
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

EKONOMICKÁ FAKULTA 

 

 

KATEDRA EVROPSKÉ INTEGRACE 

 

 

 

 

 

Bezpečnostní dimenze energetické politiky EU ve vztahu k Rusku 

The Security Dimension of the EU Energy Policy in the Relation to Russia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student:    Bc. Pavla Ejemová 

Vedoucí diplomové práce: Ing. Boris Navrátil, CSc. 

 

 

 

 

Ostrava 2013 



  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

Poděkování 

 

Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucímu práce Ing. Borisi Navrátilovi, CSc. 

a Ing. Martinovi Honovi, Ph.D. za věcné připomínky a cenné rady, jimiž přispěli k 

vypracování této diplomové práce. Děkuji oběma za odbornou pomoc a věnovaný čas.  



OBSAH 

1 ÚVOD ................................................................................................................................. 1 

2 LEGISLATIVNÍ ZAKOTVENÍ ENERGETICKÉ POLITIKY EU ........................... 3 

2.1 Vývoj energetické politiky od založení Evropských společenství ................................... 3 

2.2  Formování cílů a nástrojů energetické politiky v jednotlivých výzvách počátku  

 21. století ........................................................................................................................4 

2.2.1 Na cestě k evropské strategii pro bezpečnost zásobování energií ............................. 5 

2.2.2 Zelená kniha o energetické účinnosti ......................................................................... 5 

2.2.3 Evropská strategie pro udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou energii ....... 6 

2.2.4 Nová energetická politika EU .................................................................................... 7 

2.2.5 Energetická politika pro Evropu ................................................................................ 9 

2.2.6 Akční plán EU pro zabezpečení dodávek energie a jejich solidární využití ............ 10 

2.2.7 Lisabonská smlouva ................................................................................................. 11 

2.2.8. Zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu ....................................................... 13 

2.2.9 Energie 2020 ............................................................................................................ 14 

2.2.10 Energetický plán do roku 2050 .............................................................................. 14 

2.3 Energetická bezpečnost v kontextu vnějších energetických vztahů .......................... 15 

2.3.1 Energetická bezpečnost ............................................................................................ 16 

2.3.2 Vnější energetické vztahy ........................................................................................ 17 

2.3.2.1 Severní oblast .................................................................................................... 20 

2.3.2.2 Středomořská oblast .......................................................................................... 21 

2.3.2.3 Oblast Blízkého východu a Kaspická oblast ..................................................... 21 

2.4 Shrnutí legislativy energetické politiky .......................................................................... 22 

3 ENERGETICKÁ SPOLUPRÁCE EU - RUSKO ........................................................ 24 

3.1 Ekonomické postavení Ruska ......................................................................................... 24 

3.1.1 Zahraniční obchod Ruska ........................................................................................ 27 

3.1.2 Energetická politika Ruska ...................................................................................... 30 

3.1.2.1 Politika Gazpromu ............................................................................................. 32 

3.2 Vztahy EU – Rusko ........................................................................................................ 32 

3.2.1 Analýza závislosti EU na Rusku v sektoru plynu .................................................... 34 

3.2.1.1 Přehled finančních toků ..................................................................................... 41 

3.2.1.2 Identifikace rizik ............................................................................................... 42 

3.3 Shrnutí energetické spolupráce mezi EU a Ruskem ....................................................... 43 



4 POSOUZENÍ ALTERNATIV ZAJIŠTĚNÍ DODÁVEK ENERGIÍ DO EU ............ 45 

4.1 Diverzifikace zdrojů ....................................................................................................... 45 

4.1.1 Budování nových plynovodů ................................................................................... 46 

4.1.2 Dovoz zkapalněného plynu ...................................................................................... 49 

4.1.3 Břidlicový plyn ........................................................................................................ 50 

4.2 Predikce spotřeby a cen plynu ........................................................................................ 53 

4.3 Návrhy budoucnosti energetické politiky ....................................................................... 56 

4.4 Shrnutí alternativ v zajišťování dodávek plynu .............................................................. 60 

5 ZÁVĚR ............................................................................................................................. 62 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY .................................................................................. 65 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK  

SEZNAM GRAFŮ, TABULEK A OBRÁZKŮ  

PROHLÁŠENÍ O VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ DIPLOMOVÉ PRÁCE  

SEZNAM PŘÍLOH 



1 
 

 

1 ÚVOD 

Energetická politika je jednou z velmi důležitých oblastí, které ovlivňují formování 

a celkovou podobu dnešních mezinárodních vztahů. U jednotlivých států má vliv nejen 

na vytváření jejich zahraniční politiky, ale také politiky vnitrostátní. Zajištění dostatečného 

množství nerostných surovin se stalo pro státy strategickým úkolem z několika důvodů, 

například z důvodu podpory ekonomického růstu nebo pro zajištění odpovídající životní 

