from Mellitah project in Libya, online text: 
http://www.gasstrategies.com/publications/gas-matters-today/64902  
260 BP: Beyond Petroleum Statistical Review (2008); BP: Beyond Petroleum Statistical Review (2009) 
261 BP: Beyond Petroleum Statistical Review (2009), s. 30 
262 EIA: Energy Information Agency (2010), Nigeria: Country Analysis Briefs, online text: 
http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/Nigeria/pdf.pdf 
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nestabilního politického prostředí oddalují také nevyjasněné majetkové vztahy či investiční 
plány.263 Pokud by byly všechny tyto projekty dokončeny, Nigérie by koncem dekády 
mohla exportovat až 100 bcm LNG ročně. V střednědobém výhledu by se tak spolu 
s Katarem a Austrálií zařadila mezi největší vývozce LNG na světě. Evropa je přitom pro 
Nigérii nejdůležitějším trhem, lze tedy předpokládat, že důležitost nigerijského LNG 
poroste.  
 
LNG projekty v Nigérii 
projekt Lokace kapacita 

(bcm/y) 
status spuštění 

NLNG 1-2 ostrov Bonny 9 v provozu 1999 
NLNG 3 ostrov Bonny 4,5 v provozu 2002 
NLNG 4-5 ostrov Bonny 11,2 v provozu 2006 
NLNG 6 ostrov Bonny 5,6 v provozu 2007 
NLNG 7 ostrov Bonny 10,9 ve výstavbě 2012 
Brass LNG Baylesa 13,6 ve výstavbě 2013 
OK LNG Olokola 15 ve výstavbě 2014 
NLNG 8 ostrov Bonny 10,9 plánovaný 2016 
Southeast LNG  6,5 plánovaný 2018 
Repsol-Gas 
Natural 

 9,5 plánovaný 2018 

celkem  30,3 (96,7)   
Zdroj: IEA Natural Gas Market Review 2007. 
 
Trinidad a Tobago (TaT) 
Ověřené konvenční zásoby TaT činí 0,48 Tcm; Atlantic LNG ovšem odhaduje, že potenciální 
zásoby mohou být až 2,55 Tcm.264 V roce 2008 rovněž začala nová vlna průzkumných prací, 
během nichž byla odkryta tři nová naleziště zemního plynu.265 Nejdůležitější exportní 
destinací trinidadského LNG tradičně byly Spojené státy (více než 70 % celkového exportu), 
kam směřovalo v roce 2007 12,76 bcm, v roce 2008 potom 7,47 bcm. Podstatně nižší objemy 
poté do Španělska (cca 11% trinidadského exportu LNG) a dalších.266 V současnosti lze 
ovšem vzhledem k rozvoji těžby zemního plynu z nekonvenčních zdrojů v USA předpokládat 
uvolnění těchto objemů pro ostatní trhy, tedy i Evropu.  
 
Konsorcium Atlantic LNG Company, zahrnující BP, BG, Repsol-YPF, NGC TaT, Suez LNG, 
provozuje čtyři zkapalňovací jednotky v Point Fortin s produkční kapacitou 20,6 bcm ročně. 
Atlantic LNG dále zvažuje výstavbu páté a šesté zkapalňovací jednotky.267 
 
Ostatní 
Scénář DG Tren pro rok 2020 předpokládá, že mimo uvedených zemí bude do EU LNG 
směřovat také z SAE, Ománu, Jemenu, Angoly a Venezuely. V případě Ománu jsou ovšem 
                                                 
263 IEA: Natural gas review (2007) 
264 Atlantic LNG (2010), online text: http://www.atlanticlng.com/pages.aspx?pid=14  
265 BP: Beyond Petroleum Statistical Review (2008)  
266 BP: Beyond Petroleum Statistical Review (2008); BP: Beyond Petroleum Statistical Review (2009), s. 30 
267 Atlantic LNG (2010), online text: http://www.atlanticlng.com/pages.aspx?pid=14 
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patrné problémy s rozvojem dalších exportních kapacit a zvyšující se domácí spotřebou, 
podobně je tomu v případě SAE a Jemenu; všichni tito vývozci jsou navíc zaměřeni na 
pacifický trh.  Ačkoli ve Venezuele bylo založeno několik joint ventures pro LNG, vzhledem 
k mezinárodněpolitické pozici země lze předpokládat obtíže s rozvojem těchto projektů. 
Perspektivněji se proto jeví produkce LNG především v Angole, kde spolupracují kromě 
Chevronu a Sonangolu také evropské firmy BP a Eni. Zásadně by se měl potom zvýšit 
význam Austrálie s 2,51 Tcm ověřených konvenčních zásob a dalšími 7 Tcm zásob 
nekonvenčních, která v roce 2008 prostřednictvím LNG na pacifický trh dodala 20,24 bcm. 
V květnu 2007 ministr pro energetiku Ian MacFarlane dokonce prohlásil, že Austrálie má 
ambici stát se druhým či třetím nejvýznamnějším producentem LNG s 81,6 bcm vyvezeného 
LNG do roku 2015. Část těchto objemů by potom byla určena i pro evropský trh.268     
 

3.3.6. Středoevropský plynový hub v Baumgartenu (CEGH) 
 
CEGH je nejvýznamnějším plynovým hubem ve střední Evropě s kapacitou 16 bcm. 
Objem skladovací kapacity, geografická poloha a velmi dobrá interkonektivita rakouského 
tranzitního systému jej předurčují k tranzitu ruského plynu dále do západní a jižní Evropy 
(detailně viz referenční scénář). Provozovatelem CEGH i celého rakouského tranzitního 
systému je ÖMV Gas GmbH; tatáž společnost je rovněž obchodníkem kapacity hubu269. 
Vlastnické podíly drží čtyři společnosti: rakouská ÖMV (30 %), která měla před rokem 2008 
CEGH ve 100% vlastnictví; Gazprom Germania (30 %) a Centrex, společnost vlastněná 
Gazprombank (20 %) a od července 2010 také Vídeňská burza (20 %).270  
 
V roce 2009 byla v CEGH ustavena plynová komoditní burza271, která od prosince téhož roku 
obchoduje spotové kontrakty; v brzké době by měla zahájit rovněž obchodování s futures.272 
Znamená to vyšší transparentnost, standardizaci a automatizaci obchodování, které bylo před 
tím uskutečňováno výhradně na základě vzájemné, nezprostředkované dohody účastníků; tzv. 
OTC (over-the-counter). Dřívějšímu rozvoji spotového obchodování bránilo především 100% 
vlastnictví společností ÖMV, která nemohla působit jako nezávislý operátor a abscence 
cenových rozdílů způsobená dominancí jednoho zdroje – ruského plynu. Tato situace se 
začíná měnit, jednak vstupem Vídeňské burzy a také perspektivou napojení CEGH na nové 
zdroje plynu (Nabucco, LNG, Galsi); do této doby bude převážnou většinu likvidity 
(dodávek) poskytovat Gazprom, který tím současně má dosud určující vliv na výši cen. 
V současnosti v CEGH působí čtyři operátoři (TSOs): TAG pipeline company (většinově 
vlastněná italskou ENI), BOG (Baumgarten-Oberkappel Gasleitungsges, joint venture ÖMV 
Gas, E.ON Gastransport a Gaz de France), ÖMV Gas a slovenský Eustream. Vstup 
Gazpromu do CEGH vyvolal obavy související jednak s možným získáváním informací 

                                                 
268 Černoch – Dančák – Komůrková – Ocelík (2009): LNG: potenciál pro energetickou bezpečnost EU, MPU  
269 Obchodníkem na TAG a WAG jsou společnosti TAG GmbH, resp. BOG GmbH.  
270 ICIS Heren (2010): Austrian bourse buys 20 % in new central Europe gas hub, online text: 
http://www.icis.com/heren/articles/2010/06/17/9368985/gas/esgm/austrian-bourse-buys-20percent-in-new-
central-europe-gas-hub.html 
271 CEGH Gas spot market (2010), online text: http://www.cegh.at/index.php?id=99  
272 ICIS Heren (2010): Austrian bourse buys 20 % in new central Europe gas hub, online text: 
http://www.icis.com/heren/articles/2010/06/17/9368985/gas/esgm/austrian-bourse-buys-20percent-in-new-
central-europe-gas-hub.html 
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týkajících se obchodních informací ostatních společností obchodujících na CEGH a také vlivu 
Gazpromu na strategii rozvoje hubu – např. v souvislosti s plynovodem Nabucco273. Vladimir 
Socor (2008) v této souvislosti upozornil na tři možné cíle Gazpromu: 1) odepřít/omezit 
přístup středoevropským zemím k jinému než ruskému plynu; 2) využít Nabucco pro dodávky 
ruského plynu; a 3) prostřednictvím komoditní burzy se etablovat v roli tvůrce trhu ve střední 
(a snad i kontinentální) Evropě274.   
 
Dostatečně likvidní komoditní burza je jedním z předpokladů vzniku regionálního trhu. 
Dalšími podmínkami jsou rozvinutá přeshraniční infrastruktura a společná regulace. 
V případě zemí V4 (jsou s CEGH přímo spojeny trhy Maďarska a Slovenska, plánováno je 
také propojení s Českou republikou odkud by zemní plyn mohl proudit skrze plynovod 
Moravia dále do Polska. Třetí podmínku by v budoucnu mohl naplnit projekt ustavení 
regionálního provozovatele (NETS, New European Transmission System) iniciovaný 
maďarským MOL275. Lze ovšem očekávat, že jednotliví národní operátoři i obchodníci se 
k tomuto záměru budou stavět značně skepticky, ať už z důvodů obav ze zvýšení konkurence 
(obchodníci), či ztráty výsadního postavení na trhu (provozovatelé), institucionálních 
překážek apod. Projekt NETS byl zpočátku orientován na Balkán; konkrétně na trhy (a 
operátory) Chorvatska (Plinarco), Bulharska (Transgaz) a Bosny a Herzegoviny (BH-Gas), 
s nimiž měl maďarský operátor FGSZ vytvořit joint venture. Po ztroskotání těchto jednání 
MOL v současnosti zvažuje reorientaci NETS na země V4. Výhody ustavení regionálního 
integrovaného trhu jsou zřejmé, 1) koneční zákazníci si budou moci kupovat plyn od více 
dodavatelů, což dále zvýší tlak na dlouhodobé kontrakty; 2) posilování spotového trhu umožní 
vstup dalším obchodníkům, což dále podpoří investice do infrastrukty, zvýší likviditu trhu atd.   
 
Dodejme, že v roce 2007 činil podíl spotového obchodování cca třetinu celkové spotřeby 
v Evropě; z toho množství připadlo asi 10 % na bilaterální kontrakty. Registrované huby v EU 
v roce 2008 zobchodovaly přibližně 1 090 bcm, z cehož 836 bcm bylo na bázi OTC 
zobchodováno v NBP.276  
 

                                                 
273Mining reporter (2010): ÖMV: Vienna Stock Exchange invests in the CEGH, online text: http://www.mining-
reporter.com/index.php/component/content/article/427-omv-group/4032-omv-vienna-stock-exchange-invests-in-
the-central-european-gas-hub-cegh?directory=79 ; ICIS Heren (2008): Gazprom signs deal to take 50 % in 
Baumgarten hub operator CEGH, online text: http://www.icis.com/heren/articles/2008/01/28/9301958/gazprom-
signs-deal-to-take-50percent-in-baumgarten-hub-operator-cegh.html  
274 Socor, V. (2008): ÖMV joins with Gazprom to undercut Nabucco, online text: 
http://economie.moldova.org/news/analysis-omv-joins-with-gazprom-to-undercut-nabucco-91771-eng.html ; 
Socor, V. (2007): Austria´s ÖMV deal with Gazprom threatens Nabucco project, online text: 
http://www.jamestown.org/single/?no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=33177  
275 Laczkó, M. (2009): Gas Hub as a Source of Regional Market Development in the Central and Eastern 
European Region, 24th World Gas Conference - Buenos Aires, online text: 
http://www.igu.org/html/wgc2009/papers/docs/wgcFinal00700.pdf  
276 Laczkó, M. (2009): Gas Hub as a Source of Regional Market Development in the Central and Eastern 
European Region, 24th World Gas Conference - Buenos Aires, online text: 
http://www.igu.org/html/wgc2009/papers/docs/wgcFinal00700.pdf  
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3.4. Metodologie MEOS (Model ekonomické optimalizace sítě) 
 
Zelená kniha Evropské komise (2006) hovoří o třech základních cílech evropských 
energetických trhů: konkurence, bezpečnost dodávek a udržitelnost.277 V případě zemního 
plynu tyto tři vzájemně propojené cíle naráží na oligopolní charakter upstream sektoru určený 
nedostatečnou, ustupující domácí produkcí spolu s omezeným počtem externích zdrojů. 
Legislativa EU se proto soustřeďuje na posílení konkurence v downstream sektoru, což by 
mělo přinést i větší bezpečnost dodávek a udržitelnost. Evropský trh je tedy určen 
následujícími rysy: (1) selektivně rozmístěná centra domácí produkce, (2) geograficky různě 
vzdálené vnější zdroje, (3) maximální propojenost vnitro-evropského trhu umožňující 
konkurenci.  
 V takovém prostředí má modelování toků energií a energetických surovin velký 
potenciál. K dnešnímu dni byla vytvořena řada modelů soustřeďujících se na různé aspekty 
energetického trhu, které se v praxi využívají. Model NATGAS (autoři G. Zwart a M. Mulder, 
2006) se zabývá toky z místa produkce na trh, nebo z jednoho trhu na druhý. Model 
GASTALE1 (M. G. Boots, F. A. M. Rijkers a B. F. Hobbs, 2004) transportem z místa 
produkce na trh, GASTALE2 (R. G. Egging a S. Gabriel, 2006) transportem z místa produkce 
na trh a re-exportem na vedlejší trhy, GASTALE3 (W. Lise, B. F. Hobbs, F. van Oostvoorn, 
2007) transportem přímo z produkčního areálu na trh a reexportem na vedlejší trhy, 
GASMOND (F. Holz, C. von Hirschhausen, C. Kemfert) náklady na transport z místa 
produkce na evropský trh, EUGAS (D. Bothe, A. Seeliger, 2005) toky na tranzitních 
plynovodech za předpokladu dokonalé konkurence. 
  
MEOS (J. Tůmová, J. Osička, 2010) kombinuje východiska a cíle modelů GASMOND a 
EUGAS. Cílem MEOS je optimalizace toků v síti na základě jejích technických a 
ekonomických parametrů. Model pracuje s fyzickou sítí páteřních plynovodů regionů 

východní, střední, západní a jižní Evropy (oblasti 
nevýznamné pro toky zemního plynu v regionu 
V4 jsou záměrně opomenuty) a jejich technicko-
ekonomickými parametry (kapacita, směr, délka 
a cena transportu). Cílem modelu je určit situaci, 
kdy je požadované množství transportováno ze 
zdrojových oblastí na cílové trhy za minimálních 
nákladů: tedy maximalizovat využití zdrojů a 
tras s nejnižšími náklady na produkci a transport. 
Model tedy určuje ekonomické tlaky na alokaci 
komodity v síti. MEOS proto pracuje 
s předpokladem dokonalé konkurence, garance 
TPA278 a záměrně opomíjí politicky motivované 
ingerence do transportu. Ze stejného důvodu 
jsou v algoritmu opomenuty i dlouhodobé 

kontrakty, neboť srovnáním reálných a namodelovaných toků lze určit i ekonomické motivy 
pro jejich renegociaci.  
                                                 
277 Evropská komise: Green paper: A European strategy for sustainable, competitive and secure energy. 2006. 
Brusel. 
278 Third Party Access – přístup třetích stran 

Cílem modelu MEOS je: 
� Nalézt ekonomicky optimální 

vytížení zdrojů a transportních 
tras. 

� Odhalit ekonomické motivy pro 
alokaci zemního plynu v dané 
síti. 

Cílem modelu MEOS není: 
� Vyčíslit fyzické toky plynu 

v dané síti pro daný rok. 
� Odhalit politické motivy pro 

alokaci zemního plynu v dané 
síti. 



 
 
 

107 
 

 
Srovnání skutečných a simulovaných toků pro rok 2008 (referenční scénář) ukazuje, že tato 
ekonomická racionalita je klíčovým prvkem a jakýmsi základem pro výslednou podobu 
reálných toků. Simulované objemy se s těmi skutečně tranzitovanými shodují v rozmezí 66 až 
93 %, což ukazuje, že podíl ekonomické racionality na rozhodnutí o podobě toků v síti je 
minimálně dvoutřetinový. Zbylých 7 až 33 % je určeno vyjednávací pozicí (schopností 
odběratele přinutit dodavatele ke snížení marže) a politickými motivy (rozhodnutí dodavatele 
sledovat při výběru tranzitní trasy jiné než ekonomické cíle). 
 

Přeshraniční toky do země (2008) 
Země odkud skutečné 

(EWI) 
MEOS kam skutečné 

(EWI) 
MEOS 

Rakousko 
Slovensko 38,4 44,6 Německo 2,4 0 
   Maďarsko 2,3 0 
   Itálie 25,0 36 

ČR Slovensko 30 22,4 Německo 21,4 13,7 
Německo Rakousko 2,4 0 Švýcarsko 11,9 12,8 
 ČR 21,4 13,7    
 Holandsko/Norsko 45,0 68    
 Polsko 28,0 24,1    
 
Vedle zpracování referenčního scénáře (situace k roku 2008) model pracuje s kombinací dvou 
nabídkových, dvou poptávkových a pěti infrastrukturních scénářů. K vypracování 
referenčního a nabídkových scénářů byly použity zejména statistiky IEA, BP a Business 
Monitor International (BMI), dále data od národních operátorů transportních sítí (TSO) a 
Evropské plynové infrastruktury (GTE). 
 Pro poptávkové scénáře byly využity analýzy Oil and Gas od BMI, predikce 
kolínského Institutu pro ekonomii a energetiku (EWI), Evropského sdružení operátorů 
(ENTSOG) a Evropského sdružení regulátorů (ERGEG). 
 Infrastrukturní scénáře vycházejí z dat národních TSO, popřípadě národních 
regulátorů, dále GTE, Evropské LNG infrastruktury (GLE), IEA, BP, Sekretariátu 
Energetické charty, analýz Francouzského institutu pro mezinárodní vztahy (IFRI) a 
společnosti Arthur D. Little. 
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3.5. Metodologie indexů 
 
Indexy umožňují vyčíslit dílčí parametry dodávkových scénářů tak, aby je bylo možné mezi 
sebou porovnat. Modelová situace pro práci s indexy je 90% vytíženích všech importních tras 
směřujících do České republiky. V praxi by taková situace pochopitelně vzhledem k hodnotě 
spotřeby ČR nebyla možná, nicméně pro potřeby vyčíslení indexů nabízí minimální zkreslení. 
Tento přístup byl v minulosti úspěšně testován například ve studii Rolanda Lajtaie (KPMG 
2009).279 
 V případě scénářů pracujících s plynovody South Stream a Nabucco se předpokládá 
vybudování propojení Břeclav – Baumgarten (LBL) v jeho plánované podobě: kapacita 6,6 
bcmy, který by využití plynu z těchto potrubí umožňoval. 
 
Hirschman-Herfindahlův index 
Hirschman-Herfindahlův index (HH) je v našem případě sumou druhých mocnin 
percentuálních podílů zdrojů (tras) na celkových dodávkách. Nabývá hodnot 0 značící 
dokonalou distribuci až 10 000 (1002) značící úplnou koncentraci. Index je dobře využitelný 
pro vyčíslení a porovnání variant zásobování energetickými surovinami z různých zdrojů po 
různých trasách.  
 
Index nahraditelnosti 
Tento index vynahrazuje nedostatek HH indexu, kterým je omezené pokrytí problematiky 
dominance jednoho zdroje. Index nahraditelnosti značí percentuální vymezení objemu 
nejvýznamnějšího zdroje (transportní trasy), které jsou schopny ostatní zdroje (transportní 
trasy) pokrýt ze svých volných kapacit. V podstatě tedy konstruuje situaci, kdy dojde 
k výpadku nejvýznamnějšího zdroje (trasy) a hodnotí schopnost těch ostatních tento zdroj 
(trasu) nahradit. Čím vyšší index je, tím vyšší je nahraditelnost v daném rozložení dodávek. 
 
Index spolehlivosti 
Index spolehlivosti doplňuje spíše kvalitativní pohled na hodnocení daného scénáře. Jedná se 
o vážený průměr rizikového ratingu pro jednotlivé zdrojové či tranzitní státy. Čím vyšší je 
index spolehlivosti, tím menší je pravděpodobnost výpadků dodávek ve zdrojích či na trasách. 
Pro zpracování tohoto indexu byla využita hodnocení „Country Risk“ od Business Monitor 
International. 
 
Index nákladů 
Tento index je tvořen váženým průměrem cen jednotlivých importních variant. Každá 
varianta je určena kombinací cen produkce a transportu po příslušné trase jedné jednotky (1 
000 m3, tady jednoho tcm) plynu do cílové stanice, jíž jsou hranice České republiky nebo 
Středoevropský plynový uzel CEGH v Baumgartenu. Nižší index logicky znamená nižší 
náklady na těžbu a transport. Do indexu nákladů se vzhledem k jejich subjektivní povaze 
nezapočítává marže prodejce ani vyjednávací pozice odběratele. Index tak pracuje s pevným 
cenovým základem, a nikoliv s konečnými cenami na přeshraniční předávací stanici, neboť ty 
jsou často výsledkem komplikovaného politického vyjednávání a dalších faktorů a liší se stát 
od státu. 
                                                 
279 Lajtai, R.: Nabucco Vs. South Stream: The Effects And Feasibility In The Central And Eastern European 
Region. KPMG 2009. 
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3.6. Scénáře nabídky (2020) 
 
PNG scénáře 
V PNG280 infrastrukturních scénářích (2-5) je důraz kladen na dodávky potrubní 
infrastrukturou. Tyto scénáře předpokládají zvýšení poptávky po LNG a doběh investičního 
cyklu s následným růstem cen LNG zpět na úroveň před hospodářskou krizí. PNG scénáře 
tedy pracují s cenovou úrovní roku 2008. 
 
Dostupné objemy a ceny u producentů pro PNG scénáře, 2020 (DG TREN, OME 2001, 
IEA: WEO 2010, odhad autorů) 
 objem  

(bcm ročně) 
cena produkce 

(€/tcm) 
cena transportu 

(€/tcm) 
Rusko (Jamal - Německo) 

196 70 

35,7 
Rusko (Transgas – Německo) 56,5 
Rusko (Nord Stream – HSK) 42 
Rusko (South Stream - CEGH) 106 
Norsko/Holandsko (na české hranice) 115 76 21 
Severní Afrika (Itálie) 163 53 6,2 
LNG (Katar, SAE, Oman, Jemen) 68 163 - 
Kaspické moře, Irák (Nabucco – 
CEGH)281 

40 43 77 

 
Kapacita regasifikačních terminálů pro PNG scénáře, 2020 
země regas. kapacita (bcmy) objem dodávek (bcmy, utilizace 50 %) 
Itálie 28 14 
Chorvatsko 0 0 
Polsko 0 0 
Německo 0 0 
Celkem 28 14 
Celková cena: 163 €/tcm 

 

                                                 
280 Pipeline Natural Gas 
281 Scénáře obsahující plynovod Nabucco předpokládají dostatečnou nabídku v regionu pro uskutečnění projektu. 
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LNG scénář 
LNG scénář (6) pracuje s předpokladem udržení nižších cenové hladiny LNG ve srovnání 
s PNG, tedy s cenovou úrovní roku 2010. 
 
Dostupné objemy a ceny u producentů pro LNG scénář, 2020 (DG TREN, OME 2001, 
IEA: WEO 2010, odhad autorů) 
 objem 

(bcmy) 
cena produkce 

(€/tcm) 
cena transportu 

(€/tcm) 
Rusko (Jamal - Německo) 

196 70 

35,7 
Rusko (Transgas – Německo) 56,5 
Rusko (Nord Stream – HSK) 42 
Rusko (South Stream – CEGH) 106 
Norsko (na české hranice) 115 76 21 
Severní Afrika (Itálie) 163 53 6,2 
LNG (Katar, SAE, Oman, Jemen) 68 109 - 
Kaspické moře, Irák (Nabucco – CEGH) 40 43 77 

 
Kapacita regasifikačních terminálů pro LNG scénář, 2020 (GLE2010) 
 
Země Regas. kapacita (bcm) Objem dodávek (bcmy, utilizace 50 %) 
Itálie 48 24 
Chorvatsko 16 8 
Polsko 8 6 (75 %) 
Německo 8 4  
Celkem 80 42 
Celková cena: 109 €/tcm (4 $/MMBtu) 

 
3.7. Scénáře poptávky (baseline a high demand) 

 
Poptávka v zemích V4 pro různé scénáře (EWI, BMI, ENTSOG) 
 2008 Referenční 2020 Baseline 2020 High Demand 
ČR 8,7 9,1 13,8 
Slovensko 5,7 7,2 8,5 
Polsko 13,9 19,6 20,7 
Maďarsko 12 16,5 21 

 
Vedle referenčního scénáře založeného na situaci z roku 2008 jsou ve studii použity dva 
poptávkové scénáře pro rok 2020. Optimistický scénář založený na nižších predikcích 
extrapolace stávajícího stavu je označen jako Baseline scénář, druhou část spektra tvoří High 
Demand scénář počítající například s výstavbou plynových elektráren v České republice. 
Spotřeba zemí V4 je v něm pochopitelně vyšší. 
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3.8. Infrastrukturní scénáře 
 
Cílem studie je nalézt optimální variantu budoucí infrastruktury pro ČR. Zároveň ale také 
důsledky méně preferovaných možností, a umožnit tak zpracování komplexní sady 
doporučení pro definici ideální varianty, ale také pro adaptaci na ty sub-optimální. K tomu 
bylo vytvořeno 5 různých infrastrukturních scénářů pokrývající ty nejpravděpodobnější, 
popřípadě ve svých důsledcích nejvýraznější možnosti budoucího nastavení středoevropského 
zásobování a tranzitu. Referenční scénář slouží jako vodítko pro srovnání výsledků analýzy 
predikovaných scénářů. 
 
Na následujícím obrázku jsou schematicky zaznačeny existující a plánované plynovodní sítě: 
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Detailní vymezení scénářů lze nalézt v následující tabulce: 
 

Scénář Potrubní infrastruktura Ceny LNG Nord Stream Nabucco South Stream S-J propojení 
1. Referenční     úroveň 2008 
2. NS x    úroveň 2008 
3. NS, N x x   úroveň 2008 
4. NS, SS x  x  úroveň 2008 
5. NS, N, SS x x x  úroveň 2008 
6. LNG x   x úroveň 2010 

 
3.7.1. Charakteristika trans-regionální infrastruktury pro referenční scénář (1) 

 
Tranzitní infrastruktura a kapacita zásobníku zemí V4 je popsána a zhodnocena v příslušných 
SWOT analýzách. Souhrnně lze říci, že země V4 jsou (dosud) důležitými tranzitéry 
ruského zemního plynu, neboť jimi prochází dva hlavní tranzitní systémy Ruské federace; tj. 
systém Transgas a systém Jamal. Celková technická kapacita těchto systému je na vstupu 
do zemí V4 (Slovensko, Maďarsko, Polsko) cca 131 bcm; objem tranzitu se pohybuje kolem 
100 - 110 bcm (Slovensko cca 65 bcm; Česká republika cca 25 bcm; Maďarsko 3 bcm a 
Polsko 15 bcm).  
 

Tranzit zemního plynu z Ruska do Evropy přes Ukrajinu282 
Plynovod Kapacita Ložiska Trasa/tranzitní země 
Bratrství 30 bcm Urengoj Rusko – Ukrajina – Moldávie – Rumunsko – 

Bulharsko – Turecko 
Sojuz 30 bcm Orenburg Rusko – Ukrajina  
Tranzitní plynovod 
(Transgas) 

40 bcm Urengoj Rusko – Ukrajina – Slovensko – ČR – Německo 
Rusko – Ukrajina – Maďarsko 

Progres 30 bcm Jamburg Rusko – Ukrajina – Slovensko – ČR – Německo 
Polární záře 25 bcm Urengoj Rusko – Bělorusko – Ukrajina – Polsko 
Celkem 155 bcm  

Tranzit zemního plynu přes Ukrajinu: výstup283 
Výstup Kapacita Tranzit (2008) 
Polsko 5 bcm  4,8 bcm 
Slovensko 92,6 bcm 75,4 bcm 
Maďarsko 13,2 bcm 12,1 bcm 
Rumunsko 4,5 bcm 2 bcm 
RUM (přes Moldávii) 26,8 bcm 22,5 bcm 
Rusko 32,5 bcm 0 bcm 
Celkem 174,6 bcm 116,8 bcm 

                                                 
282 Victor, D. – Jaffe, A. – Hayes, M. (2007): Natural Gas and Geopolitics, Cambridge University Press; Litera, 
B. (2003): Rusko-ukrajinské produktovody a střední Evropa, Eurolex Bohemia; Pirani, S. (2007): Ukraine´s Gas 
Sector, Oxford Institute for Energy Studies, online text: http://www.oxfordenergy.org/pdfs/NG21.pdf 
283 Ukrainian Gas Transmission System (UGTS), Priority Objects, Modernisation and Reconstruction. 2009, 
online text: http://ec.europa.eu/external_relations/energy/events/eu_ukraine_2009/bekker_en.pdf  
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Transgas Jamal 
Délka 
Rusko 
Ukrajina 
Slovensko 
Česká republika 

 cca 4 300 km 
 cca 2 000 km 
 cca 1 200 km 
 cca 400 km 
 cca 380 km 

Délka 
Rusko 
Bělorusko 
Polsko 
Německo 

 4 525 km 
 2 932 km 
 575 km 
 680 km 
 338 km  

Kapacita 
Maďarsko 
Polsko 
Slovensko 
Česká republika 

 
13,2 bcm 
5 bcm 
92,6 bcm 
42 bcm 

Kapacita 
Bělorusko 
Polsko 

 
32,3 bcm 
32,3 bcm 

Trasa/tranzitní 
země 

Rusko – Ukrajina – 
Slovensko – ČR – 
Německo; 
Rusko – Ukrajina – 
Maďarsko – Srbsko 

 Rusko – Bělorusko – 
Polsko – Německo 

Provozovatelé Gazprom, UkrTransGaz, 
Eustream, NET4GAS, 
FSGZ, E.ON 
Gaztransport, Wingas 
Transport  

 Gazprom, Beltransgaz, 
EuRoPol Gaz S.A., 
Wingas GmbH & Co. 
KG. 

Dodávky (2008): 
Česká republika 
Maďarsko  
Polsko  
(přes Drozdowicze) 
Slovensko 

24,6 bcm 
7,5 bcm 
7,3 bcm 
4,8 bcm 
 
6,3 bcm 

Dodávky (2008): 
Polsko 
Německo 
 

18,6 bcm  
3,9 bcm 
14,7 bcm 

Import Běloruska (21,1 bcm v roce 2008) jde 
z převážné části mimo systém Jamal 

Poplatky za tranzit 
na hranice: 
České republiky 
Německa 

 
 
50 €/tcm 
56,5 €/tcm 

Poplatky za tranzit 
na hranice: 
Německa 
ČR (HSK) 

 
 
36 €/tcm 
51 €/tcm 

Propojení (V4): 
Velké Kapušany 
(UKR-SVK) 
Drozdowice  
(UKR-POL) 
Beregdaroc 
(HUN-AU) 
Lanžhot  
(SVK-CZ) 
Mosonmagyarovar  
(HUN-AU) 
Kiskundorozsma 
(HUN-SRB) 
Hora Sv. Kateřiny 
(CZ-GER) 
Waidhaus (CZ-GER) 

 
92,6 bcm 
 
5 bcm 
 
13,2 bcm 
 
52,6 bcm 
 
4,4 bcm 
 
3,3 bcm 
 
21 bcm 
 
35 bcm 

Propojení (V4): 
Wysokoje  
(BEL-PL) 
Kondratki  
(BEL-PL) 
Malnow  
(POL-GER) 

 
20 bcm 
 
30 bcm 
 
14 bcm 
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CEGH v Baumgartenu a rakouský tranzitní systém 
Kapacita CEGH 15 bcm 
Max. objem obchodovaného plynu  cca 2 bcm měsíčně 
Tranzitní plynovody Spojení Délka Kapacita 
WAG (West-Austria-Gas-Pipeline)  GER-AU 245 km 9,6 bcm 
TAG (Trans-Austria-Gas-Pipeline) AU-IT 380 km 44,3 bcm 
HAG (Hungaria-Austria-Gas-Pipeline) HUN-AU 45 km 4,4 bcm 
SOL Southeast-Pipeline) AU-SLO-CHOR 26 km 3,3 bcm 
KIP (Kittsee-Petrzalka-Gas-Pipeline) AU-SVK 4 km 1 bcm 
PW (Penta-West-Gas-Pipeline) AU-GER-F 95 km 4 bcm 
Provozovatel (včetně CEGH) ÖMV Gas GmbH  
Objem tranzitu v celé soustavě cca 47 bcm ročně 
 

 
 
Tranzitní systém přivádějící ruský zemní plyn do Evropy přes Ukrajinu se sestává z pěti 
hlavních plynovodů, které byly do provozu uváděny postupně již od konce šedesátých let. 
Prvním z nich byl plynovod Bratrství (v roce 1967) a poté Tranzitní plynovod (TP), jenž 
byl postupně rozšiřován o další paralelní fáze. V roce 1979 byl potom do provozu uveden 
plynovod Sojuz, spojující TP s ložisky v oblasti Orenburgu. V současnosti Ukrajinou 
prochází pět hlavních tranzitních plynovodů. Celková kapacita plynovodů na vstupu je 288 
bcm, na výstupu 178 bcm; kapacita Užhorodu/Velkých Kapušan, předávacího bodu pro 
tranzit na Slovensko a dále do České republiky a Německa je 92,6 bcm. Operátorem 
přenosové soustavy je společnost UkrTransGas. Ukrajina rovněž disponuje 13 zásobníky 
zemního plynu s kapacitou 34,5 bcm, které spravuje společnost Naftohaz.284 Ukrajinou 

                                                 
284 Jakubik, M. (2006): Ukraine as an energy transit country to the EU, online text: 
http://enp.wsiz.rzeszow.pl/referaty/maciej_jakubik.ppt ; Pirani, S. (2007): Ukraine´s Gas Sector, Oxford Institute 
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prochází do Evropy také středoasijský plyn (z Ázerbájdžánu, Kazachstánu, Turkmenistánu a 
Uzbekistánu); drtivá většina ruských reexportů je ovšem spotřebována zde. V roce 2008 činil 
objem těchto reexportů 58 bcm, z čehož celých 55 bcm připadlo na ukrajinskou spotřebu; 
zbylé množství bylo reexportováno dále do Evropy.285 Od roku 2009 objem 
reexportovaného středoasijského plynu výrazně klesnul v důsledku diverzifikace exportu 
Turkmenistánu (a následné turkménsko-ruské roztržce) a Ázerbájdžánu.286  
 
Stavbu systému Jamal coby nového exportního koridoru začal Gazprom zvažovat v roce 
1992. V roce 1993 byly podepsány mezinárodní dohody s Běloruskem a Polskem o výstavbě 
a o rok později se Jamal stal jedním z prioritních projektů EU a součástí trans-evropské sítě 
(TEN). Provoz byl spuštěn v roce 1996; plné technické kapacity 32,3 bcm bylo dosaženo po 
dokončení kompresní stanice v Torzhoku v roce 2005. V současnosti je Jamal jediným 
tranzitním potrubím spojujícím zdrojové oblasti na západní Sibiři s Evropou neprocházejícím 
přes Ukrajinu. Ruská a Běloruská část plynovodu je vlastněna a provozována společností 
Gazprom, zatímco polská část je vlastněna a provozována společností EuRoPol Gaz S.A., tj. 
joint venture polské PGNiG, Gazpromu (obě společností po 48 %) a polské Gas-Trading S.A. 
(4% podíl). Na území Německa je tento systém (JAGAL287) v Rückendorfu spojen s potrubím 
STEGAL288 (propojujícím JAGAL se systémem Transgas a rovněž potrubím MIDAL289 
přivádějícím plyn z oblasti Severního moře); operátorem je společnost Wingas290.291    
 
Mimo těchto dvou hlavních trasy Rusko exportuje zemní plyn do Evropy ještě plynovodem 
Blue Stream s kapacitou 16 bcm, který vede po dně Černého moře do Turecka (utilizace je 
10 bcm).  
 
