
Mise za energetickou bezpečnost ve Střední a východní Evropě: 

úspěchy a výzvy 

Evropský energetický sektor je v procesu hluboké transformace, která určí jeho charakter pro příští 

desetiletí. Měnící se životní prostředí, vnímání energie jako takové, technologie a inovace, nové zdroje 

konvenční, ale také obnovitelné zdroje, to vše bude vyžadovat adekvátní odpověď ze stran evropských 

energetických společností, ale také od států a mezinárodních institucí. Existuje řada otázek, které 

bychom měli adresovat v následujících letech. Jednou z nejpalčivějších je otázka, jak zajistit 

odběratelům stabilní a cenově dostupné dodávky energií. 

Tato problematika je pro SVE velice důležitá, jelikož zde energetická bezpečnost, vzhledem k historii i 

geopolitickým faktorům, hraje prim v sestavování agendy. Přerušení dodávek plynu v minulých letech, 

pokračující konflikt Ruska a Ukrajiny a oznámení Gazpromu, že přeruší tranzit plynu do Evropy skrz 

Ukrajinu po roce 2019, zajišťují permanentní nejistotu ohledně ruských dodávek zemního plynu do 

Evropy. 

Tyto obavy jsou živeny přípravami na stavbu nových tras plynovodu Nord Stream, stejně tak jako 

rozhodnutím Evropské komise umožnit Gazpromu větší využití plynovodu OPAL. Neméně důležitá je 

pak probíhající debata o návrhu revize regulací zdrojů dodávek zemního plynu v bezpečnostním 

kontextu, založená spíše na regionálním přístupu. 

Do popředí se dostává i otázka zabezpečení dodávek elektřiny. Výrobní kapacita energie stejně tak jako 

stabilita rozvodových sítí jsou ve střední a východní Evropě pod silným tlakem vlivem stárnutí sítě, 

nízkých velkoobchodních cen, rozvojem obnovitelných zdrojů, nekontrolovaných toků energie v síti a 

evropské klimatické politice. Co víc, Evropská komise nedávno představila balíček „Čistá energie všem 

Evropanům“, který vytyčuje novou strukturu trhu s elektřinou a s ním spojené bezpečnostní závazky, 

jenž by mohl do značné míry změnit systém, jakým je elektřina generována, obchodována a 

přepravována.  

V kontextu této dynamiky vyvstávají zásadní otázky. Je střední a východní Evropa připravena na 

potenciální výpadky plynu a elektřiny? Jak reálná je hrozba a jak přistupovat k potenciálním rizikům? 

Co by mělo být součástí agendy, s přihlédnutím k rozdílným zájmům a přístupům k energetické 

bezpečnosti v rámci EU? A jakou roli hraje regionální spolupráce v této oblasti? 

Tento stručný policy paper si neklade za cíl zodpovědět všechny tyto otázky. Spíše se bude snažit o 

přitáhnutí Vaši pozornosti k jedinečnostem trhu s energiemi v regionu, stejně tak jako o představení 

hlavních pokroků a nových výzev ve schématech energetické bezpečnosti. Hlavní zaměření leží 

v zemích Visegrádské skupiny (Polsko, Česká republika, Slovensko a Maďarsko), přičemž pominuta není 

ani Ukrajina, jež je nedílnou součástí jakékoliv debaty o energetické bezpečnosti v regionu. Analýzu 

cílíme na situaci ohledně plynu a elektřiny, jelikož se jedná o dvě nejdůležitější komodity v debatě o 

energetické bezpečnosti v Evropě. 

Současný pohled na trhy s energiemi ve střední a východní Evropě. 

Střední a východní Evropa reprezentuje energeticky rozmanitý region, jež sdílí některé společné rysy i 

výzvy do budoucna. Národní trhy se značně liší jak velikostí, tak co se spotřeby energií týče. Například 

pouze Polsko nebo Ukrajina spotřebují ročně více energií než Česká republika, Maďarsko a Slovensko 



dohromady. Slovensko má vyrovnaný energetický mix. Polsko a Česká republika do značné míry závisí 

na uhlí. Maďarská energetika je založená na jádru. Ukrajina je někde mezi: spotřebovává značné 

množství uhlí i zemního plynu v rámci primární spotřeby energií. (Viz. Tabulka 1) 

Mezi dalšími zeměmi SVE, Rumunsko disponuje velkými zásobami vlastních surovin, zejména zemním 

plynem a uhlím, zatímco Estonsko těží hlavně ropu z břidlic. Lotyšsko má zase vysoký podíl energie 

z obnovitelných zdrojů (37%). 