úrovně svých obyvatel. Energetická politika je také významným segmentem evropské 

integrace. Přestože energetika tvořila základ dvou ze tří smluv zakládajících Evropská 

společenství, původním cílem nebyla její koordinace či dokonce harmonizace, nýbrž snaha 

kontrolovat zdroje a nakládání s nimi v souvislosti s bezpečnostní situací po druhé světové 

válce 

Energetická bezpečnost se počátkem 21. století stala jedním z klíčových faktorů 

dalšího rozvoje. Nejde pouze o skutečnost, že energetika má odlišný význam pro zemi 

vyvážející a pro zemi dovážející energie, ale i o prosté zjištění, že pojmy jako závislost, 

diverzifikace či zásoby zemního plynu jsou různě vnímané termíny, kterým jsou udělovány 

odlišné významy a stupeň důležitosti.  

Problematika energetické spolupráce a bezpečnosti je jedním z nejdůležitějších 

a nejvíce diskutovaných témat současných vztahů mezi Evropskou unií a Ruskou federací. 

A jednou z nejdůležitějších otázek této vzájemné interakce je obchod se zemním plynem, 

proto se tato práce zaměří pouze na tuto surovinu. Je to dáno také tím, že Rusko je hlavním 

dodavatelem zemního plynu do EU.  

Evropská unie si hrozby, které plynou ze závislosti na energetických surovinách, 

uvědomuje a vychází z nich při sestavování jednotlivých výzev sekundárního práva 

a primárních smluv. Přestože diskuze nad rámcem efektivních vztahů s dodavateli energií, 

především zemního plynu, probíhá, stále je to politika 27 odlišných názorů členských států 

s odlišnou skladbou energetického mixu, ale také s různým stupněm vztahů s dodavatelskými 

zeměmi, nemluvě o odlišné energetické struktuře. Proto v této práci bude rozebírána 

jen skupina zemí, které si jsou geograficky blízké, a většina z nich je více než ze 70 % závislá 

na dodávkách zemního plynu z Ruska. Jedná se o Českou republiku, Slovensko, Polsko, 

Německo, Rakousko, Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko. 
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Cílem diplomové práce je zhodnocení energetické politiky v EU v její snaze 

diverzifikovat zdroje a v užším pojetí vymezit možnosti zmírnění energetické závislosti 

na Ruské federaci.  

Publikovaný výstup dále sleduje dílčí cíle, jako jsou zhodnocení dosavadních 

nejvýznamnějších toků zemního plynu do Evropské unie a nastínění předpokládaných 

budoucích směrů těchto toků v závislosti na energetické náročnosti a dynamice světové 

ekonomiky. Dále práce ověřuje hypotézu, jestli těžba z netradičních ložisek může změnit 

závislost Evropské unie na Ruské federaci.  

Práce je rozdělena do pěti kapitol. První kapitola obsahuje úvod k diplomové práci. 

V druhé kapitole se pojednává o podstatě legislativního zakotvení energetické politiky 

v primárním a sekundárním právu Evropské unie. Jsou zde také popsány vnější energetické 

vztahy mezi státy EU a hlavními dodavateli energetických surovin a oblasti jednotlivých 

energetických koridorů. V této kapitole je také vysvětlen pojem energetická bezpečnost.  

Ve třetí kapitole nazvané Energetická spolupráce EU – Rusko je nejprve 

charakterizována ruská ekonomika a její zahraniční obchod, včetně energetické politiky 

Ruské federace. Poté se kapitola zaměřuje na energetický vztah EU – Rusko a analýzu 

závislosti vybraných zemí EU. V závěru kapitoly jsou krátce přiblížena rizika plynoucí z této 

závislosti.  

Čtvrtá kapitola se zaměřuje na posouzení alternativ v zajištění dodávek plynu. 

V úvodu jsou uvedeny možnosti diverzifikace převážně plynoucí z návrhů Evropské unie. 

V další části jsou uvedeny predikce spotřeby plynu do budoucna a také významné scénáře 

budoucnosti energetické politiky v Evropě.  

Údaje použité v diplomové práci pocházejí z různých zdrojů. Převážně z odborných 

knih, tisku a internetových stránek relevantních k dané problematice. Pro výpočty závislosti 

na energetické surovině byly použity údaje, které jsou k dispozici na portálu Evropského 

statistického úřadu. Pro lepší srozumitelnost je diplomová práce doplněna o celou řadu 

tabulek a grafů. 