V Baumgartenu, horním Rakousku se nachází jeden z nejdůležitějších plynových hubů 
v Evropě s celkovou kapacitou cca 15 bcm. Tento hub (CEGH) se využívá především pro 
uskladnění ruského (ale také norského) zemního plynu, stejně jako (v menší míře) zemního 
plynu z dalších zemí. Geografická poloha, objem zásobníku a rozvinutá tranzitní 
infrastruktura činí z CEGH velmi dobré místo k předávání zemního plynu mezi zeměmi 
východní a jihovýchodní Evropy a zeměmi západní Evropy, kde se nacházejí největší 
spotřebitelské trhy. Strategický význam CEGH je tedy zřejmý. Pro západní Evropu je 

                                                                                                                                                         
for Energy Studies, online text: http://www.oxfordenergy.org/pdfs/NG21.pdf ; Ukrainian Gas Transmission 
System (UGTS), Priority Objects, Modernisation and Reconstruction. 2009, online text: 
http://ec.europa.eu/external_relations/energy/events/eu_ukraine_2009/bekker_en.pdf  
285 Kremlin Inc. (2008): Gazprom step sup gas rhetoric following Ukraine´s steps toward removing 
intermediaries, online text: http://kremlininc.wordpress.com/2008/02/09/gazprom-steps-up-gas-rhetoric-
following-ukraines-steps-toward-removing-intermediaries/  
286 Radio Free Europe (2009): Pipeline Explosion Raises Tensions Between Turkmenistan, Russia, online text: 
http://www.rferl.org/content/Pipeline_Explosion_Stokes_Tensions_Between_Turkmenistan_Russia/1608633.ht
ml  
287 Jamal-Gas-Anbindungs-Leitung 
288 Sachsen-Thüringen-ErdGAs-Leitung 
289 Mitte-Deutschland-Anbindungs-Leitung  
290 Společnost Wingas je joint venture společností Wintershall (65%), Gazprom (35%), Ruhrgas (E.On) a 
Verbundnetz Gas AG (VNG). Kontroluje většinu klíčové potrubní infrastruktury v Německu. EIA: Energy 
Information Agency (2004), Germany: Country Analysis Briefs, online text: http://www-
personal.umich.edu/~twod/oil-ns/articles/eia/germany.html  
291 Wingas (2010): Siberian energy for Germany, online text: http://www.wingas.de/jagal.html?&L=1  
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důležitý z hlediska tranzitu ruského plynu, zatímco pro země východní Evropy může v brzké 
budoucnosti znamenat významný diverzifikační zdroj (např. tranzit plynu z Nabucca, nebo 
LNG Adria). Plyn přichází do Baumgartenu ze tří směrů; ze západu je hub napojen na 
plynovod WAG, z jihu na plynovod TAG a z jihovýchodu na plynovody HAG a KIP. Na 
TAG je poté napojen ještě tranzitní plynovod SOL směřují do Slovinska a Chorvatska, na 
WAG zase PW, jímž proudí (napojení na MEGAL) ruský plyn do Německa a Francie. WAG 
a TAG jsou rovněž využívány pro dodávky pokrývající spotřebu Rakouska (8,1 bcm v roce 
2008). Všechny tyto plynovody, s výjimkou PW (zprovoznění od dubna 2011), mají reverzní 
toky. Objem tranzitu procházející touto soustavu je cca 47 bcm ročně; CEGH prochází cca 
30 % všeho ruského zemního plynu určeného pro západní Evropu a je schopen fyzicky 
obchodovat asi 2 bcm měsíčně.292  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
292 A Guide to Central European Gas Hub (2010), online text: 
https://www.gashub.at/downloads/CEGH_Guide.pdf ; Gas Centre Database (2010): Austrtia, online text: 
http://www.gascentre.unece.org/ungcpubdb/AT_0.html 
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Vizualizace toků pro referenční scénář (šířka linie určuje kapacitu, barva utilizaci):293 
 

 
 

                                                 
293 Podklady pro vizualizaci pocházejí ze serveru mapy.cz 
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3.7.2. Charakteristika trans-regionální infrastruktury pro scénáře 2 – 5 
 
 Nord Stream South Stream Nabucco 
Délka 1220 km 3700 km (1000 km offshore) 3300 km 

Kapacita 
(bcm) 

Offshore 55 bcmy 
NEL 20 bcmy 
OPAL 35 bcmy 
Gazelle 35 bcmy 

63  31  

Dokončení první fáze 2011 
druhá fáze 2012 2015 první fáze 8 bcm (2015) 

druhá fáze 31 (po 2020) 

Potenciální 
zdroje Rusko (Južno-Ruskoje) Rusko 

Ázerbájdžán, 
Turkmenistán, Irák, Irán, 
Egypt 

Náklady €7,4 mld. €15 – 24 mld. €7,9 mld. 

Hlavní cíle 
přímé spojení s klíčovými 
trhy v Evropě, redukce vlivu 
tranzitních zemí 

utlumení zájmu EU o 
Nabucco, diverzifikace 
ruského vlivu v EU, posílení 
ruského vlivu na Balkáně 

přímé spojení EU – 
kaspické zdroje, redukce 
ruského vlivu ve východní 
Evropě 

Tranzitní 
země x 

Bulharsko, Srbsko, Maďarsko, 
Řecko, Chorvatsko, 
Slovinsko, Rakousko 

Turecko, Bulharsko, 
Rumunsko, Maďarsko, 
Rakousko 

Tranzitní 
poplatky  
(destinace) 

42 €/tcm (Hora Sv. Kateřiny) 106 €/tcm (CEGH) 77 €/tcm (CEGH) 

Stav ve výstavbě probíhající mezivládní jednání mezivládní jednání 
dokončena 

Zúčastněné 
společnosti 

OAO Gazprom (51%), 
Wintershall Holding GmbH 
(15,5%), E.ON Ruhrgas AG 
(15,5%), N.V.Nederlandse 
Gasunie (9%), GDF Suez 
S.A. (9%) 

OAO Gazprom (40 %), Eni 
SpA (40 %), EdF S.A. (20 %) 

OMV, MOL, Transgaz, 
Bulgargaz, BOTAS, RWE 
(po 16,6 %) 

Vstupní body 
pro V4 HSK (CZ) – větev Gazelle Maďarsko (srbské hranice u 

města Subotnica) 
Maďarsko (trasa Arad – 
Szeged) 

Výstupní 
body pro V4 

Waidhaus (CZ) – větev 
Gazelle 

Maďarsko (větev 1: směr 
Baumgarten; větev 2: směr 
Lublaň) 

Maďarsko (trasa Györ – 
Baumgarten) 
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Nord Stream je v současné době pilotním diverzifikačním projektem Ruské federace. Také je 
nejdelším ruským plynovodem od konce 80. let a nejdelším podmořským plynovodem vůbec. 
Myšlenka přímého propojení ruského a německého území vznikla již v 90. letech, studie 
proveditelnosti byla zahájena dokonce už v roce 1997. Na významu nabrala v souvislosti 
s plynovými spory mezi Ruskem a tranzitními státy. Dvě běloruské (2004 a 2007) a dvě 
ukrajinské (2006 a 2009) krize jednoznačně potvrdily potřebu změnit způsob fungování 
východoevropského tranzitu, popřípadě jeho trasy. Vývoj vztahů s tranzitními státy znamenal 
postupné opouštění plánovaných rozšíření stávajících kapacit. Výstavba druhé větve 
plynovodu Yamal (oblast Yamal – Bělorusko – Polsko – Německo) o kapacitě 23 bcmy byla 
navzdory jednoznačně nejnižším nákladům zrušena stejně jako dlouho zvažovaný plynovod 
Rusko – Lotyšsko – Litva – Polsko – Německo (Amber). Růst spotřeby evropských států měl 
být místo nich kryt přímým spojením bez nutnosti dohod s tranzitními státy. 
 
Plynovod Nabucco je v posledních letech podstatnou součástí posílení tzv. jižního koridoru 
a klíčovým prvkem plánované čtvrté zásobovací tepny (po Norsku, severní Africe a Rusku). 
Nabucco je průlomový projekt hned v několika směrech. Jedná se například o první 
plynovod iniciovaný spotřebiteli a vedený od spotřebitelů k producentům; a také, díky 
svému geopolitickému významu, o první projekt, ve kterém se EU stává konkurentem 
regionálních velmocí v kontraktování kaspických zdrojů. Za původní myšlenkou plynovodu, 
sahající až do roku 2002, stálo kromě diverzifikace východních zdrojů a transportních cest 
také idea přímého napojení středoasijských zemí, které byly po rozpadu Sovětského svazu 
částečně vnímány jako jakási „druhá Nová Evropa“, na světový a evropský trh. Jejich 
demokratická tranzice by tak dostala nový impuls. V dalších letech byla potřeba čtvrté 
zdrojové oblasti akcentována napjatým světovým trhem s ropou (jejíž ceny se do cen plynu 
významně promítají) a zejména výpadky ruských dodávek do pobaltských zemí a zemí 
východní Evropy.294 Tyto události vyvolaly v řadě členských zemí EU pochyby nad 
udržitelností současného stavu plynového zásobování. Cestu pro Nabucco “vydláždily“ 
dřívější infrastrukturní projekty ropovod Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC) a plynový interkonektor 
Turecko-Řecko(-Itálie) – ITG(I). BTC ukázal, že propojení kaspických zemí se světovými 
trhy ne-ruskou cestou je možné a ITG již dnes spojuje Ázerbájdžán s řeckým trhem.  
 
South Stream má tři základní cíle: jednak sleduje Nord Stream ve snaze (1) omezit 
důležitost ukrajinského tranzitu; (2) pomáhá udržovat ruskou importní pozici vůči zemím 
střední Asie a (3) rovněž napomáhá udržovat ruskou exportní pozici vůči evropskému trhu, 
jinými slovy, limituje odhodlanost EU i přímo zúčastněných zemí k uskutečnění projektu 
Nabucco.  
 

                                                 
294 Jako například Lotyšsko 2003, Litva 2006, ČR  2008, nebo rusko-ukrajinská plynová krize z ledna 2009. 
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3.7.2.1. Nord Stream 
 
Trasa 
Ruská část plynovodu začne v uzlu Gryazovets (zhruba 500 km severovýchodně od Moskvy), 
odkud se plyn dopraví do přístavu Vyborg na pobřeží baltského moře. Následuje 1220 km 
podmořského plynovodu do Griefswaldu v Německu. Zde se plynovod rozdělí na dvě větve: 
NEL (20 bcmy) vedoucí podél pobřeží do uzlu v Rehdenu a OPAL (35 bcmy), který překříží 
plynovody Jagal (německé napojení na tranzitní plynovod Jamal) a Stegal v uzlu Hora Svaté 
Kateřiny, odkud v podobě spojky Gazelle propojí HSK a západočeský Weidhaus. 
 
Milníky 
V letech 1997 – 1999 proběhla studie proveditelnosti, společnost North European Gas 
Pipeline Company (v roce 2006 přejmenovaná na Nord Stream AG) je podílníky OAO 
Gazprom, BASF SE a E.ON AG založena až v roce 2005. O tři roky později k projektu 
přistoupila nizozemská N.V. Nederlandse Gasunie. Též byla dokončena jednání s dodavateli 
zemního plynu. V roce 2009 byla provedena studie environmentálních dopadů plynovodu na 
prostředí baltského moře a následně uděleny povolení k výstavbě v rámci dánských vod a 
v rámci exkluzivních ekonomických zón Švédska a Finska. Koncem roku společnost obdržela 
povolení od Německa a Ruska. Krátce po zahájení pokládání první trasy potrubí (duben 
2010), vstoupila do konsorcia Nord Stream AG francouzská GDF Suez S.A. Dokončení a 
spuštění první linie se předpokládá na rok 2011, kompletní provoz na rok 2012.295 
 
Zdroje 
Prioritní status projektu dokazuje mimo jiné i fakt, že Gazprom předem specifikoval 
ložiska, ze kterých bude plyn do potrubí dodáván: pro první větev Gazprom počítá s polem 
Južno-Ruskoje; druhá větev měla, vedle poloostrovu Jamal a zálivu Ob-Taz, původně přinášet 
plyn i z pole Štokman, jehož vývoj, už tak zpožděný za plánovaným spuštěním Nord Streamu, 
byl odložen nejdříve na rok 2016.296 Vývoj poptávkové křivky v Evropě nicméně naznačuje, 
že celková kapacita Nord Streamu by mohla nalézt plného uplatnění až kolem roku 2020. 
Navzdory výhledu z poloviny dekády, který budoucí ruské produkční možnosti viděl spíše 
pesimisticky,297 v současné době převládají spíše optimistická hodnocení.298 Do roku 2020 se 

                                                 
295 Nord Stream: Project Milestones. On-line text. Dostupné z: 
 http://www.nord-stream.com/en/the-pipeline/milestones.html  
296 Socor, V.: Nord Stream Downloads Financial Risks on German and Italian Governments. Eurasia Daily 
Monitor, 22. 3. 2010, on-line text: 
(http://www.jamestown.org/programs/edm/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=36182&tx_ttnews%5BbackPid%
5D=27&cHash=1cca4b3b67) 
Socor, V.: Shtokman Gas Project Postponed: Implications for Russia, Europe and the US. Eurasia Daily 
Monitor, 9. 2. 2010, on-line text: 
(http://www.jamestown.org/programs/edm/single/?tx_ttnews[tt_news]=36024&tx_ttnews[backPid]=484&no_ca
che=1) 
297 Viz například: 
Clark, D.: Putin’s power struggle: we cannot let Russia use its domination of energy supplies, The Guardian, 29. 
11. 2006, on-line text: 
(http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2006/nov/29/comment.eu) 
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Rusku nabízí několik možností, jak dostát svým závazkům: (1) rozvinout těžbu z odložených 
polí; (2) zvýšit importy z oblasti střední Asie; (3) otevření nových polí (především oblasti 
poloostrova Jamal, pole Štokman, východosibiřská oblast). Tento scénář tedy počítá 
s dostatkem plynu na ruské straně. 
 
Finance 
Předpokládané náklady podmořské části plynovodu byly kvůli dražším úvěrům během roku 
2010 zvýšeny ze 7,4 miliard € na 8,8 miliard €.299 Ty plánuje společnost pokrýt z 30 %, 
přičemž zbylých 70 % zdrojů by měly poskytnout soukromé banky a kreditní agentury. 
V březnu 2010 byla dokončena první fáze financování, která za účasti tří kreditních agentur a 
27 bank přinesla projektu celkem 3,9 miliard €.300 
 
Opozice baltských států 
Pro východoevropské a baltské státy je Nord Stream rozporuplným tématem. Postoje států lze 
rozdělit do dvou skupin: první se nestaví ani tak proti plynovodu samotnému, jako proti 
některým jeho aspektům (například konkrétnímu výseku trasy, nebo způsobu monitorování). 
Do této skupiny patří například Švédsko nebo Finsko. Druhou skupinu tvoří rozhodní 
oponenti projektu, poukazujíc na jeho negativní důsledky pro jednotný přístup k energetické 
bezpečnosti v rámci EU, nebo na značný relativní růst ruského vlivu v zemích východních 
Evropy. Tyto postoje zastávají především Polsko301 a trojice pobaltských států. 
  
Obecně znepokojujícím aspektem výstavby jsou environmentální důsledky technických prací 
v moři, na jehož dně zůstává značné množství nevybuchlé munice ze 40. let dvacátého 
století.302 Environmentální důvody stály za komplikovanými jednáními se Švédskem ohledně 
                                                                                                                                                         
EC, 2006. Green Paper. A European Strategy for Sustainable, Competitive and Secure Energy, Commission of 
European Communities, Brussels, 8. 3. 2006. 
Stern, J., 2005. The Future of Russian Gas and Gazprom. Oxford Institute for Energy Studies and Oxford 
University Press. 
298 Stern, J., 2009: Future Gas Production in Russia: is the concern about lack of investment justified? Oxford 
Institute of Energy Studies, on-line text: 
(http://www.oxfordenergy.org/pdfs/NG35.pdf) 
299 Nord Stream is more expensive. BarentsObserver.com, 17. 3. 2010, on-line text: 
(http://www.barentsobserver.com/nord-stream-more-expensive.4760460-116321.html) 
300 RLPC-Nord Stream project financing signing – sources. Reuters, 12. 3. 2010. On-line text. Dostupné z: 
http://uk.reuters.com/article/idUKLDE62A20X20100312 
301 U Polska je kromě primárního bezpečnostního motivu ještě ve hře motiv ekonomický. Odhaduje se, že se 
příjmy z tranzitu v půlce této dekády pohybovaly v rozmezí 150 – 230 milionů euro ročně. 
Hamilton, Carl B. (2007), Naturgasledning på Östersjöns botten: Lägesrapport 23 februari 2007 [Natural Gas 
Pipeline on the Seabed of the Baltic Sea: Update 23 February 2007], Stockholm: Folkpartiet, 23 February 2007, 
s. 6 
302 Kromě v boji potopených lodí a ponorek se na dně nachází i desetitisíce tun německých chemických zbraní a 
konvenční munice, pro které Rudá armáda nenašla po konci války využití. Dále, podle United Nations 
Convention on Law of the Sea jsou environmentální námitky jediným způsobem, jak může země, jejíž exkluzivní 
ekonomická zóna je k výstavbě použita, nárokovat změnu trasy potrubí. Zcela zabránit výstavbě legálně nejde. 
Osborn, A.: Baltic pipeline will lead to disaster, Sweden warns. The Independent, 24. 8. 2006, on-line text: 
(http://www.independent.co.uk/news/world/europe/baltic-pipeline-will-lead-to-disaster-sweden-warns-
413118.html) 
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regionu ostrova Gotland a Finskem ohledně trasy plynovodu mezi ruskou a švédskou částí.303 
I přes delší konečnou trasu a nákladnější výstavbu bude Nord Stream položen mimo 
teritoriální vody Polska, Litvy, Lotyšska a Estonska následovně: ruské teritoriální vody (123 
km), ruská exkluzivní ekonomická zóna (EEZ, 1 km), finská EEZ (374 km), švédská EEZ 
(506 km), dánská EEZ (50 km), dánské teritoriální vody (88 km), německá EEZ (31 km) a 
německé teritoriální vody (50 km). 
 
Dalším negativním důsledkem může být zvýšená vojenská přítomnost v Baltském moři. 
Během plánování trasy a údržby vyvstaly otázky nad monitorováním potrubí, kdy nebylo 
jasné, jaká technologie bude ruskému ovládacímu centru předávat jaké informace. Plynovod 
navíc těsně míjí lokalitu finských námořních manévrů – do budoucna tedy Finsko bude muset 
počítat s ještě detailnějším sledováním svých vojenských cvičení.304 
 
Nejvýraznějším odpůrcem Nord Streamu je Polsko. Vedle zmíněných ztrát z tranzitu se 
Polsko obává růstu ruského vlivu v regionu a současného oslabení vlivu baltských států. Po 
spuštění Nord Streamu bude Rusko mnohem silnější ve vyjednávání tranzitních poplatků, 
přičemž možnost tranzitních zemí účelně propojit problematiku cen tranzitu a cen odkupu 
plynu bude značně omezená. Rusko také bude moci kontrolovat dodávky plynu jednotlivým 
zemím bez obavy, že by se to promítlo do vztahu s klíčovými odběrateli (Německo, Itálie). 
Kromě různých mezinárodních iniciativ305 Polsko podalo k Evropské komisi návrh na úpravu 
trasy v německých vodách, neboť plynovod, uložený v hloubce 2,5 metru pode dnem 
koridoru vedoucímu k polskému přístavu Svinoústí, by bránil plánovanému prohloubení z 
13,5 na 15 metrů (a tím i vstupu větších LNG tankerů.)306  
 Postoje Litvy, Lotyšska a Estonska jsou obdobně negativní. Energetické vztahy 
odrážejí obecně napjaté politické vztahy mezi Ruskem a Pobaltím. Všechny tři státy 
v nedávné minulosti čelily výpadkům dodávek energetických surovin, Rusko se opakovaně 
pokoušelo o převzetí pobaltského energetického průmyslu a tranzitní infrastruktury. V případě 
Litvy jde i o příjmy z tranzitu do kaliningradské oblasti. 
 

                                                                                                                                                         
United Nations Convention on Law of the Sea: článek 79, on-line text: 
(http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf) 
303 Pobřeží Gotlandu je mezinárodně chráněnou oblastí, Švédsko tedy žádalo o přesunutí trasy jižním směrem. 
Námitky Finska patřily povaze mořského dna. Zatímco finský úsek je poměrně skalnatý, jižní, estonský, je rovný 
a písčitý. Příprava trasy by tak vyžadovala mnohem menší použití trhavin. 
Dempsey, J.: Gazprom plans to re-route controversial European pipeline. The New York Times, 23. 8 2007, on-
line text: (http://www.nytimes.com/2007/08/23/world/europe/23iht-pipeline.4.7231553.html?_r=2) 
304 Larsson, R., 2007. Nord Stream, Sweden and Baltic Sea Security. FOI. Str. 37, on-line text: 
(http://www.foi.se/upload/english/reports/foir2251.pdf) 
305 Polsko například navrhlo vytvoření tzv. Plynového NATO, od kterého si slibovalo jednotný a silný přístup 
k vyjednávání s Ruskem. 
Ibid. Str. 53. 
306Poland’s bid to modify Nord Stream pipeline likely to fail. RIA Novosti 27. 9. 2010, on-line text: 
(http://baltic-review.com/2010/09/27/polands-bid-to-modify-nord-stream-pipeline-likely-to-fail/) 
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3.7.2.2. Nabucco 
 
Trasa 
Nabucco počítá minimálně se dvěma zdrojovými oblastmi: Ázerbájdžánem, Irákem a 
v případě dalšího vývoje vzájemných jednání i s Turkmenistánem. Zatímco Ázerbájdžánu už 
do Turecka plynovod vede, v případě Iráku a Turkmenistánu bude zapotřebí vybudovat zcela 
novou infrastrukturu. Z Turecka bude plynovod směřovat do Bulharska, Rumunska, 
Maďarska a konečně do rakouského uzlu Baumgarten. 
 
Milníky 
V prosinci 2003 Evropská komise podpořila Nabucco financováním poloviny nákladů na 
studii proveditelnosti. V roce 2005 byla podepsána joint venture dohoda mezi 5 původními 
partnery projektu. Šestý podílník, RWE, přistoupil v roce 2008.  V témže roce byl podepsán 
zatím jediný kontrakt na dodávky plynu, a to ve výši 1 bcm ročně mezi Bulharskem a 
Ázerbájdžánem. Po sérii jednání během let 2008 a 2009 byla v červenci 2009 podepsána 
mezivládní dohoda schvalující výstavbu plynovodu v Turecku, Bulharsku, Rumunsku, 
Maďarsku a Rakousku. V současné době se čeká na uzavření dalších kontraktů, načež by měla 
proběhnout dražba kapacit; 50 % objemu plynovodu bude přednostně nabídnuto akcionářům, 
zbytek potom na základě TPA dalším subjektům za stejných podmínek. Výstavba by měla 
začít v roce 2012.307 
 
Zdroje 
Nabucco nicméně čelí překážkám, které předcházející projekty (BTC, ITG) řešit nemusely. 
Jedná se o problematické zajištění energetických zdrojů, o financování projektu a o silný 
odpor Ruska.308   

Co se energetických zdrojů týče – je zřejmé, že Ázerbájdžán, navzdory poměrně 
slibné druhé fázi pole Shah Deniz nebude dostatečným zdrojem plynu pro Nabucco.309 
Mezi další uvažované zdroje patří Turkmenistán, Kazachstán, Irák, Irán a Egypt. Napojit 
tyto zdrojové oblasti na plynovod Nabucco se nicméně jeví jako poměrně problematické. Je 
tomu tak z řady důvodů: (1) V případě Turkmenistánu stojí v cestě Kaspické moře, na jehož 
právním statutu se kaspickým státům nepodařilo shodnout ani po téměř dvaceti letech různě 
intenzivních jednání. Obecně se předpokládá, že žádné podstatné dohody ohledně tranzitní 
infrastruktury spojující západní a východní břeh nebude možné uskutečnit, dokud nebude 
vyřešen tento problém. Jak ale ukazuje příklad ázerbájdžánského “kontraktu století“,310 
                                                 
307EU natural gas pipeline project gets first order. The New York Times, 11. 6. 2008, on-line text: 
(http://www.nytimes.com/2008/06/11/business/worldbusiness/11iht-pipe.4.13640390.html?_r=2) 
Europe gas pipeline deal agreed. BBC, 13. 7. 2009, on-line text:: 
(http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/8147053.stm) 
308 Rusko pochopitelně nevítalo ani jeden z nich, rozdíl je tedy v chybějící podpoře USA: zatímco v případě BTC 
byla aktivní podpora Spojených států jedním z klíčových faktorů pro věrohodnost celého projektu (a tedy 
důležitým signálem pro investory), Nabucco ztratilo americký hlas v okamžiku, kdy jeho představitelé trvali na 
Iránu coby zdroji plynu. 
309 Ázerbájdžán bude s největší pravděpodobností schopen dodávat maximálně dvě třetiny celkové kapacity 
plynovodu (31 bcmy) 
310 dohoda ázerbájdžánské vlády prezidenta Heydara Alijeva o otevření ázerbájdžánských ložisek zahraničním 
těžebním společnostem. Smlouva měla celkem 11 signatářů (SOCAR, BP, Amoco, Lukoil, Pennzoil, Unocal, 
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patřičně rozhodné a silnými aktéry podpořené unilaterální jednání může mít více než dobrou 
šanci překonat odpor i takových aktérů, jakými jsou Irán či Rusko.  

Absence trans-kaspické infrastruktury má tak spíše vnitropolitické kořeny, které je 
třeba hledat v událostech na přelomu století. Nejdále se varianta TCGP,311 k jejímuž 
vybudování byl dokonce v roce 1998 podepsán kontrakt se skupinou PSG.312 Konstrukce 
měla začít v roce 2001, provoz s počáteční kapacitou 16 bcm ročně (rozšiřitelnou až na cca 33 
bcm ročně) potom v roce 2003. Po úspěšném vyřešení technologických otázek se ovšem 
projekt zcela zastavil, až byl nakonec odložen na neurčito. Příčiny je třeba hledat v objevení 
Shah Deniz, vstupu ázerbájdžánské plynové produkce do hry a následné neschopnosti 
prezidentů Heydara Alieva a Sepuramata Niyazova dohodnout se na poměru turkmenského a 
ázerbájdžánského plynu dodávaného dále na západ; a také v příklonu Niyazova spíše 
k ruskému a íránskému trhu.  
Dnes je Turkmenistán v zásadě ochoten podílet se na Nabuccu, avšak pouze za 
předpokladu, že EU ponese ekonomické a v co největší míře i politické náklady vybudování 
potřebné infrastruktury; nebude příliš silně podmiňovat investice demokratizací a liberalizací; 
a nabídne cenu, která předčí ostatní konkurenty.  

V případě Kazachstánu jde kromě kategorické neochoty jakkoliv rozdmýchávat 
konflikt o status Kaspického moře také o prioritu dobrých vztahů s Ruskem a o fakt, že velká 
většina kazašských exportních kapacit je vyčerpána konkurenčním bojem Ruska a Číny. 
V červnu 2009 se tak kazašské Ministerstvo energetiky a nerostných zdrojů vzdalo jakékoliv 
účasti na Nabuccu.313 (2) Irán, jehož exportní možnosti jsou minimálně ve střednědobém 
horizontu rovny nule, nejenže nelze považovat za alternativu zdroje, ale je nutné na něj 
pohlížet jako na brzdu možného zapojení východokaspických států. Silnou opozicí 
k jakýmkoliv transkaspickými projektům po boku Ruska Irán doplňuje vlastní nespolehlivostí 
tranzitního státu,314 která je dána napjatým vztahem mezi íránskou domácí produkcí a 
spotřebou. (3) Možnosti Iráku lze odhadnout, nicméně zůstává otázkou, kdy je bude možné 
v dostatečné míře využít. (4) U Egypta je dostupnost patřičných exportních objemů rovněž 
pochybná (jednak kvůli zvyšující se domácí poptávce a jednak kvůli prioritě exportů 
prostřednictvím LNG) a spoléhání na ně by v kombinaci problematickou tranzitní trasou 
(Egypt – Jordánsko – Sýrie – Turecko) navíc mohlo investory odrazovat, než naopak. 
 

                                                                                                                                                         
Statoil, McDermott International, Ramco, Turkish State Oil Company a Delta-Nimir) a mimo jiné obsahovala i 
štědré finanční bonusy pro ázerbájdžánskou vládu. Více viz: Sagheb, N., Masoud, J.: Azerbaijan's "Contract of 
the Century" Finally Signed with Western Oil Consortium. On-line text. Dostupné z: 
http://azer.com/aiweb/categories/magazine/24_folder/24_articles/24_aioc.html 
311 Trans-Caspian Gas Pipeline 
312 Bechtel, GE Capital, později Royal Dutch Shell. 
313 Kazakh Official Rejects Nabucco Project. RFERL, 5. 1. 2011, on-line text: 
(http://www.rferl.org/content/Kazakh_Official_Rejects_Nabucco_Project/1762742.html) 
314 O čemž svědčí situace z ledna 2008, mimo jiné dobře ilustrující komplexnost celé problematiky: 
Turkmenistán z důvodu „nedostatku finančních prostředků na údržbu plynovodu vlivem íránské neschopnosti 
dodržet finanční podmínky kontraktu“ [rozuměj: spor o cenu] uzavřel přívod plynu do Iránu. Ten následně 
pozastavil dodávky plynu do Turecka, které poté obdobně „odstřihlo“ TGI od ázerbájdžánského plynu. Situaci 
zachránilo až Rusko dočasným zvýšením exportu do Turecka. (EIA, 2008. International Energy Outlook 2008, 
on-line text: ( http://www.eia.doe.gov/oiaf/ieo/nat_gas.html) 
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Finance 
Financování Nabucca je dalším gordickým uzlem, navíc spojeným se zdroji plynu.  Původní 
podpora EU ve výši 250 mil. € měla být vyplacena z rezervního zemědělsko-rozvojového 
fondu, jehož přebytek ve výši 5 mld. € měl být původně navrácen národním vládám, později 
ale bylo rozhodnuto, že bude použit na “startovací ekonomická opatření“.315 Tento příspěvek 
by konsorciu Nabucco umožnil sehnat příznivěji úročené půjčky a snad i pomohl přilákat 
další investory. Nakonec bylo vyhrazeno 200 mil. € na “projekty jižního koridoru“, což je 
dosud ne zcela jasně definovaný termín, který by měl nicméně zahrnovat Nabucco plus 
případně další energetické projekty jihovýchodní Evropy typu TGI, eventuálně jeho 
prodloužené varianty ITGI. V současné době se nicméně vedou intenzivní jednání 
s Evropskou investiční bankou, Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj a Skupinou světové 
banky, jež by projektu mohly přinést až 4 miliardy €.316 
 Evropská shoda na strategické důležitosti Nabucca neexistuje. Pokud lze 
vypozorovat nějaký společný přístup, pak přání zopakovat v případě Nabucca stejný model, 
jaký stál za úspěchem taktéž dlouho podceňovaného, ale nakonec úspěšného BTC. BTC bylo 
z 30 % financováno konsorciem podílníků a ze 70 % formou multilaterálních půjček ze strany 
rozvojových bank, kreditních agentur a soukromých komerčních bank.317 V porovnání s BTC 
je však situace Nabucca trochu složitější. Slabá podpora EU a argumenty, které k ní vedou, 
znamenají ztrátu primárního zdroje financí a špatný signál pro investory. Spor ohledně zdrojů 
plynu vedl k nesprávné orientaci na nerealistickou íránskou alternativu na úkor v daném 
časovém horizontu ne neproveditelnou variantu turkmenskou. Tím projekt pozbyl podporu 
USA a dalších potenciálních investorů. Hlasité úvahy o iráckých či egyptských zdrojích 
v době, kdy irácká energetická produkce ležela v troskách a kdy v Arabském plynovodu, 
spojujícím Egypt, Jordánsko, Sýrii a Libanon, nebylo dost plynu k pokrytí byť jediného 
z nasmlouvaných kontraktů,318 tak situaci ještě zhoršovaly. 
 
Opozice Ruska 
Obchod s energetickými surovinami tvoří zhruba 25 % příjmu ruské státní pokladny. Ztráta 
pozice jediného tranzitního koridoru pro středoasijské suroviny mířící do Evropy by pro 

                                                 
315 Unie se odvrací od Nabucca. BusinessInfo, 17. 3. 2009, on-line text: 
 (http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/aktuality-z-eu-brezen-2009/unie-se-odvraci-od-nabucca/1001768/52404/)  
316 Konkrétně 2 mld z EIB, 1,2 mld z EBRD a 0,8 mld z WB. 
EU banks throw their weight behind Nabucco pipeline. Euobserver.com, 6. 9. 2010, on-line text: 
( http://euobserver.com/880/30739) 
317 Norling, N., 2007. Gazprom’s Monopoly and Nabucco’s Potentials: Strategic Decisions for Europe. Str. 36, 
on-line text: (www.isdp.eu/files/publications/srp/07/0711Nabucco.pdf) 
318 Plánované propojení Sýrie – Turecko navíc odráží syrský zájem na importu plynu z Iránu. Směr toku plynu 
v AGP na turecko-syrských hranicích tak není zcela jasnou záležitostí. 
Progress On Arab Gas Pipeline Mirrors Syrian Reintegration, Big Hurdles Remain. Middle East Economic 
Survey, Vol. LII, No 8. 23. 2. 2009 on-line text: (http://www.zawya.com/Story.cfm/sidv52n08-
1TS02/Progress%20On%20Arab%20Gas%20Pipeline%20Mirrors%20Syrian%20Reintegration,%20Big%20Hur
dles%20Remain%20/) 
Syria to Buy Iranian Gas Via Turkey. Downstream Today, 9. 1. 2009, on-line text: 
(http://www.downstreamtoday.com/news/article.aspx?a_id=8021 ) 
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Rusko znamenala i značné finanční ztráty.319 Ruskou reakci na Nabucco představují snahy 
posílit svoji pozici ve zdrojovém i cílovém regionu. K odepření přístupu na středoasijský 
trh používá Rusko širokou škálu nástrojů – od přímého užití vojenské síly,320 přes 
propojování energetické a bezpečnostní spolupráce321 až k nabídkám dlouhodobého odkupu 
veškerého množství plynu za evropské ceny. Na straně cílového trhu Rusko posiluje svůj vliv 
akvizicemi tranzitní infrastruktury,322 podporou pro-ruských politických stran (případ Srbska), 
či příslibem pozice regionálního plynového uzlu (Maďarsko, Chorvatsko). K tomu Rusko 
slouží projekt plynovodu South Stream, o němž je možné se domnívat, že minimálně do určité 
míry slouží k znesnadnění výstavby Nabucca.  
 

