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Rozvoj institucionálního rámce Rozvoj institucionálního rámce Rozvoj institucionálního rámce Rozvoj institucionálního rámce ---- shrnutíshrnutíshrnutíshrnutí

Cíl: ustavit jednotný energetický trh ke zefektivnění výroby a spotřeby energie – právní
rámec liberalizace a regulace: od roku 1991 příprava Směrnic EC a jejich prosazování s 
iniciativou EK

� Směrnice 96/92/EC a 98/30/EC o liberalizaci trhu s elektřinou (resp. plynem) v EU

� Srovnávací zprávy (hodnocení postupu) - první za rok 2001 (poslední čtvrtá zpráva za rok 2004 
vydána 5. ledna 2005)

� 2001-2003 politika zájmového vyjednávání o novelizaci směrnic (summit Barcelona – březen 
2002, summit Brusel – listopad 2002 …)

� Směrnice 2003/55/EC a 2003/54/EC týkající se společných pravidel pro vnitřní trh s plynem a 
elektřinou ze dne 26. června 2003 

� Otevření trhu pro všechny zákazníky kromě domácností od července 2004, pro domácnosti od července 
2007

� Právní unbundling pro přenos do července 2004, distribuce do července 2007; manažerský unbundling v 
platnosti od července 2004; ne vlastnický unbundling – EU striktně odmítla

� Regulovaný přístup
� Ustavení regulátora s dobře definovanou působností ve všech členských státech 

� V roce 1999 Evropská komise iniciovala založení Madridského fóra s cílem jednat o otázkách 
vytvoření skutečného vnitřního trhu s plynem, jimiž se směrnice nezabývá. Poslední (desáté) setkání se 
uskutečnilo 15. a 16. září 2005. 

� V listopadu 2003 EK ustavila European Regulators Group for Electricity and Gas (ERGEG), 
nadnárodní instituci konzultativního charakteru schopnou diskutovat harmonizaci EU regulace a otázky 
mnohonárodních utilit. 
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Zajištění fungování efektivního trhu: Hlavní pilířeZajištění fungování efektivního trhu: Hlavní pilířeZajištění fungování efektivního trhu: Hlavní pilířeZajištění fungování efektivního trhu: Hlavní pilíře

� Otevírání trhů
Poskytnout zákazníkům možnost výběru dodavatele. 

� Zintenzivnění konkurence, možnost vstupu nových subjektů na trh
� Zvýšení efektivnosti energetických trhů 
� Srovnání tempa otevírání trhů v jednotlivých zemích

� Unbundling (oddělení v rámci vertikální restrukturalizace)

Přejít od vertikálně integrovaných monopolů poskytujících „svázané“ služby za jedinou sazbu ke 
konkurenčním trhům s oddělenými regulovanými (monopolními) a neregulovanými 
(konkurenčními) aktivitami a zvláštními sazbami pro každou činnost.

� Zamezit případnému konfliktu zájmů integrovaných utilit
� Zabránit společnostem přesouvat náklady mezi regulovanými a neregulovanými 
aktivitami a překonat informační asymetrii 

� Dovolit oddělenou kalkulaci nákladů služeb, transparenci a zavedení konkurence
Bohužel existuje množství problémů s implementací „vertikální restrukturalizace“

� Regulovaný přístup třetích stran (TPA)
� Nezávislý regulátor
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Očekávání od liberalizace energetických trhůOčekávání od liberalizace energetických trhůOčekávání od liberalizace energetických trhůOčekávání od liberalizace energetických trhů

� Vznik a rozvoj konkurence na trzích

� vstup nových subjektů (dodavatelů, obchodníků) na trh nabízejících různé ceny a různé 
služby (konkurence cenou a produkty)

� možnost volby dodavatele, ale i obsahu služeb ze strany „nechráněných“ zákazníků (největší 
zákazníci dokonce možnost sjednání individualizovaných služeb a podmínek)

� mezinárodní konkurence 

� Efektivní a konkurenční ceny energie

� očekáváno snížení cen díky konkurenci

� objektivizace nákladů - zlevnění pro velké odběratele – odstranění křížových dotací

� Objektivní a nediskriminační přístup dodavatelů a obchodníků fixován pravidly trhu

� zvýšení transparentnosti mj. díky unbundlingu a informační otevřenosti

� dohled národních nezávislých regulátorů a stanovení sazeb regulovaných činností (zejména 
pro přístup třetích stran do přepravních sítí) 

� dohled antimonopolního úřadu (EK + navázaní na národní úřady)

� Zvýšení kvality služeb minimálně zajištění spolehlivosti a bezpečnosti dodávek

� Rozvoj kvality a struktury služeb 

� Směrnice o zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu 2004/67/EC 

� Vznik trhu a konkurence generuje nová rizika na straně zákazníků, dodavatelů a 
obchodníků

� Optimalizace řízení rizika v rámci daného institucionálního rámce zvyšuje efektivnost
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Přehled otevírání trhu s plynem (1)Přehled otevírání trhu s plynem (1)Přehled otevírání trhu s plynem (1)Přehled otevírání trhu s plynem (1)

* V některých případech právní - dobrovolně
**Nové údaje nebyly poskytnuty, odhady na základě třetí benchmarkingové zprávy
*** BOB a Ruhrgas zavedly nedávno režim přístupu s prvky vstup-výstup

Zdroj: 4th Annual Report on the Implementation
of the Gas and Electricity Internal Market, 2005

Deklarované 
otevření 
trhu  (%) 

Oddělení: 
přeprava 

Oddělení: 
distribuce 

Struktura 
přepravního 

tarifu 

Tarify \ přístup 
třetích stran

Podmínky vyrovnání 
odchylek příznivé pro 

nové hráče 

Koncentrace na 
velkoobchodním 
trhu - největší 
přepravce

Rakousko 100 právní právní vstup-výstup** vysoké nebo nepružný příznivé >90%

Belgie 90 právní právní vstup-výstup v normě \ pružný některé příznivé prvky >90%