Teoretická část práce je založena na využití metody historické a popisné. V praktické 

části je pak použita zejména metoda komparace a indukce. 
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2 LEGISLATIVNÍ ZAKOTVENÍ ENERGETICKÉ POLITIKY EU 

Oblast energetiky spadá do oblasti působnosti Evropské unie a je řazena mezi sdílené 

politiky EU. Energetická politika dnes patří mezi klíčové politiky Evropské unie, avšak 

na rozdíl od zemědělské, dopravní či politiky životního prostředí, nebyla do vydání 

Lisabonské smlouvy pevně zakotvena v základních dokumentech Evropské unie.  

Bezpochyby nejdůležitější nástroj zajištění a udržení energetické bezpečnosti 

představuje energetická politika, která je vytvářena a ovlivňována aktéry jak na makro-, 

tak i mikroúrovni. Do energetické politiky vstupují různorodé zájmy nejen vládní, strategické 

a geopolitické, ale i čistě ekonomické a nezřídka velmi partikulární povahy, což se pak 

bezprostředně odráží i v jejich třech dimenzích, tj. ekonomické, ekologické a bezpečnostní.  

  2.1 Vývoj energetické politiky od založení Evropských společenství 

První zmínky o energetické politice najdeme v Pařížské smlouvě z roku 1951, která 

řešila založení Evropského společenství uhlí a oceli. Platnost této smlouvy vypršela 

31. prosince 2002 a jednalo se spíše o sblížení zakládajících zemí
1
 v průmyslové oblasti, 

a to konkrétně v oblasti uhlí a oceli. V roce 1957 pak bylo založeno Evropské společenství 

pro atomovou energii. Cílem Euratomu je koordinovat výzkumné aktivity v oblasti jaderné 

energie, vytvářet společný trh pro jaderné palivo a dohlížet na jaderný průmysl v členských 

zemích tak, aby byla zajištěna ochrana obyvatelstva. V roce 1967 došlo ke sloučení institucí 

Euratomu s institucemi ostatních evropských společenství. Spolupráce v oblasti atomové 

anergie měla také řadu předností: oživení evropské integrace, efektivní rozvoj nových zdrojů 

energií či kontrolu německého jaderného průmyslu. Ve druhé Římské smlouvě – Smlouvě 

o EHS není jediná kapitola, která by se věnovala energetické politice. Energetika je v této 

smlouvě zmíněna jen okrajově, a to v článku 3 a více v hlavě XV s názvem Transevropské 

sítě.  

K určitému posunu došlo v návaznosti na „ropný šok“ v roce 1973. Úspory energie 

byly cílem politiky Evropských společenství a členských států od první ropné krize v 1973, 

kdy se bezpečnost dodávek energie stala prvořadou oblastí zájmu a úspory energií byly 

důležitým prvkem strategie k omezení dovozu ropy, konkrétně v souvislosti s její vysokou 

cenou. Ve snaze omezit dopady ropné krize bylo následně přijato několik opatření a směrnic. 

Nejdůležitější z nich byly v roce 1974 Rezoluce o programu racionálního využívání energie, 

                                                           
1
 Francie, Německo, Itálie, Belgie, Nizozemí a Lucembursko 
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který byl základem pro rozvoj politiky úspor energie, a také program přijatý v roce 1975 – 

Program výzkumu a vývoje energie a alternativních energetických zdrojů. 

Roku 1980 formulovalo Společenství své cíle energetické politiky pro období do roku 

1990.  Mezi jednotlivé cíle patřilo např.: rozbití vazby mezi ekonomickým růstem a růstem 

spotřeby energie, omezení spotřeby ropy na úroveň, která nepřesáhla 40 % celkových 

energetických potřeb, zvyšování účinnosti spotřeby pevných paliv a jaderné energie 

při výrobě elektrické energie a využívání obnovitelných zdrojů energie.  

V roce 1986 byla přijata rezoluce Rady, která stanovila obecné cíle energetické 

politiky do roku 1995, která byla zaměřena především na otázky stability dodávek a cenovou 

stabilitu. V roce 1992 byla podepsána Maastrichtská smlouva o Evropské unii, která 

umožňovala určitý rozvoj aktivit v oblasti energetiky v rámci ustanovení o jednotném 

evropském trhu. Přesto, že si členské státy byly stále více vědomy potřeby řešit celou řadu 

problémů, pokusy začlenit kapitolu k energetice do primární legislativy byly neúspěšné 

jak v rámci dojednávání Maastrichtské, tak i Amsterodamské smlouvy. 

Ve smlouvách primárního práva EU, které následovaly, nebyla otázka právní báze 

energetické politiky Společenství dále řešena - její principy nadále spočívaly na Smlouvě 

o Evropském společenství pro atomovou energii a na množství ustanovení obsažených 

v kapitolách vnitřní trh a životní prostředí. V 90. letech byly také vydávány další strategie, 

bílé a zelené knihy k energetické politice. Jejich náplň lze shrnout do tří cílů energetické 

politiky: 

- ochrana životního prostředí, 

- bezpečnost dodávek energie, 

- a konkurenceschopnost odvětví. 