3.7.2.3. South Stream 
 
Trasa 
Trasa South Streamu se od jeho představení poměrně často mění. Zatím poslední verze 
předpokládá, že by South Stream na ruském území měl vycházet z trasy plynovodu 
křižujícího plynovody Bratrství a Sojuz (vedoucí z oblasti střední Asie na Ukrajinu) a 
přivádějícího plyn do již existujícího plynovodu Blue Stream (Rusko – Turecko po dně 
Černého moře). Ze stanice Beregovaya přes Černé moře do Bulharska, kde se 63 bcmy 
objemu rovnoměrně rozdělí na dvě větve: (1) přes Řecko a Jaderské moře do jižní Itálie, a (2) 
přes Srbsko a Maďarsko do Rakouska (Baumgarten); a odbočkou přes Slovinsko opět do 
Rakouska (Arnoldsheim na hranicích s Itálií). U této druhé větve se zvažuje i odbočka do 
Chorvatska.  
 
Milníky 
Spolupráce Gazpromu a italské ENI sahá do roku 1997, kdy začaly práce na rusko-tureckém 
plynovodu Blue Stream. První dohoda o South Stream byla podepsána v roce 2007. Rok poté 
byla ve Švýcarsku založena společnost South Stream AG, v níž měli Gazprom a Eni 
rovnocenné podíly. Během roku 2008 byly podepsány dohody o výstavbě s tranzitními 
zeměmi: Bulharskem, Srbskem (včetně dohody o zásobníku Banatski Dvor), Maďarskem a 
Řeckem. Dohody se Slovinskem a vytvoření řady joint-venture podniků se státními 

                                                 
319 Již nyní se Rusko musí vyrovnávat se silnou konkurencí Číny, která znatelně ukrajuje z objemů jinak 
určených pro ruský, ukrajinský, či evropský trh; a zároveň vytváří tlak na cenu. V posledních letech tak 
probíhala celá řada vyjednávání, která vyhnala cenu například turkmenského zemního plynu za 65 USD/tcm 
v roce 2006 na úroveň „evropských cen“ od roku 2009. 
Socor, V.: Turkmen gas price hike: implications for Russia and Europe. Eurasia Daily Monitor, 23. 6. 2006. On-
line text. Dostupné z: 
http://www.jamestown.org/single/?no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=31812 
Russia labors as neighbors do deals. AsiaTimes, 17. 12. 2009, on-line text:: 
(http://www.atimes.com/atimes/Central_Asia/KL17Ag01.html) 
320 Jen málo odborníků dnes zpochybňuje jistý vliv gruzínského tranzitu ázerbájdžánských energetických surovin 
na rusko-gruzínskou válku v létě 2008. Pro Rusko vítaným vedlejším produktem konfliktu byla připomínka 
(investorům) toho, že region jižního Kavkazu dosud nelze považovat na stabilní, a (státům tohoto regionu) toho, 
že jejich nezávislost rozhodně není neměnnou samozřejmostí. 
321Nichol, J. (2005): Central Asia´s Security: Issues and Implications for U.S. Interests, CRS Report for 
Congress, online text: (http://fpc.state.gov/documents/organization/43392.pdf)  
322 Gazprom dnes například vlastní 50 % středoevropského plynového uzlu Baumgarten. 
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energetickými společnostmi (Srbijagas), či rozvojovými bankami (maďarská MFB) potom 
přišlo v roce 2009. V roce 2010 přistoupilo mezi zúčastněné státy Rakousko a Chorvatsko, 
v současné době se jedná i s Bosnou a Hercegovinou.323 V témže roce mezi podílníky přibyla 
francouzská EdF S.A., jež od obou partnerů získala po 10 %. Do dnešního dne nicméně 
nebyly zveřejněny výsledky žádné studie proveditelnosti. 
 
Zdroje 
Gazprom dosud nespecifikoval žádný zdroj plynu určený pro South Stream. Předpokládá 
se sice, že by South Streamem měl téct “nový plyn“, a to ruský a středoasijský. Nová ruská 
pole Štokman a Bovaněnko byla odložena nejdříve na rok 2016324 a v poslední době se 
k Rusku otočil zády i turkmenský prezident Berdymukhamedov, když oznámil, že South 
Stream s turkmenským plynem nemůže počítat.325 Jestli bude mít Rusko dost plynu pro 
Nord Stream i South Stream projekty, nelze dopředu odhadnout. Záležet bude na 
následujících otázkách: (1) Do jaké míry bude Rusko schopné zvyšovat produkci? (2) Jak se 
bude vyvíjet křivka ruské spotřeby? (3) Jak dopadnou jednání ohledně plynového kontraktu 
s Čínou? (4) Jaké množství plynu se Rusku podaří získat ze střední Asie? I tento scénář 
nicméně předpokládá dostatek plynu na ruské straně. 
 
Finance 
Zatím žádné informace ohledně financování nebyly zveřejněny. 
 
South Stream a Nabucco: komplementarita nebo konkurence? 
Na South Stream je možno nahlížet několika způsoby: Jedni vidí v South Streamu přímé 
ohrožení evropských diverzifikačních snah a jeho vztah k Nabuccu jako hru s nulovým 
součtem. Jako příklad jim slouží situace z konce 90. let, kdy obdobné dilema svazovalo 
plynovody TCGP (Trans Caspian Gas Pipeline) a Blue Stream ve vztahu k rozvíjejícímu se 
tureckému trhu. Zatímco krátkodobě byly považovány za konkurenční, situace o deset let 
později ukazuje, že ve střednědobém horizontu by byly spíše komplementární. Konkurenční 
pojetí nicméně zvítězilo a uskutečnil se jen jeden z nich – Blue Stream. Dnešní pojetí projektů 
South Stream a Nabucco je rovněž konkurenční, jak tomu nasvědčuje kromě velkého 
množství analýz i jednání ruské reprezentace. Za obvyklého zdůrazňování komplementarity 
obou projektů Rusové podnikají kroky, jejichž povaha a načasování směřuje k oslabení 
důvěry v Nabucco.326  
                                                 
323 Bosnian Serb Republic wants to join South Stream gas pipeline project. RIA Novosti, 16. 9. 2010, on-line 
text: 
(http://en.rian.ru/world/20100916/160607953.html) 
324 Socor, V.: Shtokman Gas Project Postponed: Implications for Russia, Europe and the US. Eurasia Daily 
Monitor, 9. 2. 2010, on-line text: 
(http://www.jamestown.org/programs/edm/single/?tx_ttnews[tt_news]=36024&tx_ttnews[backPid]=484&no_ca
che=1)  
325 Socor, V.: Gazprom’s South Stream Set Back On Several Fronts. Eurasia Daily Monitor, 21. 9. 2010, on-line 
text: 
(http://www.jamestown.org/programs/edm/single/?tx_ttnews[tt_news]=36886&cHash=d9a30ed1fb) 
326 Jako například navyšování kapacity South Streamu z 32 na 43 a později dále na 63 bcmy vždy v okamžiku, 
kdy jednání o Nabuccu dosáhly dílčích výsledků, či zapojení jednoznačně nadbytečného množství států bez 
zřejmých závazků, navíc absence jakýchkoliv konkrétních informací o zdrojích plynu, financích a trasy. 
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Druhý pohled je zaměřen na delší časový horizont a projekty považuje za komplementární: 
například studie provedená KPMG (2009) ukazuje, že pokud by byly dodrženy současné 
termíny pro výstavbu zmíněných dvou projektů, pak pro rostoucí spotřebu zemí střední a 
jihovýchodní Evropy budou dodávky těmito plynovody stačit následovně: pro nulovou 
variantu převýší poptávka nabídku v roce 2014, pro variantu pouze Nabucco v roce 2016, pro 
variantu pouze South Stream v roce 2019 a pro variantu oba plynovody až v roce 2026.327 

Zjevnou nevýhodou South Streamu je „klíčová role“ výjimky z garance TPA pro 
komerční úspěch projektu.328 V praxi by to znamenalo monopolní využití potrubí pouze pro 
transfer ruského plynu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
327 Studie nicméně nepočítá s výstavbou plynovodu Nord Stream. 
Lajtai, R.: Nabucco vs. South Stream: The Effects and Feasibility in the Central and Eastern European Region. 
Str. 31. Říjen 2009. On-line text. Dostupné z: www.igu.org/html/wgc2009/papers/docs/wgcFinal00780.pdf 
328 South Stream is estimated to cost EUR 15.5 billion. Gazprom, 30. 11. 2010, on-line text: 
(www.gazprom.com/press/news/2010/november/article106074/) 
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3.7.3. Charakteristika trans-regionální infrastruktury pro scénáře 6. Levné 
LNG a Severojižní propojení 

 
 LNG Svinoústí LNG Adria Ostatní 
Vzdálenost - -  - 

Kapacita 
(bcm) 

první fáze 2,5 (2014) 
druhá fáze 5 (2017) 
třetí fáze 7,5 (2018)  
celkem: 7,5 

FLNG 6 (2014?);  
první fáze LNG 10 (2017?) 
druhá fáze 16 (?) 
celkem: 16 - 22 

50 - 60 

Dokončení 30. června 2014 2014 – 2022 (?)  - 

(Potenciální) 
dodavatelé Katar severní Afrika, Katar - 

Náklady € 760 mil.  FLNG € 50 mil.  
LNG € 800 mil. - 

Hlavní cíle diverzifikace dodávek Polska; 
možnost reexportu 

pokrytí spotřeby Chorvatska; 
reexport na okolní trhy - 

Tranzitní 
země (ČR) - Maďarsko, Rakousko - 

Stav stavba schválena (committed) plánovaní (v současnosti změna 
harmonogramu) - 

Zúčastněné 
společnosti 

Polskie LNG S.A. (PGNiG) 
jako investor; konsorcium 
Saipem S.p.A. (IT) – Saipem 
SA (F) – Techint Compagnia 
Technica Internazionale S.p.A. 
(IT) – Snamprogetti Canada Inc. 
(CAN) – PBG SA (POL) – PBG 
Export Sp. z o.o. (POL) jako 
kontraktor; QatarGas jako 
dodavatel.  

Konsorcium E.ON-Ruhrgas 
(GER) – ÖMV (AU) – Total (F) – 
Geoplin (SLO) – HEP (CH) – 
Plinacro (CH) – INA (CH) 

- 

Vstupní body 
(ČR) 

propojení Těšín – Cieszyn, 
plynovod Moravia 

propojení CEGH – Lanžhot 
(plynovod LBL) - 

Trasa 
propojení 

Polsko – Česká republika – 
Rakousko (CEGH) 

Chorvatsko – Maďarsko – 
Rakousko (CEGH) - 
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Severojižní propojení 

 POL – ČR 
(Moravia) ČR – AU (LBL) CH - HUN HUN - SVK 

Délka 35 km  60 km  206 km 115 km 

Kapacita 
(bcm/y) 

0,5 (2011) / 
obousměrně 
3 (2015) / 
obousměrně 

6,6 (2012) / 
obousměrně 

7,5 (HUN �� CH) 
5,5 (CH � HUN) 5 / obousměrně 

Dokončení 2011 2012 2011 2014 

(Potenciáln
í) zdroje x CEGH (Nabucco) x x 

Náklady 
(€) 7 mil.  80 mil.  100 – 150 mil.  120 mil.  

Hlavní cíle 

První fáze: vyrovnání 
deficitu dodávek na 
Polské straně.  
Další fáze: dodávky 
pro paroplynovou 
elektrárnu; možné 
reexporty z terminálu 
LNG Svinoústí 

Napojení české sítě na 
likvidní CEGH 
otevírající možnost 
spotových nákupů a 
rovněž dodávek 
z tranzitních plynovodů 
Nabucco a/nebo South 
Stream a/nebo 
terminálu LNG Adria  

Diverzifikace 
dodávek 
Chorvatska a BiH; 
nezbytný 
předpoklad 
reexportu z LNG 
Adria 

Diverzifikace 
dodávek Slovenska 
(v menší míře také 
Maďarska); posílení 
severojižního 
koridoru 

Spojuje ČR - Polsko ČR - Rakousko Chorvatsko - 
Maďarsko 

Maďarsko - 
Slovensko 

Stav ve výstavbě plánování ve výstavbě probíhající druhé 
kolo dražby kapacit 

Zúčastněné 
společnosti 
(investoři) 

NET4GAS (ČR) 
 Gaz-System (POL) 

NET4GAS (ČR) 
ÖMV Gas (AU) 

Plinacro (CH)  
FHSZ (HUN) 

FGSZ (HUN) 
Eustream (SVK) 

Operátoři NET4GAS (ČR) 
 Gaz-System (POL) 

NET4GAS (ČR) 
ÖMV Gas (AU) 

Plinacro (CH)  
FGSZ (HUN) 

FGSZ (HUN) 
Eustream (SVK) 

Vstupní 
body 

Skoczów (POL) 
Třanovice (ČR) 

Lanžhot (ČR) 
Baumgarten (AU) 

Városföld (HUN) 
Slobodnica (CRO) 

Veľký Krtiš (SVK) 
Vecséz (HUN) 

 
Trendem posledních cca dvou let je znatelně nižší cenová hladina LNG v porovnání 
s dlouhodobými kontrakty (LTC) potrubního plynu (PNG). Tato situace má několik příčin; 
první z nich je propad poptávky (především v zemích OECD) způsobený ekonomickou 
krizí. Většina spotřebitelů je navíc vázána LTC na potrubní plyn, které jim neumožňují lépe 
využít nadbytku levnějšího LNG na trhu. Druhou příčinou je dobíhání investičního cyklu 
z období mezi lety 2000 až 2005, kdy bylo uzavřeno množství FIDs velkých LNG projektů, 
které stály na začátku masivního zvýšení produkční kapacity, jehož jsme byli svědky 
v posledních letech; lze přitom očekávat, že tento efekt bude přetrvávat ještě v následujících 
dvou, třech letech. Mezi lety 2008 a 2010 došlo k 35% zvýšení produkční kapacity oproti 
roku 2007. Hlavní příčinou tohoto razantního zvýšení zkapalňovací kapacity byly historicky 
nejnižší jednotkové náklady produkční kapacity LNG. Trvalejším trendem může být růst 
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produkce nekonvenčních zdrojů zemního plynu, tedy pokračování “tiché revoluce“ ve 
Spojených státech a snad i rozvoj těchto zdrojů jinde ve světě (např. v Číně). Dle IEA se 
produkce z nekonvenčních zdrojů zemního plynu má mezi lety 2007 a 2030 zvýšit o 73 %.329 
V důsledku tohoto vývoje se radikálně změnila predikce pro severoamerický trh, který 
namísto toho, aby se v následující dekádě, dvou, stal největším LNG importním trhem, je nyní 
soběstačný s exportním potenciálem do budoucna. Jen sedm největších pánví na 
severoamerickém kontinentu, tzv. Magnificent seven, obsahuje zásoby (3P) 146 Tcm při 20 
Tcm (1P) okamžitě vytěžitelných330. Jedním z prvních projektů využívajících nekonvenčních 
zdrojů pro konverzi na LNG je kanadský terminál Kitimat LNG. Rozsáhlý program rozvoje 
nekonvenčních zdrojů pro účely exportu LNG již probíhá v Austrálii. V roce 2015 by měl být 
v provozu exportní terminál ve Freeportu, Texasu s produkční kapacitou 14 bcm. Další 
americký exportní terminál má být postaven v Cheniere, Lousianě s týmž termínem spuštění 
s produkční kapacitou 9,5 bcm v první fázi a maximální kapacitou po dalších eventuálních 
rozšířeních blížící se 22 bcm. Ukazuje se tedy, že nekonvenční zdroje nejsou jen konkurencí 
dodávek LNG, jak je to v případě spotřebitelského trhu v USA, ale mohou být také zdrojem 
pro jeho produkci. Významným faktorem je také další technologický vývoj vytvářející 
úspory podél celého řetězce. Ceny plynu obecně může dolů tlačit také konkurence ostatních 
zdrojů energie.331   
 
Opětovné zvýšení cen LNG lze předpokládat jednak v souvislosti s obnovou hospodářského 
růstu, zvyšující se spotřebou producentů a také pokračujícím odkládáním řady FIDs, které 
posléze může projevit v nedostačující produkční kapacitě; popřípadě dalším zvyšováním 
jednotkových nákladů (především v důsledku nedostatečné konstrukční kapacity). Naproti 
tomu scénář levného LNG je podmíněn především poklesem konstrukčních nákladů (a proto 
také jednotkových nákladů), pokračující snahou o diverzifikaci dodávek ze strany 
spotřebitelů, mírnějším růstem spotřeby v producentských regionech, vstupem nových 
producentů na trh, pokračováním efektu nekonvenčních zdrojů a technologickým vývojem 
umožňujícím růst meziregionálního obchodování.    
 
Optimistický scénář vývoje odhaduje objem světovou produkci až kolem 550 bcm v roce 
2020 a v roce 2030 dokonce kolem 1 Tcm. Tento scénář tak předpokládá tempo meziročního 
růstu produkce LNG v letech 2013 až 2030 kolem 6 % (v porovnání s tempem 7,5 % ročně 
mezi lety 2000 až 2013).332 Předpokládá se přitom, že podíl evropského trhu by měl být 
kolem 30 %, vzhledem k vývoji na severoamerickém trhu, pak snad i více; pro rok 2020 by 
to tak odpovídalo dodávkám cca 165 bcm. Mezi největší producenty by se měli nově zařadit 
Nigérie v atlantické pánvi, Austrálie v pánvi pacifické a od roku 2020 také Írán. Dodejme, že 
vzhledem k vývoji na severoamerickém trhu Katar disponuje cca 31 bcm ročně, které byly 
původně určeny pro USA; dnes tak představují konkurenci (mj.) ruským dodávkám do 
                                                 
329 WEO: World energy outlook (2009), online text: 
(www.worldenergyoutlook.org/docs/weo2009/WEO2009_es_english.pdf) 
330 Kuuskraa, V. A. – Stevens, S. H. (2009). Worldwide Gas Shales and Unconventional Gas: A Status Report. 
Advanced Resources International, Inc. Arlington, online text: 
(http://www.rpsea.org/attachments/articles/239/KuuskraaHandoutPaperExpandedPresentWorldwideGasShalesPr
esentation.pdf)  
331 Černoch, F. – Dančák, B. – Komůrková, H. – Ocelík, P. (2009): LNG: potenciál pro energetickou bezpečnost 
EU, MPU  
332 Vermeire, J. (2009): Global Dynamics of LNG Business, GIE Annual Conference, Groningen 
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Evropy i Asie (viz důsledky).333 Z výše uvedených důvodů tak lze pracovat se scénářem 
předpokládajícím pokračování současného trendu rostoucího množství levného LNG, jehož 
spotová cena (Henry Hub index) se pohybuje kolem 4 $/MMBtu (109 €/tcm).   
 
V modelu jsou zahrnuty (v rámci referenčního scénáře) současné a předpokládané dodávky (v 
rámci scénáře LNG a severojižního propojení) do zemí V4 (Polsko), Chorvatska, Itálie a 
Německa. Součástí scénáře je také předpoklad výstavby infrastrukturních propojení nutných 
k přepravě zemního plynu z obou LNG terminálů (viz níže).    
 
Jedinou ze zmíněných zemí, která v současnosti disponuje regasifikační kapacitou je Itálie, 
kde jsou dva terminály. Tím prvním je LNG Panigaglia, jehož kapacita je cca 3,4 bcm ročně; 
v roce 2017 by potom mělo být dokončeno jeho rozšíření na 7,6 bcm ročně. Výhradním 
dodavatelem je Alžírsko. Druhým je Adriatic LNG v Porto Levante, jehož stavba byla 
dokončena v roce 2009 a jehož regasifikační kapacita je 8 bcm. Hlavní dodavatelem je 
Alžírsko, v případě Adriatic LNG Katar, jenž bude dodávat 6,4 bcm ročně; v dubnu 2010 byl 
uzavřen kontrakt s Rovníkovou Guineou na 25 let. Za poslední tři roky klesla spotřeba LNG o 
cca 50 % (z 3,1 bcm v roce 2006 na 1,56 bcm v roce 2009 (BP 2007; BP 2009)); opětovné 
zvýšení lze očekávat po ekonomickém oživení. Ve výstavbě je terminál v Toscaně 
s kapacitou 3,75 bcm, jenž by měl být dokončen v roce 2011. Ve fázi plánování či návrhu je 
dalších 10 terminálů se souhrnnou kapacitou 81 bcm (GLE 2010). Lze předpokládat, že 
v porovnání se současným staven (11,5 bcm) by do roku 2020 mohlo přibýt cca 28 až 48 bcm 
regasifikační kapacity. Mimo zmíněného rozšíření LNG Panigaglia se jedná o LNG terminály 
v Brindisi, Porto Empedocle, Rosignanu a Triestu (Zaule) s celkovou kapacitou 32 bcm, 
které již získaly pozitivní hodnocení EIA. Nejdříve v roce 2014 by pak podle GLE (2010) 
mohl být dokončen terminál Gioia Tauro s kapacitou 12 bcm. Naopak plánované terminály 
v Priolu, Tritonu a Tarantu provázejí průtahy, odpor lokální opozice, odklady způsobené 
nedostatečnou poptávkou.    
 
V Německu byly prozatím zvažovány dva projekty LNG terminálů. Tím prvním byl 
Wilhelmshafen LNG s kapacitou 10 bcm a původním plánovaným spuštěním už v roce 2010, 
který měl sloužit především k pokrytí sezónní poptávky. V roce 2008 ovšem společnost E.ON 
od projektu upustila z důvodu vstupu do projektu nizozemského terminálu Gate LNG 
v Rotterdamu s kapacitou 12 bcm (až 16 bcm po rozšíření), který by měl být dokončen v září 
2011334. Jediným dosud zvažovaným německým LNG terminálem tak zůstává LNG Rostock 
s předpokládanou kapacitou 2 – 5 bcm a nespecifikovanou dobou dokončení. Nedostatek 
poptávky způsobil také v roce 2010 ohlášené zrušení projektů dalších dvou nizozemských 
terminálů v Eemshavenu a Rotterdamu (LionGas LNG) s kapacitami 12 (po rozšíření až 16), 
resp. 9 bcm (po rozšíření až 18 bcm)335. Na severozápadě Evropy by tak měly být brzy v 

                                                 
333 Natural gas for Europe (2010): This is not America, online text: (http://naturalgasforeurope.com/) 
334 LNG World News (2010): Bulgaria signs agrément to buy LNG from Qatar, online text: 
(http://www.lngworldnews.com/bulgaria-signs-agreement-to-buy-lng-from-qatar/)  
335 Bloomberg (2010): Essent, Vopak cancel Eemshaven LNG terminal project, online text: 
(http://www.bloomberg.com/news/2010-09-01/essent-vopak-cancel-eemshaven-lng-terminal-project-update1-
.html) ; Business Monitor International (2010): 4Gas cancels plans to build LionGas LNG terminal, online text: 
(http://store.businessmonitor.com/article/334325)  ; Zeus LNG report (2010), online text: 
(https://www.zeusdevelopment.com/secure/lng/ZLNGR20100601.pdf) ; Platts (2010): Partners cancel Dutch 



 
 
 

133 
 

provozu tří importní terminály; belgické Zeebrugge, francouzský Montoir a nizozemský Gate 
LNG s celkovou kapacitou 37 bcm (41 bcm po rozšíření Gate). Důležité také je, že mezi 
Velkou Británií a oblastí Beneluxu již dochází (prostřednictvím propojení Británie a Belgie) 
k reexportu zemního plynu z LNG terminálů, který je umožněn katarskými dodávkami. 
LNG bude reexportovat např. také turecký terminál Ereglisi do Bulharska, které uzavřelo 
smlouvu s Katarem na 1 bcm ročně336.     
 
Stavba LNG terminálu ve Svinoústí byla schválena v létě 2010. Předpokládaná kapacita je 
2,5 bcm v první fázi, která by měla být dokončena v roce 2014 a 5, resp. 7,5 bcm po dvou 
následujících rozšířeních337. Druhým zmiňovaným terminálem s bezprostředním významem 
pro region V4 je chorvatská LNG Adria na ostrově Krk s kapacitou 10 bcm (po rozšíření 15 
bcm), v současnosti ovšem ještě nedošlo k uzavření FID (to mělo být původně přijato v roce 
2011; v důsledku propadu poptávky se rozhodnutí posunulo na rok 2013) a není tak zřejmé, 
kdy a v jaké podobě (viz scénář severojižní propojení) bude projekt dokončen. Chorvatské 
ministerstvo hospodářství, práce a podnikání proto vydalo v říjnu 2010 společnosti Plinacro 
povolení ke stavbě plovoucího LNG terminálu (FLNG) s kapacitou 6 bcm, který by měl 
sloužit k překlenutí období menší poptávky po zemním plynu.338 V optimistickém scénáři pak 
pracujeme s regasifikační kapacitou 16 bcm odpovídají stavbě FLNG a dokončení první fáze 
pobřežního terminálu339. Projekt může také dále poškodit dokončování importních terminálů 
na severu Itálie, které by LNG Adria mohly přímo konkurovat. Stavbu LNG terminálu 
v Klaipedě zvažuje také Litva, která v polovině září 2010 vedla jednání o možném kontraktu 
s Ománem. Kapacita terminálu by měla být 3 bcm ročně (což odpovídá roční spotřebě Litvy); 
terminál by dle vyjádření litevských představitelů měl být dokončen již snad před rokem 2013 
(Litva dle oficiálního stanoviska nebude čekat na další finanční perspektivu EU, která by 
umožnila spolufinancování projektu)340. Reexportní potenciál tohoto projektu je nicméně 
omezený, protože chybí propojení s polským trhem a není ani pravděpodobné, že v daném 
období vzniklo (stavba Amber Stream je vysoce nepravděpodobná). 
 
Důsledky 
Současná situace přebytku LNG na trhu již má své důsledky. Jedním z nich je oslabení 
pozice Ruska, které bylo kvůli nízkým cenám LNG odložit FID projekt LNG Štokman (jenž 
byl navíc primárně zaměřen na americký trh), kde je předpokládaná hranice rentability někde 

                                                                                                                                                         
Eemshaven LNG project, online text: 
(http://www.platts.com/IM.Platts.Content/ProductsServices/Products/lngdaily.pdf ) 
336 LNG World News (2010): Bulgaria signs agrément to buy LNG from Qatar, online text: 
(http://www.lngworldnews.com/bulgaria-signs-agreement-to-buy-lng-from-qatar/)  
337 Polskie LNG (2010): The contruction of the LNG terminal in Swinoujscie, online text: 
(http://en.polskielng.pl/press-centre/news/news/artykul/201081.html) 
338 Businessinfo (2010): Chorvatsko připravuje výstavbu provizorního terminálu u ostrova Krk, online text: 
(http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/chorvatsko/chorvatsko-lng-terminal-spotreba-plynu/1001165/58631/) 
339 Reuters (2010): Croatia plans to install floating LNG terminal, online text: 
(http://in.reuters.com/article/idINLDE69H1B320101018) 
340 Baltic Business News (2010): Minister: Lithuania may build LNG terminal without Estonia, Latvia, and EU 
funds, online text: 
(http://bbn.ee/article/2010/09/16/Minister_Lithuania_may_build_LNG_terminal_without_Estonia_Latvia_and_E
U_funds)  
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pod $8/MMBtu (současné ceny jsou poloviční)341. Zpožďuje se také rozvoj pole Bovaněnko 
na poloostrově Jamal; podobný vývoj lze očekávat s investicemi v arktických oblastech. 
Znepokojení na ruské straně způsobuje rovněž potenciál nekonvenčních zdrojů, především 
v Evropě. V první polovině roku 2009 si tak největší zákazníci Gazpromu (společnosti E.ON, 
GdF, Eni a také RWE) vynutili renegociace jejich dlouhodobých kontraktů pro následující 
tři (krizové) roky. Počínaje tímto obdobím se totiž ceny spotu pohybující cca o 30 % níže 
nežli ceny dlouhodobých kontraktů.342 Dostatek dodávek LNG a potenciál nekonvenčních 
zdrojů plynu tedy posilují negociační váhu spotřebitelů a v dlouhodobější perspektivě mohou 
snížit podíl tradičních exportéru na trhu. Jak bylo zmíněno, rostoucí objem spotového a 
meziregionálního obchodování vytváří tlak na dlouhodobé kontrakty (LTC) a jejich vazbu 
na cenu ropy. Při pokračování současného trendu lze očekávat, že spotové ceny nahradí 
ropné indexy coby cenový základ LTC. V nově uzavíraných LTCs již nyní zpravidla chybí 
klauzule garantovaného odběru (take-or-pay) a zvyšuje se flexibilita možného objemu 
odběrů. Otevírá se tak cesta pro další posilování spotového obchodování - např. v případě 
zvýšené sezónní poptávky, nebo při přerušení dodávek LTC.  
 
Seznam terminálů343 
název země investor status regulace spuštění kapacita 
LNG Adria CH konsorcium 

vedené E.ON 
plánováno TPA* 2017 (?) 10 (16) 

LNG 
Svinoústí 

POL LNG Polskie schváleno výjimka 2014 2,5 (7,5) 

LNG 
Panigaglia 

IT GNL Italia v provozu TPA 1971 3,5 (7,6) 

Adriatic LNG IT Adriatic LNG v provozu č. výjimka 2009 8 
LNG Toscana IT OLT Offshore ve 

výstavbě 
výjimka 2011 3,75 

LNG Klaipeda LIT litevská vláda plánováno - 2014 (?) 3 
LNG Brindisi IT Brindisi LNG ve 

výstavbě 
č. výjimka ? 8 

LNG Porto 
Empedocle 

IT ENEL plánováno č. výjimka 2014 + 8 

LNG 
Rosignanu 

IT Edison, BP, 
Solvay 

plánováno č. výjimka ? 8 

LNG Trieste IT Endesssa Europa plánováno č. výjimka 2014 8 
LNG Gioia 
Tauro 

IT LNG MedGas 
Terminal 

plánováno č. výjimka 2014 12 

LNG Rostock GER Gasunie, Vopak,  
Verbundnetz Gas 

plánováno - ? 3 - 5 

                                                 
341 Bloomberg (2010): Gazprom says ´abnormal´ gas-price gap to undermine investment, online text: 
(http://www.businessweek.com/news/2010-04-14/gazprom-says-abnormal-gas-price-gap-to-undermine-
investment.html)  
342 Dempsey, J. (2010): European Energy Giant Seeks Lower Prices From Gazprom, New York Times, online 
text: (http://www.nytimes.com/2010/02/25/business/global/25gas.html?pagewanted=all)  
343 GIE: Gas Infrastructure Europe (2010), LNG map data set, online text: 
(http://www.gie.eu.com/maps_data/downloads/GLE_LNG_MapData_June2010_final.xls) 
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LNG 
Zeebruge 

BG FLUXYS LNG v provozu TPA 1987 9 

LNG Montoir  F ELENGY v provozu TPA 1980 10 
GATE LNG NIZ Gasunie, Vopak ve 

výstavbě 
výjimka 2011 3,4 (7,6) 

*TPA (third party access) 
Zdroj: (GLE 2010) 

 
Společným rysem zemí V4 je jejich vysoká závislost na dodávkách ruského plynu a 
současně malá tranzitní diverzifikace. Je zřejmé, že tento stav je důsledkem specifického 
historického vývoje, kdy zdrojová, ani tranzitní diverzifikace států východního bloku neměla 
své opodstatnění. Během tzv. plynových krizí z let 2006 a 2009 se poté jasně ukázalo, že tato 
situace představuje (nejen) pro země V4 vážné riziko a nese s sebou vysoké náklady. Od 
druhé poloviny první dekády se proto stále více začalo diskutovat o tzv. severojižním 
propojení, které by propojením systémů Jamal a Transgas poskytlo jednak tranzitní a jednak 
zdrojovou diverzifikaci, ať už prostřednictvím LNG terminálů nebo nových zdrojů potrubního 
plynu. Severojižní propojení je tak de facto souhrnem několika infrastrukturních projektů, 
které jednak propojují trhy V4 a také Rakouska, Slovinska a Chorvatska navzájem a rovněž 
umožňují dodávky nových, neruských zdrojů zemního plynu. Jde-li o nové zdroje, jedná 
se o plynovod Nabucco ústící do hubu v Baumgartenu (CEGH), polský importní terminál 
LNG Svinoústí a chorvatský importní terminál LNG Adria. Vzhledem k tomu, že stavba 
Nabucca není dosud zdaleka jistá a jedná se o projekt, který není primárně určen pro region 
V4, rozhodli jsme se jej ze scénáře severojižního propojení vypustit (Nabucco je navíc 
rozpracováno v samostatném scénáři). Předpokládáme naopak dokončení terminálu LNG 
Adria, protože bez něj by byl význam projektu severojižního propojení výrazně oslaben. 
Pokud jde o infrastrukturní propojení a tranzit, jedná se o propojení polského a českého 
trhu Cieszyn – Těšín, navazující plynovod Moravia a plynovod LBL propojující českou síť 
v předávací stanici Lanžhot s CEGH; popřípadě maďarského a slovenského trhu, odkud by 
zemní plyn z terminálu LNG Adria pokračoval dále do systému Transgas a přes stanici 
Lanžhot do české sítě. Z jižního směru je nutné dokončit propojení Chorvatska a Maďarska, 
protože potrubí spojující Chorvatsko s Rakouskem přes Slovinsko (předávacími stanicemi 
Murfled/Cersak a Rogatec o kapacitách 2,5, resp. 1,8 bcm ročně) nemá reverzní tok.344  
 
Propojení Chorvatsko - Maďarsko  
V polovině roku 2011 by mělo být dokončeno potrubí spojující Chorvatsko s maďarskou sítí 
ve Városföldu. Dokončení tohoto propojení umožní na trase Maďarsko – Chorvatsko – Bosna 
a Hercegovina přepravu 7,5 bcm ročně, zpětný chod na trase Chorvatsko – Maďarsko potom 
5,5 bcm ročně. Toto propojení má jednak zásadní význam pro diverzifikaci cest (ruský plyn 
po trase Ukrajina – Maďarsko, nebo ze South Streamu) i zdrojů (Nabucco) dodávek do 
Chorvatska a Bosny a Hercegoviny. Maďarsku a ostatním zemím (včetně zemí V4) zase 
umožní dovážet zemní plyn z terminálu LNG Adria. Předpokládané náklady jsou 100 až 150 
mil. €.345     
                                                 
344 GTE: Gas Transmission Europe (2010), online text: (http://www.gie.eu.com/_framemid.htm) 
345 Government of the Republic of Croatia (2010): Croatian, Hungarian prime ministers meet, online text: 
(http://www.vlada.hr/en/naslovnica/novosti_i_najave/2010/sijecanj/predsjednica_vlade_s_predsjednikom_vlade
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Propojení Maďarsko – Slovensko 
Pokud bude v současnosti (prosinec 2010) probíhající druhé kolo dražby kapacit (open 
season) úspěšné, v roce 2014 se otevře plynovod spojující Veľký Krtiš/Veľké Zlievce 
(vstupní bod do systému Transgas) s maďarskou sítí v blízkosti obce Vecsés s obousměrnou 
kapacitou 5 bcm ročně. Závazná fáze (první) dražby kapacit bylo uzavřeno v polovině 
července 2010 s tím, že zatímco slovenská strana (operátor Eustream) deklaroval dostatečný 
zájem obchodníků, FGSZ oznámil nedostatečný zájem z maďarské strany způsobený 
odlišným nastavením tranzitních tarifů. V druhém kole zůstala sice výše tarifů zachována, 
nicméně zvýšila se flexibilita rozložení dodávek v čase, snížila se minimální hranice pro 
ekonomickou rentabilitu projektu (tj. minimální množství vydražené kapacity) a stanovila se 
volnější pravidla pro finanční záruky projektu. Při témže zájmu jako v prvním kole by tak 
měla být open season na maďarské straně úspěšná.346   
 
Propojení Rakousko – Česko (plynovod LBL) 
Plynovod LBL (Lanžhot – Baumgarten - Line) by měl po dokončení v roce 2012 spojovat 
českou síť s hubem v Baumgartenu. Počáteční kapacita je plánována na 6,6 bcm ročně 
v obousměrném provozu347. Stavbu plynovodu zajistí operátoři, tj. společnosti NET4GAS a 
ÖMV Gas. Předběžný zájem o užívání plynovodu projevilo již 12 společností; nelze tedy 
předpokládat, že by projekt provázely podobné problémy jako v případě maďarsko-
slovenského propoje.  
 