Dánsko 100 vlastnické právní vstup-výstup** v normě \ pružný některé příznivé prvky není známo

Francie 70 právní účetní vstup-výstup vysoké nebo nepružný některé příznivé prvky >90%

Německo 100 účetní * účetní smíšená** *** vysoké a nepružný některé příznivé prvky 50-90%

Irsko 86 manažerské manažerské vstup-výstup vysoké a nepružný některé příznivé prvky < 50%

I tálie 100 právní právní vstup-výstup v normě \ pružný příznivé 50-90%

Lucembursko 72 manažerské manažerské poštovní známka není známo nepříznivé nebo nejasné >90%

Nizozemí 100 právní právní vstup-výstup v normě \ pružný nepříznivé nebo nejasné 50-90%

Španělsko 100 právní právní poštovní známka vysoké nebo nepružný některé příznivé prvky < 50%

Švédsko 50 účetní účetní poštovní známka**vysoké a nepružný některé příznivé prvky >90%

VB 100 vlastnické vlastnické vstup-výstup v normě \ pružný příznivé < 50%

**
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Přehled otevírání trhu s plynem (2)Přehled otevírání trhu s plynem (2)Přehled otevírání trhu s plynem (2)Přehled otevírání trhu s plynem (2)

Nové členské státy (bez Malty a Kypru)

Zdroj: 4th Annual Report on the Implementation
of the Gas and Electricity Internal Market, 2005

K dosažení plného souladu s požadavky Směrnice v otázce unbundlingu je třeba ještě významného 
posunu. Trh s plynem v tomto směru znatelně zaostává za trhem s elektřinou. Během roku 2005 se ale 
očekává výrazné zlepšení, především v oblasti unbundlingu pro přepravu. U distribuce se neočekává 
implementace právního oddělení před požadovaným termínem.

* Podle české legislativy nedošlo ke změně a je požadováno účetní oddělení

** Neodpovídá realitě, určité otevření trhu nastalo

Deklarované 
otevření 
trhu  (%) 

Oddělení: 
přeprava 

Oddělení: 
distribuce 

Struktura 
přepravního 

tarifu 

Tarify \ přístup 
třetích stran

Podmínky vyrovnání 
odchylek příznivé pro 

nové hráče 

Koncentrace na 
velkoobchodním 
trhu - největší 
přepravce

Estonsko 95 účetní účetní poštovní známka vysoké a nepružný nepříznivé nebo nejasné 50-90%

Lotyšsko 0 účetní účetní poštovní známka vysoké nebo nepružný nepříznivé nebo nejasné >90%

Litva 70 účetní účetní poštovní známka vysoké a nepružný nepříznivé nebo nejasné 50-90%

Polsko 34 právní účetní poštovní známka vysoké a nepružný nepříznivé nebo nejasné >90%

Česká republika 0 žádné žádné není známo vysoké a nepružný nepříznivé nebo nejasné >90%

Slovensko 34 manažerské manažerské poštovní známka vysoké a nepružný nepříznivé nebo nejasné >90%

Maďarsko 69 právní účetní poštovní známka v normě \ pružný některé příznivé prvky >90%

Slovinsko 91 právní účetní poštovní známka v normě \ pružný některé příznivé prvky >90%

* ***
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Přehled otevírání trhu s plynem (3)Přehled otevírání trhu s plynem (3)Přehled otevírání trhu s plynem (3)Přehled otevírání trhu s plynem (3)
V tabulkách jsou zvýrazněna vykazovaná významná zlepšení v oblastech otevření trhu a 
unbundlingu mezi lety 2003 a 2004. Je ovšem třeba odlišit deklarace a realitu otevírání trhu.

* Podle české legislativy nedošlo ke změně a je požadováno účetní oddělení

** Neodpovídá realitě, určité otevření trhu nastalo

**Zdroj: 4th Annual
Report on the
Implementation
of the Gas and
Electricity
Internal Market

Rakousko 100 100

Belgie 83 90

Dánsko 100 100

Francie 37 70

Německo 100 100

Irsko 85 86

Itálie 100 100

Lucembur. 72 72

Nizozemí 60 100

Španělsko 100 100

Švédsko 51 50

VB 100 100

Estónsko 80 95

Lotyšsko 0 0

Litva 80 70

Polsko 34 34

Česká rep. 0 0

Slovensko 33 34

Maďarsko 0 69

Slovinsko 50 91

2003 2004

Deklarované otevření trhu (%)

Přeprava Distribuce Přeprava Distribuce
Rakousko právní právní právní právní

Belgie právní právní právní právní

Dánsko vlastnické právní vlastnické právní

Francie účetní účetní právní účetní

Německo manažerské účetní účetní účetní

Irsko manažerské manažerské manažerské manažerské

Itálie právní právní právní právní

Lucembur. manažerské manažerské manažerské manažerské

Nizozemí manažerské právní právní právní

Španělsko právní právní právní právní

Švédsko účetní účetní účetní účetní

VB vlastnické vlastnické vlastnické vlastnické

Estónsko žádné žádné účetní účetní

Lotyšsko právní právní účetní účetní

Litva účetní účetní účetní účetní

Polsko účetní účetní právní účetní

Česká rep. účetní účetní žádné žádné

Slovensko právní právní manažerské manažerské

Maďarsko právní účetní právní účetní

Slovinsko účetní účetní právní účetní

Oddělení
2003 2004

* *
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Dopady liberalizace trhů na spotřebitele Dopady liberalizace trhů na spotřebitele Dopady liberalizace trhů na spotřebitele Dopady liberalizace trhů na spotřebitele –––– konkurence (1)konkurence (1)konkurence (1)konkurence (1)

� Právo výběru dodavatele

� Omezená konkurence v mezinárodním velkoobchodu – několik většinou stejných zdrojů 
plynu…

� Většina evropských domácností a maloodběratelů ještě „chráněna“, ostatní již zvažují 
konkurenční produkty a typové diagramy 

� Individuální struktura služeb, smluvní podmínky pro „oprávněné“, ale většina zákazníků při 
sjednávání podmínek riziko ještě neumí optimalizovat

� Aktivita na trzích – změny dodavatele

� Podíl oprávněných zákazníků měnících dodavatele ve většině zemí vyšší na trhu s 
elektřinou než v případě trhu s plynem.