 

Všechny země SVE zažily v posledních 

letech stagnaci či přímo pokles ve 

spotřebě energie. Je dobré zmínit, že 

Ukrajina dramaticky snižovala spotřebu 

energie – celková primární spotřeba 

v roce 2014 (105,6 mtoe) byla o více než 

30% nižší v porovnání s rokem 2010. 

Hlavním důvodem je zejména hluboká 

ekonomická krize ve spojení s válkou na 

Donbase, kde leží značná část průmyslu 

náročného na energie. 

Co se týče dodávek energie, existuje v rámci regionu viditelný rozkol, co se faktoru závislosti na dovozu 

energie týče. Estonsko a Rumunsko mají tento faktor jeden z nejnižších v EU (9 % respektive 17 % v roce 

2014), za což vděčí zásobám ropy a zemního plynu. Polsko a Česká republika mají bohaté zásoby 

relativně levných domácích zdrojů (zejména uhlí), takže dovoz energie tvoří obvykle třetinu spotřeby. 

Slovensko a Maďarsko představují opačný pól, kdy oba státy dováží okolo 60 % spotřebované energie. 

Ze srovnání pak vychází nejhůře Litva, která je ze 78 % závislá na importovaných energiích. Společným 

jevem ve všech státech SVE je postupný nárůst závislosti na dovozu energií, v návaznosti na stejný 

trend EU. Ukrajina vykazuje střední celkovou závislost na dovozu energií a postupně ji snižuje (ze 38 % 

v roce 2010 na 32 % v roce 2014), což odráží celkový trend snížení spotřeby energií v zemi. 

Přehled trhů se zemním plynem 

EU 11 (EU v SVE) v roce 2015 dohromady spotřebovala okolo 62 miliard metrů krychlových zemního 

plynu v roce 2015, což odpovídalo zhruba 14 % spotřeby v EU. Připočtením spotřeby Ukrajiny zvýšíme 

spotřebu v regionu na 92 mld. m³. Ukrajina a Polsko jsou největšími trhy, se spotřebou 34 mld. a 17 

mld. m³v roce 2015. 

Data indikují, že spotřeba plynu je ve všech zemích V4 kromě Polska na sestupu. Pouze v Polsku lze 

očekávat růst spotřeby v příští dekádě vzhledem k přípravám na stavbu plynových elektráren. Na 

Ukrajině je naopak spotřeba plynu v propadu, spotřeba byla v roce 2015 o polovinu nižší, než v roce 

2010 (Viz Tabulka 2). 



 

Všechny středo a 

východoevropské trhy se zemním 

plynem sdílejí několik 

jmenovatelů, které lze označit za 

hlavní zdroje obdobných 

problémů. SVE obecně je nezdravě 

závislá na dodávkách zemního 

plynu z Ruska, přičemž domácí 

produkce plynu je, s výjimkou 

Ukrajiny a Rumunska (20 a 10 mld. 

m³ v roce 2015) (Viz Tabulka 3), 

značně limitovaná. SVE 

v posledních letech začala 

diverzifikovat zdroje plynu a nakupovat ze západu (v rámci vnitřního evropského trhu) a v tomto smyslu 

snížila závislost na ruském plynu přinejmenším ve smluvním ohledu (nikoliv v ohledu místa původu 

plynu jako takového). Je dobré zmínit, že Ukrajina je nejvýraznějším příkladem odklonu od Ruského 

plynu. Gazprom dodal Ukrajině v roce 2014 14,5 mld. m³ plynu, zatímco 5,1 mld. pocházelo z EU. V roce 

2015 již šlo o poměr 10,3 mld. z EU a 6,1 mld. z Ruska. Co víc, Ukrajina ke konci roku 2015 z Ruska plyn 

zcela přestala nakupovat a v současnosti zajišťuje dodávky pouze z vlastních zdrojů a dodávek z EU. 

 

Většina z trhů SVE má silný tranzitní 

charakter vzhledem ke své geografické 

poloze a historickému rozvoji specifické 

infrastruktury. Plynovody a další 

infrastruktura jsou stále orientované 

východně-západním směrem, což je 

zapříčiněno schématy budování tranzitní 

sítě v dobách komunismu, zatímco 

severojižní spojení je kapacitně 

limitované a je užívána hlavně coby 

nouzová trasa. Tři ze čtyř hlavních 

plynovodů z Ruska do Evropy  - Bratrství (RU-UA-SK-CZ s odbočkami do HU a UA), Yamal- Evropa (RU-

BLR-PL-DE) a Trans-Balkánský plynovod (RU-UA-MOL-RO-BG) - jsou alokovány v regionu VSE. 