Poprvé byla energetika do primárního práva zařazena až v Lisabonské smlouvě 

(viz subkapitola Lisabonská smlouva). 

2.2  Formování cílů a nástrojů energetické politiky v jednotlivých 

výzvách počátku 21. století 

Blahobyt občanů Unie, průmyslu a ekonomiky závisí na bezpečné, udržitelné 

a dostupné energetice. Energetický problém je jedním z největších testů, které Evropa 

v novém století musí podstoupit. Legislativa energetické politiky EU ve 21. století se snaží 

přibližovat novým výzvám, které přináší jak postupné rozšiřování EU, tak také s tím 
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související změny, které je nutné provést například v oblasti integrace energetických trhů 

a bezpečnosti dodávek. Všechny tyto a další problémy jsou řešeny v jednotlivých 

energetických dokumentech, v této kapitole budou rozebrány pouze nejdůležitější z nich. 

2.2.1 Na cestě k evropské strategii pro bezpečnost zásobování energií 

V roce 2000 přijala Komise Zelenou knihu - Na cestě k evropské strategii 

pro bezpečnost zásobování energií s cílem zahájit diskuzi o geopolitických, ekonomických 

a environmentálních aspektech zajištění dodávek energie v EU. 

Z vývoje spotřeby ropných produktů a dostupnosti zdrojů ropy z minulých let 

vyplynulo, že EU bude i v budoucnu závislá na dovozech ropy ze zemí Středního východu, 

tedy z politicky nestabilní oblasti. V knize se dále píše, že pokud nebudou přijata zvláštní 

opatření, závislost EU na dovozu by mohla v roce 2020 dosáhnout až 90 % a potřeba EU bude 

pokryta z 50 % ze zemí OPEC
2
. 

Tato kniha byla předložena k diskuzi a na základě toho byly vytvořeny analýzy, 

z kterých lze konstatovat tyto závěry: 

- Závislost EU na vnějších zdrojích energie nezmění ani rozšíření, na základě prognóz 

v roce 2013 dosáhne závislost EU na dovozu energií 70 % celkové spotřeby, 

-  EU disponuje omezeným prostorem k ovlivňování podmínek zásobování energií, 

může jen intervenovat na straně poptávky, a to převážně podporou energetických 

úspor ve výstavbě a v sektoru dopravy,  

- EU není v postavení, ve kterém by mohla reagovat na problém klimatické změny 

a splnit své závazky, které plynou zejména z Kjótského protokolu (Eur-Lex, 2000).  

2.2.2 Zelená kniha o energetické účinnosti 

Tuto knihu vydala Evropská komise v konečném znění 22. června 2005. Nastiňuje 

budoucí politiku Evropské unie v oblasti úspor energií a posilování energetické účinnosti. 

Jejím obsahem je identifikace překážek, které vedou ke zlepšení energetické účinnosti. 

Tato zelená kniha tedy hledá slabiny, které v současné době brání prosazení nákladově 

efektivních opatření – například nedostatek vhodných pobídek, nedostatek informací, 

                                                           
2
 OPEC = Organizace zemí vyvážejících ropu. Jedná se o mezivládní organizaci sdružující 12 zemí exportujících 

ropu. OPEC koordinuje ekonomickou politiku členských zemí, a to zejména v oblasti vyjednávání s ropnými 

společnostmi ohledně objemu produkce a cen ropy. 
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nedostatek dostupných finančních mechanismů. Dále se tato zelená kniha snaží určit 

možnosti, jak lze tyto slabiny překonat, a navrhuje řadu klíčových akcí, které by bylo možné 

provést. Jako příklad lze uvést: 

 vytvoření ročních akčních plánů pro energetickou účinnost na vnitrostátní úrovni, 

 poskytování lepších informací obyvatelům, 

 zvýšení zdanění znečišťovatelům životní prostředí, 

 lepší zaměření státní podpory do oblastí, kde poskytuje pobídky k účinnému využívání 

energie, 

 nastartování používání nových energeticky účinných technologií, 

 použití nových nebo vylepšených finančních nástrojů na úrovni Společenství aj. 

Cílem této knihy je tedy určit možnosti a otevřít širokou diskusi o tom, jak lze 

uskutečnit nákladově efektivní úspory a zahájit proces rychlého vytvoření konkrétního 

akčního plánu, do kterého by byly zahrnuty akce na úrovni Společenství na vnitrostátní, 

regionální, místní a mezinárodní úrovni a na úrovni průmyslu a jednotlivých spotřebitelů, 

aby se zužitkovaly zjištěné možné úspory dosažitelné zvýšením energetické účinnosti.  