� Výjimkou je Velká Británie (producent plynu!), kde na obou trzích došlo k významnému 
počtu změn dodavatele, a to i mezi maloodběrateli a domácnostmi, dodavatelů bude také 
přibývat.

� V nových členských zemích je míra změn nízká = málo rozvinuté trhy.

� Konkurencí ovlivněni i ti, kdo dodavatele nezmění



Kam kráčí evropské plynárenství? Snímek 12 
www.eeip.cz

BE, FR, GR, LU, EE, LV, LTFR, GR, IE, EE, LT, LV< 3

AT, DE, IE, NL, PT, ES, PL, 
SK

AT, DE, BE, NL, LU, IT, 
ES, PT, CZ, SK, SI, HU

3 - 6

UK, Skandinávie, IT, CZUK, Skandinávie, PL> 6

DodavateléProducenti

Významní účastníci na trhu s elektřinou

FR, LU, EE, LV, SK< 3AT, BE, FR, LU, SE, 
LV, PL, CZ, SK, HU, SI

Největší přepravce
>90%

AT, BE, DK, IE, IT, 
NL, ES, SE, LT, SI

3 - 6DE, IT, EE, LT, NLNejvětší přepravce
50 – 90%

DE, UK, PL, CZ, 
HU

> 6IE, ES, UKNejvětší přepravce
<50%

DodavateléVelkoobchod

Významní účastníci na trhu s plynem

Pouze u některých států (Skandinávie, Velká 
Británie) je vysoký stupeň „de facto“ 
konkurence. 

Na mnoha trzích navíc přetrvávají dlouhodobé 
smlouvy o odkupu elektřiny. Prostor pro 
konkurenci je tak i při větším počtu účastníků 
poměrně úzký (Polsko, Maďarsko).

Ve většině zemí přetrvává vysoká 
koncentrace na trhu s plynem. Také 
stupeň integrace národních trhů je 
nízký, přestože většina plynu je 
během dodávky přepravována 
mezinárodně., V některých zemích 
působí větší počet dodavatelů, 
obvykle však pouze na menším 
území.

Dopady liberalizace trhů na spotřebitele Dopady liberalizace trhů na spotřebitele Dopady liberalizace trhů na spotřebitele Dopady liberalizace trhů na spotřebitele –––– konkurence (2)konkurence (2)konkurence (2)konkurence (2)

� V plynárenství je méně dodavatelů než na trhu elektřiny – proto je liberalizace v 
oblasti plynu pomalejší než v oblasti elektřiny

Zdroj: 4th Annual Report on the Implementation of the Gas and Electricity Internal Market, 2005
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Počet zákazníků, kteří změnili dodavatele

1 – obecně se vztahuje na zákazníky se spotřebou vyšší než 1 GWh/rok
2 – 100% se znovu sjednanou smlouvou
3 – pouze Flanderský region
4 – zbývajících cca 65% se znovu sjednanou smlouvou
5 – dalších cca 25 – 50% se znovu sjednanou smlouvou

6 – cca 18% se znovu sjednanou smlouvou
7 – 2-3 velkoodběratelé změnili dodavatele během roku 2004
8 – pro plyn: velkoodběratelé: Flandry 90%, Valonsko 40%; maloodběratelé: pouze Flandry
9 – okolo 3% maloodběratelů změnilo dodavatele během roku 2004

Zdroj: 4th Annual Report on the Implementation
of the Gas and Electricity Internal Market