 

 

 

 

 



Jedinou cestou, kterou mohou ruské dodávky ZP obejít region SVE, je Nord Stream (Viz Tabulka 4). 

V tranzitu dodávek ruského plynu do EU hraje 

Ukrajina klíčovou roli – tok přes Ukrajinu v roce 2015 

činil 66%, či 67,1 mld. m³, z celkového množství, které 

Gazprom do EU dodal. Co se týče infrastruktury pro 

skladování plynu, rozložení kapacit je v regionu SVE 

nerovnoměrné. Na Ukrajině se nachází několik 

podzemních úložišť s celkovou kapacitou 32 mld. 

m³/rok, která v současnosti přitahují pozornost 

Evropských společností, např. ENGIE. EU-11 mají 

společnou skladovací kapacitu 23 mld. m³/rok, 

přičemž nejpokročilejší systémy se nacházejí 

v Maďarsku (6,1 mld. m³/rok) a ČR (4 mld. m³/rok). 

Trhy s plynem ve SVE jsou stále na nízké úrovni rozvoje. Obchod s plynem na burze a virtuálních 

obchodních bodech se postupně vyvíjí, ale neexistuje žádný hub srovnatelný s huby fungujícími 

v severní či západní Evropě. Je zde také nízká úroveň soutěže. Regulace cen pro domácnosti, stejně 

jako pro malé a střední podniky, jsou standardem v regionu. Z celé V4 pouze ČR plně deregulovala ceny 

plynu ve všech segmentech trhu. V důsledku je míra změny dodavatelů na maloobchodní úrovni 

zanedbatelná všude, kromě ČR. 

Úspěchy a výzvy v bezpečnosti trhů s plynem 

Po masivním výpadku dodávek plynu v letech 2006 a 2009 V4 razantně posílila své rozvodové sítě a 

zvýšila inter konektivitu, jak v rámci regionu, tak s dalšími zeměmi EU. Polsko v roce 2015 dokončilo 

svůj vlajkový projekt terminálu na tekutý plyn (LNG) s importní kapacitou 5 mld. m³/rok, čímž vytvořilo 

podmínky pro dovoz zcela nového zdroje plynu do střední Evropy. Zavedlo taktéž technologii zpětných 

toků ve svém hlavním tranzitním plynovodu Yamal-Evropa, čímž si otevřelo cestu k importu plynu 

z Německa. Česká republika a Slovensko uplatnily stejný postup ve svých úsecích plynovodu Bratrství. 

Maďarsko vybudovalo nové přípojky na sítě svých sousedů: Chorvatsko (2010), Rumunsko (2011) a 

Slovensko (2014). Všechny tyto investice razantně zvýšily odolnost systému vůči potenciálním 

výpadkům dodávek a všechny země V4 tak splňují veškeré standarty bezpečnosti infrastruktury (N-1).  

Situace zůstává o poznání složitější v Jihovýchodní Evropě – Rumunsko a Bulharsko učinily první kroky 

k zajištění oboustranného toku hlavního plynovodu v roce 2016. V baltských státech stále nenastal 

pokrok v budování připojení na další země SVE.  Litva však v roce 2014 spustila svůj LNG terminál 

„Nezávislost“ (FSRIJ) a plánuje vybudovat spojku s Polskem – GIPL (Plynový inter konektor Polsko-

Litva).  

 

 

 

 



Co se týče Ukrajiny, ta uspěla s vybudováním systému zpětného toku z EU s celkovou importní 

kapacitou 21 mld. m³/rok (hlavním 

kanálem je Slovensko s kapacitou 14,5 

mld./rok). Přístup k trhům s plynem EU 

navíc umožňuje Ukrajině diverzifikovat 

dodávky a nastartovat tržní soutěž. V roce 

2015-2016 byly velkoobchodní dodávky 

poskytovány množstvím subjektů, mimo 

jiné klíčovými Evropskými hráči, jakými 

jsou ENGIE, Statoil či E.On. Avšak 

největším úspěchem byla rychlá adaptace 

na model trhu s plynem běžný v EU. 

Ukrajina začlenila většinu z Třetího 

energetického balíčku EU do své 

legislativy, nicméně budoucnost 

národního plynařského gigantu Naftogaz 

zůstává důležitou otázkou k řešení, ač je již 

oznámeno představení plánu na jeho rozdělení v roce 2017. 