Iniciativa v oblasti energetické účinnosti má širší důsledky než jen pro samotnou 

energetickou politiku. Tvoří hlavní příspěvek ke snížení naší energetické závislosti na třetích 

zemích, zejména při vysokých a nestálých cenách ropy. Tato iniciativa také přispěje 

k dosažení cílů Lisabonské strategie, která má znovu nastartovat evropskou ekonomiku, a také 

bojovat proti změnám klimatu.  

Tato kniha také říká, že EU může podle závěrů mnoha studií uspořit nákladově 

efektivním způsobem nejméně 20 % ze své současné spotřeby energie, což představuje za rok 

částku 60 miliard eur, neboli současnou celkovou spotřebu energie Německa a Finska. Zelená 

kniha o energetické účinnosti byla jedním ze základních dokumentů a zdrojů pro formování 

nové energetické politiky EU. 

 2.2.3 Evropská strategie pro udržitelnou, konkurenceschopnou  

a bezpečnou energii 

Důvodem pro vydání tohoto dokumentu bylo zjištění, že je zapotřebí zavést opatření 

na zabezpečení stabilních dodávek energií. To pod dojmem jitých rizik - zejména rizik 
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nárůstu cen energií a rizik omezení jejich dodávek nebo výpadků. Zpráva si klade řadu 

otázek, na některé z nich předkládala návrhy, u jiných očekávala reakci členských států. 

V rámci Zelené knihy byly formulovány tři hlavní cíle evropské energetické politiky, 

které byly dále podrobně rozepsány: 

 Udržitelnost, jejíž dosažení vyžaduje rozvíjet konkurenceschopné obnovitelné zdroje, 

snížit poptávku po energii v Evropě a stát v čele celosvětového úsilí o zastavení změn 

klimatu a zlepšení kvality ovzduší v jednotlivých lokalitách. 

 Konkurenceschopnost, která vyžaduje zajistit, aby otevření trhu s energií přineslo 

prospěch spotřebitelům a hospodářství jako celku, zmírnit dopad vyšších 

mezinárodních cen energie na hospodářství EU a její občany a udržet Evropu na čele 

vývoje v oblasti energetických technologií.  

 Zabezpečení dodávek, které vyžaduje zbavit se vzrůstající závislosti EU na dovážené 

energii pomocí integrovaného přístupu, vytvoření rámce podporujícího příslušné 

investice, lepší vybavení EU pro řešení nouzových situací, lepší podmínky 

pro evropské energetické společnosti a zajištění přístupu k energii pro všechny občany 

a podniky.  

K dosažení přijatých cílů obsahuje zelená kniha soustavu nástrojů. Jedním z důležitých 

nástrojů je dotvoření vnitřního trhu EU s plynem a elektřinou, kde na tomto trhu s energií 

musí být zaručena spolehlivost dodávek a ochrana před riziky výpadků. Také je nutné začít 

plnohodnotnou diskuzi o diverzifikaci skladby zdrojů energie, která bude šetrná ke klimatu 

a slučitelná s lisabonskými cíli. Mezi nástroje je v knize dále řazen strategický plán 

pro energickou technologii, na jehož základě budou optimálně využívány zdroje v Evropě 

a pod který spadá zajištění společné vnější energetické politiky, která bude reagovat 

na problémy, které vyvolávají vysoké a nestabilní ceny energií (Svaz průmyslu a dopravy ČR, 

2009). 

2.2.4 Nová energetická politika EU  

Již na neformálním evropském summitu v Hampton Court v říjnu 2005 bylo 

na vrcholné politické úrovni otevřeno téma energetiky a byl požadován koordinovanější 

přístup v oblasti energetické politiky a přijetí společné energetické politiky. Na základě tohoto 

požadavku během rakouského předsednictví v první polovině roku 2006 v reakci 
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na předloženou Zelenou knihu
3
 a na vývoj událostí na energetických trzích

4
 Rakousko velmi 

aktivně přistoupilo k řešení problematiky energetické politiky EU a představilo návrh Nové 

energetické politiky pro Evropu a návrh závěrů Rady k fungování vnitřního trhu s energiemi 

v EU (MPO, 2006). 

Nová energetická politika pro Evropu je založena na třech základních pilířích, kterými 

jsou bezpečnost zásobování, konkurenceschopnost a udržitelnost. V jejich rámci definuje 

základní zásady, mezi které patří transparentnost a nediskriminace, soulad s pravidly 

hospodářské soutěže, povinnost veřejné služby, národní svrchovanost nad primárními zdroji 

energie a zajištění národních preferencí při volbě energetického mixu. 