1

2

3

4 5

7

8

6

9

Od 

začátku 

otevírání 

trhu

Během 

roku 2003

Od 

začátku 

otevírání 

trhu

Během 

roku 2003

Od 

začátku 

otevírání 

trhu

Během 

roku 2003

Od 

začátku 

otevírání 

trhu

Během 

roku 2003

Rakousko 22% 7% 3% 1% 9% 9% 0,5% 0,5%

Belgie 35% 8% 19% 19% 60% --- 4% 4%

Dánsko >50% 22% 5% 5% 30% 3% --- ---

Finsko >50% 16% --- 4% --- --- --- ---

Francie 22% --- --- --- 25% 5 --- ---

Německo 35% --- 6% --- 7% --- <2% 0%

Řecko 0% 0% --- --- --- --- --- ---

Irsko >50% 6% 1% 1% >50% 1% --- ---

Itálie 15% --- --- --- 30% --- 35% 35%

Lucembur. 10% --- --- --- <5% --- --- ---

Nizozemí 30% --- 35% --- 30% --- 2% ---

Portugal. 9% 7% 1% 1% --- --- --- ---

Španělsko 18% 5% 0% 0% >50% 22% 5% 5%

Švédsko >50% 5% --- 10% --- --- --- ---

VB >50% --- >50% 22% >50% 19% 47% 13%

Norsko >50% 15% >50% 19% --- --- --- ---

Estonsko 0% 0% --- --- 20% 0% --- ---

Lotyšsko 0% 0% --- --- 0% 0% --- ---

Oprávnění 

velkoodběratel

Maloodběratelé 

+ domácnosti

Elektřina Plyn

Oprávnění 

velkoodběratel

Maloodběratelé 

+ domácnosti

Od 

začátku 

otevírání 

trhu

Během 

roku 2003

Od 

začátku 

otevírání 

trhu

Během 

roku 2003

Od 

začátku 

otevírání 

trhu

Během 

roku 2003

Od 

začátku 

otevírání 

trhu

Během 

roku 2003

Litva 17% 17% --- --- 0% 0% --- ---

Polsko 10% 7% --- --- 0% 0% --- ---

Česká rep. --- --- --- --- 0% 0% --- ---

Slovensko 10% 3% 4% --- 0% 0% --- ---

Maďarsko 24% 19% --- --- 0% 5% --- ---

Slovinsko 10% 10% --- --- 0% 0% --- ---

Kypr 0% 0% --- --- --- --- --- ---

Malta 0% 0% --- --- --- --- --- ---

Rumunsko 24% 13% --- --- >50% >50% --- ---

Bulharsko 0% 0% --- --- 0% 0% --- ---

Turecko 2% 2% --- --- --- --- --- ---

Chorvatsko 0% --- --- --- 0% 0% --- ---

Bosna 0% 0% --- --- --- --- --- ---

Srbsko-Č.H. 0% 0% --- --- --- --- --- ---

Albánie 0% 0% --- --- --- --- --- ---

ostatní sousedící země

kandidátské země

Plyn

Oprávnění 

velkoodběratel

Maloodběratelé 

+ domácnosti

Oprávnění 

velkoodběratel

Maloodběratelé 

+ domácnosti

Elektřina

Dopady liberalizace trhů na spotřebitele Dopady liberalizace trhů na spotřebitele Dopady liberalizace trhů na spotřebitele Dopady liberalizace trhů na spotřebitele –––– konkurence (3)konkurence (3)konkurence (3)konkurence (3)
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Dopady liberalizace trhů na spotřebitele Dopady liberalizace trhů na spotřebitele Dopady liberalizace trhů na spotřebitele Dopady liberalizace trhů na spotřebitele –––– ceny (1)ceny (1)ceny (1)ceny (1)

� Efekt na ceny plynu
� Obecně byly ceny v letech 2003 a 2004 nižší v zemích nejpokročilejších v otevírání trhu a 

v nových členských státech
� Výrazné rozdíly v cenách mezi starými a novými státy EU

� Mezinárodní diskriminace firem – odporuje argumentu jednotného trhu EU
� „Křížová dotace“ mezi spotřebiteli starých a nových členských států EU 
� Očekávaná konvergence cen– hlavně u velkých odběratelů, rozličné marže v různých státech 

budou těžko obhajitelné 

� Přetrvávají rozdíly také v cenách plynu v starých členských státech
� Nedošlo k žádnému výraznému poklesu cen v reakci na liberalizaci trhů.
� U cen plynu se dá očekávat spíše nárůst

� zdražování ropy
� růst nákladů na produkci z nově osvojovaných nalezišť
� růst nákladů na dopravu ze vzdálenějších nalezišť 
� částečné zahrnutí nákladů na unbundling
� náklady na marketing (odlišit se od konkurence)
� nové služby pro zákazníky

� Deregulace by měla přispět ke snížení cenových rozdílů mezi jednotlivými státy.
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� Ceny plynu zůstávají pod silným vlivem mezinárodních cen ropy, které jsou často 
zabudovány ve smlouvách mezi dovozci plynu a produkujícími zeměmi. Nárůst cen 
ropy v roce 2004 se projevil ve zvýšení velkoobchodních cen zemního plynu na 10 až
12 EUR/MWh, v roce 2005 cena překročila v některých státech hranici 15 EUR/MWh. 

� Ceny pro domácnosti 
vykazují podle dat Eurostatu
výrazné rozdíly mezi 
jednotlivými státy.

� Ceny pro velkoodběratele se 
pohybují v rozmezí od 8,7  
EUR/MWh v Estonsku do
22,8 EUR/MWh v Německu. 

� Ceny pro domácnosti se 
pohybují v rozmezí od 17 
EUR/MWh v Lotyšsku do 
téměř více než 60 EUR/MWh
v Irsku.

� Také existují rozdíly v cenách 
plynu mezi regiony 
jednotlivých států.

Porovnání cen plynu za různé skupiny spotřebitelů (leden 2005, ceny 
jsou uvedeny bez daní)

Zdroj: Eurostat, FR – data jenom za Paříž, BE - data za velkoodběratele a maloodběratele za 
rok 2004

Dopady liberalizace trhů na spotřebitele Dopady liberalizace trhů na spotřebitele Dopady liberalizace trhů na spotřebitele Dopady liberalizace trhů na spotřebitele –––– ceny (2)ceny (2)ceny (2)ceny (2)
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Dopady liberalizace trhů na společnostiDopady liberalizace trhů na společnostiDopady liberalizace trhů na společnostiDopady liberalizace trhů na společnosti

� Snaha o nákladovou konkurenceschopnost

� zeštíhlování společností

� redukce počtu zaměstnanců 

� odprodej / outsourcing některých činností

� Rozvoj multi-utilit

� rozšiřování aktivit do oblasti jiných síťových odvětví 

� elektroenergetika

� vodárenství

� odpadové hospodářství

� Expanze na zahraniční trhy

� harmonizace regulace usnadňuje fungování napříč zeměmi

� diverzifikace rizika

� konsolidace společností na evropském trhu

� zintenzivňování akvizičních aktivit

� riziko nahrazení národních monopolů celoevropskými oligopoly

� prostor pro pravidla na ochranu konkurence v EU a jejich aplikaci
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Výsledky liberalizace energetických trhů (1)Výsledky liberalizace energetických trhů (1)Výsledky liberalizace energetických trhů (1)Výsledky liberalizace energetických trhů (1)

� Pokrok v otevírání trhů s elektřinou a plynem a prosazení unbundlingu

� Začátkem roku 2005 byl trh otevřen plně v 10 zemích (ve Belgii se jedná jen o region 
Flámsko).

� Od července 2004 je podle druhé Směrnice povinné otevření trhů pro všechny zákazníky 
kromě domácností

� Do 6/2007 musí být nejen přepravní, ale i distribuční sítě jak účetně tak právně odděleny od 
obchodu

� Zpoždění v implementaci Směrnic nejen v nových členských zemích, ale i v řadě klíčových 
států – Německo, Francie, (dokončení až v nejzaším termínu 2007).