Propojení Česko – Polsko (plynovod Moravia) 
Začátkem roku 2011 by mělo být dokončeno propojení české a polské plynovodní sítě. Na 
české straně bude plynovod vycházet podzemního zásobníku plynu v obci Třanovice, který 
bude s polskou soustavou spojen nedaleko města Skoczów. Plynovod je primárně určen 
k zásobování polského trhu, projektován je ale jako obousměrný. Jeho kapacita je v první 
fázi pouze 0,5 bcm zemního plynu ročně348, protože stavba plynovodu je motivována 
výhradně ekonomicky. Společnost CEZ Nowa Skawina S.A. navíc hodlá v oblasti 
vybudovat do roku 2014 novou paroplynovou elektrárnu. Plánováno je ovšem také zvýšení 
kapacity na 3 bcm ročně od roku 2015, což by bylo významné i z hlediska možného 
reexportu zemního plynu z LNG terminálu ve Svinoústi (o kterém se ovšem prozatím 
neuvažuje).  
 

                                                                                                                                                         
_republike_madarske) ; European  Investment Bank (2010): Hungaria-Croatia Gas Interconnection, online text: 
(http://www.eib.org/projects/pipeline/2009/20090128.htm)  
346 Upstream (2010): New round for Slovakia-Hungary pipe link, online text: 
(http://www.upstreamonline.com/live/article232932.ece) 
347  NET4GAS (2010): Velký zájem v Rakousku – Česká přepravní kapacita, online text: 
(http://www.net4gas.cz/cs/media/tiskove-zpravy/TZ_LBL_N4G_OMV_CZ_final.doc ; E15 (2010): Zabezpečení 
dodávek plynu, příloha, online text: http://file.mf.cz/748/special-energetika-05-03-10.pdf) 
348 Viz Matocha, P. (2010): Pět plynovodů k energetické bezpečnosti Česka, on-line text 
(http://www.euro.cz/detail.jsp?id=20630); RWE Transgas Net, s.r.o. (2009): RWE Transgas Net a GAZ System 
plánují propojení plynovodů, tisková zpráva, 10. 9. 2009, on-line text (http://www.net4gas.cz/cs/media/tiskove-
zpravy/2009.09.10_TZ_CZ.doc). 
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3.8. Výsledky analýzy: simulace MEOS a zhodnocení indexů349 
 

3.8.1. Infrastrukturní scénář 2: Nord Stream 
 
Předpokládané důsledky pro ČR a V4 
 
ČR 
Jižní větev Nord Streamu – plynovod Opal napojující se na německé Jagal a Stegal povede 
také do saského Olbernau, odkud dále pokračuje plynovodem Gazelle přes české území – ze 
severočeské Hory Svaté Kateřiny (HSK) do Waidhausu, kde se napojí na bavorskou 
infrastrukturu s cílem v jižním Německu, Švýcarsku a Francii. Součástí projektu bude i 
rozšíření kapacit HSK ze současných zhruba 14 bcmy na 35 bcmy, přičemž přepravní 
kapacita Gazelle by měla být kolem 35 bcm ročně.350 Gazelle bude plně napojena na českou 
transportní síť a pro dodavatele či odběratele tak bude možné využít její případné volné 
tranzitní kapacity.351 Dále, přímá propojenost s německým trhem slibuje stabilitu dodávek i 
v případě dalšího plynového konfliktu ve východní Evropě. Případná plná utilizace plynovodů 
Nord Stream, Opal a Gazelle by do ČR mohla přinést dost plynu k pokrytí spotřeby České 
republiky i Slovenska. 
 
Kromě směru do ČR prochází ruský plyn Slovenskem i do Rakouska, odkud dále směřuje do 
Itálie a také jižního Německa. Právě této tranzitní větvi hrozí jistý útlum, v závislosti na 
vytížení Nord Streamu a jeho severojižního napojení OPAL/Gazelle. V případě Polska lze 
předpokládat relativní zhoršení vyjednávací pozice pro vlastní plynové kontrakty a zejména 
pro jednání o tranzitních poplatcích, a to do chvíle, kdy si rostoucí poptávka v regionu širší 
střední Evropy nevynutí plnou utilizaci stávající infrastruktury i Nord Streamu. Polskou 
bezpečnost dodávek by mohlo zvýšit objemnější obousměrné propojení s Německem, aby 
mohlo případné výpadky dodávek plynu z východu pokrýt právě pomocí Nord Stream. Pro 
Maďarsko nelze explicitně předpokládat žádné přímé důsledky. 
 

3.8.1.1. Simulace MEOS 
 
Poptávkový scénář „Baseline“ 
Ve srovnání s referenčním scénářem dochází k redukci zejména ukrajinské transportní trasy. 
Z původních 85 bcm na 48 na území Ukrajiny, Slovenskem potom projde 33 namísto 73 bcm 
a český tranzit by byl v původním východo-západním směru (systém Transgas) nahrazen 
tranzitem na plynovodu Gazela v severo-jižním směru. Objem (tedy 14 bcmy) zůstane 
zachován. V tomto scénáři je Česká republika zásobena výhradně plynem přicházejícím 
z Nord Streamu skrze předávací stanici Hora Svaté Kateřiny. Skrz předávací stanici Lanžhot 
tak v této situaci žádný plyn neteče. 

                                                 
349 Geografické vizualizace v této kapitole vznikaly na podkladech portálu mapy.cz. 
350 Haag, S.: The European gas demand New supply sources and highways Gazelle Pipeline project. Konference 
CPS, Praha, květen 2008. Prezentace. Dostupné z: 
(http://www.cgoa.cz/cs/download/k08-10-presentace-haag.pdf ) 
351 Česko se už napojuje na Nord Stream. E-15.cz, 18. 11. 2009. Dostupné z: 
(http://www.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/cesko-se-uz-napojuje-na-nord-stream)    
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Obdobně dochází k ústupu na tranzitu Slovensko – Rakousko (ze 45 na 26 bcm) a s tím 
související pokles tranzitu na plynovodu TAG (Rakousko – Itálie) z 36 na 14 bcm. Rozdíl je 
nahrazen vyšší utilizací tranzitního plynovodu Německo – Švýcarsko – Itálie a také zvýšenou 
kapacitou plynovodů a LNG terminálů přinášejících plyn z Afriky. 
 Tezi o poklesu polského tranzitního systému Jamal lze přijmout pouze částečně. 
Vzhledem ke své konkurenceschopnosti ve vztahu jak k Nord Streamu, ale zejména k 
Transgasu  je ve všech scénářích plně vytížen. Oproti referenčnímu scénáři ale dochází 
k zvýšení spotřeby v Polsku, a následně i tedy poklesu volného množství pro Německo (z 24 
na 18 bcm). Pokles tranzitu na Transgasu nicméně nabízí Rusku více volných přepravních 
kapacit, a tedy lepší vyjednávací pozici vůči Polsku. To se navzdory plné utilizaci Jamalu 
nemění. 
  
Poptávkový scénář „High Demand“ 
U tohoto scénáře dochází k obdobným důsledkům. Větší poptávka ale přináší větší vytížení 
tradičních tranzitních tras. Pokles na ukrajinském tranzitu se tak zastaví na 63 bcm, v případě 
Slovenska 43 bcmy. Důsledky pro český tranzit se v zásadě nemění: česká spotřeba je pokryta 
z dodávek Nord Streamu, Gazelou tentokráte protéká 15 bcm. 
 Systém Jamal zůstává na maximální utilizaci, do Německa je tranzitováno 17 bcm. 
 
 

Srovnání tranzitních toků ve scénářích (bcmy, Baseline podmínky) 
 1. Ref. 2. NS 
Transgas Ukrajina 85 47 
Transgas Slovensko 67 26 
Transgas ČR Lanžhot-Waidhaus 14 0 
TAG (Rakousko – Itálie) 36 14 
Nord Stream (offshore) - 43 
OPAL (do HSK) - 23 
Gazela (HSK – Waidhaus) - 14 
Jamal (Bělorusko – Polsko) 38 38 
Jamal (Polsko – Německo) 24 18 
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Vizualizace ekonomicky racionálních toků pro scénář Nord Stream: 
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3.8.1.2. Zhodnocení indexů 
 
Hirschman-Herfindahlův index 

 
 
Index nahraditelnosti 

 
 
 
 
 
 

Oproti referenčnímu scénáři nabízí Nord 
Stream zřejmé posílení diverzifikace 
transportních tras (hodnota HH indexu 
zde činí 5050 oproti 6250). 
 
Situace je ovšem opačná v případě 
hodnocení zdrojů. Zde se projevuje větší 
podíl ruského plynu transportovaného 
systémem Nord Stream – OPAL a scénář 
Nord Stream tak zdrojovou diverzifikaci 
zhoršuje (z 6250 na 7048). 

Scénář Nord Stream téměř třikrát 
zvyšuje nahraditelnost dominantní 
transportní trasy (z 3,3 % na 8,2 %).  
 
U nahraditelnosti zdrojů ovšem opět za 
referenčním scénářem zastává. Z 3,3 % 
index klesá o třetinu na 2,2 % 
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Index spolehlivosti 

 
 
Index nákladů 

 
 
 

Obdobně vypadá i index spolehlivosti:  
U transportních tras Nord Stream 
vylepšuje referenční scénář o 7 bodů (z 
50 na 57) a nabízí tak větší jistotu proti 
nečekanému přerušení transportu. 
 
U zdrojů se menší podíl Norska projeví 
poklesem indexu ze 71 na 69 bodů. 

V případě nákladů na dodávky do ČR je 
Nord Stream referenčnímu scénáři 
konkurenceschopnou alternativou. 
 
Zatímco v případě referenčního scénáře 
budou náklady na jeden tisíc kubických 
metrů 114 €, v případě Nord Streamu 
potom 115 €. 
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3.8.2. Infrastrukturní scénář 3: Nord Stream a Nabucco 
 
Předpokládané důsledky pro ČR a V4  
 
ČR 
V případě stavby plynovodu Nabucco a zvažovaného propojení ČR – Rakousko (plynovodem 
LBL) by ČR získala přístup k části z 15 bcm ročně, které do rakouského uzlu Baumgarten 
přivede Nabucco, a tím i třetí zásobovací trasu a třetí zdroj dodávek. Posílena by mohla být 
také tranzitní pozice, když by tento plyn mohl směřovat dále do Německa. V případě absence 
přímého propojení s Rakouskem by plyn z Nabucca mohl být využit v případě výpadku 
ruských dodávek přes Ukrajinu, a to buď přímou cestou Rakousko – Slovensko – ČR (po 
dokončení pak plynovodem LBL), anebo formou swapu, kdy by byl ve větší míře směřován 
do Německa skrze rakouský TAG a poptávka ČR by byla pokryta systémem Nord Stream – 
Opal – Gazelle. 
 
Slovensko 
Ruský plyn procházející Slovenskem směřuje do dvou klíčových destinací: Německa a Itálie. 
Zatímco italské propojení zůstane patrně nedotčeno, v případě německé tranzitní větve (přes 
ČR i přes severní Rakousko) lze po zapojení Nord Streamu předpokládat výraznější útlum, 
závislý na celkové poptávce v regionu, vytížení Nord Streamu a jeho severojižního napojení 
OPAL/Gazelle. Bude-li poptávka dostatečně vysoká, Nabucco patrně tento trend změní a 
větev Rakousko – Německo (MEGAL Süd) a Rakousko – ČR – Německo (za předpokladu 
rakousko-českého propojení) by byly znovu adekvátně využity. V takovém případě by ovšem 
Slovensko zůstalo mimo tuto novou tranzitní tepny. Jde-li o bezpečnost dodávek, situace je 
obdobná jako v případě ČR. Výpadek plynu na ukrajinské trase by mohl být pokryt přímo 
z Baumgartenu, popřípadě swapem s Německem. 
 
Polsko 
Plynovod Nabucco patrně nebude mít pro Polsko žádné přímé důsledky, přestože si Polsko 
předběžně rezervovalo dodávky 1 bcm ročně. V případě výpadku běloruského tranzitu by 
nicméně dodávky z Nabucca mohly utlumit nedostatek plynu v Německu, které by následně 
mohlo uvolnit část svých kapacit pro Polsko. 
 
Maďarsko 
Nabucco by odstranilo závislost na ruském plynu a obdobně jako v případě ČR přineslo třetí 
zásobovací trasu a třetí zdroj. Navíc by Maďarsko posunulo do pozice plynového uzlu pro 
západní Balkán, tedy pozice, o kterou Maďarsko dlouhodobě usiluje. 
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3.8.2.1. Simulace MEOS 
 
Poptávkový scénář „Baseline“ 
Plynovod Nabucco umocňuje důsledky Nord Streamu pro tradiční východoevropské trasy. Ve 
srovnání s referenčním scénářem dochází k redukci zejména ukrajinské transportní trasy. Z 
původních 85 bcm na 17 na území Ukrajiny, přičemž Slovenskem prochází 9 bcmy. 
Maďarsko je na rozdíl od Nord Stream scénáře zásobeno kompletně plynovodem Nabucco. 
Zbývající část plynu z Nabucca (14 bcm) dojde do rakouského Baumgartenu.  
 Česká spotřeba je opět pokryta z Nord Streamu skrze HSK, tranzit do jižního 
Německa je namísto tradiční trasy Lanžhot – Waidhaus zajišťován plynovodem Gazela. 
 Dále dochází k ústupu na tranzitu Slovensko – Rakousko (ze 45 na 9 bcm) a s tím 
související pokles tranzitu na plynovodu TAG (Rakousko – Itálie) z 36 na 14 bcm. Rozdíl je 
pokryt plynovodem Nabucco, vyšší utilizací tranzitního plynovodu Německo – Švýcarsko – 
Itálie a také zvýšenou kapacitou plynovodů a LNG terminálů přinášejících plyn z Afriky. 
 Teze o tranzitu plynu z Nabucca do Německa skrze český systém (za předpokladu 
konstrukce plynovodu LBL) se nepodařilo potvrdit. Plyn z Nabucca je konzumován 
Maďarskem a Rakouskem. 
 Tranzitní systém Jamal je plně vytížen. Oproti referenčnímu scénáři ale dochází 
k zvýšení spotřeby v Polsku, a následně i tedy poklesu volného množství pro Německo (z 24 
na 18 bcm). Ani v případě série propojení nebude Nabucco pro Jamal konkurencí. Na druhou 
stranu jej ale lze využít pro posílení vyjednávací pozice vůči Rusku. 
   
Poptávkový scénář „High Demand“ 
U tohoto scénáře dochází k obdobným důsledkům. Větší poptávka ale přináší větší vytížení 
tradičních tranzitních tras. Pokles na ukrajinském a slovenském tranzitu se tak zastaví na 32, 
resp. 23 bcm. Důsledky pro český tranzit se v zásadě nemění: česká spotřeba je pokryta 
z dodávek Nord Streamu, Gazelou tentokráte protéká 15 bcm. 
 Maďarská spotřeba je plně kryta plynovodem Nabucco, do Baumgartenu dojde 10 
bcm. Systém Jamal zůstává na maximální utilizaci, do Německa je tranzitováno 17 bcm. 
 

Srovnání tranzitních toků ve scénářích (bcmy, Baseline podmínky) 
 1. Ref. 3. NS, N 
Transgas Ukrajina 85 17 
Transgas Slovensko 67 9 
Transgas ČR Lanžhot-Waidhaus 14 0 
TAG (Rakousko – Itálie) 36 14 
Nord Stream (offshore) - 43 
OPAL (do HSK) - 23 
Gazela (HSK – Waidhaus) - 14 
Nabucco (na maďarské hranice) - 31 
Jamal (Bělorusko – Polsko) 38 38 
Jamal (Polsko – Německo) 24 18 
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Vizualizace ekonomicky racionálních toků pro scénář Nord Stream a Nabucco: 
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3.8.2.2. Zhodnocení indexů 
 
Hirschman-Herfindahlův index 

 
 
Index nahraditelnosti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scénář Nord Stream a Nabucco dosahuje 
oproti referenčnímu scénáři nepatrně 
lepší hodnoty zdrojové diverzifikace a 
výrazně lepší hodnoty diverzifikace 
transportu.  
 
V případě zdrojů je to pokles HH indexu 
z 6250 na 5954 bodů, u transportních tras 
potom ze stejné výchozí hodnoty (6250) 
na 4328 bodů. 

Index nahraditelnosti zdrojů se v případě 
uskutečnění tohoto scénáře nijak 
nezmění – zůstane na 3,3 %.  
 
V případě nahraditelnosti transportních 
tras Nabucco dále posílí důsledky 
plynovodu Nord Stream. Index tak 
stoupne z 3,3 na 10 %. 
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Index spolehlivosti 

 
 
 
Index nákladů 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Do indexu spolehlivosti se promítá nižší 
ratingy zdrojových oblastí 
Turkmenistánu, Iráku a Ázerbájdžánu a 
transportní trasy přes Turecko. 
 
U zdrojů klesne index ze 71 na 66 bodů, 
u transportních tras o něco méně: z 50 na 
47 bodů. 

Náklady jsou v obou scénářích 
srovnatelné. 
 
Oproti referenčním 114 €/tcm je 
Nabucco se 113 o 1 €/tcm levnější. 
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3.8.3. Infrastrukturní scénář 4: Nord Stream a South Stream 
 
Předpokládané důsledky pro ČR a V4 
 
ČR 
V případě plynovodu South Stream a vybudování zvažovaného propojení ČR – Rakousko by 
ČR získala přístup k dodávkám, které South Stream přivede do rakouského hub Baumgarten, 
a tím i třetí zásobovací trasu (druhou pro ruský plyn). V případě absence přímého propojení 
s Rakouskem by plyn ze South Streamu  mohl být využit v případě výpadku ruských dodávek 
přes Ukrajinu, a to buď přímou cestou Rakousko – Slovensko – ČR, anebo formou swapu, 
kdy by byl ve větší míře směřován do Německa skrze rakouský TAG a poptávka ČR by byla 
pokryta systémem Nord Stream – Opal – Gazelle. 
 
Slovensko 
Ruský plyn procházející Slovenskem směřuje do dvou klíčových destinací: Německa a Itálie. 
South Stream pravděpodobně významně ovlivní obě dvě trasy. (1) V kombinaci s Nord 
Streamem může pokrýt prakticky celý ruský podíl na německé spotřebě, což Rusku poskytne 
poměrně výhodnou pozici při vyjednávání tranzitních poplatků. (2) Jižní i severní větev South 
Streamu mají končit v Itálii, nebo prakticky na italských hranicích. Dokud se rostoucí 
poptávka nepřiblíží kapacitě nové infrastruktury, lze předpokládat, že i slovenský tranzit do 
Itálie bude čelit značné konkurenci.  Jde-li o bezpečnost dodávek, je situace obdobná jako v 
ČR. Výpadek plynu na ukrajinské trase by mohl být pokryt přímo z Baumgartenu, popřípadě 
swapem s Německem. 
 
Polsko 
Plynovod South Stream patrně nebude mít pro Polsko žádné přímé důsledky. V případě 
výpadku běloruského tranzitu by nicméně mohl pomoci snížit nedostatek dodávek v 
Německu, které by mohlo uvolnit část svých kapacit pro Polsko.  
 
Maďarsko 
South Stream sice neodstraní maďarskou závislost na ruském plynu - právě naopak, na 
druhou stranu učiní z Maďarska plynový hub pro západní Balkán, o což Maďarsko 
dlouhodobě usiluje. South Stream by také byl třetí tranzitní cestou pro plynové dodávky (ze 
dvou zdrojů), Maďarsko by tak získalo, kromě významné pozice na jižním tranzitu ruského 
plynu do Rakouska, severní Itálie a Německa, přístup k násobně větším dodávkám, než samo 
využije. 
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3.8.3.1. Simulace MEOS 
 
Poptávkový scénář „Baseline“ 
Oproti Nabuccu nemá South Stream pro tradiční východoevropské trasy takové důsledky. Ve 
srovnání s referenčním scénářem ovšem k redukci ukrajinské transportní trasy stále dochází. Z 
původních 85 bcm na 47 na území Ukrajiny, přičemž Slovenskem ve směru do Rakouska 
prochází 26 bcm, odkud je 14 bcm reexportováno do Itálie.  

Na zásobování Maďarska nemá South Stream takový vliv jako Nabucco a stejně jako 
v referenčním scénáři je Maďarsko zásobeno z ukrajinského směru (14 bcmy) a rakouského 
směru (2 bcm). 
 Česká spotřeba je opět pokryta z Nord Streamu skrze HSK, tranzit do jižního 
Německa je namísto tradiční trasy Lanžhot – Waidhaus zajišťován plynovodem Gazela. 
Český tranzit do jižního Německa ve výši 14 bcm zajišťuje ze severního směru plynovod 
Gazela. Stejně jako v případě Nabucca, ani South Stream nenabízí takové ceny, aby bylo 
možno uvažovat o reexportu do Německa. 
 Tranzitní systém Jamal je plně vytížen. Oproti referenčnímu scénáři ale dochází 
k zvýšení spotřeby v Polsku, a následně i tedy poklesu volného množství pro Německo (z 24 
na 18 bcm). 
  South Stream zůstává po celé trase bez využití. Vyvážet plyn přes South Stream by 
znamenalo nižší marži pro Rusko nebo vyšší náklady pro odběratele nebo oboje. Výjimka 
z TPA, pokud bude udělena, navíc znemožňuje využití plynovodu jako regionální sítě pro 
obchod s plynem. 
 
Poptávkový scénář „High Demand“ 
U tohoto scénáře dochází k obdobným důsledkům. Větší poptávka ale přináší větší vytížení 
tradičních tranzitních tras. Pokles na ukrajinském a slovenském tranzitu se tak zastaví na 42, 
resp. 34 bcm. Důsledky pro český tranzit se v zásadě nemění: česká spotřeba je pokryta 
z dodávek Nord Streamu, Gazelou tentokráte protéká 15 bcm. 
 Maďarská spotřeba je namísto South Streamu kryta tradiční ukrajinskou trasou (20 
bcm) v kombinaci s dodávkami přes Rakousko (1 bcm).  

Systém Jamal zůstává na maximální utilizaci, do Německa je tranzitováno 17 bcm. 
South Stream zůstává po celé trase bez využití. 

 
Srovnání tranzitních toků ve scénářích (bcmy, Baseline podmínky) 

 1. Ref. 4. NS, SS 
Transgas Ukrajina 85 47 
Transgas Slovensko 67 26 
Transgas ČR Lanžhot-Waidhaus 14 0 
TAG (Rakousko – Itálie) 36 14 
Nord Stream (offshore) - 43 
OPAL (do HSK) - 23 
Gazela (HSK – Waidhaus) - 14 
South Stream - 0 
Jamal (Bělorusko – Polsko) 38 38 
Jamal (Polsko – Německo) 24 18 
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Vizualizace ekonomicky racionálních toků pro scénář Nord Stream a South Stream: 
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3.8.3.2. Zhodnocení indexů 
 
 
Hirschman-Herfindahlův index 

 
 
Index nahraditelnosti 

 
 
 
 
 
 
 
 

Scénář Nord Stream a South Stream se 
podobně jako scénář Nord Stream 
vyznačuje zhoršením diverzifikačního 
indexu zdrojů a pokrokem v diverzifikaci 
transportních tras. 
 
U zdrojů HH index stoupne z 6250 na 
7178, u transportních tras klesne z 6250 
na 4328. 

Obdobná je i situace u indexu 
nahraditelnosti. Zatímco v případě 
transportních tras sledujeme výrazný 
pokrok (z 3,3 % na trojnásobek, tedy 10 
%), u zdrojů se dostáváme na maximální 
podíl ruského plynu a k následnému 
poklesu substitučního potenciálu 
ostatních zdrojů. Index má tedy hodnotu 
2 % oproti referenčním 3,3 %. 



 
 
 

151 
 

 
 
Index spolehlivosti 

 
 
Index nákladů 

 
 
 

Ambivalentní trend má i index 
spolehlivosti. U zdrojů vidíme mírný 
pokles: ze 71 na 68 bodů, zatímco u 
transportních tras se dostaneme z 50 na 
58 bodů. 

Náklady ukazují negativní trend a růst ze 
114 na 123 €/tcm. 
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3.8.4. Infrastrukturní scénář 5: Nord Stream, Nabucco a South Stream 
 
Předpokládané důsledky pro ČR a V4 
Po spuštění všech tří projektů budou Rusko s klíčovými trhy (Německem a Itálií) 
spojovat 4 transportní trasy o kapacitě cca 200 bcm ročně. K tomu je potřeba připočíst 31 
bcm ročně, které přivede z kaspického areálu a Blízkého východu Nabucco. Středoevropská 
síť tak dozná významných změn a jednotlivé národní trhy budou více propojeny, a to jak 
menšími bilaterálními interkonektory, tak transregionálními tranzitními koridory. Je 
pravděpodobné, že během nejbližších dekád bude tato síť fungovat výrazně pod svými 
kapacitními možnostmi. O vytížení jednotlivých tras tak vedle technických proměnných 
budou rozhodovat zejména cena, ale také politická motivace. Poprvé se tak se tak 
v evropském měřítku setkáme se situací, kdy bude probíhat významnější konkurenční boj 
mezi transportními trasami. Vzhledem k tomu, většina států V4 bude na tuto 
infrastrukturu nějakým způsobem napojena (ČR skrze Gazelle a OPAL na Nord Stream, 
Slovensko skrze propoejní s Baumgartenem), nebo se jí bude dokonce přímo účastnit 
(Maďarsko v případě South Streamu a Nabucca), bude patrně bezpečnost dodávek, tak jak ji 
v souvislosti se zemním plynem akcentují středo- a východoevropské státy, prakticky 
zajištěna. Výpadky dodávek způsobené politickou, či technickou nespolehlivostí ukrajinského 
a běloruského tranzitu bude možné snadno pokrýt ze zbývajících tras a cílené politické 
„odříznutí“ jednoho státu bude možné snadno pokrýt systémem interkonektorů a tranzitních 
potrubí. Význam geografické polohy relativně klesne, a to na úkor ceny tranzitu.  
 
ČR 
Jižní větev Nord Streamu – plynovod Opal napojující se na německé Jagal a Stegal povede 
také do saského Olbernau, odkud dále pokračuje plynovodem Gazelle přes české území – ze 
severočeské Hory Svaté Kateřiny (HSK) do Waidhausu, kde se napojí na bavorskou 
infrastrukturu s cílem v jižním Německu, Švýcarsku a Francii. Součástí projektu bude i 
rozšíření kapacit HSK ze současných zhruba 14 bcmy na 35 bcmy, přičemž přepravní 
kapacita Gazelle by měla být kolem 35 bcm ročně.352 Gazelle bude plně napojena na českou 
transportní síť a pro dodavatele či odběratele tak bude možné využít její případné volné 
tranzitní kapacity.353 Dále, přímá propojenost s německým trhem slibuje stabilitu dodávek i 
v případě dalšího plynového konfliktu ve východní Evropě. Případná plná utilizace plynovodů 
Nord Stream, Opal a Gazelle by do ČR mohla přinést dost plynu k pokrytí spotřeby České 
republiky i Slovenska. 
 Plynovody Nabucco a South Stream se prakticky ve své trase překrývají. Jejich 
důsledky pro ČR budou odvislé od existence a kapacity česko-rakouského propojení (v první 
fázi je plánováno 6,6 bcm). Bude-li propojení chybět, důsledky tohoto scénáře pro ČR budou 
takřka výhradně v posílení jistoty dodávek. Lze předpokládat, že v regionu širší střední 
Evropy bude dostatek plynu pro případné swapové dohody s Německem, pokud by došlo 
k výpadku ukrajinského tranzitu. Vybuduje-li se nicméně dostatečně objemné propojení 

                                                 
352 Haag, S.: The European gas demand New supply sources and highways Gazelle Pipeline project. Konference 
CPS, Praha, květen 2008. Prezentace. Dostupné z: 
(http://www.cgoa.cz/cs/download/k08-10-presentace-haag.pdf)  
353 Česko se už napojuje na Nord Stream. E-15.cz, 18. 11. 2009. Dostupné z: 
(http://www.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/cesko-se-uz-napojuje-na-nord-stream)   
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s Rakouskem, nelze vyloučit i relativní zvýšení tranzitu na trase Baumgarten – ČR – 
Německo. 
 
Slovensko 
Ruský plyn procházející Slovenskem směřuje do dvou klíčových destinací: Německa a Itálie. 
South Stream pravděpodobně významně ovlivní obě dvě trasy. (1) V kombinaci s Nord 
Streamem může pokrýt prakticky celý ruský podíl na německé spotřebě, což Rusku poskytne 
poměrně výhodnou pozici při vyjednávání tranzitních poplatků. (2) Jižní i severní větev South 
Streamu mají končit v Itálii, nebo prakticky na italských hranicích. Dokud se rostoucí 
poptávka nepřiblíží kapacitě nové infrastruktury, lze předpokládat, že i slovenský tranzit do 
Itálie bude čelit značné konkurenci. Jde-li o bezpečnost dodávek, je situace obdobná jako v 
ČR. Výpadek plynu na ukrajinské trase by mohl být pokryt přímo z Baumgartenu, popřípadě 
swapem s Německem. 
 
Polsko 
V polském kontextu lze předpokládat relativní zhoršení polské vyjednávací pozice pro 
vlastní plynové kontrakty a zejména pro jednání o tranzitních poplatcích, a to do chvíle, kdy 
si rostoucí poptávka v regionu širší střední Evropy nevynutí plnou utilizaci stávající i nové 
infrastruktury. Nová situace si patrně dříve nebo později vynutí změnu polského 
negativního postoje vůči mezistátním propojením, které budou jediným způsobem, jak 
zmírnit novou asymetrii v polsko-ruských energetických vztazích. 
 
Maďarsko 
Pro Maďarsko nelze explicitně předpokládat žádné přímé důsledky plynovodu Nord Stream. 
U South Streamu a Nabucca je situace opačná. Maďarsko získá 4 zásobovací trasy 
přicházející ze tří zdrojů, jeho územím bude procházet násobně větší množství plynu, než 
samo využije, a jeho geografická poloha kombinovaná s dostatkem regionálních propojení a 
velkou kapacitou podzemních zásobníků mohou z Maďarska učinit vedle Baumgartenu 
druhý středoevropský plynový hub.  
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3.8.4.1. Simulace MEOS 
 
Poptávkový scénář „Baseline“ 
V tomto scénáři plynovod Nabucco umocňuje důsledky Nord Streamu pro tradiční 
východoevropské trasy. Ve srovnání s referenčním scénářem dochází k redukci zejména 
ukrajinské transportní trasy. Z původních 85 bcm na 16 na území Ukrajiny, přičemž 
Slovenskem prochází 9 bcmy. Maďarsko je na rozdíl od Nord Stream scénáře zásobeno 
kompletně plynovodem Nabucco. Zbývající část plynu z Nabucca (14 bcm) dojde do 
rakouského Baumgartenu.  
 Česká spotřeba je opět pokryta z Nord Streamu skrze HSK, tranzit do jižního 
Německa je namísto tradiční trasy Lanžhot – Waidhaus zajišťován plynovodem Gazela. Ani 
v tomto nastavení se nepodařilo potvrdit ekonomický přínos domněnky o českém tranzitu 
plynu z Nabucca do Německa. V závislosti na ceně spotu v CEGH a marži prodejců nelze 
nicméně tuto možnost a priori vyloučit. 
 Dále dochází k ústupu na tranzitu Slovensko – Rakousko (ze 45 na 9 bcm) a s tím 
související pokles tranzitu na plynovodu TAG (Rakousko – Itálie) z 36 na 14 bcm. Rozdíl je 
pokryt plynovodem Nabucco, vyšší utilizací tranzitního plynovodu Německo – Švýcarsko – 
Itálie a také zvýšenou kapacitou plynovodů a LNG terminálů přinášejících plyn z Afriky. 
 Tranzitní systém Jamal je ve všech scénářích plně vytížen. Oproti referenčnímu 
scénáři ale dochází k zvýšení spotřeby v Polsku, a následně i tedy poklesu volného množství 
pro Německo (z 24 na 18 bcm). 
  South Stream zůstává po celé trase bez využití. Vyvážet plyn přes South Stream by 
znamenalo nižší marži pro Rusko nebo vyšší náklady pro odběratele nebo oboje. Výjimka 
z TPA, pokud bude udělena, navíc znemožňuje využití plynovodu jako regionální sítě pro 
obchod s plynem. Tuto roli by v tomhle případě plnil plynovod Nabucco. 
 
Poptávkový scénář „High Demand“ 
U tohoto scénáře dochází k obdobným důsledkům. Větší poptávka ale přináší větší vytížení 
tradičních tranzitních tras. Pokles na ukrajinském a slovenském tranzitu se tak zastaví na 32, 
resp. 23 bcm. Důsledky pro český tranzit se v zásadě nemění: česká spotřeba je pokryta 
z dodávek Nord Streamu, Gazelou tentokráte protéká 15 bcm. 
 Maďarská spotřeba je plně kryta plynovodem Nabucco, do Baumgartenu dojde 10 
bcm. Systém Jamal zůstává na maximální utilizaci, do Německa je tranzitováno 17 bcm. 
Plynovod South Stream je po celé trase nevyužitý. 
 

Srovnání tranzitních toků ve scénářích (bcmy, Baseline podmínky) 
 1. Ref. 5. NS, N, SS 
Transgas Ukrajina 85 16 
Transgas Slovensko 67 9 
Transgas ČR Lanžhot-Waidhaus 14 0 
TAG (Rakousko – Itálie) 36 14 
Nord Stream (offshore) - 43 
OPAL (do HSK) - 23 
Gazela (HSK – Waidhaus) - 14 
Nabucco (na maďarské hranice) - 31 
South Stream - 0 
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Jamal (Bělorusko – Polsko) 38 38 
Jamal (Polsko – Německo) 24 18 
 
 

Vizualizace ekonomicky racionálních toků pro scénář Nord Stream, Nabucco a South Stream: 
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3.8.4.2. Zhodnocení indexů 
 
Hirschman-Herfindahlův index 

 
 
 
 
Index nahraditelnosti 

 
 

Index nahraditelnosti u transportních tras 
dosahuje opět trojnásobku vůči 
referenčnímu scénáři (10 oproti 3,3 %). 
V případě zdrojů se setkáváme 
s poklesem hodnoty indexu 
z referenčních 3,3 % na 2,7 %. 