Tyto úspěchy by nebyly možné bez ustavení regionální a bilaterální spolupráce, jež se dá označit za 

další regionální úspěch. Kooperace V4 se ukázala být určující pro ustavení systému obousměrného toku 

plynu, stejně tak jako pro utvoření obrysů hlavních plynovodů coby jednotného konceptu – Severo-

Jižního koridoru – podporovaného Evropskou komisí, jež umožnil získání statusu PCI pro hlavní 

přípojky, aby tím vydláždila cestu k finanční podpoře stran EU. Severo-jižní koridor si klade za cíl změnit 

vnímání toků plynu v regionu z východo-západní orientace na Severo-jižní.  Během toho všeho byla 

v JVE v roce 2015 založena iniciativa CESEC, jež definovala hlavní priority projektů v regionu a stala se 

hlavním forem pro zlepšení a harmonizaci pravidel a pro transparentnější síťový přístup na hraničních 

spojnicích sítě. 

Jedna z klíčových výzev v SVE je udržení efektivnosti a rentability tranzitního systému ve světle 

Gazpromem plánované výstavby potrubí Nord Stream 2 a zcela zastavit plynu od Gazpromu do Evropy 

přes Ukrajinu. (tedy i přes Slovensko, částečně ČR a potenciálně i Polsko). Z čistě finanční perspektivy 

by to znamenalo signifikantní pokles příjmů pro Ukrajinskou státní pokladnu (1,8 mld. eur/rok) a 

Slovensko (400 mil eur/rok). Tato ztráta příjmů by mohla narušit proces modernizace energetické 

infrastruktury, která je důležitá zejména pro Ukrajinu. Co je důležitější, Nord Stream 2 by omezil počet 

zásobovacích koridorů do Evropy, v dlouhodobém měřítku by pak Ruský export plynu Evropským 

spotřebitelům mohl být soustředěn do jednoho bodu v Německu, čímž by kompletně obešel nejen 

Ukrajinu, ale také střední Evropy. V důsledku by země SVE byly vystaveny ještě větší monopolizaci 

svých trhů Ruským plynem, jež by byl jedinou surovinou, kterou by bylo možno zakoupit nejen 

z východního, ale i ze západního směru. 

Navíc tento projekt podkopává principy důvěry a solidarity v rámci EU a uškodil by také partnerství 

mezi EU a Ukrajinou. Nedávné rozhodnutí zvýšení užitné kapacity Nord Streamu a v jeho pozemní verzi 

OPAL ve prospěch Gazpromu ještě více ohrožuje země SVE (rozhodnutí bylo silně kritizováno Polskem 

a Ukrajinou), jelikož to umožňuje expanzi ruského plynu do SE Nord Streamem přes Německo. 



Další výzvou je dokončení chybějících spojení v regionální infrastruktuře. Neexistuje žádné spojení mezi 

Polskem a Slovenskem a Polskem a Litvou. Na mnohých spojkách není zaveden obousměrný mód 

(Chorvatsko-Maďarsko, Rumunsko-Maďarsko). To dále omezuje možnosti diverzifikace dodávek a 

zapříčiňuje fragmentaci regionálního trhu. Plán na vybudování spojení mezi Polskem a Slovenskem a 

nového konektoru mezi Polskem a Českem (STORK 2) čelí obtížím vzhledem ke komplexnímu 

regulatornímu prostředí a nedostatku silné tržní motivace. ČR navíc v posledních letech masivně 

investovala do infrastruktury zemního plynu a vykazuje malou chuť k novým investicím. Maďarsko 

spíše vzhlíží k lepšímu využití existující infrastruktury a působí skepticky vůči novým grandiózním 

projektům.  

V tomto rozpoložení jsou projekt Northern Gate v kombinaci s terminálem na LNG ve Swinoujscich, 

které buduje Polsko, jsou jediné viditelné kroky k vyšší diverzifikaci zdrojů plynu v SE. Northern Gate 

by měl přivést Norský plyn do Polska a SE skrze Dánsko. 

Slovensko pak prosazuje vybudování Východního kruhu, tranzitního plynovodu mezi Slovenskem, 

Maďarskem, Rumunskem a Bulharskem (s možnou odbočkou na Ukrajinu), aby se propojily západní 

plynové huby s Balkánem. Tento projekt je však stále ve fázi předběžných studií. 

Klíčovou výzvou je otázka, jak udržet tržní reformy a nadále stimulovat konkurenceschopnost. Panuje 

shoda, že i s pomocí „hardwaru“, např. infrastruktury, nebudou trhy funkční a prosperující, dokud se 

neaplikuje potřební „software“ – transparentní, stabilní a harmonizované regulace v celém regionu. 