� např. Komise se také rozhodla žalovat Estonsko, Irsko, Řecko, Španělsko a Lucembursko kvůli 
nedostatečné implementaci Směrnice 2003/55/EC

� Adekvátnější regulatorní rámec a existence racionálního regulátora

� Vylepšení struktury přepravních tarifů – postupné omezování tarifů závisejících na 
vzdálenosti

� Zvýšení transparentnosti s ohledem na dostupnost kapacit

� Zajištění flexibilnějšího přístupu třetích stran do sítí dozorovaného regulátorem

� Příznivější podmínky pro vyrovnání odchylek nových subjektů a bilancování jen postupně
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Výsledky liberalizace energetických trhů (2)Výsledky liberalizace energetických trhů (2)Výsledky liberalizace energetických trhů (2)Výsledky liberalizace energetických trhů (2)

� Rozvoj konkurence na evropském trhu s plynem se vědomě opožďuje i za situací na trhu 
s elektřinou

� řada specifických faktorů 

� nikoliv konkurenční produkce a nákup, ale vedle Velké Británie, Nizozemska převážně 
dovoz z několika málo stejných zdrojů - zejména z Ruska, Norska, Alžírska, tj. ze států 
nevázaných Směrnicemi EU

� většina velkoobchodních dovozně-nákupních kontraktů dlouhodobých, take-or-pay s 
omezující teritoriální klausulí, malé přeshraniční obchody (omezené institucionálně a 
gas hubs), omezená flexibilita, modely trhu s plynem v rámci EU zatím velice 
fragmentovány, harmonizace daleko

� Samotné otevření distribučních a obchodních trhů bez rozvoje mezinárodního velkoobchodu s 
dodávkami není dostačující podmínkou pro rozvoj konkurence.

� Oproti potenciálním výnosům konkurence vystupuje růst transakčních nákladů v systému – jak 
ztrátou synergického efektu vertikálně integrovaných utilit, tak nezvládnutím tržních rizik 
účastníky trhu (např. novými obchodníky), tak rostoucími regulačními náklady včetně 
transakčních nákladů z rizika (neracionální pře)regulace a z nastavení vágních regulačních 
smluv a zákonů. 
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� Neschopnost plně integrovat národní nabídku energie na širší evropský trh

� Členské státy se těžko vyrovnávají s tržní strukturou

� Plyn je v členských státech většinou dodáván jednou nebo dvěma společnostmi, neexistují 
dostatečné kapacity na přeshraniční konkurenci

� Ceny plynu jsou stále regulovány

� Hrozba zamezení konkurence, snížení investic a zpomalení unbudlingu

� Dlouhodobé kontrakty - příklad Německa

� Dlouhodobé kontrakty se zákazníky jsou překážkou nastolení konkurence 
� E.ON Ruhrgas (55 % podíl na trhu) má kontrakty na distribuci plynu na dobu až do 20 let.  

� Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (Bundeskartellamt) U. Boege se snaží o zkrácení 
trvání kontraktů (na dobu max. 4 let)

� dobré šance na úspěch u soudu, snaha o zpřehlednění kontraktů od září 2006

� Odpor ze strany E.ON Ruhrgas - riziko přerušení dodávek plynu

� Konkurenční distribuční společnosti začali uzavírat krátkodobé kontrakty 

Překážky liberalizace (1)Překážky liberalizace (1)Překážky liberalizace (1)Překážky liberalizace (1)
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Příklad ČR:  

� hlavní dodavatelská společnost plynu - RWE Transgas

� původně deregulace cen plynu pro velkoodběratele v roku 2005 (35 největších odběratelů) 

� od roku 2006 plánovaná deregulace pro 130 tisíc firemních zákazníků

� znovuzavedení regulace cen ERÚ od ledna 2006 do minimálně podzimu 2006:  

� regulace ceny dodávek pro oprávněné zákazníky

� regulace předávací ceny mezi RWE Transgas a obchodníky pro dodávky oprávněným zákazníkům 

� regulace ceny za uskladnění plynu RWE Transgas

� stále možný výběr dodavatele 

� různé ceny – ale s maximální výší stanovenou ERÚ

� důvody pro znovuzavedení regulace

� nárůst cen ropy a plynu na světových trzích (náklady na pořízení činí cca 80%)

� zohlednění nákladů do ceny pro spotřebitele

� Zásobníky plynu – RWE Transgas, SPP Bohemia... 

� mají být negociovány nebo regulovány?

� Výsledek: částečné pozastavení liberalizace

Překážky liberalizace (2)Překážky liberalizace (2)Překážky liberalizace (2)Překážky liberalizace (2)
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Obsah:

1. Vývoj rámce EU pro liberalizaci energetiky
2. Výsledky liberalizace trhů
3. Zajištění dodávek plynu pro Evropu
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Produkce a poptávka po zemním plynu 2000 Produkce a poptávka po zemním plynu 2000 Produkce a poptávka po zemním plynu 2000 Produkce a poptávka po zemním plynu 2000 –––– 30 (EU30 (EU30 (EU30 (EU----25)25)25)25)

Zdroj: Evropská energetika a doprava – „Scenarios on key drivers“, Evropská komise, 2004.

Vývoj výroby primární energie podle en. 
zdrojů

� produkce primárních zdrojů klesá

� výrazný pokles produkce zemního plynu 

Vývoj poptávky po prim. energii podle en. zdrojů

� nárůst poptávky po prim. energiích je dán 
hlavně nárůstem poptávky po zemním plynu
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Zvětšující se závislost EU na dovozech zemního plynuZvětšující se závislost EU na dovozech zemního plynuZvětšující se závislost EU na dovozech zemního plynuZvětšující se závislost EU na dovozech zemního plynu

Nabídka zemního plynu EU- 30

čistý dovoz

vlastní produkce

Zdroj: World Energy Investment Outlook, IEA 2003

� Země EU-15 (rok 2000) jsou závislé 
na dovozu zemního plynu ze 47 %.

