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Tranzitní dohoda ohledně ruského 
plynu přes Polsko nebude prodloužena 

Platnost tranzitní dohody mezi Ruskem a Polskem vyprší na konci tohoto měsíce a dle 

zástupců Gazpromu nebude obnovena. Polsko tím omezuje svou závislost na ruském plynu, 

který chce v budoucnu nahradit plynem z Norska a dovozem zkapalněného plynu ze zemí 

mimo Evropskou unii, především Spojených států. Informaci uvedla agentura Reuters. 

 

Dlouhodobá smlouva z 90. let o tranzitu ruského plynu plynovodem Jamal přes Polsko do 

Německa nebude prodloužena. Varšava dlouhodobě komentovala nevýhodnost kontraktu, 

který dle ní obsahoval příliš nízké tranzitní poplatky. Ačkoli ruský plyn bude přes Polsko 

prozatím proudit dál, není jisté, jak vysoké poplatky budou nyní ruské straně účtovány. 

Rusko si může po vypršení kontraktu rezervovat krátkodobou přepravní kapacitu 

u provozovatele polského plynovodu, společnosti Gaz-System. Ten na začátku měsíce 

května pořádal aukci na alokaci přepravní kapacity pro třetí kvartál letošního roku. Dle 

zástupců společnosti se povedlo jejich prostřednictvím zadat poměrně významnou přepravní 

kapacitu (asi 80 %). Účastníky, kteří v aukci zvítězili, však Gaz-System nezveřejnil. 

 

Rusko by teoreticky mělo mít přístup k dodatečné přepravní kapacitě po dokončení 

podmořského plynovodu Nord Streamu 2. To se očekává počátkem příštího roku, prozatím 

je ale stavba pozastavena, i kvůli americkým sankcím. Přítomnost ruské speciální lodi 

v oblasti však dává naději, že by pokládka posledních 160 km potrubí plynovodu mohla brzy 

pokračovat. V minulém týdnu však stavba nedostala výjimku od německého regulátora, což 

s největší pravděpodobností způsobí další zpoždění v uvedení plynovodu do provozu. 

 

Varšava opakovaně uvedla, že po roce 2022, kdy má skončit další dlouhodobá smlouva 

o dodávkách plynu, nebude již nakupovat žádný ruský plyn. Dle analytiků jsou neshody mezi 

Moskvou a Varšavou v souvislosti s dovozem plynu jen dalším produktem politického napětí 

mezi Ruskem a Evropou, které bylo vyvoláno především anexí Krymu v roce 2014. Očekává 

se, že vývoz Gazpromu do Evropy letos klesne přibližně o 17 % ve srovnání s rokem 2019. 

 

Polsko, které více než polovinu své poptávky pokrývá plynem z Ruska, nyní rozšiřuje LNG 

terminál v baltském Svinoústí, staví také plynovod spojující Polsko a Norsko. 

 

Zdroj: Anopress, NEWTON Media, a.s., www.oenergetice.cz, 19.05.2020 
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