V případě vybudování veškeré trans-
regionální infrastruktury se opět 
významně zlepší hodnota indexu 
diverzifikace (z 6250 na 4328). 
Navzdory možnému očekávání tato 
hodnota není nižší než u scénářů 3 a 4, 
které počítají pouze s jedním velkým 
plynovodem z jihovýchodu. Je tomu tak 
kvůli jejich vyústění v bodě CEGH, 
odkud by byl plyn do ČR přepravován 
po společné trase interkonektoru LBL, 
jenž je pro tvorbu indexu klíčový. 
 
U zdrojů se opět projeví větší ruský podíl 
a zhoršení indexu z 6250 na 6540. 

Ceny ukazují negativní trend a zvýšení 
ze 114 na 123 €/tcm. 
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Index spolehlivosti 

 
 
 
 
Index nákladů 

 
 
 

Nižší cena produkce a tranzitu mírní 
důsledky podílu South Streamu na 
celkové náklady. Ty tak oproti 
referenčnímu scénáři vzrostou jen o 6 
€/tcm z původních 114 na konečných 
120. 

Do hodnot indexu spolehlivosti se opět 
promítají v porovnání s Ruskem a 
Norskem nižší ratingy produkčních zemí 
plynovodu Nabucco. Spolehlivost zdrojů 
tak klesá z 71 na 67 bodů. 
 
Relativním poklesem váhy ukrajinského 
podílu na tranzitu se dostáváme do 
černých čísel v případě spolehlivosti 
transportních tras (růst z 50 na 57 bodů). 
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3.8.5. Infrastrukturní scénář 6: Levné LNG a Severo-jižní propojení 
 
Předpokládané důsledky pro ČR a V4 
  
Dokončení uvedených infrastrukturních projektů zvýší tranzitní i zdrojovou diverzifikaci zemí 
V4. Zvýší se také obchodní příležitosti (např. zmiňované reexporty z LNG terminálů) a díky 
napojení na CEGH bude možno využít spotových dodávek a arbitráže. Dokončení 
severojižního propojení tak významně posílí bezpečnost dodávek pro V4. Částečně rovněž 
dojde k přesunutí toků ze směru východ – západ na směr sever – jih (i když většina objemu 
půjde přes plynovod Gazela).   
 
Polsko získá diverzifikační alternativu k ruskému zdroji, větší variabilitu v dodávkách 
plynu a také lepší vyjednávací pozici vůči Rusku.  
 
Obdobné budou důsledky pro Maďarsko, pokud se mu podaří dohodnout se na reexportu 
s Chorvatskem.  
 
Pro ČR a Slovensko bude rovněž zajímavé případné větší množství plynu v CEGH a zároveň 
přístup k polskému terminálu, kde bude možné nakoupit spotové LNG. 
 

3.8.5.1. Simulace MEOS 
 
Poptávkový scénář „Baseline“ 
V tomto scénáři nižší ceny LNG a intenzivní propojení zemí V4 posilují důsledky Nord 
Streamu pro tradiční východoevropské trasy. Ve srovnání s referenčním scénářem dochází 
k redukci zejména ukrajinské transportní trasy. Z původních 85 bcm na 26 na území Ukrajiny, 
přičemž Slovenskem do Rakouska prochází 14 bcmy. Do Itálie jsou přes Rakousko 
tranzitovány pouze 4 bcm. Rozdíl oproti 36 bcm v referenčním scénáři je pokryt zejména 
z zvýšené kapacity plynovodů a LNG terminálů přivádějících do Itálie africký plyn:  
Maďarsko je zásobeno z části tradiční ukrajinskou trasou (9 bcm) a z části LNG Adria (8 
bcm)  
 Česká spotřeba je opět pokryta z Nord Streamu skrze HSK, tranzit do jižního 
Německa je namísto tradiční trasy Lanžhot – Waidhaus zajišťován plynovodem Gazela. 
 Dále dochází k ústupu rakouského tranzitu (ze 45 na 14 bcm na plynovodu TAG). 
Rozdíl je pokryt vyšší utilizací tranzitního plynovodu Německo – Švýcarsko – Itálie a také 
zvýšenou kapacitou plynovodů a LNG terminálů přinášejících plyn z Afriky: 52 resp. 24 bcm. 
 Tranzitní systém Jamal je stejně jako v ostatních scénářích plně vytížen. Oproti 
referenčnímu scénáři ale dochází k zvýšení spotřeby v Polsku a k odklonu části toku (4 bcm) 
do České republiky a následnému reexportu skrze stanici Lanžhot na Slovensko, jehož 
spotřeba je tak rovnoměrně kryta plynovody Transgas a Jamal v kombinaci s interkonektory 
Polsko – ČR a reverzním tokem systému systému Transgas. Volné množství pro Německo tak 
oproti referenčnímu scénáři klesne na 14 bcm. Rozdíl oproti ostatním scénářům (4 bcm pro 
Slovensko) jsou pokryty z LNG terminálu v Rostocku. 
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Poptávkový scénář „High Demand“ 
Větší poptávka přináší větší vytížení tradičních tranzitních tras. Pokles na ukrajinském a 
slovenském tranzitu se tak zastaví na 41, resp. 23 bcm. Důsledky pro ČR zůstávají stejné: 
česká spotřeba je pokryta z dodávek Nord Streamu, jihoněmecký tranzit zajišťuje plynovod 
Gazela (15 bcm), navíc je zde tranzit Polsko – Slovensko po trase Jamal – polský 
interkonektor – Lanžhot ve výši 4 bcmy. Druhá polovina slovenské spotřeby je kryta 
ukrajinským tranzitem. 
 Maďarská spotřeba je z části kryta terminálem LNG Adria (8 bcm) a z části 
ukrajinským tranzitem (13 bcm) 

Zvýšená italská spotřeba se odráží i na rakouském tranzitu, který oproti Baseline 
scénáři naroste dvakrát na 9 bcm. 

Systém Jamal zůstává na maximální utilizaci, do Německa je tranzitováno 14 bcm. 
  

 Srovnání tranzitních toků ve scénářích (bcmy, Baseline podmínky) 
 1. Ref. 6. LNG 
Transgas Ukrajina 85 26 
Transgas Slovensko 67 14 
Transgas ČR Lanžhot-Waidhaus 14 0 
Transgas – reverzní tok ČR-SR (Lanžhot) 0 4 
TAG (Rakousko – Itálie) 36 14 
Nord Stream (offshore) - 43 
OPAL (do HSK) - 23 
Gazela (HSK – Waidhaus) - 14 
Jamal (Bělorusko – Polsko) 38 38 
Jamal (Polsko – Německo) 24 14 
LNG Adria (Chorvatsko – Maďarsko) - 8 
LNG Polsko - 0 
Moravia (Polsko – ČR) - 4 
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Vizualizace ekonomicky racionálních toků pro scénář Levné LNG a Severo-jižní propojení: 
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3.8.5.2. Zhodnocení indexů 
 
Hirschman-Herfindahlův index 

 
 
Index nahraditelnosti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U LNG infrastrukturního scénáře 
dochází k významnému zlepšení obou 
indexů diverzifikace.  
 
V případě zdrojů je to z 6250 na 5116 
bodů, v případě transportních tras ze 
stejného základu na 3690 bodů. 

Index nahraditelnosti dosahuje v tomto 
scénáři nejvyšších hodnot. 
 
V případě zdrojů dochází k růstu ze 3,3 
% na 4,5 %, v případě transportních tras 
ze 3,3 % na 11,7 %. 
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Index spolehlivosti 

 
 
Index nákladů 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pokles indexu spolehlivosti u zdrojů 
ze 71 na 68 bodů je způsoben obecně 
nižšími ratingy severoafrických a 
blízkovýchodních producentů LNG. 
 
U transportních tras se naopak pozitivně 
projevují ratingy Polska a Chorvatska – 
index z referenčních 50 bodů vzroste na 
58. 

Za předpokladu cenové hladiny 2010, se 
kterou tento scénář pracuje, bude LNG 
plně konkurenceschopné ve vztahu 
k tradičním zdrojům a transportním 
trasám.  
 
Náklady na tisíc kubických metrů (113 
€) je v případě LNG scénáře dokonce o 1 
€ nižší, než v u referenčního scénáře. 



 
 
 

163 
 

3.8.6. Porovnání všech scénářů 
 
Předcházející kapitola byla zaměřena na srovnání jednotlivých scénářů s referenční variantou. 
V následující části budou srovnány všechny scénáře mezi sebou, aby vynikly rozdíly mezi 
nimi. 
 

3.8.6.1. Srovnání indexů pro všechny scénáře 
 
Hirschman-Herfindahlův index 

 
 
HH index dobře ilustruje ambivalentní přínos ruských projektů. Všechny scénáře vykazují 
pokrok v diverzifikaci tras (nižší hodnoty HH indexu oproti referenčnímu scénáři), nicméně 
scénáře s dominující ruskou infrastrukturou přinášejí relativní zhoršení v otázkách zdrojové 
diverzifikace.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

164 
 

Index nahraditelnosti 

 
 
Nahraditelnost transportních tras opět ve všech scénářích převyšuje hodnoty referenčního 
scénáře. U zdrojů je situace jiná. Větší zapojení ruských projektů vede k problematičtější 
nahraditelnosti ruského zdroje. U scénáře 3 (Nord Stream a Nabucco) se hodnota nezmění 
(3,3 %), jediná varianta, kdy nahraditelnost zdrojů vzroste, je tedy scénář 6 (Levné LNG a 
Sever-jižní propojení). 
 
Index spolehlivosti 

 
 
Index spolehlivosti zdrojů se ve všech scénářích v souvislosti s relativním poklesem podílu 
norských dodávek mírně zhoršuje. Oproti tomu spolehlivost transportních tras se až na 
výjimku scénáře 3 (Nord Stream a Nabucco) ve všech scénářích zlepšuje. Jako 
nejspolehlivější se jeví ty, jenž minimalizují transport po souši. 
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Index nákladů: produkce + transport (€/tcm) 

 
 
V otázce nákladů vykazují dva scénáře (3 – Nord Stream a Nabucco a 6 – Levné LNG a 
Sever-jižní propojení) nepatrný pokles nákladů (ze 114 na 113 €/tcm) ostatní scénáře náklady 
více či méně prodražují: nejvíce pak ty počítající s přítomností South Streamu. 
 
Cena produkce a transportu do ČR/CEGH (€/tcm) pro PNG scénář nabídky 

 
 
Odhlédneme-li od scénářů a z hlediska nákladů srovnáme jednotlivé transportní trasy, 
zjistíme, že na české hranice (případně do uzlu CEGH v Baumgartenu) vyjde nejlevněji zatím 
poměrně nepravděpodobný reverzní směr rakouského plynovodu TAG přinášejícího přebytky 
afrického plynu, případně LNG, které se nespotřebují v Itálii. Z nových projektů vychází 
nejlépe Nord Stream, těsně následovaný Nabuccem. South Stream je poměrně nákladný – 
dokonce tak, že mu úspěšně konkuruje polské LNG v cenové hladině z roku 2008. 
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Cena produkce a transportu do ČR/CEGH (€/tcm) pro LNG scénář nabídky 

 
 
Stejná analýza pro ceny LNG z roku 2010 ukazuje na plnou konkurenceschopnost tohoto 
zdroje. Polské LNG dokonce vychází lépe než německý tranzit plynu z Jamalu do HSK, či 
ukrajinský Transgas do Lanžhota. Z řady vyčnívá tentokrát suverénně nejvíce nákladný South 
Stream. 
 



 
 
 

167 
 

3.8.6.2. Shrnutí 
 

Výsledky předcházející kapitoly umožňují komplexní zhodnocení naznačené problematiky. 
Modelování ekonomicky racionálního vytížení přepravní sítě ukazuje, které transportní 
trasy poskytnou producentům nejvyšší marži a zároveň odběratelům největší prostor pro 
vyjednávání ceny kontraktu. V celkové ceně je marže prodejce tou nejpružnější částí 
kontraktu – produkční a transportní náklady zpravidla vyjednat nelze. 
 
Hodnocení scénářů: ekonomicky racionální toky plynu skrze V4 pro rok 2020 (MEOS) 
Co se týče zhodnocení scénářů samotných, z pohledu tranzitních toků mezi nimi není 
z pohledu ČR větších rozdílů. Přítomnost Nord Streamu v každém z nich znamená 
přesměrování tranzitních toků z trasy Lanžhot-Waidhaus na trasu plynovodu Gazela (HSK-
Waidhaus). Objem zůstává konstantní. Taktéž zásobování ČR by po spuštění systému Nord 
Stream-OPAL mohlo dostát změn vzhledem k ekonomicky racionální variantě zásobování ČR 
právě skrze tento systém a HSK. V praxi je tato možnost nicméně spíše nepravděpodobná, jak 
bude naznačeno v závěru studie. 
 V podstatě stejně je na tom Polsko. Předpokládat ztrátu tranzitních objemů na Jamalu 
by vzhledem k jeho nepoměrně nižším nákladům354 bylo neuvážené, Polsko se tak bude 
soustředit na vyvážení ruské momentální výhody dané konstrukcí Nord Streamu a faktu, že 
Jamal už nepotřebuje nezbytně. K tomu dobře poslouží jakýkoliv scénář, který Polsku 
nabídne podobnou výhodu (LNG), nebo alespoň oslabí pozici Ruska v regionu (Nabucco). 
 V případě Slovenska je situace odlišná. Jednotlivé scénáře dramaticky mění množství 
plynu tranzitovaného přes slovenské území, a s tím se mění i příjmy, které Eustream odvádí 
slovenskému státu. Ekonomický zájem by tedy mohl motivovat Slovensko k upřednostnění 
scénářů, v nichž nebude figurovat plynovod Nabucco. Na druhou stranu zrovna dobudovaný 
reverzní tok na trase Slovensko-Rakousko, požadavky bezpečnosti dodávek a limitovaná 
možnost prosadit vlastní zájem však Slovensko budou nutit spíše k adaptační než 
konfrontační strategii. Slovensko je dnes skutečně zastáncem Nabucca. 
 Maďarsko se svými ambicemi na roli regionálního uzlu (jakéhosi Balkánského 
Baumgartenu) pravděpodobně uvítá maximalistické řešení, tedy scénář 5 (Nord Stream, 
Nabucco, South Stream), nejlépe kombinovaný se scénářem 6 (LNG). Výjimka z TPA a 
cenové faktory by nicméně mohly maďarský zájem o South Stream omezit. 
 

3.8.6.3. Hodnocení scénářů: indexy 
 
Hirschman-Herfindahlův index 
Cíl diverzifikace zdrojů a transportních tras nejlépe naplňuje scénář 6 (LNG), který dosahuje 
nejlepších hodnot jak pro zdroje (5116 z 10 000, kde 0 je maximální diverzifikace), tak pro 
transportní trasy (3690). V celkovém měřítku je druhým optimálním scénářem číslo 3 (Nord 
Stream a Nabucco) který se součtem 10 282 (z 20 000, kde 0 je maximální diverzifikace) 
ztrácí na LNG více jak 1500 bodů.  
Příčinou tohoto výsledku je nepochybně přítomnost dalšího zdroje a další importní trasy 
v případě LNG a absence South Streamu, který by snižoval zdrojovou diverzifikaci u scénáře 
3.  
                                                 
354 Jamal je o 7 €/tcm levnější než Nord Stream a téměř o 20 €/tcm levnější než Transgas (transport na německé 
hranice). 
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Index nahraditelnosti 
Nejlepších výsledků v případě výpadku nejvýznamnějšího zdroje dosahuje opět LNG scénář, 
u nějž je možné pokrýt v případě výpadku z ostatních zdrojů až 4,5 % objemu dominantního 
zdroje a až 11,7 % objemu nejvýznamnější transportní trasy. 
 Scénář Nord Stream a Nabucco (3) lze i zde hodnotit jako druhý nejlepší, když 
umožňuje pokrytí 3,3 % nejvýznamnějšího zdroje a 10 % transportní trasy. 
 Na opačném konci spektra jsou scénář Nord Stream a South Stream (4), který 
umožňuje pokrytí 2 % u zdroje, a scénář Nord Stream (2) s 8,2 % u transportní trasy. 
 
Index spolehlivosti 
Nejspolehlivější kombinaci zdroje a transportní trasy nabízejí scénáře minimalizující transport 
po souši. Se 126 body (0-200, kde 200 je maximálně spolehlivá kombinace) je to shodně Nord 
Stream a South Stream scénář (4) a LNG scénář (6). 
 Scénář 3 (Nord Stream a Nabucco) je oproti tomu se 113 body zdaleka nejhorším. Na 
výsledcích se projevují nízké ratingy produkčních oblastí Iráku a Kaspického moře a také 
klíčové tranzitní země – Turecka. 
 
Index nákladů 
Nejnižšími náklady, které ve výsledku znamenají nižší ceny a pružnější marže, se vyznačují 
scénář LNG (v případě cenové hladiny z roku 2010) a Nord Stream + Nabucco (oba scénáře 
shodně po 113 €/tcm), oproti tomu těmi nejvyššími scénář Nord Stream a South Stream (120 
€/tcm). 
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3.9. Závěr 
 

Preference LNG a Severo-jižního propojení přináší maximální diverzifikaci, 
nahraditelnost, spolehlivost a za předpokladu cenové hladiny z roku 2010 i nejnižší 
cenu. Tento scénář také nejvíce přispívá ke změně charakteru toků v regionu ve prospěch 
trasové i zdrojové diverzifikace. Lze předpokládat, že by jej podpořily všechny státy V4. 
Polsko, které má jinak k propojování spíše rezervovaný postoj, by získalo přístup ke dvěma 
spotovým trhům (LNG a CEGH Baumgarten), aniž by bylo příliš nuceno měnit charakter 
domácího trhu. Důsledky pro ČR jsou obdobné, Maďarsku by propojení poskytlo příležitost 
k další podpoře integrace trhů a expanzi MOLu, Slovensko by skrze Lanžhot získalo přístup 
k polskému LNG a skrze Baumgarten ke zdrojům přicházejícím přes Maďarsko. 
 Nejsilnější stránkou tohoto scénáře je kromě působivých výsledků srovnání indexů 
zejména fakt, že se nachází výhradně v rozhodovací kompetenci zemí V4. Samotná V4 
nedokáže prosadit, vybudovat a zaplnit plynem Nabucco, dokáže ale vybudovat LNG 
v Polsku a jednotlivá mezistátní propojení tak, aby V4 mohla těžit z co možná největšího 
portfolia zdrojů a také si mohla vzájemně vypomáhat i na praktické rovině: například při 
dotláčení zásobníku na česko-polské hranici. 
 Naopak největší slabinou scénáře jsou poměrně malé objemy, které polský a 
chorvatský LNG terminál mohou do energeticky hladového regionu střední Evropy a 
západního Balkánu mohou přinést. Kompenzaci tohoto nedostatku by mohl přinést projekt 
Nabucco. Kombinace diverzifikačního potenciálu Severo-jižního propojení a objemů, které by 
do systému přineslo Nabucco, se tak pro státy střední Evropy jeví jako ideální varianta. 
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4. EU A PROSAZOVÁNÍ ČESKÝCH ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ 
 
Cílem této kapitoly je zasadit už provedený výzkum do kontextu vývoje evropské 
energetické politiky a doporučit relevantním zástupcům České republiky jak postupovat 
při snaze o maximalizaci (energetických) zisků ČR na této úrovni. Obzvlášť 
s přihlédnutím ke změnám v rámci Lisabonské smlouvy.  
 
Text proto bude rozdělen do následujících logických celků. V prvé řadě je popsána recepce 
jednotlivých variant tranzitní infrastruktury ze strany EU a zainteresovaných členských států, 
následuje výklad samotné energetické politiky EU, především z hlediska principů a 
mechanismů, kterými se řídí. Tím budou připraveny podklady pro zhodnocení aktuálního a 
budoucího vývoje se zvláštním důrazem na změny způsobené Lisabonskou smlouvou.  
 
Takto zmapovaná evropská energetická politika poté bude konfrontována s otázkou 
prosazování českých energetických zájmů. Ty budou nejprve rozebrány z hlediska toho, 
zda je vůbec při jejich definování počítáno s úrovní EU a poté bude krátce dotčena otázka 
efektivity příslušných institucí při prosazování těchto zájmů.  
 
4.1.  Tranzitní projekty a jejich otisk v zájmech a pozicích členských států EU 
 
Ze vztahu jednotlivých členských států Evropské unie k určitým typům infrastrukturních 
scénářů lze vyvodit následující poznámky, jejichž cílem může být zpřehlednění situace na 
unijním poli a současně se tak vytváří základ, který lze využít pro další formulaci pozic ČR. 
 

� Pro existenci a reálnou funkčnost jednotlivých velkých infrastrukturních projektů 
uvnitř Evropské unie je stále rozhodujícím faktem, zda jsou v nich obsaženy “velké, 
zakladatelské státy“ Evropské unie (především pak Francie a Německo), které spíše 
než politický rozměr některého z daných projektů sledují jeho ekonomickou 
rentabilitu a jeho vliv na vlastní pozici uvnitř Unie 

� Podpora Evropské komise sama o sobě nezajišťuje, zda projekt bude opravdu reálně 
spuštěn a ve velké míře ani nezjednodušuje jeho realizaci. Evropská komise ve většině 
případů pouze kopíruje názory silných členských států, popřípadě se snaží udržovat si 
určitou pozici mediátora mezi jednotlivými soupeřícími projekty (viz Nabucco vs. 
South Stream) 

� Severojižní propojení ve své podstatě představuje projekt, který je členskými státy 
(kromě zúčastněných států střední Evropy) akcentován v nejmenší míře. Tento projekt 
je zřejmě nejméně kontroverzní a naráží na nejmenší odpor ze strany členských států. 
Je prosazován Komisí skrze různé strategické dokumenty 

� LNG projekty jsou akcentovány stále především jako národní projekty jednotlivých 
členských států, jsou však podporovány ze strany Evropské unie 
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� Ruská federace a jí prosazované infrastrukturní scénáře je v konečném součtu 
mnohem úspěšnější při získávání koaličních partnerů. Evropský projekt Nabucco se 
v tomto kontextu projevuje se značnou liknavostí. 

� Postoj evropských velmocí k jednotlivým infrastrukturním scénářům je do velké 
míry udáván osobními vazbami mezi politickými představiteli a současně 
dlouhodobými především ekonomickými vazbami členských států s Ruskou federací. 

� Reálná snaha středoevropských států změnit osud některého z projektů si ve 
stávající struktuře (viz Polsko a jeho snaha blokovat projekt Nord Stream a česká 
strana a její snaha podporovat projekt Nabucco) se setkává spíše s neúspěchem.  
 

Z uvedených poznámek vyplývá, že největší pozornost je na rovině EU věnována třem 
infrastrukturním projektům – Nord Streamu, South Streamu a Nabuccu. Následující část pak 
ukáže, jakým konkrétním způsobem jsou akcentovány jednotlivé scénáře u zainteresovaných 
členských zemí. 
 
Nord Stream 
Nord Stream představuje velmi kontroverzní projekt. V rámci EU se vůči němu vytvořila 
opozice v níž se nejhlasitějším odpůrcem stalo Polsko odvolávaje se na historické 
reminiscence vyjednávání okolních velmocí (viz Sikorski a kauza nazvání plynovodu nový 
"pakt Molotov-Ribbentrop“), politický motiv celého projektu atd.  Negativní postoj Polska 
k projektu je dán i jeho dlouhodobou snahou podporovat politicky Ukrajinu (viz zamítnutí 
původního návrhu mezinárodního konsorcia tvořeného ruskými, německými francouzských a 
italskými firmami na vybudování dalšího tranzitního plynovodu přes polské území). Součástí 
této koalice jsou pak rovněž i baltské státy.  
 
Proponentem projektu je i na evropské půdě především Německo, kde ani změna na 
kancléřském postu nepřinesla zásadní změnu kurzu (viz osobní vazby mezi kancléřem 
Schröderem a prezidentem/premiérem Putinem). Konečné rozhodnutí o povolení výstavby ve 
své výlučné ekonomické zóně tak Německo dalo 28. prosince 2009. Další velmoc – Francie -  
svůj zájem podílet se projektu projevila poté, co se francouzská energetická společnost GDF 
Suez nestala součástí projektu Nabucco. Navázání spolupráce představovalo další z bodů 
posilování vzájemných vztahů mezi Moskvou a Paříží. Skloňována v tomto kontextu bývá i 
francouzská snaha o „vyrovnávání“ posilujících se energetických vztahů mezi Německem a 
Ruskem a současně snaha o posílení vzájemné ekonomické spolupráce. Francie se tak stala 
jedním z odběratelů plynovodu společně s Velkou Británií, Belgií, Dánskem a 
Nizozemskem. Z ruského pohledu pak podpora Francie vzhledem k její váze a pozici uvnitř 
Evropské unie znamená posílení opozice vůči odpůrcům projektu z Polska a Pobaltí.355  
 

                                                 
355 K podpisu memoranda o podílení se Francie na Nord Streamu došlo 1. března 2010. 
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Snahu o vytvoření širší koalice proti tomuto projektu pak Pobaltí společně s Polskem hledalo 
především u skandinávských států. Dánsko však i vzhledem ke své finanční profitabilitě na 
tomto projektu bylo první zemí, jež dala zelenou výstavbě.356 Finsko a především pak 
Švédsko, které se díky svému značně rezervovanému postoji jevilo jako největší neznámá 
v povolování projektu, dlouhou dobu představovali pro Polsko naději, že může být projekt 
odvrácen. Byla to právě otázka životního prostředí a s tím související dopady i na napojené 
sektory typu rybolovu, jež představovala zásadní kámen úrazu v rozhodování na finské a 
švédské straně. Nakonec však v tomto kontextu zřejmě převážil fakt počítající s tím, že 
vybudování plynovodu na mořském dně nahradí velké množství tankerů, u nichž je 
ekologické riziko mnohonásobně vyšší. Švédsko se tedy na konec přiklonilo na stranu 
projektu.357 Oficiální postoj zdůrazňoval jeho nízkou environmentální hrozbu, zapracování 
švédských připomínek, atd. Zelená ze švédských, ale i finských míst tak Nord Streamu 
zazněla ve stejný den – 5. listopadu 2009. Pozitivní pohled Finska a Švédska na tento projekt 
pak bývá dáván i do souvislosti s postupným prohlubováním ekonomicko-energetických 
vazeb mezi Francií a Ruskem. 
 
Česká republika ve vztahu k tomuto projektu akcentovala otázku nebezpečí poklesu tranzitu. 
Od konce roku 2007 je pak zmiňována možná účast Česka na projektu. Ta se postupem času 
ukázala být pro ČR zajímavá a české politické elity se ji rozhodly využít. Důraz byl kladen 
především na posílení pozice ČR jakožto “plynové křižovatky v Evropy“ a pragmatické 
snížení negativních (z pohledu středoevropského regionu) dopadů, jež vybudovaní tohoto 
projektu bude mít na současné toky ruského plynu (a s tím spojených tranzitních poplatků) do 
Evropy. 
 
Vztah Evropské unie, respektive jejich institucí k projektu Nord Stream je obdobně 
rozpolcený. V roce 2006 přidělen status, který jej váže do transevropských sítí a uplatňují se 
tak na něj unijními standardy. Na jedné straně stanuly státy upřednostňující politické a lze 
říci, že i ekologické dopady tohoto projektu, na druhé straně pak státy, kladoucí důraz 
především na ekonomickou dimenzi. Pragmatický ekonomický postoj přitom postupem času 
převážil.  

 
South Stream 
Historie vztahu členských států EU k projektu South Stream do jisté míry následují případ 
Nord Streamu. I zde ruská strana získala na svou stranu jeden z původních členských států EU 
– Itálií, jejímž cílem by měla být propagace projektu mezi členskými státy, eliminace opozice 
a usnadnění realizace projektu. Vazby mezi Ruskem a Itálií jsou posilovány jak na základě 
dlouhodobé ekonomické spolupráce (Itálie je třetím největším obchodním partnerem Ruska a 

                                                 
356 Konkrétně se tak stalo rozhodnutím ze 20. října 2009. 
357 Svůj vliv na to samozřejmě mělo i vydání tzv. Zprávy z Espoo konsorciem Nord Streamu, která se zabývala 
dopadem projektu na životní prostředí 
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současně jedním z největších odbytišť pro ruský plyn), tak i na základě osobních vztahů mezi 
lídry (viz přátelský vztah Putin – Berlusconi).  
 
Proponenty tohoto projektu jsou také Slovinci, kteří podepsali dohodu s Gazpromem 7. 
listopadu 2009. Podobnou dohodu pak Gazprom uzavřel i se Srby (25. ledna 2008) a na konci 
dubna 2010 rovněž Rakousko, které by se mělo podílet i projektu Nabucco (součástí 
konsorcia investorů je ÖMV). Rakouské politické elity nepovažují zapojení země do obou 
projektů za problém, spíše naopak zdůrazňují, že by se oba dva projekty měly souběžně 
rozvíjet. Politicky významné je zapojení dalšího z velkých a vlivných unijních států – 
Francie. Vzájemná spolupráce byla potvrzena podepsáním dohody o účasti na projektu mezi 
francouzským energetickým gigantem EDF  a Gazpromem. Tato smlouva byla pozitivně 
vnímána i ze strany francouzské vlády.  
 
Dlouhodobě rusky proaktivní člen Evropské unie – Řecko svůj zájem podílet se na budování 
jižní větve South Streamu deklarovalo již od počátku vývoje projektu. Řecké politické elity 
tak v podstatě ani nepřipouštěly připojení Řecka k projektu Nabucco. Naopak, pro zemi, která 
je z naprosté většiny závislá na ruském plynu se stalo vytvoření jižní větve South Streamu 
jednou ze základních priorit. Z tohoto důvodu Řecko v dubnu 2008 podepsalo smlouvu, jíž 
svou účast potvrdilo. Vzhledem k ekonomickým problémům byla však původní jasně 
definovaná pozice ovlivněna nedostatkem finančních zdrojů na stavbu propojení 
s Bulharskem. Více tak byl zdůrazněn unijní plán na vytvoření plynovodu ITGI (trasa 
Turecko – Řecko – Itálie). V březnu 2010 již dokonce zúčastněné strany ITGI podepsaly 
dohodu o založení dvou společností, které zajistí vybudování dosud chybějící části 
plynovodu, a sice na území Řecka a po dně Iónského moře do Itálie. Původní ostře odmítavá 
pozice Řecka vůči plynovodu Nabucco tak bude v důsledku ekonomických obtíží země 
poněkud zmírněna. 
 
Dlouhodobě rozporuplná byla pozice Bulharska k tomuto projektu. Bulharský premiér Bojko 
Borisov, který ve svém úřadu působí od léta 2009, se dlouhou dobu snažil zaujímat vůči 
konkurenčním projektům Nabucco a South Stream vyrovnanou strategii. Na konci října 2010 
se ovšem premiéři obou zemí dohodli na vytvoření společného podniku na vybudování 
bulharského úseku plynovodu. Jedná se tak o víceméně kompromisní řešení, Rusové v jednu 
chvíli chtěli Bulharsko nahradit Tureckem či Rumunskem, nicméně po zmírnění podmínek 
Gazpromu na průchod ruského plyne ze South Streamu bulharskou infrastrukturou (kterou by 
plně vytížil), Bulharsko od projektu neupustilo.  
 
Evropská komise v případě projektu South Stream čelí dlouhodobě tlaku Ruska a některých 
členských států o zařazení tohoto projektu mezi “prioritní“ v rámci transevropských sítí. 
V zásadě nejnovější postoj komisaře EU pro energetiku Öttingera je založen na názoru o 
potřebnosti (a komplementaritě) obou projektů, tj. Nabucca i South Streamu.  
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Nabucco 
Plynovod Nabucco je od svého počátku koncipován jako projekt evropského ražení. Třebaže 
se většina evropských států (snad s výjimkou Řecka) o jeho případné stavbě vyjadřuje kladně, 
v praxi tento bývá projekt ze strany jednotlivých členských států velmi často nahrazován 
“pojišťováním“ si situace prostřednictvím kontraktu s Ruskou federací. Těžkopádnost 
unijního vyjednávání se zde projevuje v hojné míře a naráží na mnohem rychlejší jednání 
z ruské strany. Projekt nemá na úrovni EU žádného jasného a neoblomného obhájce, spíše se 
mu dostává spousty “vlažných“ zastánců.  
 
Evropská komise zařadila tento projekt mezi priority evropské energetické bezpečnosti. 
Předseda EK, Barroso jej pak dokonce v červenci 2009 po podpisu mezivládní dohody, která 
stanoví podmínky pro vývoz zemního plynu z oblasti Kaspického moře a Středního východu 
do Evropské unie a Turecka, označil za projekt “klíčového významu“358. Evropská komise se 
tento projekt snažila akcentovat a to nejenom v oficiálních dokumentech (ty jsou zmiňovány 
v další části studie), ale snažila a snaží se jej propagovat i mezi členskými státy a získat tak 
pro něj co nejširší podporu. Naráží zde však - tak jako u předchozích projektů - na 
roztříštěnost zájmů, či různou úroveň bilaterálních vztahů států s Ruskem.  
 
Pozice Německa vůči tomuto projektu se do jisté míry změnila nástupem Angely Merkelové 
na kancléřský post. Merkelová původní Schröderovu “pro-Nord Stream“ pozici sice poněkud 
zmírnila a na evropské rovině se zařadila mezi obhájce projektu Nabucco, nicméně prioritou 
pro Německo zůstává Nord Stream.  

Pro dalšího významného unijního hráče – Francii - nepředstavuje Nabucco nijak 
zvlášť strategicky důležitý projekt. Francouzská GDF Suez měla zájem vstoupit do projektu, 
nicméně přednost byla dána německé RWE (o jejímž odchodu z projektu se v poslední době 
spekuluje). Jak již bylo zmíněno, GDF Suez se následně zapojila do projektu Nord Stream a i 
EDF, v níž má francouzský stát většinový podíl, se přidala ke konkurenčnímu projektu South 
Stream. I vzhledem k ochraně svých investic a především díky dlouhodobějšímu navazování 
těsnějších ekonomických vztahů mezi Paříží a Moskvou tak proaktivní francouzskou pozicí 
vůči tomuto projektu (Nabucco) nelze příliš očekávat, třebaže to byla Francie, která se v roce 
2006 snažila o zlepšení vztahů s pro projekt důležitým partnerem – Tureckem. I v tomto 
případě se však spíše jednalo o ochranu zájmů francouzských firem, neboť se jednalo o 
období, kdy GDF Suez uvažoval o vstupu do Nabucca.  
 
Původní idea, kde měl projekt Nabucca představovat pro Rakousko, respektive pro 
společnost ÖMV, příležitost pro další rozvoj hubu v Baumgartenu, byla postupem času 
nahrazena rozdvojením rakouského zájmu prostřednictvím podpory projektu Nord Stream. 

                                                 
358 Viz Komise vítá podpis mezivládní dohody o plynovodu Nabucco, on-line text: 
(http://ec.europa.eu/ceskarepublika/press/press_releases/091114_cs.htm). 
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Rakouská vláda nyní – spíše kvůli uklidnění ostatních členských států – zaujímá pozici, při 
níž i nadále zdůrazňuje svou ochotu podílet se na Nabuccu.  
Váhavá pozice Bulharska k Nabuccu byla již zmíněna. Z bulharského pohledu by existence 
tohoto projektu mohla zemi přinést těsnější přimknutí se k ostatním členským státům, 
současně má projekt zásadní význam i pro diverzifikaci dodávek plynu do země a 
nezanedbatelné jsou i ekonomické aspekty. Užší vazby však po mnoha peripetiích (viz výše) 
zachovává Bulharsko stále k projektu South Stream.  
 