� Země EU-25 téměř z 50 %

� Země EU-30 kolem 40 % 

� Dovozní závislost (EU-25) podle 
předpovědí vzroste na 61 % v roce 
2010, 75 % v roce 2020 a přes 80 % 
v roce 2030.

� V případě EU-30 je nárůst dovozní 
závislosti o něco menší: 67% v roce 
2030.  
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Omezená diverzifikace zdrojů zemního plynuOmezená diverzifikace zdrojů zemního plynuOmezená diverzifikace zdrojů zemního plynuOmezená diverzifikace zdrojů zemního plynu

Původ zemního plynu dováženého do EU-15 (2003)

Zdroj: Evropská komise a IEA

� Dovoz hlavně ze tří států 

� Velké problémy v případě výpadu 
dodávek

� Rusko momentálně pokrývá téměř 50 % 
dovozů plynu do EU-25, do roku 2030 
se očekává nárůst nad 60%. 

� Nutné hledat nové zdroje zemního 
plynu
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Současné hlavní zdroje zemního plynu (1)Současné hlavní zdroje zemního plynu (1)Současné hlavní zdroje zemního plynu (1)Současné hlavní zdroje zemního plynu (1)

� Cesty ruského plynu do Evropy 

� přes Ukrajinu

� přes Bělorusko

� Blue Stream Pipeline přes Turecko

� Nový plynovod Baltským mořem do Německa – právě se začíná stavět

� Severní Rusko

� Rusko je největším producentem zemního plynu na světe (ročně kolem 600 mld. m3, 

z toho 200 mld. m3 exportováno)

� Rusko zároveň i importuje plyn (hlavně z Turkmenistánu, Uzbekistánu a 
Kazachstánu), který dále exportuje primárně do Evropy
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� Severní moře - Norsko
� zásobování Velké Británie 

� transport do kontinentální Evropy přes Nizozemí a Belgii

� Alžírsko
� Prokázané rezervy byly v roce 2005 4,5 bil.m3 zemního plynu, potenciální až 8 bil. m3

� Roční produkce dosáhla 79 mld. m3, v roce 2002, z toho 20 mld. m3 bylo v zemi 
spotřebováno (přibližně 26%)

� Alžírsko pokrývá přibližně 20% spotřeby plynu v EU (v roce 2000), zároveň je 
významným producentem LNG (kvůli nehodě snížená kapacita až do r. 2007)

� Libye
� Prokázané rezervy 1,47 bil.m3 v roce 2005, potenciální až 2,8 bil. m3

� Plynovody
� Hlavní plynovody z Alžírska vedou z těžební oblasti Hassi-R Mel (střed Alžírska) k 

Středozemnímu moři, kde se produkuje LNG, jedna větev vede taky přes Sicílii přímo 
do Itálie

� V roce 2004 byl dokončen plynovod z Libye přes Středozemní moře na jih Sicílie 
(kapacita 8 mld. m3 za rok )

Současné hlavní zdroje zemního plynu (2)Současné hlavní zdroje zemního plynu (2)Současné hlavní zdroje zemního plynu (2)Současné hlavní zdroje zemního plynu (2)
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Hlavní zdroje zemního plynu a plynovody (1)Hlavní zdroje zemního plynu a plynovody (1)Hlavní zdroje zemního plynu a plynovody (1)Hlavní zdroje zemního plynu a plynovody (1)

Hlavní plynovody vedoucí do EU
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Hlavní plynovody z Ruska vedoucí do EU 

Hlavní zdroje zemního plynu a plynovody (2)Hlavní zdroje zemního plynu a plynovody (2)Hlavní zdroje zemního plynu a plynovody (2)Hlavní zdroje zemního plynu a plynovody (2)
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Hlavní zdroje zemního plynu a plynovody (3)Hlavní zdroje zemního plynu a plynovody (3)Hlavní zdroje zemního plynu a plynovody (3)Hlavní zdroje zemního plynu a plynovody (3)

Hlavní plynovody z Alžírska vedoucí do EU 
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Rozcestí Rozcestí Rozcestí Rozcestí –––– půjde plyn do Evropy, USA nebo Asie?půjde plyn do Evropy, USA nebo Asie?půjde plyn do Evropy, USA nebo Asie?půjde plyn do Evropy, USA nebo Asie?

Převis nabídky zemního plynu

Převis poptávky po zemním plynu 

Vysvětlivky: * The U.S. Geological Survey World Peroleum 
Assessment 2000, ** Evropa zahrnuje i pobřežní oblasti křomě 
států bývalého Sovětského Svazu a Turecka, *** Západní Evropa

Rezervy zemního plynu, produkce a spotřeba ve vybraných zemích

� Nárůst spotřeby 
plynu v USA, Číně a 
Indii

� LNG projekty –
nezávislost na 
plynovodech, 
flexibilita dodávek do 
různých států světa 

Země 

Prokázané 
rezervy 

2004 (mld. 
m3)

Potenciální 
rezervy 

2000 (mld. 
m3) 

Produkce 
2004 (mld. 

m3)

Spotřěba 
2004 

(mld.m3)

Bilance 
poptávky 

po zemním 
plynu 2004 
(mld m3)

Spotřeba 
2025 (mld. 
m3) 2020 
mld. m3)

Zdroj British 
Petroleum

USGS* British 
Petroleum

British 
Petroleum

British 
Petroleum

EIA          
IEA

Norsko 2 390 12 200 78,5 4,6 73,9 ?
Ukrajina 1 100 1 400 18,3 70,7 -52,4 ?
Rusko 48 000 66 300 589,1 402,1 189,0 594
Turkmenistán 2 900 11 500 54,6 15,5 39,1 17

