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Unijní zimní balíček: příležitost na rozšíření infrastruktury 
a zvýšení dodávek LNG do České republiky 
 
 
Evropská komise v úterý představila návrhy nových předpisů na posílení 
bezpečnosti Společenství v oblasti energetiky. Brusel chce mimo jiné klást větší 
důraz na rozvoj energetické infrastruktury na základě činnosti koordinované na 
unijní a regionální úrovni. Je to krok správným směrem, který může mít konkrétní 
přínos pro Českou republiku – tvrdí znalci Central Europe Energy Partners (CEEP). 
 
Nové předpisy mají zvýšit bezpečnost dodávek elektrické energie a plynu, určit strategii pro 
přepravu a skladování LNG, posílit pozici unijních institucí v procesu uzavírání smluv na dodávky 
plynu členskými státy a definovat problematiku spojenou s produkcí tepla a chladu. Podle Marcina 
Bodia, generálního ředitele CEEP, tzv. zimní balíček je reakcí na makroekonomické a geopolitické 
problémy, kterým v současné době čelí Evropská unie. Odpovědí Společenství je především 
posílení společného trhu, diverzifikace dodávek strategických surovin, zejména zkapalněného 
zemního plynu a zvýšení transparentnosti mezi dodavateli a spotřebiteli na evropském trhu. 
 
– Návrhy nových předpisů se ubírají správným směrem. Klíčové je uznání role, jakou v tvorbě 
společného trhu hraje přepravní infrastruktura – to znamená, terminály, plynovody a ropovody a 
také systémy pro přepravu elektrické energie. To je zvláště důležité v souvislosti s novou strategií pro 
dodávky a skladování zkapalněného plynu, o jejíž vytvoření jsme aktivně usilovali v Bruselu. 
Společným cílem unijních a odvětvových organizací, takových jako je CEEP, je zajištění všem 
členským státům EU stejných šancí na dodávky LNG. Je nezbytné, aby infrastrukturální projekty měly 
patřičnou prioritu, díky tomu vzniknou objekty pro odběr a skladování LNG, a také interkonektory a 
reverzy – zdůrazňuje Marcin Bodio. 
 
Návrhy Evropské komise jsou součástí plánů, představených před rokem Energetickou unií, 
zejména integrace vnitrostátních trhů s energiemi. Cílem je zvýšit bezpečnost dodávek 
strategických surovin a nivelizovat rozdíly v cenách, které vyplývají mimo jiné z rozdílného 
přístupu dominujících dodavatelů ropy a zemního plynu k členským státům. Klíčové je také 
konsekventní slučování energetických systémů v Evropě. Zatímco západní část Evropy se úspěšně 
integruje více než půl století, členské státy, které vstoupily do EU po roce 2004, nemají dostatečné 
propojení infrastruktury nejen se západní částí kontinentu, ale také na strategické ose sever-jih. 
 
– V zimním balíčku se Evropská unie zaměřuje na rozvoj integrovaných koridorů. Je to krok 
správným směrem, neboť bezpečnost dodávek strategických energetických surovin vyžaduje 
holistický přístup k infrastruktuře, a to jak na regionální, tak na evropské úrovni. Aby mohl být 
zajištěn volný tok surovin v celé Evropě musíme jednat společně a ne jako 28 samostatných 
energetických systémů. To umožní unifikaci potenciálu západní, střední a východní Evropy. Klíčová 
je v tomto plánu realizace Koridoru Sever – Jih, jehož úkolem je integrovat nejdůležitější součásti 
infrastruktury – mimo jiné stávající a plánované terminály LNG – od Baltu přes Jadran, k Černému 
moři – dodává Marcin Bodio. 
 
Přijetí hlavních ustanovení tzv. zimního balíčku bude znamenat důležitou změnu pro evropské 
výrobce a spotřebitele energie. Beze změn však zůstává klíčový aspekt, který determinuje činnost 
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energetického sektoru a energeticky náročných průmyslových odvětví, což je systém obchodování 
s emisemi. Týká se to především mechanismu tzv. rezervy tržní stability (IAS), který předpokládá 
udržování vysokých cen emisních jednotek CO2. Tento mechanismus by měl platit v Evropské unii 
od roku 2019. Podle odborníků to může vést k dalšímu snížení konkurenceschopnosti evropského 
hospodářství v porovnání s takovými zeměmi jako jsou Spojené státy, Kanada nebo Austrálie, 
jejichž hladina emisí je dvakrát vyšší než v zemích Společenství. 
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