Aktivními proponenty tohoto projektu tak jsou především země střední Evropy. Polsko 
svůj přístup k Nabuccu považuje především za politické rozhodnutí, neboť s reálným 
využitím toku plynu z tohoto zdroje příliš nepočítá. Nicméně polská PGNiG, která je 
vlastněná státem, si pro sebe rezervovala 1 bcm kapacity. ČR projekt Nabucco zdůrazňovala 
především v době svého předsednictví Radě EU (tj. v první polovině roku 2009) a to i 
vzhledem k tomu, že se v jeho průběhu musela vypořádat s probíhající plynovou krizí. 
Nicméně, vzhledem k vývoji v otázce týkající se zajištění zdrojů, nyní i česká strana hledí na 
budoucnost Nabucca méně optimisticky. Na slovenské straně pak podpora Nabucca 
představovala především vyjádření politické podpory kolegům z V4. Posledním 
zainteresovaným aktérem v projektu se tak stalo Maďarsko, které ve své podpoře vykazuje 
velké odchylky. Socialistická Gyurcsányho vláda kladla důraz především na projekt South 
Stream, a to i přesto, že na Nabucco summitu v lednu 2009 v Budapešti Gyurcsány vyzýval 
EU k pomoci s financováním projektu a připojil svůj podpis k závěrečné deklaraci o podpoře 
Nabucca. Dvojaká podpora Maďarska oběma projektům v podstatě zůstala zachována až do 
současnosti, třebaže určité naděje byly vkládány do nástupu premiéra Viktora Orbána.  
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4.2.  Evropská energetická politika (EEP359) 
 
EEP pokrývá fakticky tři základní dimenze aktivit – oblast společného trhu s energiemi, 
propojení energetiky s otázkami ochrany životního prostředí a bojem proti klimatickým 
změnám a oblast vnějších vztahů s dodavatelskými a tranzitními zeměmi. Na následujících 
stránkách budou tyto dimenze rozebrány a to především z hlediska jejich fungování, nikoliv 
z hlediska jejich formálního rozčlenění ve struktuře EU. Důvodem je skutečnost, že převážná 
většina energetické agendy je v Unii řešena jinými než ryze energetickými nástroji, například 
pravomocemi Komise v environmentální oblasti či oblasti společného trhu.  
 
4.2.1. Dimenze společného energetického trhu360 
 
Z pohledu unijních orgánů je to právě společný trh, který je klíčovým prvkem energetické 
bezpečnosti EU. Vychází to z následujícího předpokladu, zastávaného Evropskou komisí: 
pouze plně funkční a liberalizovaný trh, bez národních šampionů a monopolů 
komplikujících přeshraniční obchod, zajistí plynulé toky energií v rámci Evropy tam, kde je 
aktuálně nejvyšší spotřeba či nedostatek.  Potíž je totiž v tom, že i když je v EU jako takové 
energií dostatek, nemůže volně cirkulovat. Zřejmě se to projevilo například v rámci plynové 
krize 2009, kdy v západní Evropě bylo plynu dostatek, nicméně (alespoň zpočátku) nebyl 
způsob, jak jej dostat například do strádajícího Slovenska.   
 
Dalšími velmi důležitými efekty funkčního liberalizovaného trhu by potom měla být nižší 
cena pro koncového zákazníka a vyšší efektivita celého trhu, čemuž všemu pochopitelně 
neliberalizovaný trh brání.  
 
Základní prvky společného trhu z pohledu EU jsou tedy následující: 
 

1)  Unbundling. Horizontálně integrované monopoly či semimonopoly, které kontrolují 
celý řetězec od nákupu/produkce energie, přes obchod a přepravu páteřními sítěmi, až 
po konečnou distribuci koncovým zákazníkům, zásadně blokují a konzervují stávající 
nepružný stav a omezují volný tok energií. Unbundling (oddělení) těchto struktur 
povede ke zvýšení konkurence, větší efektivitě trhu, vstupu nových společností, vyšší 
bezpečnosti, nižším cenám.  

2) Propojení národních trhů. Oddělení produkce energií od jejich přepravy je zásadní 
pro zvýšení přeshraničního obchodování. Ve chvíli, kdy národní monopol kontroluje 
celý trh, nemá zájem budovat interkonektory do zahraničí, kterými by fakticky otevřel 
dveře konkurenci. Až budou fungovat samostatné přepravní systémy profitující pouze 
z přepravy energií, bude jejich životním zájmem budovat a provozovat přeshraniční 
propojky, čímž naroste vnitrounijní obchod a tedy jak bezpečnost, tak efektivita.  

                                                 
359 Přestože název Evropská energetická politika není oficiálním označením, je v této práci tento termín používán 
pro souhrnné označení aktivit a nástrojů, které jsou na komunitární úrovni využívány pro ovlivňování energetiky 
členských zemí.  
360 Tato oblast pokrývá především elektřinu a zemní plyn, ropa funguje na poněkud odlišném principu. 
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3) Liberalizace provozu transportních sítí. Síťová odvětví jsou ze své podstaty do 
značné míry přirozenými monopoly. Není možné, aby si každá společnost stavěla své 
vlastní potrubí nebo sítě ke každému zákazníkovi, je nutné využívat ty už jednou 
postavené. EU zde prostřednictvím prosazování principu TPA (Third Party Access/ 
přístup třetích stran) tlačí na to, aby majitelé sítí umožňovali za jasně stanovených a 
nediskriminačních podmínek 
vstup dalším stranám.  

4) Možnost koncového zákazníka 
vybrat si svého dodavatele. 
V návaznosti na legislativu EU si 
dnes mohou zákazníci včetně 
domácnosti volně vybírat své 
dodavatele plynu či elektřiny. 

5) Konkurenční prostředí. 
Prostřednictvím svých pravomocí 
v oblasti společného trhu orgány 
EU výrazně zasahují proti 
opatřením narušujícím 
kompetitivní prostředí na 
společném energetickém trhu EU.  

 
Je zjevné, že hlavní posun v této oblasti 
v poslední době probíhá na úrovni 
liberalizace trhu, přičemž nejcitlivější 
otázkou je právě unbundling 
energetických firem. Klíčovou 
legislativou, kterou je celá tato oblast dnes 
v EU upravena, je tzv. Třetí liberalizační 
balíček. Přes Komisí preferovanou 
variantu úplného oddělení, tedy 
fyzického, právního a majetkového 
prodeje přenosové soustavy třetí osobě 
musely bruselské orgány postupně 
přistoupit i na další, už měkčí varianty 
tohoto kroku.  
 
První z nich byl takzvaný Nezávislý 
systémový operátor (Independent 
System Operator/ISO). Ten vznikl na 
základě odporu devíti členských zemí 
s Německem a Francií v čele, kdy tato 
koalice hrozila vetem celého balíku, a 
umožňoval ponechat energetické 
společnosti jako celek, nicméně 
s představou, že management těchto sítí převezme nově těleso složené ze zástupců 
národních vlád a dalších nezávislých institucí. Pod neustávajícím tlakem jednotlivých států 
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i soukromých firem pak byla Evropská komise nucena přistoupit ještě na třetí variantu, 
v původním návrhu vůbec nezmíněnou, a to ponechání původní vlastnické struktury s tím, že 
by se managementem sítí zabýval Nezávislý provozovatel přenosové soustavy (Independent 
Transmission Operator/ ITO). 361 
 
Třetí liberalizační balíček dále navrhoval posílení pravomocí národních regulačních úřadů a 
jejich koordinaci na půdě společné evropské agentury. A nakonec, v souvislosti s požadavky 
Evropského parlamentu byly do Balíčku přidány i body týkající se posílení práv spotřebitelů. 
 Ve své finální podobě byla potom celá legislativa přijata během českého předsednictví 
Radě EU, 25. června 2009.  
 
Kritika 
Celý liberalizační proces vnímaný především prostřednictvím zmíněného unbundlingu a 
Třetího liberalizačního balíčku čelí výrazné kritice části představitelů unijního energetického 
byznysu i profesních organizací. A to hlavně v těchto bodech: 

1) Rozdělování společností povede k jejich oslabení především vůči zahraničnímu 
převzetí. Ve chvíli, kdy jsou firmy nuceny prodávat své sítě, hrozí riziko, že si tato 
aktiva koupí společnosti či fondy mimo region EU, s možnými bezpečnostními 
dopady. Teto problém je do určité míry ošetřen možností variant ISO či ITO a také 
tzv. Klausulí Gazprom, která umožňuje nepovolit nákup unbundlingovaných 
společností firmami ze zemí, v nichž podobná úprava také neproběhla. 

2) Rozdělování společností zvyšuje náklady (management, reklama, obsluha 
zákazníka) nově vzniklých společností, což ve výsledku musí zaplatit stejně zákazník.  

3) Rozdělení společností snižuje schopnost reagovat na krizi. V případě výpadků 
dodávek plynu či elektřiny je jedna národní společnost schopna daleko efektivněji čelit 
krizi ve srovnání s potřebou komunikace mezi hned několika menšími firmami.  

4) Není prokázaná jasná souvislost mezi unbundlingem a nižšími cenami pro 
zákazníka. Řada studií rozporuje základní tvrzení Evropské komise o tom, že 
unbundling přinese koncovým zákazníkům nižší ceny.  
 

                                                 
361 Viz dossier Energising Europe – a real market with secure supply (Third Legislative Package, on-line text: 
(http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/third_legislative_package_en.htm). 
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4.2.2. Environmentální dimenze EEP 
 
Zařazení environmentálních otázek do EEP může působit nezvykle, právě propojení ochrany 
životního prostředí a klimatu s energetikou je dnes ale fakticky jedním z nejsilnějších hnacích 
motivů Evropské unie. Snad v žádné další oblasti totiž nejsou unijní orgány tak aktivní a 
nikde jinde také nemají takový vliv na energetiku (a ekonomiku) členských zemí, jako na této 
úrovni.  
 
Klíčovými prvky této oblasti přitom jsou:  

1) Princip předběžné opatrnosti. Evropská unie vychází z premisy, že je lépe 
investovat čas a prostředky na odvrácení problému, který se ještě na sto procent 
nepotvrdil, než riskovat násobně větší náklady později. Typickým příkladem je 
ochrana klimatu, kdy odhadované náklady ve výši 0,5% unijního HDP jsou vnímány 
jako přijatelná cena za minimalizaci hrozby, která by v budoucnu mohla mít nedozírné 
následky.362  

2) Princip “polluters pay“.  Náklady na odstranění environmentálních škod by měli nést 
ti, kteří je zapříčinili, nikoliv společnost jako celek (například formou daní).363 

3) Energetika, respektive spalování fosilních paliv, je klíčovým problémem pro 
životní prostředí v EU i ve světě.  Je proto nutné obrátit pozornost (i z důvodů 
geopolitických či sociálních) k obnovitelným a nízkoemisním zdrojům.  

4) Unijní zdanění uhlíkových paliv je nepřijatelné, je třeba nahradit jej jinými 
nástroji.  Fakticky nejjednodušším a ekonomicky smysluplným způsobem, jak omezit 
emise, je vyšší (celounijní) zdanění uhlíkových paliv. To je nicméně z politických 
důvodů neproveditelné, snahou Evropské komise je proto najít náhradní způsob 
(například Systém emisních povolenek EU ETS).  

 
Už od devadesátých let se environmentální dimenze EEP postupně profiluje jako jeden 
z klíčových prvků Evropského společenství/Evropské unie. Zdaleka nejvíce se to ukazuje 
na boji proti klimatickým změnám, do kterých EU investovala v posledních letech 
enormní množství času a úsilí. Základním stavebním kamenem této oblasti se potom stal 
tak zvaný Systém emisních povolenek (EU ETS), vynucená náhrada za původně 
navrhovanou daň na uhlíková paliva. Vedle zavedení eura jde pravděpodobně o 
nejambicióznější unijní aktivitu vůbec, jejíž úspěch či neúspěch bude mít naprosto klíčové 
dopady na budoucí fungování EU jako celku (z hlediska její důvěryhodnosti splnit si své 
cíle), na fungování unijní ekonomiky a energetiky. Od roku 2013 bude systém EU ETS 
fungovat na nové, přísnější, bázi a toto datum se tak očekává s velkými nadějemi i 
obavami.  
 
Kritika 
1) Ekonomické náklady a carbon leackage. Unie není schopna rozšířit systém EU ETS 

na zbytek světa, čímž je výrazným způsobem zpochybněna konkurenceschopnost 
evropské energetiky, takto finančně zatížené proti konkurenci mimo EU. Logickým 

                                                 
362 Buchan, D.(2009): Energy and Climate Change: Europe at the Crossroads, Oxford, Oxford Institute for 
Energy Studies, s. 110-113.  
363 Buchan, D.(2009): Energy and Climate Change: Europe at the Crossroads, Oxford, Oxford Institute for 
Energy Studies, s. 110-113. 
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důsledkem pak mohou být přesuny dotčených firem (hlavně provozoven typu výroby 
hliníku a podobných technologicky zvládnutelných a energeticky náročných oborů) 
mimo EU. Čímž se emise nijak nesníží, pouze se přesunou, a unijní ekonomika tím 
utrpí.  

2) Byrokratická náročnost. Na rozdíl od jednoduše nastavitelné i kontrolovatelné 
uhlíkové daně vyžaduje snižování emisí pomocí EU ETS a dalších nástrojů velmi 
náročný a složitý management, který zvyšuje náklady, umožňuje porušování pravidel 
a celkově znepříjemňuje fungování dotčených firem  

3) Přesun pravomocí. Evropská komise díky využívání nástrojů environmentální 
politiky zasahuje do oblastí, které má výslovně zakázány. Například je z její 
kompetence vyčleněno nastavení energetického mixu, což nicméně legislativa 
ošetřující obnovitelné zdroje výrazně porušuje.  

4) Vyčlenění jaderné energetiky.  Jádro coby nízkoemisní (nevhodně občas označované 
jako obnovitelný) zdroj může výrazným způsobem přispět k boji proti klimatickým 
změnám i poškozování životního prostředí (těžba uhlí, stavba přehrad) celkově. Přes 
určité opatrné změny však takto není na unijní úrovni vnímáno a je tak 
znevýhodňováno proti obnovitelným zdrojům.  
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Členský stát EU Energetická 

závislost 
Kypr 100% 
Malta 100% 
Lucembursko 98,9 
Irsko 90,0 
Itálie 86,8% 
Portugalsko 83,1% 
Španělsko 81,4 
Belgie 60,4%; 
Rakousko 72,9% 
Řecko 71,9% 
Lotyšsko 65,7% 
Litva 65,7% 
Slovensko 64% 
Maďarsko 62,5% 
Německo 61,3% 
Finsko 54,6% 
EU27 53,8% 
Slovinsko 52,1% 
Francie 51,4% 
Bulharsko 46,2% 
Nizozemí 38% 
Švédsko 37,4% 
Estonsko 33,5% 
Rumunsko 29,1% 
Česká republika 28 
Velká Británie 21,3% 
Polsko 19,9% 
Dánsko 36,8% 
Údaje z roku 2008, zdroj: www.energy.eu.  
Pozn.: Nejdůležitějším dodavatelem ropy a 
zemního plynu je Rusko (33% ropy a 40% 
plynu) a Norsko (16% a 23%).  

4.2.3. Vnější dimenze energetické politiky 
 
Právě vnější dimenze EEP patří k jednomu z nejdiskutovanějších momentů unijní energetiky 
vůbec. Je to do značné míry zapříčiněno stále rostoucí závislostí EU na dovážených 

zdrojích a tedy potřebou nějakým způsobem řídit 
vztahy s dodavateli a tranzitními zeměmi. Na 
rozdíl od environmentální dimenze či dimenze 
vnitřního trhu s energiemi navíc vnější vztahy čelí 
největším výtkám a jsou spojovány s největšími 
nadějemi – už klasické je volání po “mluvení 
jedním hlasem“ a společném razantním postoji 
k třetím zemím.  
 
V tomto kontextu je proto potřeba uvědomit si, že 
dosavadní vývoj vnější dimenze stojí (především 
a takřka výhradně) na následujících prvcích, které 
ji vymezují a definují: 
 

1) Řízení zásob a krizové plány. 
Dlouhodobě se EU zabývala především 
legislativou žádající státy o držení zásob 
ropy v souladu a v návaznosti na aktivity 
Mezinárodní energetické agentury, nově 
se tato oblast rozšiřuje i na plyn (velmi 
čerstvým Nařízením o zabezpečení 
dodávek zemního plynu364). Dostatečná 
infrastruktura a zásobníky, propojení 
s okolními zeměmi (v případě plynu) a 
schopnost dodat energie klíčovým 
odběratelům totiž poskytuje zemím EU 
určitý nezanedbatelný prostor pro reakci 
v případě jakkoliv motivovaného 
přerušení dodávek ze zahraničí. Čímž se 
v zásadě vnitrostátní téma stává výrazným 
zahraničněpolitickým nástrojem. 365 

2) Dialog s dodavateli. Evropská unie 
disponuje celou řadou nástrojů, v jejichž 
rámci udržuje kontakty s okolními zeměmi 
a které používá i v oblasti energetiky 
(dialog EU-Norsko, dialog s OPEC, 

                                                 
364 Evropská unie (2010): Regulation (EU) No 994/2010 of the European Parliament and of the Council of 20 
October 2010 concerning measures to safeguard security of gas supply and repealing Council Directive 
2004/67/EC. Official Journal of the European Union, Vol. 53, 12.11. 2010, on-line text: (http://eur-
lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2010:295:SOM:EN:HTML).  
365 Podle Buchan, D.(2009): Energy and Climate Change: Europe at the Crossroads, Oxford, Oxford Institute 
for Energy Studies, s. 79 – 90. 
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Energetická charta, Černomořská synergie a podobně). V zásadě však jde o otázku 
spíše diplomacie bránící vzniku zbytečných nedorozumění, než nástroj, který by 
skutečně mohl zásadně ovlivnit energetickou situaci EU. Kromě Energetické charty 
totiž tyto aktivity nedisponují dostatečnými pravomocemi a nástroji k efektivnímu 
řešení situace. 

3) Vývoz politik. Podobně jako EU dováží energetické suroviny, snaží se vyvážet svou 
představu o tom, jakým způsobem by měla energetika fungovat (a jak se ji snaží řídit 
v rámci EU) za své hranice. Exemplárním příkladem je zde Evropské energetické 
společenství sdružující země EU a sedm jejich sousedů, zahrnout je sem možné ale i 
Energetickou chartu, Iniciativu z Baku a další obecně nástroje a iniciativy 
z předcházejícího bodu. Ve chvíli, kdy totiž nečlenské země přistoupí na “pravidla 
hry“ nastavená Evropskou unií, přestávají být dodávky energií bezpečnostním 
problémem a stávají se pouze otázkou ekonomickou (za kolik) a technickou (jak).  

4) Diverzifikace dodavatelů. Především země bývalého sovětského bloku jsou 
výrazným způsobem závislé ve svých dodávkách na jediném dodavateli, Ruské 
federaci. Evropská unie zde nemůže přímým způsobem situaci řešit („EU nestaví 
produktovody a ani nevyjednává kontrakty“), může ale legislativně i finančně 
přispívat k tomu, aby státy a soukromé firmy dostaly v tomto směru impulz k vlastní 
aktivitě. 

5) Dobudování vnitřního trhu s energiemi. Fungující unijní trh s energiemi je vnímán 
jako základní stavební kámen energetické bezpečnosti EU (Viz příslušná kapitola).   

6) Všechny aktivity mimo hranice EU. Je třeba si uvědomit, že vnější dimenze 
evropské energetiky nezahrnuje pouze bezpečnostní otázky, týká se všeho mimo 
geografický prostor EU. Spadá sem tak třeba i jednání v rámci Kjótského protokolu či 
celkově mezinárodní vyjednávání o změnách klimatu.  
 

Výzvu pro Evropskou unii představuje v této 
oblasti určitá neschopnost trhu ocenit náklady 
na bezpečnost. Energetické suroviny a energie 
obecně jsou dnes evropskou veřejností vnímány 
jako nezbytný statek, za jehož nepřerušované 
dodávky je zodpovědný stát, případně EU. Tyto 
subjekty mají jen však omezené možnosti, jak 
situaci ovlivnit, neboť jsou to komerční firmy, 
které staví plynovody a ropovody, budují 
zásobníky, uzavírají kontrakty, investují do 
záložních zdrojů, uskladňují zásoby. Právě zde 
proto vždy bude limit onoho “mluvení jedním 
hlasem“ - sebevíce sjednocená Evropská unie 
bude vždy muset spolupracovat se soukromými 
subjekty, kterým muže pouze napomáhat a iniciovat je k opatřením zvyšujícím bezpečnost 
dodávek.    
 
Členské státy přitom kolísají mezi vnímanou potřebou jednotného postoje a neochotou 
vzdát se svých pravomocí, především v nastavení energetického mixu, výběru dodavatelů a 
fiskálních opatřeních. Tato určitá schizofrenie je dobře vidět na příkladu Polska, které 

Vztahy Ruska a EU 
 
Z formálního hlediska jsou vzájemné vztahy 
řešeny na půdě Energetického dialogu, 
z praktického hlediska je (vzhledem situaci 
se Smlouvou o Energetické chartě) 
největším pokrokem Mechanismus 
včasného varování, který by měl sloužit jako 
pojistka pro předcházení krizím podobným 
těm na počátku roku 2009, ale i situacím 
vyplývajícím z technických problémů 
vzniklých při dodávkách energií z Ruska do 
EU.  
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intenzivně pracuje na mechanismu spolupráce zemí EU v případě výpadku vnějších dodávek 
energií (z Ruska), zároveň ale výrazně komplikuje dohodu v ostatních oblastech energetiky 
EU, jako jsou environmentální otázky či liberalizace. Důležitost energetiky zde hraje zásadní 
roli – státy v oblastech svého zájmu tlačí na posunutí energetických témat na unijní úroveň, 
kde mohou svou představu fungování prosadit i pro ostatní země EU, zároveň si ale v jiných 
oblastech střeží své pravomoci. Vzhledem k rozdílným energetickým zájmům tak může 
rozumný kompromis vzniknout jen velmi těžko. 
 
V souvislosti s vnější dimenzí energetické 
politiky se pak nelze krátce nedotknout i Ruska 
coby nejvýraznějšího evropského dodavatele. 
Ruská federace je průřezově analyzována 
v rámci celé této studie, na tomto místě je třeba 
dotknout se dvou klíčových bodů, které jsou 
k pochopení vzájemných vztahů podstatné. 
V prvé řadě je nutné uvědomit si poměrně 
výrazně různé vnímání této země u starých 
členských zemí (EU15) a u zemí SVE. Povodní 
členové viní nováčky ze zbytečného vyvolávání 
ducha studené války a přehnaných obav, 
nováčci naopak požadují, aby EU zaujala vůči 
Rusku pozici, která odpovídá jejich historicky 
odůvodněným obavám. Z tohoto nepochopení 
obou unijních táborů plyne celá řada problémů ve chvíli, kdy dojde na reálná jednání EU – 
Rusko. 
 
Komentář si zaslouží i dlouhodobě nevyřešená situace formálního nastavení vztahů mezi 
oběma subjekty. Zatímco EU se neúspěšně snaží přimět RF k akceptaci Smlouvy o 
Energetické chartě (váznoucí mj. kvůli Transitnímu protokolu, podle nějž by muselo Rusko 
umožnit využívání svých produktovodů třetími stranami) a lépe se nedaří ani v případě nové 
PCA, Rusko naopak tlačí na spíše obecnější dokumenty typu vlastního návrhu smlouvu o 
globální energetické bezpečnosti. Celkově z těchto jednání vyplývá, že si Ruská federace 
není ochotna nechat vnutit obchodně-právní model založený na tržních principech, které 
EU dlouhodobě prosazuje na svém vnitřním trhu s energiemi (viz příslušná podkapitola).  
 
Kritika 
Stává se pomalu tradicí, že vnější dimenze energetické politiky EU čelí kritice za svou slabost 
a nejednotnost, jejímž příkladem může být německá ochota separátně se dohodnout na 
plynovodu Nord Stream bez ohledu na velmi intenzivní námitky baltských států a Polska.  
 
Problémy přitom vznikají hned na několika úrovních: 
 

1) není fakticky jasné, jak přesně by vnější dimenze EEP měla vypadat a jaké by 
měla mít pravomoci. Ve chvíli, kdy státy nejsou ochotny (nebo schopny) se na této 
otázce domluvit a poté EU tyto pravomoci předat, omezuje se Unie ve svých vnějších 
aktivitách na v zásadě bezpředmětné deklarace.  

Evropské energetické společenství 
 
Jednou z polských priorit v rámci 
předsednictví je i snaha (zmíněná i ve 
strategii Energy 2020) provázat Evropské 
energetické společenství (EES) 
s jednotlivými platformami, na kterých EU 
jedná s okolními zeměmi. Do určité míry by 
se tak pro řadu zemí EES stalo „povinným“ 
a došlo by tak k razantnímu prosazení unijní 
energetické legislativy do třetích zemí. Na 
druhou stranu například legislativa spojená 
s Třetím liberalizačním balíčkem může být 
pro mnohé země v současné chvíli prakticky 
neproveditelná.  
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2) Nedostatek zdrojů. Energetika je dlouhodobě podfinancovaným odvětvím, 
čerpajícím z investic učiněných v minulém století. Bez shody na výrazných finančních 
investicích do infrastruktury není možné očekávat zlepšení situace.  

3) Odlišné vnímání bývalé EU15 a nových členských zemí. Vzhledem k historickým 
zkušenostem, odlišnému stupni diverzifikace a celkově jiném vnímání energetiky je 
značná dělící čára mezi “západní“ a “střední a východní“ Evropou v otázce 
bezpečnosti. Z pohledu první skupiny jsou země SVE mentálně stále ukotvené ve 
studené válce a jejich prioritou je přepjatá snaha odpoutat se od dodávek energií 
z Ruska, aniž by přitom byly ochotny v tomto ohledu investovat čas a úsilí (například 
do diverzifikace dodavatelů energetických surovin). Bývalí sovětští vazalové se 
naopak ohrazují proti tomu, že EU15 přehlíží reálné a zkušenostmi podložené obavy a 
soustředí se místo toho na otázky klimatu a liberalizace, které by měly mít nižší 
prioritu.  
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Dimenze vnější spolupráce Evropské unie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vnější 
energetické 
vztahy EU 

Typ spolupráce Cílová skupina 

 
 
 
Posílená spolupráce 
s hlavními energetickými 
hráči 

 
Memoranda o 
porozumění a 
spolupráci 
 

 
 
 
 
Rusko, Norsko, Indie, Čína, 
OPEC  

Energetický 
dialog 
 

 
 
 
Koordinace uvnitř mezinárodních uskupení 

 
G8/G20, Mezinárodní 
energetická agentura, OSN, 
Mezinárodní agentura pro 
atomovou energii 
 

 
 
 
Vytváření platforem pro spolupráci 

 
Evropská energetická charta, 
Energetické společenství, 
Mezinárodní partnerství pro 
energetickou účinnost atd.  
 

 
 
 
Regionální spolupráce 
 
Energetická spolupráce je součástí širší 
mnohosektorové spolupráce se zeměmi vně 
Evropské unie (např. Evropská politika sousedství). 

 
Černomořská synergie 
 
 
Východní partnerství 
 
 
Unie pro středomoří 
 
 
Středoasijská strategie 
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4.3.  Energetická politika EU po Lisabonské smlouvě 
 
Efektivnější rozhodování, modernizace fungování institucí, pružnější reakce na nové výzvy a 
adaptace na Unii sestávající z dvaceti pěti (sedmi) členských zemí, to jsou cíle Lisabonské 
smlouvy,366 platné od 1. prosince 2009. A dokument skutečně řadu úprav přináší, počínaje 
výraznou proměnou fungování předsednictví Radě a konče rozšířením oblastí spadajících pod 
hlasování kvalifikovanou většinou.  

Pro účely analýzy je nicméně klíčovou otázkou to, jakým způsobem se přijetí 
Lisabonské smlouvy dotkne energetické politiky EU.  

 
4.3.1. Předchozí řešení energetiky na půdě EU 
 
Před odpovědí na tuto otázku je ale třeba nejprve stručně zhodnotit, jakým způsobem 
upravovalo právo energetiku EU ještě před přijetím Lisabonské smlouvy.  
 Evropská unie vyrostla na základech dvou energetických institucí, tedy Evropského 
sdružení uhlí a oceli (ESUO), jehož fungování bylo ukončeno v roce 2007 a jehož úkoly byly 
částečně zahrnuty do prvního pilíře Maastrichtského chrámu a Evropského sdružení pro 
atomovou energii (EURATOM). Obě instituce se nicméně zabývaly či zabývají pouze 
sektorovými agendami a na jejich základě nevznikla žádná výraznější forma “společné 
energetické politiky“.   
 Energetické otázky proto byly v případě potřeby řešeny na unijní úrovni jinými 
nástroji. A to především pravomocemi vyplývajícími z článku 308 Smlouvy o Evropské 
unii.367 Na základě tohoto článku může být unijní legislativa rozšířena do nových oblastí, 
které sice nejsou specificky vymezeny, ale kde nicméně vyvstane potřeba unijní akce. Podle 
statistických průzkumů je přitom zřejmé, že tento článek byl používán v oblasti energetiky 
velmi intenzivně, ať už pro vytvoření výzkumných programů, rámcových aktivit či 
mezinárodních dohod typu Energetická charta.368 Článek tak spolu s pravomocemi Evropské 
komise v oblasti vnitřního trhu, hospodářských politik, rozvojové spolupráce nebo 
environmentální politiky zajišťoval EU základní nástroje pro ovlivňování energetiky Unie a 
jejich členských zemí.  
 Přímo energetikou se totiž zdroje primárního práva EU, míněno v tuto chvíli 
Amsterodamská smlouva či Smlouva z Nice, nezabývají. Přímou referencí tak i nadále 
zůstávala pouze velmi obecná zmínka o energii v článku 3 Smlouvy o EU.369 
 
 

                                                 
366 Též Reformní smlouva.  
367 Ukáže-li se, že k dosažení některého z cílů Společenství v rámci společného trhu je nezbytná určitá 
činnost Společenství, a tato smlouva mu k tomu neposkytuje nezbytné pravomoci, přijme Rada na návrh Komise 
a po konzultaci s Evropským parlamentem jednomyslně vhodná opatření. Blíže viz Konsolidovaná znění 
Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o založení Evropského společenství.  
368 Haghighi, S.S.(2008). Energy Security and the Division of Competences between the European Community 
and its Member States. Oxford: European Law Journal, s. 461 – 482. 
369 Úmyslně je autory na tomto místě opomíjena právní úprava transevropských sítí. Tato politika sice zahrnuje 
energetiku, ale ve velmi úzce vymezené oblasti podpory výstavby transevropských energetických koridorů, 
nejde o nástroj ovlivňující energetiku EU jako takovou. Podobně není rozebírána ani Hlava XIX Smlouvy o EU, 
která se zabývá environmentálními otázkami a energetiky se proto také dotýká.  



 
 
 

187 
 

4.3.2. Energetika v Lisabonské smlouvě 
 
Viditelnou změnu tak přináší až 
Lisabonská smlouva, která energetiku 
zařazuje do Sdílených pravomocí EU a 
vytváří pro ni samostatnou Hlavu XXI. 
Evropská unie tak má nově za cíl 
„zajistit fungování trhu s energií, zajistit 
bezpečnost dodávek energie v Unii, 
podporovat energetickou účinnost a 
úspory energie jakož i rozvoj nových a 
obnovitelných zdrojů energie a 
podporovat propojení energetických 
sítí“.370 To vše nicméně bez zmínky o 
tom, jakým způsobem státy využívají 
domácí energetické zdroje či jak si 
nastavují svůj energetický mix. Pokud by 
se navíc mělo rozhodování EU dotknout 
fiskálních otázek v energetice, je 
požadováno jednomyslné rozhodnutí 
Rady (po konzultaci s Evropským 
parlamentem).  
 Na první pohled se tedy zdá, že 
Lisabonská smlouva skutečně 
komunitarizaci energetiky posunula 
na další úroveň. Jak symbolicky, 
vytvořením vlastní kapitoly, tak i 
fakticky, jejím zahrnutím pod ony 
“sdílené pravomoci“, kde členské státy „vykonávají svou pravomoc v rozsahu, v jakém ji Unie 
nevykonala“ a „v rozsahu, v jakém se Unie rozhodla svou pravomoc přestat vykonávat“. 
Právně závazné akty tak může vytvářet Unie i členské státy.371   
Avšak podíváme-li se na text Lisabonské smlouvy podrobněji, začne se rozdíl mezi 
novou úpravou a dosavadní praxí stírat.  
 Je totiž diskutabilní, jaké nové pravomoci vlastně Hlava XXI přináší. Stanovené 
energetické cíle EU jsou příliš obecné na to, aby samy o sobě významně rozšiřovaly 
unijní pravomoci, přirovnat jdou snad ke článku 3 Smlouvy o EU: „Činnosti Společenství 
pro účely vymezené v článku 2 (ten definuje obecné cíle Společenství jako vytvoření 
hospodářské a měnové unie) zahrnují za podmínek a v harmonogramu stanoveném touto 
smlouvou mj. opatření v oblasti energie, civilní ochrany a cestovního ruchu“.372 Z ryze 

                                                 
370 Evropská unie. (2008). Konsolidované znění smlouvy o Evropské unii a smlouvy o fungování Evropské unie. 
Brusel., s. 134, on-line text: (http://europa.eu/lisbon_treaty/full_text/index_cs.htm) 
371 Evropská unie. (2008). Konsolidované znění smlouvy o Evropské unii a smlouvy o fungování Evropské unie. 
Brusel., s. 50. On-line text (http://europa.eu/lisbon_treaty/full_text/index_cs.htm). 
372 Evropská unie. (2006). Konsolidovaná znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o založení Evropského 
společenství, s. 45, on-line text (http://eur- 
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:321E:0001:0331:CS:pdf). 

Bezpečnost těžby v pobřežních oblastech 
   
Obtíže využití Hlavy XXI – Energetika 
v Lisabonské smlouvě můžeme demonstrovat 
například na připravované legislativě týkající se 
pravidel pro vydávání těžebních povolení, 
bezpečnostních kontrol, vydávání standardů 
bezpečnostního vybavení a pravidel pro hrazení 
škod, to vše s cílem zabránit katastrofám 
podobným těm v Mexickém zálivu. Legislativní 
návrh by měl být představen počátkem roku 2011.  
 
Intuitivně jde samozřejmě celá aktivita zahrnout 
pod kapitolu energetika, nakonec čím jiným se 
zabývá. Na druhou stranu ale žádný z bodů 
vymezených Hlavou XXI přímo bezpečnost při 
těžbě surovin, z legislativního hlediska by tak 
mohlo být snazší a méně komplikované zahrnout 
celou problematiku pod některou z agend řešících 
bezpečnostní standardy, případně pod politiku 
ochrany životního prostředí.   
 
Přesný obsah energetiky v Lisabonské smlouvě a 
její praktické uplatňování tak bude do značné míry 
záviset na formě, kterou získá až praktickým 
uplatňováním.  



 
 
 

188 
 

funkčního hlediska je potom podstatné, že citlivé otázky typu energetického mixu jsou i 
nadále vyloučeny.  
 