Visegrádská skupina se začala ubírat tímto směrem, když v roce 2013 přijala „Cestovní mapu“ 

k regionálnímu trhu s plynem, který předjímal – i přes rozvoj infrastruktury – přípravu společného 

řešení rizik a nouzových plánů, harmonizovanou implementaci síťových kódů a diskuse ohledně 

možného zavedení cílového Evropského modelu trhu s plynem. 

Přesto však byl pokrok v těchto oblastech zanedbatelný. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Přehled trhů s elektřinu ve Střední a východní Evropě 

Celková produkce elektřiny v roce 2014 v EU-11 byla téměr 448 TWh. Největšími producenty elektřiny 

v SVE jsou Polsko (159 twh v roce 2014), Ukrajina (157 twh), ČR (86 twh) a Rumunsko (66 twh). 

 

Mezi lety 2010 a 2014 fungoval v EU 

společný vzorec snižující se produkce 

elektřiny, avšak několik zemí konkrétně 

Rumunsko, Polsko, Česká republika, 

Slovinsko a Bulharsko, naopak produkci 

zvyšovalo. Role Ukrajiny coby 

producenta energie pak v důsledku 

ekonomické krize a velké teritoriální 

ztráty v rámci SVE klesá.  

Mezi energetickými mixy jednotlivých 

ekonomik v regionu existují značné 

rozdíly. Polsko má v mixu tradičně 

největší podíl pevných fosilních paliv 

(83.7 % v roce 2014). Jaderná energie je 

hlavním zdrojem elektřiny v Maďarsku 

(54,5 %) a na Slovensku (50,8 %). 

Důležitou roli hraje i v ČR (35,3 %), avšak pevná fosilní paliva stále hrají hlavní roli (47,9%). Na Ukrajině 

bylo v roce 2015 56 % Elektřiny produkováno jadernými elektrárnami, 39 % tepelnými a 4 % vodními 

elektrárnami. 

Jak státy EU-11 ekonomicky konvergují se svými západními partnery, lze očekávat, že spotřeba 

elektřiny v příštích letech vzroste. Rozvodové sítě v SVE jsou však zastaralé a chybí jim několik 

důležitých propojení. Země V4 mají kvalitní přeshraniční infrastrukturu. Cíl propojenosti EU (alespoň 

10% produkční kapacity do roku 2020) již splňuje Slovensko (61 %), Maďarsko (29 %), ČR (17 %), 

zatímco Polsko (pod 10 %) v roce 2015 dokončilo propojení LitPol DC s Litvou (jedná se o rozdílně 

synchronizovaný systém). Ukrajina je vzhledem ke svému odlišnému systému elektrického vedení je se 

zeměmi EU v regionu propojená jen slabě. V současnosti pouze takzvaný Burštynský energetický 

ostrov, oddělený od hlavní části energetického systému Ukrajiny, funguje v modu paralelní operace 

s Entso-E a je schopen poskytnout dodávky v množství 650MW Evropské Unii. Baltské státy stále 

operují s IPS/UPS rozvodovým systémem, který jim zůstal ze sovětských dob. Energetický systém EU-

11 se oproti zemím EU-15 vyznačuje nižší efektivitou. To znamená značné ztráty jak v produkci, tranzitu 

a spotřebě energie v kontrastu s EU-15. Distribuční ztráty EU-11 dosahují 10 %, zatímco ve starých 

členských zemích je to něco okolo 7 %. Ztráty při produkci elektřiny jsou v EU-11 8 % v porovnání se 

6,5 % ztrát v EU-15. A zatímco ztráty při přenosu energie jsou celkově 9 % v nových členských zemích, 

v těch starých se jedná p 6 %. 

Přesto stojí za to zmínit, že klíčovým rozdílem mezi zeměmi SVE a zbytkem EU je vysoká míra užívání 

fosilních paliv, které v rámci EU-11 pokrývají 64 % produkce, zatímco ve zbytku EU je to jen 43 %. 



Z důvodů vyššího uhlíkového znečištění a relativně nízké energetické efektivity průmyslové produkce 

a přenosové sítě je transformace energetického systému EU-11 mnohem větší výzvou, než je tomu 

v EU-15. 