Kazachstán 3 000 4 300 18,5 15,2 3,3 27

Uzbekistán 1 860 900 55,8 49,3 6,5 68

Irán 27 500 16 800 85,5 87,1 -1,6 ?
Alžírsko 4 550 2 950 82,0 21,2 60,8 ?
Katar 25 780 2 100 39,2 15,1 24,1 ?
UAE 6 060 2 600 45,8 39,6 6,2 ?
Čína 2 230 5 100 40,8 39,0 1,8 140
Indie 920 1 700 29,4 32,1 -2,7 70
USA 5 290 ? 542,9 646,7 -103,8 880
EU-25 2 750 20 500** 215,2 466,9 -251,7 664****
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Kaspická oblast:

� Turkmenistán

� Druhý největší producent zemního plynu v bývalém SSSR po Rusku

� V roce 2004 bylo vytěženo 55 mld. m3, přibližně tři čtvrtiny byly exportovány

� Prokazatelné rezervy byly vyčísleny na 2,9 bil. m3, potenciální rezervy jsou mnohem 
větší - očekáván velký nárůst těžby

� V současnosti export plyne hlavně na Ukrajinu (skrze Uzbekistán, Kazachstán a 
Rusko) (plán 36 mld. m3 v roce 2005), v budoucnosti se má zvýšit export do Ruska 
(60-70 mld. m3 v letech 2007-2008) a následně reexport do Evropy

� Menší plynovod do Íránu

� Možné nové trasy – pod Kaspickým mořem do Ázerbajdžánu (pokračování do Turecka 
už se staví), přes Írán do Turecka (dále do Evropy - projekt Nabucco)

Nové zdroje zemního plynu a plynovody (1)Nové zdroje zemního plynu a plynovody (1)Nové zdroje zemního plynu a plynovody (1)Nové zdroje zemního plynu a plynovody (1)
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� Uzbekistán 

� Druhý největší producent v Kaspické oblasti, v roce 2004 vyprodukoval přibližně 55 mld. m3

� Zásoby zemního plynu jsou enormní, koncem roku 2004 prokazatelné rezervy činily 1,86 
bilionů m3, celkové rezervy můžou překročit hranici 6 bilionů m3

� Export je zatím na nižší úrovni (5 mld. m3 do Ruska), do r. 2020 se má zvýšit na 20 mld. m3

� Plán zvýšit export o 170% do r. 2020 na 20 mld. m3

� V současnosti export do Ruska a pak reexport do Evropy (kontrakt platí do r. 2012)

� Také export do Turkmenistánu, Kazachsánu a Tajikistánu

� Kazachstán

� Kazachstán produkuje 18,5 mld. m3 (rok 2004), z čehož je většina exportována. 

� Domácí spotřeba (15,2 mld. m3) je kryta dovozem z Turkmenistánu, Uzbekistánu a Ruska. 

� Zásoby zemního plynu jsou vysoké, export by měl v roce 2015 dosáhnout 33 mld. m3

� Špatný stav plynovodní sítě

� Snaha zvýšit export do Evropy – závislost na ruské tranzitní soustavě

� PROBLÉMY: zastaralá síť, nedostatek inženýrů, možné poruchy a výpadky dodávek plynu

Nové zdroje zemního plynu a plynovody (2)Nové zdroje zemního plynu a plynovody (2)Nové zdroje zemního plynu a plynovody (2)Nové zdroje zemního plynu a plynovody (2)
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� Dodávky plynu z Kaspické oblasti – Hrozby 

� Kontrola Ruska plynu z Kaspické oblasti a ze Střední Asie
� Snaha Ruska začlenit zdroje plynu ze Střední Asie k vlastním – reexport plynu 

do Evropy přes Rusko

� V případě úspěchu

� zvýšení závislosti na dodávkách plynu z Ruska
� nesnížení strategické závislosti, omezení diversifikace dodávek plynu

� Export plynu na východ do Číny a Indie (také do Kyrgizstánu a Tádžikistánu)
� napojení plynovodu z Uzbekistánu a Kazachstánu do Číny 
� napojení plynovodu z Turkmenistánu do Pákistánu a případně i do Indie

Nové zdroje zemního plynu a plynovody (3)Nové zdroje zemního plynu a plynovody (3)Nové zdroje zemního plynu a plynovody (3)Nové zdroje zemního plynu a plynovody (3)



Kam kráčí evropské plynárenství? Snímek 34 
www.eeip.cz

Napojení plynovodů z Kazachstánu, Turkmenistánu a Uzbekistánu

Kam půjde plyn z Kaspické oblastiKam půjde plyn z Kaspické oblastiKam půjde plyn z Kaspické oblastiKam půjde plyn z Kaspické oblasti
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Potenciální nové zdroje zemního plynu a navrhované plynovody (1)Potenciální nové zdroje zemního plynu a navrhované plynovody (1)Potenciální nové zdroje zemního plynu a navrhované plynovody (1)Potenciální nové zdroje zemního plynu a navrhované plynovody (1)

� Severní Rusko
� Yamal – Evropa, nový plynovod ze Severního Ruska přes Bělorusko a Polsko do 

Německa 

� Severoevropský plynovod, výstavba plynovodu pod Baltským mořem, přes Německo 
do Velké Británie

� Novopskov – Užhorod, výstavba plynovodu z východu na západ Ukrajiny až po 
hranice Slovenska

� Kaspická oblast – Turkmenistán, Uzbekistán, Kazachstán
� Turkmenistán – Ukrajina, alternativní plynovod přes Kazachstán přímo do Ukrajiny, 

napojení na síť plynovodů vedoucí do Evropy

� Projekt Nabucco, výstavba plynovodu z Turecka do Rakouska přes Bulharsko, 
Rumunsko a Maďarsko

� Turecko-Řecko-Itálie, spojení Turecka a Řecka, případně i Itálie 

� Plynovod Jižní Kavkaz, spojující Ázerbajdžán a Turecko přes Gruzii 

� Trans-kaspický plynovod, vedoucí z Turkmenistánu pod Kaspickým mořem, přes 
Ázerbajdžán a Gruzii do Turecka

� Turkmenistán – Irán, část plynovodu z Iránu do Turecka byla dokončena, výstavba 
plynovodu přes Irán nezačala
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Navrhované plynovody (1)Navrhované plynovody (1)Navrhované plynovody (1)Navrhované plynovody (1)

 

Navrhované plynovody z „východu“ 
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� Severní Afrika
� Alžírsko

� Rozvoj regiónu In Salah je klíčový pro zvýšení produkce zemního plynu (potenciální 
rezervy až 283 mld. m3). 