Mezi jednotlivé priority Nové energetické politiky patří: 

- zajištění plné transpozice stávajících právních předpisů, 

- rozvoj analytických a kontrolních nástrojů, 

- stabilizace regulativního rámce pro elektřinu a zemní plyn, 

- zlepšení postupů investičního plánování a koordinace investic, zejména co se týče 

přeshraniční infrastruktury, 

- odstranění překážek pro využívání obnovitelných zdrojů 

-  a dialog s třetími zeměmi. 

Vyjádřením Komise k nové koncepci Energetické politiky byl předložený balík 

dokumentů z ledna 2007 označovaný jako tzv. energetický balíček. Tento balíček Evropské 

komise tvoří devět vzájemně souvisejících dokumentů, které společně představují nový 

koncepční rámec energetické politiky EU pro následující desetiletí. Nejdůležitějším, 

rámcovým dokumentem je Akční plán Energetická politika pro Evropu, který je také uváděn 

jako první historický přezkum energetické politiky (viz v další kapitole). 

Základními pilíři nové energetické politiky, které vycházejí z hlavních požadavků 

zmiňované Zelené knihy, jsou: 

- boj proti změně klimatu, 

- snížení vnější závislosti EU na energetických dodávkách ropy a zemního plynu, 

                                                           
3
 V té době se reagovalo na Zelenou knihu – Evropská strategie pro udržitelnou, konkurenceschopnou 

a bezpečnou energii, která byla vydána v březnu 2006 
4
 Jednalo se především o „plynovou krizi“ v lednu 2006 mezi Ruskem a Ukrajinou před jarními volbami 

na Ukrajině. Možné opakování podobných situací potvrdil rusko-běloruský spor z ledna 2007 vedoucí 

k přerušení dodávek ropy směřujících do zemí EU ropovodem Družba. 



9 
 

- podpora konkurenceschopnosti. 

Jako strategický cíl nové energetické politiky Komise navrhuje: 

- do roku 2020 v rámci mezinárodního vyjednávání omezit emise skleníkových plynů 

ve vyspělých zemích o 30 % ve srovnání s rokem 1990. Do roku 2050 je pak nutné 

snížit celosvětové emise skleníkových plynů až o 50 % (ve vyspělých zemích o 60-

80%), 

- jednostranný závazek EU, bez ohledu na výsledky mezinárodních vyjednávání, 

dosáhnout do roku 2020 alespoň 20 % snížení emisí skleníkových plynů ve srovnání 

s rokem 1990. 

Potřeba čelit hrozbě klimatických změn se stává prioritou politiky EU v oblasti 

energetiky, což dokazuje výše zmíněný strategický cíl, který je navržen pouze v jednom ze tří 

základních pilířů -  v oblasti boje proti změně klimatu (Evropská komise, 2007). 

2.2.5 Energetická politika pro Evropu 

Energetická politika pro Evropu z ledna 2007 je balík dokumentů, který je také často 

označován jako první strategický přezkum energetické politiky EU. Tento dokument navazuje 

na ostatní a v podstatě kopíruje návrhy uvedené v Zelené knize pro energii. Změna je pouze 

v tom, že se rozšiřují témata inovací při výrobě energie a zavádí se samostatná kapitola 

"Budoucnost jaderné energetiky". 

Evropská unie v dokumentu poukazuje na vážná rizika, pokud jde o budoucí dodávky 

energií a jejich cenu, důvody jsou následující:  

- rizika nárůstu cen energií ze zvyšující ze světové poptávky, dále z možnosti 

vyčerpávání zdrojů a z rizik souvisejících s tím, že se dovozy realizují částečně 

z regionů ohrožených nestabilitou, 

- rizika omezení dodávek nebo výpadků v důsledku zanedbané energetické 

infrastruktury, 

- závislost EU na dovozech stále roste. Nebudeme-li schopni posílit nebo efektivně 

využívat domácí zdroje, bude v příštích 20 až 30 letech přibližně 70 % energetických 

požadavků (v porovnání s 50 % v současné době) uspokojováno dovozem, 
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- paralelním problémem je obava ze změny klimatu v důsledku emise skleníkových 

plynů, což vede k modifikaci postupů týkajících se získávání energie. 