I samotný fakt začlenění energetiky mezi sdílené pravomoci spíše kodifikuje stávající 
stav, než aby jej zásadně měnil. Už před Lisabonskou smlouvou totiž Evropská unie 
disponovala poměrně výraznými pravomocemi dotýkajícími se energetického sektoru, které 
získala v souvislosti s aktivitami v oblasti společného trhu, vnějších energetických vztahů a 
environmentálních otázek. Už jen letmý pohled na legislativu vydanou v rámci Energeticko-
klimatického balíčku či Třetího liberalizačního balíčku ukazuje, že z praktického hlediska EU 
slabými pravomocemi rozhodně netrpěla.  
 Skutečnou novinkou vlastní pouze Lisabonské smlouvě je tak pouze modifikace 
článku 122 (dříve článek 100 Smlouvy o EU), který definuje, že „Rada na návrh Komise 
(může) rozhodnout v duchu solidarity mezi členskými státy o opatřeních přiměřených 
hospodářské situaci, zejména když vzniknou závažné obtíže v zásobování určitými produkty, 
především v oblasti energetiky“.373 Kurzivou zdůrazněné dodané zmínky o solidaritě a 
energetice jsou přitom pouze částečně úspěšným výsledkem intenzivní snahy Polska o 
vytvoření mechanismu pro automatickou vzájemnou pomoc v rámci EU v případě problémů 
s dodávkami energií podobných těm u rusko-ukrajinské plynové krize 2009.  Ani tento 
článek však vzhledem k jeho obecnosti nelze považovat za reálný a v případě nouze 
použitelný nástroj. Fakticky jde spíše o politickou deklaraci, jejíž naplnění je vzhledem 
k heterogenitě energetických zájmů členských zemí EU a jejich nízké schopnosti dohodnout 
se na rychlé a pružné reakci na jakoukoliv hrozbu jen obtížně představitelné.  
 

                                                 
373 Evropská unie. (2006). Konsolidovaná znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o založení Evropského 
společenství, s. 83., on-line text: (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:321E:0001:0331:CS:pdf). 
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4.3.3. Vyhodnocení 
 
Litera Lisabonské smlouvy a její srovnávání s dosavadní praxí přílišné výraznou změnu 
neslibuje a zdá se, že namísto radikální změny došlo pouze k formálnímu uznání 
dosavadního stavu.  
 
 

Na druhou stranu, velmi bude záležet na tom, jakým způsobem budou 
diskutované články Lisabonské smlouvy aplikovány (viz box). Dosud totiž 
nebyla Hlava XXI v rámci legislativního procesu výrazněji využita a bude 
zajímavé sledovat, jak se k jejímu obsahu unijní orgány i členské státy postaví.  

 
V případě obratné argumentace totiž mohou právě takto obecně nastavené cíle v kapitole 
Energetika sloužit (především) Komisi jako výchozí bod k další komunitarizaci této oblasti. 
 

Určitý význam má i symbolická rovina toho, že poprvé má energetika svou 
vlastní kapitolu. Členské státy tím připustili důležitost problematiky i akceptaci 
toho, že je potřeba ji na unijní úrovni řešit, vágní formulace tak ukazují 
především na to, že státy zatím příliš neví, jakou roli by v tom měla hrát EU.   

 
V každém případě, vzhledem k tomu, jak proměnlivým a často skloňovaným tématem dnes 
energetika a energetická bezpečnost v EU je, můžeme očekávat, že události nejbližších 
měsíců a let vyvolají potřebu naplnit dosud nejasné formulace Lisabonské smlouvy už 
konkrétnějším obsahem.  
 
4.4.  Současný vývoj v EEP 
 
Přes určitou rezervovanost vůči 
změnám, které (ne)přináší Lisabonská 
smlouva, je nutné uvědomit si jeden 
zjevný fakt. Již existence hlavy XXI 
ukazuje na rostoucí důležitost energetiky 
a s energetikou spojené agendy řešené 
na půdě EU. (Zde je třeba rozlišit mezi 
energetickou politikou EU a řešením 
energetiky na půdě EU obecně, což je 
daleko širší agenda – viz box)  
 
Rostoucí dovoz energetických surovin, 
klesající domácí produkce, rostoucí 
spotřeba, konkurence nastupujících 
asijských trhů, otázky bezpečnosti 
dodávek ropy a zemního plynu z Ruské 
federace, důraz na obnovitelné zdroje a 
změny ve společném trhu, to vše 
vyvolává potřebu řešit na evropské půdě 

Energetická politika EU a s energetikou spojené 
otázky řešené na půdě EU 
   
Přestože v rámci studie používáme pro celou 
energetickou agendu na půdě EU označení 
energetická politika EU, je třeba uvědomit si, že 
tento pojem může mít v současnosti různý obsah. 
V užším slova smyslu je Energetickou politikou EU 
myšlena skutečně oblast spadající pod Hlavu XXI, 
na půdě EU se energetiky historicky dotýká daleko 
víc oblastí. S energetikou spjaté otázky tak byly 
řešeny v rámci životního prostředí, výzkumu, 
společného trhu, vnějších vztahů a podobně.   
 
Z tohoto úhlu pohledu je zjevné, že s rostoucí 
důležitostí energetiky celkově roste i energetická 
agenda ve všech těchto oblastech, bez ohledu na to, 
jakou přímou právní úpravou Unie úzce vymezenou 
oblast energetiky řeší.  
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s energetikou spojené otázky. A Evropská komise na tuto citelnou potřebu reaguje velmi 
aktivně, řadou potenciálně velmi významných iniciativ a legislativních návrhů. Vzhledem 
k jejich možným dopadům a potřebě české energetiky na ně reagovat uvádíme jejich stručnou 
analýzou. Soustředíme se samozřejmě na koncepční projekty, na kterých se bude konkrétní 
legislativa teprve formovat, z hlediska účelu této analýzy nemá příliš smysl popisovat 
jednotlivé konkrétní legislativní akty, které jsou čerstvě schválené či před schválením.  
 
4.4.1. ENERGIE 2020 – strategie pro konkurenceschopnou, udržitelnou a bezpečnou 

energetiku.  
 
Velmi ambiciózní a široce zaměřený plán řeší energetickou budoucnost EU v následujících 
oblastech: 
 

� Energetická efektivita – cíl založený na závazku z energeticko-klimatického balíčku 
zvýšit do roku 2020 o 20% energetickou efektivitu EU. Dlouhodobě se hovoří o tom, 
že právě v úsporách je nejslabší místo EU se zároveň největším potenciálem pro 
zajištění energetické bezpečnosti. Zřetelný je důraz na renovace a nízkoenergetickou 
budovu s veřejnou sférou v čele, rozšíření ekodesignu a energetického řízení i do 
soukromé sféry, efektivita v oblasti dodávek tepla, tlak na národní akční plány pro 
energetickou účinnost. 
  

o Připravuje se vydání nového celounijního Akčního plánu pro energetickou 
účinnost, na nějž potom navazují i národní plány – jaro 2011.  

o Lze očekávat výrazné rozšiřování norem a standardů tlačících na energetickou 
efektivitu typu většího závěru směrnice o ekodesignu a celkově větší 
legislativní (a následně finanční) tlak na veřejnou sféru i průmysl.  

 
� Dokončení celoevropského trhu s energiemi. Zde je zajímavý důraz kladený 

namísto liberalizace v rámci třetího liberalizačního balíčku na evropskou 
energetickou infrastrukturu, především přenosové sítě a interkonektory, do nich by 
mělo být investováno cca 1 bilion euro. Především ze soukromých zdrojů, nicméně 
s určitým přispěním EU.  
 

� Nástroje, kterými by měl být tento zájem naplněn: důraznější využívání regulačního 
rámce, kterým Komise v rámci společného trhu disponuje. Vymezování síťové 
infrastruktury “Evropského zájmu“ s šancí na evropskou podporu, celkově 
naplánování a ujasnění potřebných infrastrukturních energetických projektů v EU a 
vytvoření legislativy a nástrojů k jejich podpoře. Usnadnění výstavby síťové 
infrastruktury, “one stop“ systém pro získání povolení k výstavbě. Definování 
finančního rámce, v němž by bylo možné podporovat projekty z komerčního hlediska 
nejisté, ale přínosné z hlediska bezpečnostního. 
 

V nejbližších měsících bude připravována legislativa zaměřená na výběr 
a následnou možnou podporu infrastrukturních projektů důležitých pro 
unijní trh. Zároveň budou ujasňována i pravidla na jejich případné 
finanční zaštítění z prostředků EU.  
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Upraveny by také měly být podmínky výstavby, která se v případě 
liniových staveb neúnosně protahuje.  

 
 

� Práva občanů/spotřebitelů energií. Spotřebitelé (včetně zranitelných typu 
domácností) nevyužívají dostatečně možností, které jim trh s energiemi nabízí – 
například v podobě možnosti změny dodavatele vycházející z druhého, resp. třetího 
liberalizačního balíčku. Je třeba zesílit důraz na to, aby spotřebitelé byli dostatečně 
informováni a svých práv využívali. Možnosti a potřeby spotřebitelů by měly být 
brány v potaz při vytváření unijní energetické legislativy ve zvýšené míře.  
 

� Vedoucí role EU v oblasti obnovitelných a nízkoemisních zdrojů. V rámci boje 
proti klimatickým změnám chce EU využívat moderní a environmentálně příznivé 
zdroje energií, v nichž by se měla stát světovým lídrem. A to prostřednictvím tlaku na 
realizaci SET (Strategický energetický technologický plán) a odstartováním hned 
několika zásadních iniciativ – inteligentní distribuční soustavy, uchovávání elektřiny, 
biopaliva, úspory energií na mikroúrovni. Jedna miliarda EUR bude také věnována na 
podporu projektů výzkumu nízkouhlíkové energetiky 
 

� Mezinárodní dimenze. EU si je vědoma závislosti na dodavatelských zemích a je 
tedy logické, že s nimi musí udržovat korektní vztahy. Zároveň je třeba dbát na 
vzájemnou solidaritu a konzistentnost při jednání s třetími zeměmi.  
 

� Konkrétními nástroji zde musí být především rozšiřování energetické legislativy a 
standardů za hranice EU (například prostřednictvím Energetického společenství) a 
také formou posílení vybraných bilaterálních vztahů s významnými dodavatelskými a 
tranzitními státy.  
 

Mělo by také dojít ke zjednodušení systému platforem pro vnější vztahy a 
především by mělo dojít k podmínění účasti na těchto platformách (v 
rámci Evropské politiky sousedství) účastí na Evropském energetickém 
společenství.   

 
 

� Samotná Strategie přes důraz, který je na ní ze strany orgánů EU kladen, nepřináší 
konkrétní kroky, na které by bylo možné reagovat. V zásadě jde o poměrně vágní 
dokument se záběrem natolik širokým, že až zpochybňuje jeho proveditelnost. 
Zásadní nicméně je, že na jeho základě budou v následujících 18 měsících 
vytvářeny legislativní návrhy převádějící tyto ideje do praxe. Právě zde je proto 
klíčovým zájmem ČR snažit se tuto vznikající legislativu ovlivnit. Je proto tristní, že 
na rozdíl od okolních zemí se na samotné Strategii neodrazil český pohled, neboť ČR 
strategii nekomentovala.  
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� V návaznosti na tuto Strategii by měla vzniknout i energetická Road Map definující 
vizi evropské energetiky do roku 2050 a navrhující různé scénáře pro evropskou 
dekarbonizovanou energetiku.  
 

� Pozornost je třeba soustředit i na summit v únoru 2011, který bude celý věnován 
energetice a energetické bezpečnosti.  

 
4.4.2. Legislativa spojená s budováním sítí a jejich financováním 
 
Už z tónu analyzované strategie Energie 2020 je zřejmý důraz na výstavbu energetické 
infrastruktury a sítí, podobně naléhavě se k této problematice staví i platný Druhý 
strategický energetický přezkum (Second Strategic Energy Review), síťová infrastruktura 
se stává klíčovou otázkou unijní energetiky.  
 
Tento akcent vychází ze tří hlavních důvodů: 

1) Energetická infrastruktura v EU čerpá ze základny budované zhruba do 
sedmdesátých let. V tomto období bylo do sítí a potrubí masivně investováno a od té 
doby v Evropě fakticky neprobíhala větší výstavba, dokonce ani zásadnější 
rekonstrukce stávajících systémů. Na vině je finanční náročnost výstavby, určitý 
odklon od důrazu na energetiku a také stále komplikovanější procedury výstavby 
liniových staveb (běžně 4 až 6, v případě komplikací i 12 let).  

2) Masivní výstavba obnovitelných zdrojů vyžaduje daleko aktivnější přesuny 
především elektřiny napříč Evropou, typickým příkladem mohou být větrné parky 
na severu Německa (EU navíc nadále pokračuje v závazku do 2020 produkovat 20 
procent elektřiny z OZE). Jen vzhledem k plánům a odhadům Evropské komise i 
ENTSO-E by mělo být do roku 2015 vybudováno asi 35 tisíc kilometrů sítí a 
renovováno dalších sedm, s celkovými náklady přes 35 mld. €.374 

3) Funkční sítě jsou základem jak pro fungování vnitřního trhu, tak i pro zajištění 
energetické bezpečnosti (především v otázce zemního plynu) Teprve pružný a 
celounijní trh umožňuje rychlé přelévání energií v případě krize a zároveň 
konkurenční prostředí s tlakem na cenu.  
 

Otázka podpory výstavby energetických sítí samozřejmě není na půdě EU žádnou 
novinkou. Reálně se jí však zatím zabývaly pouze dva nástroje. V prvé řadě bylo a je 
možné získat na tuto infrastrukturu půjčku ze strany EIB (Evropské investiční banky), 
která má na tyto projekty vyčleněnou vlastní kapitolu. Ryze energetickým nástrojem je 
potom mechanismus Transevropských sítí, respektive část Transevropské sítě – 
energetika (TEN-E). Ten se výrazněji rozběhl od roku 2007 v rámci Priority 
Interconnection Plan (navázaný na Energy Policy for Europe). Klíčovým problémem 
tohoto nástroje je jak nereálně malý rozpočet (21 milionů eur pro 2007-2010), velmi 
roztříštěné zájmy (196 priorit, z nichž 32 zdůrazněných jako projekty evropského zájmu) a 

                                                 
374 Euractiv.cz (2010): Evropské sítě čeká jen do roku 2015 investice 28 miliard eur, on-line text: 
(http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/evropske-site-ceka-jen-do-roku-2015-investice-28-miliard-eur-
007160).  
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Zdroj: Evropská unie. (2010): Priority energetických infrastruktur do 
roku 2020 a na další období – návrh na integrovanou evropskou 
energetickou síť, s 19.  

podpora pouze na předběžné studie, nikoliv na reálnou výstavbu. (Zajímavé je, jak malá 
podpora je směřována do střední Evropy, o ČR nemluvě).  

 
Paradoxně poměrně efektivní se v této souvislosti ukázal ad hoc zbudovaný European 
Recovery Plan, vyhrazující v březnu 2009 asi 3,98 mld. € na projekty energetické 
infrastruktury, CCS a obnovitelných zdrojů. V oblasti zmíněné infrastruktury tak došlo 
k podpoře celé řady klíčových elektrických i plynových propojení a také zásobníků, mj. i 
v samotné ČR. Z hlediska prosazování zájmů zemí V4, resp. Česka, je opět velmi zarážející 
nepoměr v rozdělení prostředků, kdy do střední a východní Evropy odtekly v zásadě procenta 
celkové sumy (ze 47 projektů v celkové hodnotě 3,98 mld. € šlo na celkových 18 projektů 
plynové infrastruktury 1,44 mld. €, z nich do zemí SVE 310 mil. €). I přesto je nicméně třeba 
označit právě Recovery Plan jako poměrně úspěšný, neboť napomohl výstavbě celé řady 
dlouho plánovaných projektů.  

 
Právě v návaznosti na výše uvedená fakta proto běží v rámci EU debata nad přípravou 
nové legislativy, cílených 
dvěma směry – v prvé řadě 
ujasnit, vybrat a definovat 
klíčovou přenosovou 
infrastrukturu potřebnou pro 
fungování evropské 
energetiky v budoucnu a 
zároveň zajistit způsob, jak 
tuto infrastrukturu 
financovat. V horizontu roku, 
maximálně roku a půl, by tak 
měly ve spolupráci s národními 
státy, respektive jejich TSO, a 
nadnárodními strukturami 
ENTSO-E, ENTSO-G a ACER 
vzniknout seznamy klíčových 
projektů, současně by měl být 
navrhnut permanentní 
finanční nástroj nahrazující 
TEN-E, který by zajistil 
určitou spoluúčast EU na 
realizaci těchto staveb.  
 

 
 
 
 
Zajímavým dokumentem je v tomto kontextu i nezávazná zpráva EK “Priority 
energetických infrastruktur do roku 2020 a na další období – návrh na integrovanou 
evropskou energetickou síť“.  Zajímavými body je zde například navržení: „… zřízení 
skupiny na vysoké úrovni pro spolupráci zemí ve východní Evropě, například ve V4, 
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pověřené sestavením akčního plánu v průběhu roku 2011 pro spojení sever-jih a 
východ-západ, pokud jde o plyn, ropu a elektřinu“.375 Zní také volání po koordinovaném 
postupu při přípravě tzv. Severojižního plynového propojení, případně elektrického 
propojení střední Evropy s především Německem.  
 
� V horizontu měsíců dopracuje ENTSO-E a ACER ve spoluprácí s EK nezávazný 

Desetiletý plán rozvoje sítí v oblasti elektřiny, podobně tak ENTSO-G v oblasti 
plynu (Bude se aktualizovat každé dva roky).  

 
� V nejbližších měsících by měl být systém Transevropských sítí nahrazen novým 

“EU Energy Security and Infrastructure Instrument“ (zmíněným výše). Ten by 
měl být omezen v počtu podporovaných projektů a měl by více reflektovat 
celoevropské zájmy. Otázkou bude, jakým rozpočtem bude disponovat a podle jakých 
kritérií bude podporovat dané projekty (Pro ilustraci, do roku 2020 je EK odhadováno, 
že jen na energetické přenosové sítě bude potřeba 200 mld. €, z nichž pouze polovinu 
poskytne soukromý sektor).376 
 

� Může dojít k dohodě nad situací, kdy v rámci nově budovaných interkonektorů tyto 
nebudou po určitý čas muset podléhat cenové regulaci a zvýšeným ziskem tak mohou 
lákat ke svému vybudování.  

 
Celá tato agenda má pro ČR podstatný význam, především pro pozici ČR coby tranzitní 
země. Vybírání projektů vhodných k zaštítění a podpoře a nastavování systémů finanční 
(i jiné) podpory a debatám o výši alokovaných zdrojů by se ČR měla účastnit 
s maximálním nasazením.  
 
4.4.3. Finanční perspektiva 2014 – 2020 
 
Přestože nová finanční perspektiva samozřejmě nezahrnuje pouze energetiku, neměla by být 
tato její část zanedbána. V tuto chvíli je velmi obtížné odhadnout, jakým způsobem bude celý 
rozpočet formován, nicméně se zdá, že by v něm energetika mohla hrát daleko výraznější roli. 
Například v souvislosti s debatou o posílení vlastních finančních prostředků EU 
prostřednictvím unijní daně na fosilní paliva či převáděním prostředků získaných v rámci EU 
ETS. V těchto případech by argumentace, že prostředky získané ve spojitosti s energetickými 
otázkami by měly alespoň z části směřovat zpět do energetiky, nemusela být bez naděje na 
úspěch.  

 
Podstatné nicméně je, že klíčovým obdobím pro ovlivňování vytváření 
Finanční perspektivy bude následujících pět až šest měsíců, přičemž již 
v červnu bude pravděpodobně alespoň rámcový návrh na stole.  

                                                 
375 Evropská unie. (2010): Priority energetických infrastruktur do roku 2020 a na další období – návrh na 
integrovanou evropskou energetickou síť, s 14, on-line text: (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0677:FIN:CS:PDF).  
376 Evropská unie. (2010): Priority energetických infrastruktur do roku 2020 a na další období – návrh na 
integrovanou evropskou energetickou síť, s 8, on-line text: (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0677:FIN:CS:PDF).  
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4.5.  Prosazování českých energetických zájmů 
 
Dosavadní část evropské části analýzy měla za cíl zmapovat energetickou politiku EU a 
ukázat, jakým způsobem se vyvíjí do budoucna. A kde mohou být oblasti, v nichž by se 
Česká republika měla angažovat. Abychom doplnili tento obrázek, je nutné podívat se i na 
jeho druhou stranu – na stranu českých energetických zájmů. Až kombinace těchto dvou 
oblastí ukáže, kde jsou průniky, na nichž se potenciál EU a zájem ČR střetává. A kde je 
tedy třeba být aktivní či stávající aktivity dále posílit.   
 
Na tuto část naváže určité zhodnocení samotné efektivity procesu prosazování zájmů. Jsou 
postupy a metody, které ČR volí k obhajobě svých zájmů efektivní? Případně proč nejsou tak 
efektivní, jak by mohly být? Například ve srovnání s podobně velkými zeměmi? 
 
4.5.1. Zájmy České republiky v energetice 
 
Cílem této kapitoly je tedy osvětlit, jaké má vlastně ČR v energetice zájmy. Teprve jasně 
určené priority a jejich hodnota pro danou zemi umožňuje jejich obhajobu na unijní půdě – 
pokud si nejsme jistí, co je pro nás více či méně důležité, nemůžeme to efektivně obhajovat.  
 
Pro naše účely si v tuto chvíli definujme národní zájem (v energetice) jako variantu 
veřejného zájmu reprezentovaného v mezinárodním prostředí.377 ČR, její ekonomika, 
veřejnost, soukromé subjekty jako celek, všechny tyto úrovně sdílí jakýsi společný 
energetický zájem, jehož obhájení na unijní půdě je úkolem české diplomacie.  
 
Tento zájem vzniká v zásadě na dvou úrovních, které by měly být v ideálním případě 
v logické shodě.  
 
První úroveň je daná geografickým umístěním ČR, jejím historickým vývojem, ovlivňují ji 
sousední země a kontext Evropy jako celku. Jinými slovy, jde o do značné míry dané faktory, 
kterým se musí rozhodování příslušných decision-makerů podřídit.  Pomiňme teď ty obecné, 
společné všem evropským ekonomikám (vysoká spotřeba energií na hlavu, výrazný podíl 
elektřiny na energiích a podobně) a soustřeďme se pouze na ty charakteristické pro ČR: 
 

1) Vysoký podíl domácích zdrojů na konečné spotřebě energie (zhruba 50%), 
podstatně se projevuje u produkce elektřiny (takřka 100%); jedná se především o uhlí 
(zásadní i pro CZT) a jádro.  

2) Vysoký podíl průmyslu na HDP (cca 39%; tento podíl patří k nejvyšším v 
Evropě).378 Ani z dlouhodobého hlediska nelze čekat, že by tento energeticky náročný 
sektor nahradily služby, i nadále je tak třeba počítat s nadstandardně vysokými nároky 
na zajištění energetické bezpečnosti ve smyslu stabilních dodávek za přiměřené ceny.  

3) ČR jako křižovatka Evropy. Podobně jako v dopravě je Česká republika jednou 
z klíčových tranzitních zemí, ať už pro ropu (Družba), plyn (Bratrství, do budoucna 

                                                 
377 Krpec, O. (2005). Národní zájem - problematika jeho konstituování. Teoretické a metodologické problémy 
empiricko-analytického výzkumu národního zájmu, Brno, ISPO, s 69.  
378 Schwarz, J. (2010) Jaká je budoucnost českého průmyslu. MF Dnes 22.3.2010 
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Gazela, v menší míře Moravia a LBL) i pro elektřinu (transport německé elektřiny 
z OZE ve směru S-J). Tento stav je přitom pro Česko žádoucí, jak z finančních, tak 
bezpečnostních důvodů.  

4) ČR jako exportní země v oblasti elektrické energie.  V roce 2009 byl podle ERÚ 
čistý vývoz elektřiny zhruba 13,6 mld. KWh. (zhruba produkce JETE).379 A přestože 
podle dostupných údajů má toto číslo v budoucnu spíše klesat, schopnost exportu 
oproti nutnosti importu (jako tomu je u okolních zemí) znamená pro ČR 
nezanedbatelnou výhodou.  

5) Omezený potenciál OZE. Z hlediska obnovitelných zdrojů je v ČR prakticky 
vyčerpán potenciál vodních zdrojů, existuje určitý prostor ve větrné energii (podle 
odhadů je ekonomicky racionální výše zhruba 2500 MW instalovaného výkonu), ve 
fotovoltaice (zde není procento omezeno přírodními zdroji, ale nastavením legislativy 
a finanční podpory) a v biomase. Poměr OZE na energetickém mixu se tak i do 
budoucna může zvyšovat, ale jen v omezené míře.  

 
Druhou úroveň potom tvoří společenská nadstavba, jinými slovy určitý dohodnutý 
konsenzus nad tím, jak by česká energetika a její role v domácí ekonomice měla vypadat.  
Formálně je vyjádřena ve Státní energetické koncepci (Koncepce), jejíž poslední platná 
verze byla vydána roku 2004. Vzhledem k více než šesti letům, které uplynuly od jejího 
zpracování, je nutné pracovat s její poslední aktualizací z února 2010, která čeká na schválení.  
 
Její strategické priority v zásadě kopírují výše uvedené fundamenty: vyvážený 
energetický mix s důrazem na domácí zdroje, vývoz elektřiny, zvyšování energetické 
účinnosti a dosažení úspor, rozvoj síťové infrastruktury začleněné do SVE a integrace 
energetiky v regionu, podpora výzkumu a školství, environmentální udržitelnost energetiky a 
zvýšení energetické bezpečnosti. V tomto ohledu Koncepce skutečně energetické zájmy ČR 
definuje a také vymezuje cestu k jejich prosazení, minimálně na domácí úrovni. Byť 
samozřejmě můžou být některé cesty pro určitou část populace nežádoucí (podpora jaderné 
energetiky).  
 
Z pohledu této studie je nicméně diskutabilní provázání těchto priorit a zájmů 
s evropskou dimenzí a dále otázka, do jaké míry je celá Koncepce už zpočátku chápána 
a vnímána jako klíčový koncepční dokument, který by měl tvořit vodítko pro 
rozhodování do roku 2050.  
 

                                                 
379 Energetický regulační úřad (2009): Roční bilance elektřiny., on-line text: 
(http://www.eru.cz/user_data/files/statistika_elektro/rocni_zprava/2009/energie/2.htm). 
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4.5.2. Evropská dimenze zájmu ČR v energetice 
 
Koncepce poměrně otevřeně přiznává, že zásadní podíl legislativy a rozhodování o 
energetikách jednotlivých zemí vychází z Bruselu. Formálně (typicky kapitola k Lisabonské 
smlouvě) správně jsou zde shrnuty pravomoci a nástroje EU a je deklarována potřeba 
prosazovat na unijní půdě zájmy české energetiky. Co nicméně chybí a v čem je poměrně 
výrazná slabina dokumentu, je přesnější vymezení přesahu českých zájmů do EU. Jinými 
slovy, Koncepce dobře popisuje žádoucí stav na domácí úrovni, uznává význam EU, 
nicméně nedostatečně popisuje, jak postupovat v propojení těchto úrovní.  Podívejme se 
proto na jednotlivé priority blíže: 
 

1) Vyvážený mix zdrojů s důrazem na využití těch domácích, především tedy uhlí a 
jádra. Podrobně zpracovaná oblast, která nicméně z hlediska politiky EU neodpovídá 
na řadu otázek, které jsou v rámci EEP klíčové.  Například můžeme zmínit podporu, 
kterou EU sektoru uhlí umožňuje poskytovat ze strany jednotlivých států a která se 
podle nejnovějších informací může prodloužit až do roku 2018. Stejně tak aktuální 
téma CCS. Kromě obecně vyjadřované podpory, která vyplývá z našeho členství 
v EU, není příliš zřejmé, jaký postoj zde zaujímáme a na čem je založen. Koncepce 
sice uvádí budoucí podporu výstavbě těchto projektů v ČR, avšak bez jakéhokoliv 
zdůvodnění tohoto postoje a jeho navázání na ostatní energetické projekty. Zmínit je 
zde možné i otázku jaderné energetiky. Kromě její obecné podpory na unijní půdě si 
koncepce konkrétnější cíle neklade, přičemž například nedávná aktivita exministra 
Drobila, ukázala, že určité zájmy a způsoby jejich prosazení najít možné je.    

2) Zvyšování energetické účinnosti ekonomiky, úspory. V této aktuálně velmi živé 
problematice Česká republika pouze reaguje na unijní podněty bez větší snahy o 
ovlivnění dalšího vývoje. Přitom právě v této oblasti vznikají sice drobnější, ale 
finančně velmi významné nástroje typu energetických štítků či auditů.  

3) Rozvoj síťové infrastruktury v kontextu zemí střední Evropy, integrace trhů 
s elektřinou a plynem, společná energetická politika EU. Jednoznačně 
nepropracovanější priorita s jasně definovanými zájmy, které je v EU nutné 
prosazovat. Počínaje voláním po společném evropském nebo regionálním mechanismu 
podpory transevropských infrastrukturních projektů (byť bez vysvětlení, v čem by měl 
být jiný než TEN-E), přes zjednodušení procedur u výstavby liniových staveb, konče 
zdůrazněním severojižního propojení či plynových zásobníků.  

4) Podpora výzkumu a vývoje a oborů vychovávajících absolventy s technickým 
vzděláním. V zásadě pouze zmínky o využívání evropských peněz (sedmý rámcový 
program) beze snahy o ovlivnění debaty.  

5) Zvýšená odolnost a bezpečnost v případě poruch či výpadků. Opět beze snahy 
nějakým způsobem tuto agendu posunout na unijní úroveň či v rámci unijní úrovni.  

6) Šetrný přístup k životnímu prostředí.  V této oblasti je možná nejvýrazněji zřetelný 
rozdíl mezi reálnou domácí praxí a tím, jakým způsobem je energetika ze strany České 
republiky prosazována na půdě Unie. „EU se přihlásila v závěrech předsednictví z 30. 
října 2009 k záměru snížit do roku 2050 emise o 80% - 95% ve srovnání s 1990… v 
podmínkách ČR je naplnění tohoto ambiciózního závěru, bez vážných dopadů do 
ekonomiky, resp. její konkurenceschopnosti, nereálné“. Už z tohoto citátu by bylo 
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možné očekávat, že se ČR bude snažit prosadit maximum změn a úprav v dané 
problematice. Koncepce však žádné konkrétní kroky v tomto směru nenabízí.  
 

Kromě určitého vymezení toho, jak by měly být jednotlivé priority ČR prosazovány na 
evropské úrovni, Koncepce definuje priority k EU samotné, respektive k její energetické 
politice.  Ty jsou nicméně určeny poměrně obecně a beze snahy o zásadní ovlivnění 
unijní úrovně, nebo snahy o nastolení nových témat na unijní úrovni.  
 

1) Vytvoření vnější energetické politiky EU zajišťující energetickou bezpečnost EU a 
následně její prosazování vůči třetím zemím.  Diverzifikace zdrojů, zdrojových cest.  

2) Koordinovaný postup EU při řešení krize při dodávkách energií.  
3) Ekonomická diplomacie – zlepšování prostředí pro investice českých společností ve 

třetích zemích.  Komunikace s třetími zeměmi.  
4) Fungující společný trh s energiemi, bez bariér bránících volnému obchodu 

s energiemi. Zahrnující jednotný unijní tarif za přenos energií.  
5) Prosazování orientace EU na energetickou bezpečnost, jadernou energetiku a region 

východní a jihovýchodní Evropy a země Jižního koridoru.  
 

Z tohoto stručného nastínění problematiky jsou zjevné některé klíčové problémy, které 
jsou s nastavením energetických zájmů ČR v EU spojené.  A to přes pozitivní fakt, že 
oproti stále platné verzi SEK z roku 2004 její aktualizace pracuje s evropskou úrovní 
daleko kvalifikovaněji a s reálnou snahou o aktivní prosazování zájmů.  
 

Unijní agenda je zbytečně oddělována a není provázána s jednotlivými 
prioritami, případně jen velmi obecně. Typickým příkladem je kapitola o 
změnách po Lisabonu, která je ryze formální a nelze s ní prakticky pracovat.  
Řada naprosto zásadních témat, typicky týkajících se environmentálních 

problémů, není v SEK z pohledu EU dostatečně rozpracována. Přestože samozřejmě 
tato agenda spadá pod MŽP ČR, je natolik integrální součástí energetiky, že by neměla 
v podobném dokumentu chybět.  
 

SEK by měla být v pravidelných, dvou až pětiletých, intervalech 
aktualizována. Vzhledem k tomu, že tomu tak v běžné praxi není, velmi ztěžuje 
stanovení základních priorit a střednědobé koncepce jednání na unijní úrovni. 
Vzhledem k tomu, jak významná, komplikovaná a citlivá jsou energetická jednání 

na unijní úrovni, absence komplexní a konsenzuální strategie vymezující základní 
priority i postup značně oslabuje vyjednávací pozici ČR. Je proto sporné, zda by SEK 
měla být jediným koncepčním dokumentem v této problematice. Až příliš často je 
SEK spíše reaktivní, než proaktivní. Typicky v oblasti úspor energií.  
 
 

Autoři analýzy si uvědomují, že v praxi není SEK jediným vodítkem při hájení českých 
energetických zájmů na půdě EU a že příslušní experti, diplomaté a další zainteresovaní 
decision-makeři vycházejí i z jiných zdrojů. Z hlediska efektivního prosazování zájmů je 
však absence jednotné propracované koncepce či strategie základním problémem a 
chybou, která nutí k improvizaci a nabízí prostor pro zbytečné tříštění zájmů a názorů. 
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4.6.  Efektivita prosazování českých zájmů na půdě EU 
 
Z hlediska praktické využitelnosti analýzy není možné (a ani žádoucí) vyhnout se klíčovému 
problému energetiky jakékoliv země, bavíme-li se o její interakci s unijní úrovní. A to je 
zhodnocení efektivity působení dané země v EU – její schopnosti vybraná témata ovlivňovat, 
nastolovat a v případě potřeby dokonce blokovat. Na řešitele to klade vysoké nároky. Zatímco 
z formálního hlediska jde samozřejmě poměrně bezproblémově popsat struktury a instituce, 
které ČR pro hájení své pozice v EU používá, detailní zhodnocení efektivity by si vyžádalo 
samostatný a náročný výzkum. Přesto autoři využili rozhovorů a jednání s relevantními aktéry 
na domácí i unijní úrovni a pokusili se naznačit, kde vnímají silná a slabá místa a potenciál 
k dalšímu rozvoji.  
 
4.6.1. Struktura orgánů prosazujících české energetice zájmy v EU 
 
Vrcholným zástupcem státu je v energetickém sektoru Ministerstvo průmyslu a obchodu 
(MPO) a jeho Sekce energetiky vedená náměstkem ministra (od roku 2006 Tomáš Hüner). 
Mezi hlavní úkoly úřadu patří zpracování státní energetické koncepce, udělování souhlasu se 
stavbou nových zdrojů v elektroenergetice a teplárenství a souhlas s výstavbou přímých 
vedení a některých plynových zařízení. Ministerstvo je také zodpovědné za plnění závazků 
vyplývajících z mezinárodních smluv.  
 