Úspěchy a výzvy v kontextu bezpečnosti sektoru elektrické energie 

Hlavním úspěchem regionu co se bezpečnosti energetického sektoru týče je ustavení jednotného trhu 

mezi ČR, Slovenskem, Maďarskem a Rumunskem (4M MC). Projekt započal v zemích s vyspělejším 

trhem s elektřinou, ČR a Slovenskem v roce 2009. Maďarsko se připojilo v roce 2012, následováno 

Rumunskem v roce 2014. Operátoři přenosové soustavy (ČEPS, SEPS, MAVIR a Transelectrica) spolu 

s energetickými burzami (OTE, OKTE, HUPX a OPCOM) a podporou národních energetických regulátorů 

spolupracují na vývoji a implementaci všech nutných řešení, které zajistí technologickou a procedurální 

kompatibilitu 4M MC s cílovým celoevropským systémem, který byl zaveden již v několika Evropských 

regionech. Polsko má zajištěnou kompatibilitu se Severní Evropou skrze své podmořské proudové 

spojení SwePol.  Toto zamýšlené párování trhů má vést k vyšší efektivitě při obchodování, stejně tak 

jako k vyšším alokačním kapacitám, které vedou k vyšší míře bezpečnosti dodávek, vyšší likviditě a nižší 

fluktuaci cen. 

Dalším úspěchem je trend rostoucí diverzifikace portfolia zdrojů při produkci energie, jež obecně 

zvyšuje energetickou bezpečnost v dlouhodobém měřítku. Co víc, nejnovější studie EEA ukázala, že 

téměř všechny členské země v regionu jsou na cestě k dosažení či překonání úrovní obnovitelné 

energie ve svých energetických mixech, a všechny kromě Estonska se blíží cílům v primární spotřebě 

obnovitelných zdrojů. 

 

Rostoucí podíl obnovitelných zdrojů 

s sebou však nese krátkodobá rizika a 

pokles energetické bezpečnosti. Klíčovou 

výzvou pro bezpečnost energetického 

sektoru SVE je fenomén „loop flows“, tedy 

„cyklických toků“, tedy neplánovaných 

toků energie do rozvodové sítě ze sítí 

okolních států. Ty jsou důsledkem 

přehlcení rozvodové sítě v Německu, které 

není schopno efektivně směrovat energii 

z obnovitelných zdrojů (zejména 

z větrných elektráren na severu) na Jih a 

dále do Rakouska. V důsledku jsou Polské a 

České sítě vystaveny nepravidelný tokům. 

Ty také blokují velkou část přenosové 

kapacity na hranicích zemí SVE. Toto 

v důsledku nejenom ztěžuje obchod 

s elektřinou, ale také ohrožuje stabilitu 

rozvodových sítí. Doposud V4 spolupracovala v této otázka relativně efektivně a připravila společnou 

studii o negativních efektech těchto „loop flows“  (ČEPS, MAVIR, PSE a SEPS, 2013) a představila ACERu 



společnou pozici, ve které coby opatření pro vyřešení problému, navrhuje rozdělit společnou zónu 

energetického obchodu mezi Rakouskem a Německem do dvou separátních obchodních zón. Tento 

návrh byl agenturou přijat pozitivně. 

Další výzvou je modernizace soustav pro generaci elektřiny a přenosových linií, což je předpokladem 

pro dlouhodobou bezpečnost dodávek energie. Většina z elektráren v EU-11 je starých a ve 

střednědobé perspektivě existuje riziko omezení dodávek energie, jako se tomu odehrálo v Polsku 

v roce 2015. Je potřeba doplnit, že kvůli nekontrolovaným „loop flows“, které zablokovaly Polsko – 

Německou přeshraniční síť, nebylo Polsko schopno importovat elektřinu zrovna v tomto krizovém 

období. SVE v současnosti investuje do navýšení kapacit produkce elektřiny, mimo jiné skrze jádro, do 

kterého investují Slovensko s Maďarskem. 

Polsko plánuje výstavbu své první jaderné elektrárny, ale pokrok v této snaze je omezený.  Země se 

snaží o modernizaci a rozvoj stávajících elektráren skrze zavedení kapacitního trhu, čímž by zajistilo 

svůj trh s elektřinou ve střednědobém horizontu. ČR taktéž uvažovala o navýšení produkčních kapacit 

dostavbou jaderných elektráren, projekt však byl nedávno zastaven. Hlavní výzvou tak bude 

transparentní navýšení kapacity produkce elektřiny a vytvoření podmínek, které by učinily energetický 

sektor ziskovým. 

Závěry 

Trhy s energiemi jsou v SVE v procesu hluboké transformace. Trhy s plynem se z rigidních, 

monopolistických a spíše izolovaných struktur dostávají do stavu, kdy jsou více dynamické, 

kompetitivní a integrované se sousedy. Tyto změny jsou zejména viditelné v zemích V4  a na Ukrajině, 

ale i zbytek regionu se ubírá stejným směrem. Hlavním výdobytkem je větší inter konektivita, který 

umožňuje výše uvedeným zemím zajistit si dodávky energií v krizových situacích. 