� Medgaz plynovod by měl spojit Alžírsko se Španělskem (přes Almerii) a pak případně 
vést na jih Francie

� Možnost výstavby plynovodu na sever k Středozemnímu moři a pak přes Korsiku až 
na sever Itálie. Alternativní možnost je plynovod přes Středozemní moře a Sicílii. 

� Libye 
� V roce 2004 byl dokončen plynovod z Libye přes Středozemní moře na jih Sicílie
� Projekt na napojení Egypta na síť plynovodů v Libyi a následně i Itálie
� Projekt na plynovod z Liby přes Tunisko, Alžírsko a Maroko do Španělska
� Možnost zvýšení produkce LNG (dohody podepsány v roce 2004)

Potenciální nové zdroje zemního plynu a navrhované plynovody (2)Potenciální nové zdroje zemního plynu a navrhované plynovody (2)Potenciální nové zdroje zemního plynu a navrhované plynovody (2)Potenciální nové zdroje zemního plynu a navrhované plynovody (2)



Kam kráčí evropské plynárenství? Snímek 38 
www.eeip.cz

Navrhované plynovody (2)Navrhované plynovody (2)Navrhované plynovody (2)Navrhované plynovody (2)

Navrhované plynovody z Afriky
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Potenciální nové zdroje zemního plynu a flexibilní LNG projekty Potenciální nové zdroje zemního plynu a flexibilní LNG projekty Potenciální nové zdroje zemního plynu a flexibilní LNG projekty Potenciální nové zdroje zemního plynu a flexibilní LNG projekty 

� LNG projekty – alternativní cesta
� Trh s LNG (Liquefied natural gas, zkapalněný zemní plyn) bude hrát stále významnější roli 

� Flexibilita dodávek zemního plynu do celého světa – Evropa, Asie, Japonsko...

� Právě Japonsko bylo průkopníkem v oblasti LNG – zabezpečení dodávek plynu bez plynovodů 

� Alžírsko také exportuje plyn do Evropy přes LNG terminály

� V roce 2002 představoval trh s LNG jenom 6 % světové spotřeby zemního plynu, LNG se však jeví 
jako východisko dopravy plynu na velké vzdálenosti 

� Střední východ – Írán, Katar, Omán, Spojené arabské emiráty
� Přeprava plynu ze středního východu do Evropy ve formě LNG může v budoucnu hrát významnou 

roli, v roce 2002 se země středního východu podílely jednou čtvrtinou na světovém exportu LNG

� Írán - export na evropské trhy a do Indie

� Katar - vývoz LNG do Španělska, Turecka, Itálie, Japonska, USA, Francie, Jižní 
Koreje a do Velké Británie

� Omán - produkce je určena pro Japonsko a Španělsko
� Spojené Arabské Emiráty – 97% exportu do Japonska 

� Barentsovo moře – sever Ruska, export LNG do Evropy a USA
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Potenciální nové zdroje zemního plynu a LNG projekty (3)Potenciální nové zdroje zemního plynu a LNG projekty (3)Potenciální nové zdroje zemního plynu a LNG projekty (3)Potenciální nové zdroje zemního plynu a LNG projekty (3)

Španělsko

Španělsko, Turecko, 
Itálie, Francie, Velká 
Británie

Evropa

Směrování exportu do Evropy z Iránu, Kataru a Ománu

Japonsko

Korea, Japonsko

Indie
Japonsko,
Jižná 
Korea, 
Indie

Indie, daleký východ
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Požadované nové dodávky ve srovnání s potenciálními projekty Požadované nové dodávky ve srovnání s potenciálními projekty Požadované nové dodávky ve srovnání s potenciálními projekty Požadované nové dodávky ve srovnání s potenciálními projekty 

Zdroj: Gas Strategies Consulting Ltd. 

Porovnání poptávky po zemním plynu s potenciální nabídkou
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Závěry (1)Závěry (1)Závěry (1)Závěry (1)

� Částečná liberalizace trhu se zemním plynem v EU

� Deklarovaný stupeň liberalizace se liší od skutečné

� Pomalý pokrok 

� Konkurence na trhu dodávek a distribuce plynu

� V současnosti nedostatečná

� Možné zvýšení efektivnosti na straně nabídky 

� Rozšíření a zlepšení kvality služeb pro zákazníky je otázkou 

� Očekává se srovnání cen plynu mezi členskými státy (marže se nebudou 
lišit jak doposud)

� Zvýšená konkurence vs. výnosy z rozsahu (případně synergie): 
výsledný efekt nejasný
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Závěry (2)Závěry (2)Závěry (2)Závěry (2)

� Diverzifikace importu zemního plynu

� Menší závislost na Rusku, Norsku a Alžírsku hlavně v rámci projektů LNG

� Dodávky zemního plynu z Kazachstánu, Turkmenistánu a Uzbekistánu jsou nejisté 
kvůli závislosti na ruských tranzitních plynovodech

� Stoupající poptávka Indie a Číny po zemním plynu může odklonit export od Evropy do 
Asie (hlavně z Kaspické oblasti)

� Rozvoj LNG 
� Alternativa k plynovodům

� Rozšíření spektra dodavatelů, hlavně Katar, Irán (hrozba politické nestability) a Omán

� Existuje alternativa?

� Snížení energetické závislosti na primárních zdrojích energie

� Zachování a diversifikace zdrojů energie

� Obnovitelné zdroje energie 

� Nové technologie

� Ekologie – Snížení emisí CO2


