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LIBERALIZACE TRHU – JE DOKONČENA? 

 Obchodníci mají přístup k většině zdrojů 

 Výjimku tvoří 25% plynu, importovaného z 

Ruska (zde je import omezen na několik 

plynárenských společností, které jsou vázány 

dlouhodobými kontrakty.) 

 Celá čtvrtina evropské spotřeby plynu není 

primárně liberalizována 



VOLNÝ PŘÍSTUP K PŘEPRAVNÍ KAPACITĚ – JE 

MOŽNÝ? 

 Přístup k plynovodům v původní EU 15 je volný 
a umožňuje objednání přepravní kapacity 

 Přístup k plynovodům Eustream (Slovensko), 
Net4Gas (Česká republika) a Jamal (Polsko) je 
z podstatné části blokován dlouhodobými 
kontrakty o tranzitu plynu s Gazpromem.  

 Tranzitující země střední Evropy (vyjma 
Rakouska) nemohou volně disponovat s plnou 
kapacitou plynovodů.  



OTEVŘENÉ OTÁZKY 

 Je v Evropské unii dostatečná vůle dokončit 

proces liberalizace plynárenského trhu, a to jak 

v oblasti obchodu s plynem, tak i v přístupu k 

přepravním kapacitám? 

 Umožňuje současný stav vytvoření funkční 

celoevropské přepravní soustavy plynovodů s 

nediskriminačním přístupem ke kapacitě? 



MOŽNÉ ŘEŠENÍ 

 Zrušit a napříště zakázat uzavírání dlouhodobých 
kontraktů na nákup/dovoz plynu do EU včetně 
doložek „take or pay“ 

 Zrušit a napříště zakázat uzavírání dlouhodobých 
kontraktů na výkon přepravních služeb 

 Přesunout obchodní místa pro dovoz ruského 
plynu na vnější hranice EU (ony reálně existují, 
pouze by získaly statut „nákupního místa“) 
(plynový Schengen). 

 Zrušit měřící a předávací stanice Waidhaus, 
Baumgarten a Frankfurt nad Odrou 



DŮSLEDKY NAVRŽENÝCH ŘEŠENÍ 

 Bude dokončena úplná liberalizace evropského 
trhu s plynem 

 Bude možno vytvořit sjednocenou přepravní 
soustavu pro přepravu plynu po Evropě 

 Plyn z Ruska bude ve stejném konkurenčním 
postavení, jako plyn od ostatních producentů. 
Nákupní cena plynu tak bude určována trhem, ne 
mimoekonomickými rozhodnutími. 

 Podstatně klesne vydíratelnost Evropy hrozbami 
zastavení dodávek plynu z východu.  



STŘEDNÍ EVROPA II. 



Děkuji Vám za projevenou 

trpělivost! 