Zavedení systému oboustranných toků v hlavních potrubích, spolu s novými investicemi do 

infrastruktury, zvýšilo odolnost regionu proti potenciálním výpadkům dodávek. Přesto však 

diverzifikace zdrojů ve SVE, což je klíčový aspekt dlouhodobé energetické bezpečnosti, stále chybí.  

Jediná investice, která umožní přístup ke zcela novému zdroji plynu ve SVE jsou Polský a Litevský LNG 

terminál spolu s Polským projektem Northern Gate. Zúžená průchodnost infrastruktury a chybějící částí 

Severo-Jižního koridoru pak brání diverzifikaci dodávek plynu v celém regionu. 

Projekt Nordstream 2, stejně jako zvýšený přístup Gazpromu k plynovodu OPAL, důsledek to 

rozhodnutí EK, zvyšuje riziko pokřivení způsobu, jakým je plyn do regionu dodáván. To představuje 

problematický bod užívání stávající plynové infrastruktury, stejně tak jako právní problém. Rozhodnutí 

EK zvýšilo rizika omezení dodávek plynu skrz současné cesty a snížila míru důvěry mezi zeměmi SVE. 

Region by se proto měl soustředit na zintenzivnění snah o rozvoj infrastruktury, aby si zajistil přísun 

jiného, než jen Ruského plynu, což je předpoklad pro ustavení funkčního regionálního trhu. Region by 

měl taktéž konat více, aby mohl nabídnout transparentní a kompetitivní skladovací služby. Země by se 

také měly postupně vzdát regulací, které křiví trh, zejména regulací cen. To v dlouhodobém horizontu 

přitáhne nové tržní aktéry a investory, což se promítne do zvýšené úrovně energetické bezpečnosti. 

Co se týče trhu s elektřinou, region by měl vytvořit atraktivní podmínky k investicím do produkčních 

kapacit elektřiny, stejně tak jako přenosové a rozvodové sítě. Prioritním úkolem je aktivní zapojení do 



současné debaty o podobě nového trhu s elektřinou, spolu s novými technologiemi obnovitelných 

zdrojů a efektivitě celého systému elektřiny, jak bylo navrženo v zimním energetickém balíčku.  

Region by měl promlouvat silným, jednotným hlasem, aby se mohl držet krok s principem 

technologické neutrality, a aby v důsledku mohl formovat hřiště, na kterém se rozhoduje o použití a 

podpoře technologií, které generují elektřinu. 

Snižující se velkoobchodní ceny elektřiny ohrožují samotnou ekonomickou existenci tepelných 

elektráren, zatímco ty nepřispívají ke schématu stabilního generování elektřiny, založeného na RES. 

Polská a Česká produkce elektřiny založená na uhlí čelí stále většímu tlaku (Klimatická politika EU). 

Jaderná energie může v budoucnu čelit podobným tlakům, pokud přetrvá negativní přístup politiků. 

Elektřina plynoucí z plynové produkce je pro Maďarsko zjevnou volbou. Vezmeme-li v potaz výše 

uvedené faktory, můžeme pozorovat vážný nedostatek v produkční kapacitě, která by byla stabilní a 

efektivně pokryla rostoucí kvantum střídavého RES. 

Nalezení správné rovnováhy mezi krátkodobými tržními a finančními cíli na jedné straně a 

dlouhodobou vizí pro budování opravdu integrovaného a diverzifikovaného regionálního trhu na 

straně druhé, se zdá být výzvou, která bude determinovat budoucnost rozvoje infrastruktury. 

Zásadní doporučení CEEP 

Sektor plynu 

 Nejdůležitější výzvou je diverzifikovat dodávky plynu v regionu, nejen skrze diverzifikaci tras, 

ale i zdrojů dodávek. To umožní vytvoření reálného vnitřního trhu s plynem se svobodnou 

soutěží mezi dodavateli a svobodou volby mezi odběrateli. 

 Stále existuje jen málo projektů, které by k tomu přispěly: Polské a Litevské LNG terminály 

mohou posloužit jako dobrý příklad, jak mohou nové zdroje dodávek snížit cenu plynu. LNG 

terminál na Krku v Chorvatsku by měl být vybudován co nejrychleji, aby dokončil spojení mezi 

Baltem a Jadranem 

 Je potřeba usilovat o dokončení Severo-jižního koridoru, v jehož propagaci byl CEEP aktivní od 

roku 2014. Investice do spojení mezi zeměmi SVE na severojižní ose by měly být zvýšeny a 

urychleny, aby se tato mohla stát skutečností. 