Druhým velmi aktivním hráčem je v oblasti mezinárodní dimenze české energetiky 
Ministerstvo zahraničních věcí, v jehož rámci je agenda energetiky poměrně roztříštěná 
v souvislosti s tím, že se jí zabývají jednotlivé odbory ad hoc podle aktuální regionální, 
bezpečnostní či diplomatické povahy daného energetického problému. Jednotícím prvkem 
této problematiky z hlediska MZV ČR je potom úřad velvyslance pro energetickou 
bezpečnost, který se zabývá mezinárodně-politickou a bezpečnostní dimenzí české energetiky 
a který v současnosti zastává Václav Bartuška. Ten je také osobou zodpovědnou v rámci 
státní správy za dohled nad tendrem společnosti ČEZ na dostavbu JETE.  
 
Dalším významným orgánem v oblasti energetiky ČR je Ministerstvo životního prostředí. 
MŽP je ústředním orgánem státní správy pro ochranu životního prostředí obecně, pro výkon 
státní geologické služby, ochranu horninového prostředí, včetně ochrany nerostných zdrojů a 
podzemních vod, geologické práce a ekologický dohled nad těžbou. Stará se také o 
posuzování vlivů činností a jejich důsledků na životní prostředí, včetně těch, které přesahují 
hranice státu a stojí za státní ekologickou politikou. K zabezpečení a kontrolní činnosti vlády 
České republiky Ministerstvo životního prostředí koordinuje ve věcech životního prostředí 
postup všech ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní správy České republiky (MŽP 
2010).  
 
Zmínit lze také Úřad vlády ČR, především jeho Sekci pro evropské záležitosti.  
 
Z hlediska formování postoje je situace také poměrně jasná, zástupci všech zmíněných úřadů 
plus dalších příslušných ministerstev (v případě potřeby) se scházejí na několika úrovních, 
odpovídajících tomu, pro koho je výstup jejich jednání určen.  
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1) V případě, že jde o otázku projednávanou v komitologii, tedy na některé z pracovních 
skupin, vypracovává pozici expert daného ministerstva (především tedy MPO), který 
ji posléze hájí na jednání dané skupiny v Bruselu.  

2) Pokud je otázka směřována výše, typicky na úroveň COREPER, je její projednání 
úlohou pro Výbor pro EU na pracovní úrovni se silnou rolí Úřadu vlády.  

3) Nejvyšší úrovní je potom Výbor pro EU na úrovni členů, který připravuje podklady 
pro jednání v Radě ministrů, případně Radě EU.  

 
Je tedy zjevné, že z hlediska nastavení celého systému nevzniká žádný strukturální problém, 
příslušná otázka je projednávána za účasti relevantních zástupců příslušných ministerstev, 
přičemž v případě její vyšší důležitosti plní koordinační roli evropská sekce Úřadu vlády.  
 
V samotném Bruselu potom zájmy ČR hájí Stálé zastoupení České republiky při EU (SZ), 
které má vyčleněnou jednu osobu přímo pro otázky energetiky (při zběžném srovnání 
s dalšími zeměmi jde spíše o nestandardní stav, většinou je pro takto citlivou agendu 
vyhrazeno odborníků více).  
 
Problematičtější je již samotné působení této institucionální struktury.  
 

Na úrovni SZ je z pohledu dotazovaných subjektů problémem spíše 
nedostatečné personální zastoupení, v němž by v ideálním případě měli být 
rovnoměrně zastoupení odborníci na energetiku i odborníci na mezinárodní 
diplomacii tak, aby SZ mohlo hrát výraznější roli jak vůči EU, tak směrem 

k domácímu (českému) prostředí.  
 
Určité rezervy byly ze strany řady subjektů vnímány na úrovni MPO, které se soustředí 

především na domácí úroveň a evropské úrovni nevěnuje srovnatelnou 
pozornost. Přes deklarované výrazné zlepšení v návaznosti na české 
předsednictví zde může být potenciál pro efektivnější hájení českých zájmů. 
Určitou ilustrací zde může být například zmíněná strategie Energie 2020, 

kde v seznamu subjektů, které text komentovaly a které se zapojili do jeho vytváření, 
chybí zástupce státu (naopak je zde ČEZ, ČPÚ). Pro srovnání, za Slovensko zde najdeme 
oficiální názor země i zvlášť názor ministerstva zahraničních věcí, do debaty se zapojilo i 
Polsko.  
 

MZV ČR je hodnoceno jako aktivní, především však v oblastech jeho 
zájmu. Určitým problémem je zde absence formální struktury s jasněji 
vymezenými pravomocemi a oblastmi zodpovědnosti, které jsou tak výrazně 
personifikovány.   

 
POZOR: Jak již bylo uvedeno, tyto závěry nejsou výsledkem systematické analýzy dané 
problematiky a jsou z podstatné míry založeny na omezeném množství rozhovorů s aktéry 
v dané oblasti. Měly by být proto brány pouze jako námět k diskusi či dalšímu ověření, 
nikoliv jako konečné podklady k rozhodování.  
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4.7.  Závěr 
 
V této části studie jsme rozšířili zkoumanou problematiku (plynové) infrastruktury ČR a zemí 
střední Evropy o její unijní úroveň.   
 
V prvé řadě jsme se pokusili zodpovědět otázku, do jaké míry se evropská energetická 
politika, kterou lze v současnosti považovat za jednu z vůbec nejdůležitějších oblastí zájmu 
EU, změnila v souvislosti s přijetím Lisabonské smlouvy.  Odpověď je v tomto případě 
v zásadě následující - Lisabonská smlouva sice právně ukotvila stávající stav, kdy Hlava XXI 
Energetika sice ustavuje samostatnou politiku a řadí ji mezi sdílené pravomoci, i nadále ale 
ponechává klíčové otázky energetického mixu, využívání vlastních zdrojů a fiskální nástroje 
plně v rukou národních států.  Bod věnovaný mechanismu solidarity v případě (především 
energetické) krize je naopak natolik vágní, že bez jeho detailního rozpracování nelze čekat 
jeho praktické využití.  
 
Na druhou stranu, v EU je patrné posilování důležitosti témat spojených s energetikou, ať 
už ve vnější dimenzi, oblasti společného trhu s energiemi či v energeticko-environmentální 
oblasti. Zde konstatujeme, že evropská energetická politika bude s rostoucí intenzitou 
ovlivňovat energetiku národních států, které by tudíž měly věnovat unijní úrovni 
příslušnou pozornost. V případě ČR to znamená potřebu výrazného posílení evropské 
dimenze energetiky.  
 
S tím souvisí i potřeba znovu zhodnotit energetické priority a zájmy ČR a doplnit je o 
úroveň Evropské unie. Tedy určit, jak by se ta či ona priorita či problém měl v ideálním 
případě v EU řešit a jakou by v souvisejících otázkách měla ČR zaujmout postoj. 
V pravidelných intervalech by měla být tato unijní úroveň aktualizována ve spolupráci 
MPO, MŽP, MZV a Úřadu vlády, s konzultací nestátních subjektů.  
 
Z hlediska efektivity prosazování zájmů potom doporučujeme podrobnější analýzu 
stávajícího systému, a to jak z formální stránky, tedy z hlediska rozdělení pravomocí a 
organizace práce, tak i z hlediska reálné efektivity působení této struktury. Typicky 
prostřednictvím komparace se srovnatelnými zeměmi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

202 
 

5. SHRNUTÍ VÝSTUPŮ STUDIE A ZÁVĚREČNÁ DOPORUČENÍ 
 
Předkládaná studie vyhodnocuje důsledky předpokládané výstavby (resp. jejich jednotlivých 
variant) tranzitní plynové infrastruktury mající přímý dopad na Českou republiku a region V4. 
Vycházejíce z rozsáhlé datové báze (SWOT analýza), využití matematického modelu MEOS 
(vyvinutého pro účely této studie) a více-kriteriálního hodnocení jednotlivých 
infrastrukturních scénářů autoři předkládají výstupy a doporučení, na jejichž základě může 
Česká republika (resp. příslušní aktéři), případně další země V4, zvolit odpovídající politiky a 
opatření směřující buď k podpoře (v případě preferovaného scénáře) daného projektu, či k 
adaptaci (v případě nepreferovaného scénáře) na jeho důsledky. Připomeňme, že jednotlivé 
scénáře zahrnují tyto tranzitní projekty: Nord Stream, Nabucco, South Stream, LNG terminály 
Adria a Svinoústí a jejich propojení.  
 
Tato infrastrukturní část je poté rozšířena o dimenzi Evropské unie. Infrastrukturní scénáře 
jsou analyzovány z hlediska jejich podpory samotnou EU a zainteresovanými členskými státy. 
Pro širší použitelnost studie je text rozšířen o celkové zmapování energetické politiky EU, 
jejich změn po Lisabonské smlouvě a jejího budoucího vývoje. Pro účely každodenní 
diplomatické praxe je text doplněn o rozbor schopností České republiky hájit své energetické 
zájmy na unijní půdě.  
 

Je třeba zdůraznit, že předkládaná studie není návodem, který by nabízel 
vybraný ideální postup, při jehož sledování by byla v maximální míře krok za 
krokem zajištěna energetická bezpečnost České republiky a zároveň prosazeny 
její zájmy na půdě EU. Autoři považují podobnou snahu za zavádějící a 

potenciálně rizikovou, vzhledem k neustále se měnící politické a ekonomické situaci 
v Evropě.  
 

Studie namísto toho nabízí detailní popis hracího pole (infrastrukturní situace 
ve střední Evropě a mechanismy fungování energetické politiky EU), hodnotí 
jednotlivé prvky, které jej vytváří a formují (změny tranzitní sítě, nové aktivity 
v EU) a ukazuje, k jakým výsledkům povede to či ono jednání (výsledky 

modelace scénářů, analýza evropské dimenze energetické politiky). Na tomto základě mohou 
být příslušnými aktéry (zástupci MPO, MZVad.) zvažovány jednotlivé priority České 
republiky a věrohodně připravovány způsoby jejich prosazení. Studie nabízí také řadu 
doporučení, která tomuto rozhodování mohou napomoci (viz dále).  
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Realizační tým si v úvodu práce položil několik základních otázek, pomocí nichž rozdělil 
zkoumanou problematiku do dílčích, logicky sevřených, celků. Tedy: 
 

� Jak mohou jednotlivé infrastrukturní varianty či jejich kombinace ovlivnit 
ekonomicky racionální rozložení toků plynu u zásobování a tranzitu ČR, 
případně dalších zemí V4? Jaký vliv může mít toto rozložení na skutečnou 
povahu toků? A která z infrastrukturních variant je v zájmu těchto zemí?  
 

� Jak pomoci realizaci zvolené varianty získáním podpory pro výstavbu na půdě 
Evropské unie?  
 

� Jak tento výzkum začlenit do kontextu vývoje evropské energetické politiky? A 
konečně, jaký doporučit České republice postup pro maximalizaci jejích 
(energetických) zisků na této úrovni, obzvláště s přihlédnutím ke změnám 
v rámci Lisabonské smlouvy? 

 
Odpověď na tyto otázky shrnujeme v následujících dvou kapitolách.   
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5.1.  Scénáře. Jejich výhodnost pro ČR (V4) a jejich prosaditelnost v rámci EU 
 
Výsledky analýzy infrastruktury umožňují komplexní zhodnocení budoucího vývoje 
středoevropského tranzitu a zásobování. Simulace ekonomicky racionálního vytížení 
přepravní sítě ukazuje, které transportní trasy poskytnou producentům nejvyšší marži a 
zároveň odběratelům největší prostor pro vyjednávání ceny kontraktu. V celkové ceně je 
marže prodejce tou nejpružnější částí kontraktu – produkční a transportní náklady zpravidla 
vyjednat nelze. 
 
Srovnání skutečných a simulovaných toků pro rok 2008 (referenční scénář) ukazuje, že tato 
ekonomická racionalita je klíčovým prvkem a jakýmsi základem pro výslednou podobu 
reálných toků. Simulované objemy se s těmi skutečně tranzitovanými shodují v rozmezí 66 až 
93 %, což ukazuje, že podíl ekonomické racionality na rozhodnutí o podobě toků v síti je 
minimálně dvoutřetinový. Zbylých 7 až 33 % je určeno vyjednávací pozicí (schopností 
odběratele přinutit dodavatele ke snížení marže) a politickými motivy (rozhodnutí dodavatele 
sledovat při výběru tranzitní trasy jiné než ekonomické cíle). 
 Z výsledku simulace tak lze s omezenou přesností určit, jak budou toky síti v roce 
2020 vypadat, v jakých regionech lze očekávat největší odchylky a v rámci obecnější 
interpretace i politické příčiny těchto odchylek. 
 
Dále, v kombinaci s indexy modelované toky umožňují kvantifikované, a tedy poměrně 
objektivní srovnání přínosu jednotlivých infrastrukturních projektů a definovaných scénářů ze 
4 důležitých hledisek dohromady pokrývajících problematiku energetické bezpečnosti: 
diverzifikace (Hirschman-Herfindahlův index), nahraditelnost v případě výpadku, 
spolehlivost a cena. S využitím poznatků vycházejících ze SWOT analýzy lze následně pro 
každou zemi Visegrádské čtyřky jednotlivě i pro V4 jako celek vyvodit konečné závěry, které 
jsou zároveň hlavním přínosem této kapitoly a kterými jsou: 
 

� Nejvhodnější kombinace budoucí tranzitní infrastruktury (preferovaný scénář); 
� Kvalifikovaný odhad důsledků ostatních variant usnadňující adaptaci na jejich 

případné uskutečnění. 
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5.1.1. Hodnocení scénářů: ekonomicky racionální toky plynu skrze V4 (rok 2020) 
 
Co se týče zhodnocení scénářů samotných, z pohledu tranzitních toků mezi nimi není 
z pohledu ČR větších rozdílů. Přítomnost Nord Streamu v každém z nich znamená 
přesměrování tranzitních toků z trasy Lanžhot-Waidhaus na trasu plynovodu Gazela (HSK-
Waidhaus). Objem zůstává konstantní. Taktéž zásobování ČR by po spuštění systému Nord 
Stream-OPAL mohlo dostát změn vzhledem k ekonomicky racionální variantě zásobování ČR 
právě skrze tento systém a HSK. V praxi je tato možnost nicméně spíše nepravděpodobná, jak 
bude vysvětleno níže. 
 V podstatě stejně je na tom Polsko. Předpokládat ztrátu tranzitních objemů na Jamalu 
by vzhledem k jeho nepoměrně nižším nákladům380 bylo neuvážené, Polsko se tak bude 
soustředit na vyvážení ruské momentální výhody dané konstrukcí Nord Streamu a faktu, že 
Jamal už nepotřebuje nezbytně. K tomu dobře poslouží jakýkoliv scénář, který Polsku 
nabídne podobnou výhodu (LNG), nebo alespoň oslabí pozici Ruska v regionu (Nabucco). 
 V případě Slovenska je situace odlišná. Jednotlivé scénáře dramaticky mění množství 
plynu tranzitovaného přes slovenské území, a s tím se mění i příjmy, které Eustream odvádí 
slovenskému státu. Ekonomický zájem by tedy mohl motivovat Slovensko k upřednostnění 
scénářů, v nichž nebude figurovat plynovod Nabucco. Na druhou stranu zrovna dobudovaný 
reverzní tok na trase Slovensko-Rakousko, možné dokončení propojení Slovensko-Maďarsko, 
požadavek bezpečnosti dodávek a omezená možnost prosadit vlastní zájem však Slovensko 
přinutí spíše k adaptační než konfrontační strategii. Slovensko je dnes skutečně zastáncem 
Nabucca. 
 Maďarsko se svými ambicemi na roli regionálního uzlu (jakéhosi Balkánského 
Baumgartenu) pravděpodobně uvítá maximalistické řešení, tedy scénář 5 (Nord Stream, 
Nabucco, South Stream), nejlépe kombinovaný se scénářem 6 (LNG). Výjimka z TPA a 
cenové faktory by nicméně mohly maďarský zájem o South Stream omezit. 
 
 
 
 

                                                 
380 Jamal je o 7 €/tcm levnější než Nord Stream a téměř o 20 €/tcm levnější než Transgas (transport na německé 
hranice). 
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5.1.2. Hodnocení scénářů: indexy 
 
Preference LNG a Severo-jižního propojení přináší maximální diverzifikaci, 
nahraditelnost, spolehlivost a za předpokladu cenové hladiny z roku 2010 i nejnižší cenu. 
Tento scénář zapojuje nejvíce zdrojů a také nejvíce přispívá ke změně charakteru toků 
v regionu. Lze předpokládat, že by jej podpořily všechny státy V4. Polsko, které má jinak 
k propojování spíše rezervovaný postoj, by získalo přístup ke dvěma spotovým trhům (LNG a 
CEGH Baumgarten), aniž by bylo příliš nuceno měnit charakter domácího trhu. Důsledky pro 
ČR jsou obdobné, Maďarsku by propojení poskytlo příležitost k další podpoře integrace trhů a 
expanzi MOLu, Slovensko by skrze Lanžhot získalo přístup k polskému LNG a skrze 
Baumgarten ke zdrojům přicházejícím přes Maďarsko. 
 
Nejsilnější stránkou tohoto scénáře je kromě působivých výsledků srovnání indexů zejména 
fakt, že se nachází v rozhodovací kompetenci zemí V4 (mimo stavbu LNG Adria). Samotná 
V4 nedokáže prosadit, vybudovat a zaplnit plynem Nabucco, dokáže ale vybudovat LNG 
v Polsku a jednotlivých mezistátních propojení tak, aby V4 mohla těžit z největšího portfolia 
zdrojů ale také si vzájemně vypomáhat i na praktické rovině: například při dotláčení 
zásobníku na česko-polské hranici. 
 Naopak největší slabinou scénáře jsou poměrně malé objemy, které polský a 
chorvatský LNG terminál mohou do energeticky hladového regionu střední Evropy a 
západního Balkánu mohou přinést. Kompenzaci tohoto nedostatku by mohl přinést projekt 
Nabucco. Kombinace diverzifikačního potenciálu Severo-jižního propojení a objemů, které 
by do systému přineslo Nabucco, se tak pro státy střední Evropy jeví jako ideální varianta. 
 
Obecná zjištění a doporučení 
Jedním z klíčových výstupů analytické interpretace SWOT analýz, modelu MEOS a více-
kriteriálního hodnocení scénářů je představení alternativního chápání politických a 
ekonomických motivů pro ruskou pipeline policy a poskytnutí alternativního vysvětlení 
některých zažitých východisek českého energetického diskursu, tedy určitá demytizace 
zejména vztahů s Ruskou federací. Vše lze ilustrovat na následujícím příkladu:  
 
Nový velký ruský plynovod Nord Stream obchází 
Ukrajinu – dle konvenčního vnímání je tomu tak 
z politických důvodů zaměřených na ukončení 
složitého modu vivendi opakovaných sporů o cenu 
komodity na jedné straně a cenu tranzitu na straně 
druhé. Právě zde by měla být hlavní kompenzace 
vynaložených finančních nákladů. Nord Stream 
lze ale stejně tak považovat za primárně 
ekonomicky motivovaný projekt, který spletitým 
mechanismem umožňuje maximalizaci ruského 
profitu. 
 
Jak k tomu dochází? 
Slabinou ruského plynu vůči dodávkám z Norska 
a Holandska jsou velké vzdálenosti oddělující 

Mýtus: Ruský plyn je levný 
 
Rusko má stejné nebo vyšší produkční 
náklady ve srovnání s Norskem i 
Holandskem. Ve srovnání s blízko-
východními konkurenty je rozdíl ještě 
výraznější. Tento trend se v budoucnosti 
kvůli přesunu těžiště ruské produkce 
z oblasti NPT na sever do oblasti Jamal a 
Barentsova moře bude spíše prohlubovat. 
Velké vzdálenosti od produkčních lokalit k 
cílovým trhům potom tvoří největší rozdíl 
v marži ruských a norských producentů.  
 Ve skutečnosti jsou jedinou ruskou 
komparativní výhodou masivní objemy. 
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produkční lokality od cílových trhů, které prodražují tranzit a snižují marži prodejce.381 Nižší 
marže potom znamená menší prostor pro vyjednávání ceny a v konečném důsledku nižší 
konkurenceschopnost. Vyjednávání ceny, které je pro zisky dodavatelů klíčové, je 
z největší části ovlivněno přístupem k alternativním dodávkám, které se v evropském 
kontextu zpravidla kvůli menším transportním vzdálenostem vyznačují nižšími náklady, a 
tedy i větší pružností marže. Chybí-li přístup k alternativním dodávkám, ruská vyjednávací 
pozice je mnohem silnější a konečné ceny jsou vyšší. V regionu střední Evropy tak můžeme 
sledovat paradoxní situaci, kdy s rostoucí vzdáleností od dominantního zdroje klesá 
průměrná konečná cena: Maďarsko platí za tisíc kubíků 325 €, Slovensko 316, ČR 314 a 
Německo 305 €.382 Středoevropskými státy často skloňované téma diverzifikace má tak vedle 
toho bezpečnostního i podstatný ekonomický rozměr. 
 
Do této situace přichází Nord Stream se třemi cíli: 
(1) ve srovnání s ukrajinským tranzitem nabízí 
téměř o 15 €/tcm nižší tranzitní náklady na 
přepravu plynu do Německa;383 (2) plynovody 
OPAL a NEL přepravují ruský plyn dále na západ 
a posilují tak ruský podíl v regionech, kde 
dominují evropské a norské zdroje; a konečně (3) 
konzervuje stávající lineární charakter tranzitní 
infrastruktury (přímé a mezi sebou minimálně 
propojené masivní transportní trasy) a snižuje 
ochotu středoevropských států k vybudování 
interkonektorů měnících strukturu regionálního 
tranzitu z řady přímek na síť, která by v konečném 
důsledku znamenala lepší přístup k alternativním 
dodávkám, oslabení ruské vyjednávací pozice a 
pokles marže ruských dodavatelů. 
 
Tento proces je tedy snahou o dosažení vzdálenějších trhů, udržení ruského podílu na trzích 
po cestě a zachování lineární struktury středoevropského tranzitu. To vše umožňuje Rusku 
prosazovat vysoké marže a generovat maximální zisky. 
 
Tento pohled na věc konečně dává smysl i výstavbě plynovodu South Stream. Kromě 
extrémních nákladů na výstavbu (odhady se pohybují mezi 15 a 25 mld. €) je South Stream 
zdaleka nejdražší transportní trasou ruského plynu do střední a západní Evropy: se 106 €/tcm 
je ve srovnání s ukrajinským či běloruským tranzitem více jak dvakrát, respektive téměř 
třikrát dražší. Z krátkodobého hlediska, se kterým pracuje model MEOS, nedává South 
Stream ekonomický smysl. Co ovšem není vidět, je role South Streamu jako nástroje 

                                                 
381 Uvádí se, že jen transport z oblasti západní Sibiře na ruské hranice přijde na 26 z celkových 127 € potřebných 
k produkci a transportu 1000 metrů krychlových plynu na česko-německé hranice. Pro srovnání, u norského 
plynu je to 97 €/tcm. Vzhledem k očekávanému přesunu těžiště ruské produkce z oblasti NPT na poloostrov 
Jamal, kde se jsou náklady na těžbu vyšší, se tento trend bude spíše prohlubovat. 
382 IEA: Natural Gas Information 2009, data z roku 2008. 
383 Náklady na přepravu jednoho tcm ze západní Sibiře do stanice HSK na česko-německých hranicích jsou 56,5 
€ pro Transgas oproti 42 €  v případě systému  Nord Stream – OPAL. 

Mýtus: Nord Stream je primárně 
politicky motivovaným plynovodem 
(“nový pakt Molotov-Ribbentrop“) 
 
Ve skutečnosti je Nord Stream téměř o 15 
€/tcm levnější než systém Transgas. Kromě 
snížení ruské exportní závislosti na ukrajinském 
tranzitu tak motivace pro jeho konstrukci může 
být stejně dobře ekonomická.  
 
Jiný případ je South Stream: jednoznačně 
nejdražší plánovaný plynovod v Evropě. 
Plynovod má následující cíle: konkurence 
Nabuccu, posílení tržního podílu v západní 
Evropě, udržení lineární povahy tranzitu. 
Krátkodobě ekonomicky iracionální, 
v dlouhodobém měřítku přinášející lepší pozici 
na trhu a vyšší zisky. 
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umožňujícího Rusku využít jeho největší 
trumf: masivní objemy. Podaří-li se díky 
South Streamu Rusku dosáhnout na vzdálenější 
trhy a upevnit svoji pozici na těch současných, 
snadno se spokojí i s minimální marží. Ta bude 
dříve nebo později vykompenzována vyššími 
cenami na středoevropském trhu, na které 
Rusko s pomocí South Streamu dosáhne. 
 Oporu této tezi poskytuje empirie. 
Koncem 90. let naznačovaly predikce turecké 
poptávky nutnost nové zásobovací trasy. 
Ačkoliv šlo o dražší plyn a dražší tranzit, 
ruskému projektu Blue Stream384 se podařilo 
vytlačit ze soutěže Spojenými státy 
podporovaný Trans-kaspický plynovod, který 
by do Turecka přivedl turkmenský plyn. Blue 
Stream dnes operuje na 50 % kapacity a 
představuje jednoznačně nejdražší plyn na tureckém trhu. 
 
Zároveň by ovšem bylo chybou Rusko 
jednostranně démonizovat. Klesající domácí 
produkci a nizozemské exporty sice ještě 
v roce 2020 víceméně pokryje očekávané 
zvýšení norské produkce, nicméně v další 
dekádě bude na západoevropském trhu větší 
prostor i pro ruské dodávky. Interpretace výše 
naznačeného jako agresivních snah Ruska 
vytlačit ze západních trhů 
konkurenceschopnější dodavatele pomocí 
dumpingových cen by byla neúplná a 
nesprávná. Je zřejmé, že EU v budoucnu bude 
potřebovat větší objemy než dnes. V jejím 
zájmu je však vyplnit tuto mezeru 
v zásobování výsledky konkurence ruského, 
blízkovýchodního, severoafrického a LNG 
zdroje. 
 
 
Přijmeme-li nicméně výše naznačený výklad 
situace, lze předpokládat, že charakter 
zásobování České republiky se navzdory 
ekonomicky racionální alokaci plynu pro ČR 
do systému Nord Stream – OPAL nezmění a 
dodávky ruského plynu do ČR budou nadále 

                                                 
384 Kvůli trase v agresivních podmínkách dna Černého moře se plynovodu přezdívalo Blue Dream. 

Mýtus: Ruský plyn je politický 
nástroj 
 
Ne nevyhnutelně. Ačkoliv má Rusko v oblasti 
řízených výpadků dodávek slušnou praxi, 
v situaci, kdy středoevropské státy mají 
možnost vybudovat vlastní diverzifikační 
alternativy, by byl tento druh politického 
nátlaku kontraproduktivní. Rusko generuje 
z regionu střední Evropy značné zisky právě 
z důvodu dosud plně nerozvinutých zdrojových 
alternativ v této oblasti.  

Ruským zájmem je posílení tržního 
podílu na Západě, udržení zemí střední a 
východní Evropy mimo dosah většího množství 
alternativních dodávek a s tím související 
lineární charakter středoevropského tranzitu. To 
vše posiluje ruskou pozici při vyjednávání 
dlouhodobých kontraktů, které lze vést 
s každým odběratelem zvlášť. Povaha těchto 
zájmů je ekonomická: krátkodobě 
neekonomické jednání (Blue Stream) umožňuje 
Rusku dlouhodobě dosahovat příjmů proporčně 
neadekvátních jeho konkurenceschopnosti; 
s tím související politický vliv, který Rusko nad 
odběrateli získává, je mnohem více vedlejším 
produktem, než primárním cílem nastavení 
tranzitu. 

Mýtus: Tranzit velkých objemů 
rovná se jistota dodávek 
 
Příklad plynové krize z ledna 2009 ukazuje 
limity tohoto předpokladu. Navzdory 
masivnímu tranzitu bylo Slovensko 13 dní 
zcela odříznuto od zásobování plynem. Nové 
plynovodní projekty navíc znamenají pokles 
tranzitních objemů na ukrajinsko-slovensko-
české trase.  
 
Z pohledu V4 je racionální spíše adaptační 
než konfrontační pozice: novým projektům 
zabránit nelze, ztráta tranzitních příjmů je 
nevyhnutelná, a na místě je tedy spíše snaha o 
jejich využití k posílení vlastní energetické 
bezpečnosti. Příkladem může být plynovod 
Gazela, nebo propojení Slovensko-Maďarsko. 
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kryty z ukrajinského tranzitu. Nové trasy budou využity posílení ruského tržního podílu na 
západoevropských trzích, kde budou oproti ukrajinské trase více konkurenceschopné (alespoň 
v případě Nord Streamu), zatímco tradiční trasa k tranzitu plynu do regionu střední a 
východní Evropy, kde je Rusko schopno dosáhnout relativně vyšších marží. Pravděpodobně 
tedy nedojde k tak masivní marginalizaci slovenského tranzitu, jak pro některé scénáře MEOS 
předpokládá. 
 
Vyjdeme-li z definice energetické bezpečnosti 
jako stabilních dodávek za akceptovatelné 
ceny a zvážíme-li současnou strukturu 
zásobování České republiky, dojdeme 
k nevyhnutelnému závěru, že hrozba 
fyzického zastavení toků plynu není pro ČR 
díky variabilitě dodávek tou nejvážnější 
hrozbou. Plynová krize z ledna 2009, kdy 
navzdory 13dennímu úplnému výpadku hlavní 
zásobovací trasy nebylo nutné jakkoliv 
omezovat spotřebu, poskytuje této tezi 
dostatečný empirický důkaz. Prioritním 
tématem energetické bezpečnosti ČR by tedy 
v plynárenském sektoru měl být tlak na cenu. Z pohledu “cenové bezpečnosti“ je pak největší 
hrozbou omezený přístup k alternativním dodávkám, a následně slabá vyjednávací 
pozice ČR vůči Rusku. 
 

Mýtus: Energetická bezpečnost rovná 
se bezpečnost dodávek 
 
Z českého pohledu je tato teze již překonaná, jak 
opět dokázal leden 2009. Na místě je tedy větší 
pozornost vůči cenovým aspektům energetické 
bezpečnosti: konkrétně akcentace zdrojové 
diverzifikace vytvářející tlak na cenu na úkor 
trasové diverzifikace, která v zásadě znamená 
bezpečnost dodávek. Té ČR prakticky už 
dosáhla (chybějící propojení s Rakouskem a 
Polskem je pravděpodobně otázkou několika 
příštích let). 
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Doporučení: 
 
Přijmeme-li dílčí předpoklad, že ve středoevropském kontextu je spolehlivost dodávek 
odvozena od variability transportních tras a nízké ceny od variability zdrojů, lze pro ČR 
doporučit následující: 

 
Redefinice chápání bezpečnosti dodávek jako dominantní složky energetické 
bezpečnosti ČR v plynárenském sektoru:  
 

 
�      Preference variability zdrojů přinášejících možnost výběru a konkurenci 

dodavatelů; 
�      Propojení se spotovými trhy – Baumgarten, LNG Polsko; 
�       Tlak na flexibilitu dlouhodobých kontraktů a minimalizaci klauzule take or pay, 

na druhé straně akceptace důležitosti dlouhodobých kontraktů pro investiční 
cyklus. 

�         Státní podpora výstavby kritické infrastruktury v případě selhání ekonomických 
pobídek (případy LNG Adria nebo HUN-SVK propojení). 

 
 
Podpora infrastruktury (a opatření) nejvíce přispívající přeměně lineárního 
charakteru tranzitu na podobu sítě: 
 

 
�       LNG terminálů v Polsku a Chorvatsku jako skutečné zdrojové alternativy; 
�       Nabucco jako poskytovatele kvantitativně významných objemů doplňujících 

význam LNG; 
�       Severo-jižního propojení jako klíčového projektu narušení lineární povahy 

tranzitu. 
�       Institucionální integrace trhů (typu projektu NETS) jakožto pobídky k vstupu 

nových obchodníků, omezení vlivu domácích monopolistů a tedy zvýšení tlaku na 
budování nové tranzitní infrastruktury.  
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5.2.  Dimenze Evropské unie a její energetické politiky 
 
V části věnované Evropské unii jsme odpovídali 
na otázku, do jaké míry se evropská 
energetická politika, kterou lze v současnosti 
považovat za jednu z vůbec nejdůležitějších 
oblastí zájmu EU, změnila v souvislosti 
s přijetím Lisabonské smlouvy.   
 
Odpověď je v tomto případě v zásadě 
následující - Lisabonská smlouva sice právně 
ukotvila stávající stav, kdy Hlava XXI 
Energetika sice ustavuje samostatnou politiku a 
řadí ji mezi sdílené pravomoci, i nadále ale 
ponechává klíčové otázky energetického 
mixu, využívání vlastních zdrojů a fiskální 
nástroje plně v rukou národních států.  Bod 
věnovaný mechanismu solidarity v případě 
(především energetické) krize je naopak natolik 
vágní, že bez jeho detailního rozpracování nelze 
čekat jeho praktické využití.  
 
Na druhou stranu, v EU je zřejmé zvýšení aktivit v oblasti témat spojených s energetikou, 
ať už ve vnější dimenzi, oblasti společného trhu s energiemi či v energeticko-environmentální 
oblasti. Zde konstatujeme, že evropská energetická politika bude s rostoucí intenzitou 
ovlivňovat energetiku národních států, které by tudíž měly věnovat unijní úrovni 
příslušnou pozornost. V případě ČR to 
znamená potřebu výrazného posílení 
evropské dimenze energetiky.  
 
S tím souvisí i potřeba znovu zhodnotit 
energetické priority a zájmy ČR a doplnit je 
o úroveň Evropské unie. Tedy určit, jak by se 
ta či ona priorita či problém měl v ideálním 
případě v EU řešit a jakou by v souvisejících 
otázkách měla ČR zaujmout postoj.  
 
V pravidelných intervalech by měla být tato 
unijní úroveň aktualizována ve spolupráci 
MPO, MŽP, MZV a Úřadu vlády, 
s konzultací nestátních subjektů.  
 
Z hlediska efektivity prosazování zájmů potom 
doporučujeme podrobnější analýzu stávajícího systému jak z formální stránky, tedy 
z hlediska rozdělení pravomocí a organizace práce, tak i z hlediska reálné efektivity 
působení této struktury. Typicky pomocí komparace se srovnatelnými zeměmi.  

Lisabonská smlouva 
 
Vytvoření Hlavy XXI Energetika a její zařazení 
mezi sdílené pravomoci jen kodifikuje 
dosavadní stav. 
 
Nedochází ke komunitarizaci energetiky, 
energetický mix, využívání vlastních 
energetických surovin a fiskální nástroje 
zůstávají v rukou státu. 
  
Klausule solidarity má pouze formální podobu 
i dopady 
 
Nová kapitola má především deklaratorní 
povahu, zdůrazňuje důležitost energetiky v EU 
 
Teprve praxe ale ukáže, jak pružně půjde 
s hlavou XXI Energetika pracovat.  

České energetické priority v EU 
 
Pozornost je soustředěna na domácí úroveň, 
přičemž ale většina agendy je řešena za 
hranicemi ČR. 
 
Doporučujeme: 
Jednotlivé priority a zájmy definované v SEK 
musí mít důkladně rozpracovanou i svou unijní 
úroveň. Ta vymezí, jak by se tato priorita či 
problém měla v ideálním případě v EU řešit a 
jakou by v souvisejících otázkách měla ČR 
zaujmout postoj.   
 
V pravidelných intervalech by měla být tato 
unijní úroveň aktualizována ve spolupráci 
MPO, MŽP, MZV a Úřadu vlády, s konzultací 
nestátních subjektů 
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