V přezkumu je také psáno o vnější energetické politice. EU musí rozvíjet fungující 

vztahy v energetice se všemi svými mezinárodními partnery, na základě vzájemné důvěry, 

spolupráce a vzájemné provázanosti. To obnáší zeměpisné rozšíření vztahů a jejich 

prohloubení na základě dohod obsahujících podstatná energetická ustanovení. Přezkum z této 

oblasti vychází z dokumentů Evropské komise - Vnější politika pro zajištění energetických 

zájmů Evropy, z června 2006, a z navazujícího dokumentu - Vnější vztahy v oblasti energie – 

od zásad k opatřením (viz subkapitola Energetická bezpečnost v kontextu vnějších 

energetických vztahů) 

V návaznosti na dokument Energetická politika pro Evropu byl na Evropské radě 

8. a 9. 3. 2007 přijat Akční plán pro energetiku pro období 2007-2009, čímž byly výše 

uvedené cíle a opatření oficiálně stvrzeny. Evropská unie tak získala poprvé ucelený soubor 

energetické politiky na evropské úrovni, byť v rámci sekundárního práva (Eur-lex, 2007). 

2.2.6 Akční plán EU pro zabezpečení dodávek energie a jejich  

solidární využití 

Tento tzv. druhý strategický přezkum byl vydán z důvodu revize předchozích opatření 

v listopadu 2008 Evropskou komisí. Jeho hlavní náplní je, že sleduje současně tři hlavní cíle, 

a to je zabezpečení dodávek energie a jejich solidární využití členskými státy, boj proti změně 

klimatu a hospodářský růst EU. Solidární využívání energie v Evropě souvisí také s tím, 

že narušování zásobování energií v jednom státě EU znamená narušení zásobování v celé EU. 

Přezkum zmiňuje také nutnost prozkoumat veškeré možnosti oceánů a moří členských států, 

pokud jde o výrobu energie. Hlavní prioritou je zajistit přijetí a rychlé provedení balíčků cílů 

označované jako „20-20-20“
5
, kterých je nutné dosáhnout do roku 2020. Jako doplněk tohoto 

druhého strategického přezkumu Komise navrhuje Akční plán EU pro zabezpečení dodávek 

energií a jejich solidární využití, který doplňuje dosud předložená opatření, aby se zajistilo 

dosažení všech tří klíčových cílů EU v oblasti energetiky. Komise navrhla pět bodů akčního 

plánu EU pro zabezpečení dodávek energie a jejich solidární využití, které jsou zaměřeny na - 

potřebnou infrastrukturu a diverzifikaci dodávek energie, vnější vztahy v oblasti energetiky, 

                                                           
5
 Snížit emise skleníkových plynů o 20 %, zvýšit podíl obnovitelných energetických zdrojů na výrobě energie na 

20 % oproti současným 8,5 % a zlepšit energetickou účinnost o 20 %, to vše do roku 2020. 
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zásoby ropy a zemního plynu a mechanismy pro reakci v krizových situacích, energetickou 

účinnost a co nejlepší využití domácích energetických zdrojů EU. V těchto pěti oblastech je 

potřeba zintenzivnit práci, aby se v budoucnosti mohla EU vydat směrem k bezpečnějším 

a udržitelným dodávkám energie a aby se zamezilo riziku krize v celé Evropské unii. 

Dlouhodobé zabezpečení dodávek energie je problémem u fosilních zdrojů, jako je 

ropa a plyn. Stále více se připouští, že světová produkce jen těžko překročí 100 milionů barelů 

denně, přičemž potřeby se odhadují na 120 milionů barelů denně v roce 2030. Zmiňuje, 

že v příštím desetiletí hrozí rozsáhlá krize. Navíc se tímto strategickým přezkumem 

energetické politiky činí první kroky k další fázi evropské energetické politiky, která bude 

brát v potaz problémy, jimž budeme pravděpodobně v této oblasti čelit mezi roky 2020 

a 2050, a která zahájí proces stanovování reakce EU na tyto dlouhodobé problémy (Evropský 

parlament, 2009). 

2.2.7 Lisabonská smlouva 

Touto smlouvou, která vstoupila v platnost 1. 12. 2009, byla poprvé včleněna 

energetická politika EU do primárního práva Evropské unie. Energetice je věnována hlava 

XXI Smlouvy o fungování Evropské unie, ale je také zmiňována třeba v článcích o životním 

prostředí a transevropských sítích. Lisabonská smlouva vymezuje zvláštní kapitolu 

pro energetiku v zakládajících smlouvách EU, a tím je konečně uznána její důležitost. 

Od vstupu této smlouvy v platnost EU disponuje jasně stanovenými pravomocemi a vyhovuje 

všeobecným cílům členských států v otázkách energetiky. Mezinárodní situace a vývoj 

problematiky související s energetikou ukázaly, do jaké míry je evropská energetická politika 

důležitá.
6
 To že je energetika součástí Lisabonské smlouvy, je nejefektivnější způsob, 

jak zareagovat na problémy vztahující se k ochraně životního prostředí, k zabezpečení 

dodávek energie či k dialogu se zeměmi vyrábějícími energii (Eur-lex, 2007). 

