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Závěry z jednání vnitrostátních regulačních orgánů V4 

 

 

Zástupci energetických regulačních úřadů zemí V4 se setkali 25. května 2016 v Úřadu pro 

regulaci síťových odvětví (ÚRSO) v Bratislavě. V průběhu jednání a diskusí došli 

k následujícím závěrům: 

Účastníci:  

ÚRSO (SK): Jozef Holjenčík (předseda), Miroslav Čelinský, Richard Růžička, Jaroslav 

Ranto, Magdaléna Čačaná, Radoslav Igaz, Nataša Hudcovičová, Vlastimil Jurkuliak, Marián 

Parkányi 

HEA (HU): Attila Nyikos (viceprezident pro mezinárodní záležitosti), Gergely Elias, László 

Szabó 

ERÚ (CZ): Petra Grigelová (ředitelka odboru plynárenství), Ondřej Touš, Martin Šik, Petr 

Ikrényi 

URE (PL): Aldona Kaźmierska (zástupkyně ředitele odboru rozvoje trhů a spotřebitelských 

záležitostí) 

 

 

Aktuální stav plánované plynové infrastruktury projektů Nord Stream 2 (NS 2) a BACI 

Diskuse o projektu NS 2 ukázala, že představitelé ÚRSO, HEA a URE jsou znepokojeni touto 

plánovanou infrastrukturou, např. z důvodu možného vlivu na zvýšení cen zemního plynu pro 

konečné spotřebitele. Tito tři regulátoři se shodují v tom, že energetické regulační orgány by 

měly podporovat jen ty projekty, které zajistí optimální využití stávající infrastruktury plynu a 

přinesou pozitivní změny všem zúčastněným stranám nediskriminačním způsobem. ERÚ se 

rozhodl k tomuto bodu nevyjadřovat. 
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Aktuální informace o projektu integrace trhu s plynem mezi Českou republikou a 

Rakouskem - Trading Region Upgrade (TRU) - současný stav a využití 

Zástupci ERÚ podali aktuální informaci o projektu integrace obchodních zón CZ - AT. Na 

základě zpracování připomínek z veřejné konzultace se bude konat workshop pro účastníky 

trhu. Zástupci ERÚ zdůraznili, že to, zda a jakým způsobem bude projekt nakonec realizován, 

závisí na analýze CBA a nezbytných legislativních změnách. ERÚ by uvítalo, když by se 

plánovaného workshopu o projektu zúčastnili také představitelé regulačních orgánů V4. 

 

Aktuální informace o současném stavu využití propojovacího plynovodu Vel'ké Zlievce 

(SK) - Vecsés (HU)  

Regulátoři zemí V4 diskutovali o stavu využití propojovacího plynovodu mezi Slovenskem a 

Maďarskem. Obě strany se dohodly na pokračování včasné výměny informací v případě 

změn. 

 

Současný stav prací expertní skupiny pro vypracování společné analýzy a metodiky 

týkající se porovnání spotřebitelských cen pro konečné spotřebitele zemí V4  

Účastníci zopakovali své dřívější stanovisko, že současná metodika Eurostatu nebere do 

úvahy řadu komponent týkajících se spotřebitelských cen pro konečné spotřebitele. Účastníci 

vítají iniciativu, která vychází z přístupu zdola nahoru a která proto může lépe zohlednit 

bohatost vnitrostátních tarifních režimů. Všechny regulační orgány byly požádány o 

poskytnutí relevantních informací o cenách, experti rovněž předloží necenové aspekty (jako je 

např. kvalita dodávek). Zástupci regulačních orgánů V4 se shodli na potřebě a účelnosti další 

vzájemné spolupráce. 

 

 

V Bratislavě dne 25. května 2016 