 Polský projekt, který by přivedl plyn z Norského kontinentálního šelfu (plynovou NCS-Polsko, 

Baltské potrubí) by mohl změnit pravidla hry v SVE. Jakmile bude dokončen, bude signifikantně 

přispívat cílům budování Energetické Unie, v kontrastu s jinými plánovanými projekty. Proto 

si zasluhuje pozornost a podporu Evropských institucí. CEEP tento projekt podporuje, jelikož 

se jedná o projekt, který znatelně změní trh s plynem v regionu narušením dominantního 

postavení Gazpromu. 

 Evropská komise by měla pomoci zemím SVE v jejich snahách o vybudování opravdový trh 

s plynem skrze technickou podporu, ale zejména podporu finanční. CEEP tedy urguje EK aby 

věnovala více pozornosti vývoji infrastruktury v regionu a aby poskytla větší finanční podporu. 

 Měl by zde existovat jasný a jednohlasný postoj k projektu Nord Stream 2 stran Evropských 

institucí. Tento projekt je bezesporu v protikladu k cílům k Evropské Energetické Unii, jejíž 

pilíře tkví v diverzifikaci dodávek, tras a zdrojů, stejně jako ve „zvyšování energetické 



bezpečnosti, solidarity a důvěry“. Nord Stream 2 atakuje principy solidarity v EU a podkopává 

strategické partnerství s Ukrajinou. 

 Stejný přístup by měl být zaujat v případě plynovodu OPAL, který je stejnou hrozbou pro trhy 

s plynem SVE (i Ukrajiny). Uvolnění kapacit OPALu Gazpromu schválené EK jde proti principům 

Energetické Unie a celé toto rozhodnutí má pochybný právní základ. Proto byl tento krok 

soudně napaden Polskými společnostmi, které pravděpodobně budou následovat společnosti 

Ukrajinské. 

Energetický sektor 

 Ze všeho nejdřív by země Střední Evropy měly podchytit problém „loop flows“, který 

značně poškozuje přenosové soustavy v regionu a značně limituje přeshraniční obchodní 

kapacity, stejně tak jako hrozí přetížení spojných bodů. Zavedení prvních fázových 

transformátorů na Polsko-Německých hranicích je krokem správným směrem.  CEEP proto 

zastává názor, že pouze holistický přístup regionu, kdy budou spolupracovat státy, 

společnosti a EU vyřeší tento problém. 

 Strategickým cílem v energetické spolupráci je vytvoření struktury trhu, která umožní 

integrovat energetické trhy zemí SVE.  Avšak cílem by mělo být přesáhnout fyzickou rovinu 

kooperace a vytvořit také regulatorní rámec. Stále existuje dost prostoru pro harmonizaci 

politik regulace státu, které mohou být implementovány v regionu a které by zajistily 

správné fungování trhu. Regulatorní stránka reforem elektrického trhu by měla následovat 

tu fyzickou. 

 Rozvoj propojenosti zůstává jedním z hlavních úkolů regionu. Avšak vytyčení cílů bez 

započítání poptávky na trhu a omezení sítě by mohlo být škodlivé pro celý regionální 

přenosový systém, což by vedlo ke zbytečným finančním ztrátám. Proto by dle názoru CEEP 

měly být cíle inter konektivity podrobně analyzovány. Špatně navržené cíle by mohly 

negativně ovlivnit trhy s elektřinou ve SVE, vezmeme-li v potaz limitovanou schopnost 

spojů vyrovnat se s neplánovanými „loop flows“. To by mohlo zásadně ovlivnit toky 

energie ve členských státech a učinit celou soustavu nestabilní 

 V tomto kontextu CEEP zdůrazňuje, že bezpečnost dodávek v energetickém sektoru by 

měla zahrnovat rozdílné energetické mixy členských států EU, a měla by se více zaměřit na 

dostupnost energie k obchodování a tržní transakce. 

 Ze střednědobého hlediska je pro země VSE značný problém v možném nedostatku 

energie, které by mohly nastat vzhledem ke stárnoucí infrastruktuře a příliš ambiciózním 

cílům Klimatického plánu EU.  Proto CEEP doporučuje vytvoření společné regionální studie 

na téma kapacitních trhl, které mohou být dobrým výchozím bodem pro zajištění dodávek 

energie. 