Ve zvláštní kapitole věnující se energetice jsou definovány hlavní pravomoci a obecné 

cíle energetické politiky, jako je fungování trhů s energií, zabezpečení dodávek, energetická 

účinnost a úspory energie, rozvoj nových a obnovitelných zdrojů energie a propojení 

energetických sítí. Nově se zavádí zásada solidarity, která znamená, že pokud bude některý 

                                                           
6
 Přijetí Lisabonské smlouvy předcházela tzv. plynová krize začátkem roku 2009. Rusko zastavilo veškeré 

dodávky zemního plynu přes ukrajinské území do Evropy. Rusko se dlouhodobě nemohlo dohodnout 

s Ukrajinou na ceně této komodity, Ukrajina nechtěla přistoupit na tržní ceny plynu. S potížemi s nižšími nebo 

žádnými dodávkami plynu se v té době potýkala řada evropských zemí. 
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členský stát čelit vážným potížím, pokud jde o zásobování energií, ostatní členské státy mu 

pomohou zajistit potřebné dodávky. Na jednu stranu tato úprava potvrzuje schopnosti 

Evropské unie přijmout opatření ke snížení hrozeb a rizik energetické bezpečnosti a může 

do budoucna představovat důležitý základ pro získání politické podpory k rychlejšímu 

prosazování preventivních opatření. Zároveň se mechanismus solidarity odráží ve snaze 

o intenzivnější vzájemnou spolupráci, jež by měla napomoci vypořádat se s krizovými 

situacemi, kdy energetické dodávky z určitého zdroje mohou být po nějakou dobu značně 

omezeny nebo i úplně pozastaveny. Na základě tohoto ustanovení bude mít Rada EU, 

na základě návrhu Evropské komise, pravomoc ve zvláštních případech zasáhnout 

do pravomoci členských států a rozhodovat o opatřeních přiměřených dané hospodářské 

situaci, což může znamenat, že v případě krize můžou být členské státy požádány 

o poskytnutí dodávek energie jiným členským státem (Binhack, Tichý, 2011). 

V oblasti vnější činnosti Lisabonská smlouva zavedla několik významných změn, 

které by mohly mít vliv na unijní energetickou politiku. Zároveň smlouva nabízí nové 

prostředky reprezentace ve vnějších vztazích, které ještě více podpoří unijní energetickou 

spolupráci a dialogy s nečlenskými státy a regiony. K posílení rozvoje společné vnější 

politiky, a tím i zajištění koherence a jednoty Evropské unie ve vnějších vztazích, došlo 

především v souvislosti s vytvořením pozice předsedy Evropské rady a nového postu 

Vysokého představitele pro zahraniční otázky a bezpečnostní politiku, který vznikl sloučením 

funkce Vysokého představitele pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku a komisaře 

pro vnější vztahy. V neposlední řadě Lisabonská smlouva vůbec poprvé v unijní smlouvě 

odkazuje na Evropskou politiku sousedství, čímž signalizuje uznání důležitosti vnějších 

vztahů Evropské unie se sousedními státy. Tato otázka má zásadní význam, neboť pokrok 

v mezinárodních vztazích a snížení napětí v tranzitních a producentských zemích jsou 

klíčovým předpokladem pro úspěšnou strategii Evropské unie zaměřenou na snižování 

energetické zranitelnosti a „vydíratelnosti“ ze strany jednoho státu (Binhack, Tichý, 2011). 

Lisabonská smlouva také zařadila energetiku a energetickou bezpečnost do tak 

zvaných sdílených kompetencí, které smlouva zavádí. To bylo po přijetí smlouvy také velmi 

diskutovaným tématem, jelikož energetické otázky jsou tradičně hájeny národními státy, které 

je považují za příliš důležité a příliš spojené s otázkami národní bezpečnosti na to, aby byly 

ochotny přenechat jejich řízení nadnárodní úrovni. Jak už bylo řečeno výše, EU si vymezila 

cíle v oblasti energetiky přímo do Lisabonské smlouvy. To vše bez dotčení toho, jakým 

způsobem státy využívají domácí energetické zdroje, či jak si tvoří svůj energetický mix. 
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Právně závazné akty tak může vytvářet Unie i členské státy. Proto by je nemělo ohrozit, že je 

energetika nově zavedena mezi sdílené pravomoci EU. Také v Lisabonské smlouvě platí, 

že pokud by se navíc mělo rozhodovat o fiskálních otázkách v energetice, tak je požadováno 

jednomyslné hlasování Rady po konzultaci s Evropským parlamentem.  

Dalo by se říci, že Lisabonská smlouva spíše kodifikuje stávající stav, než aby 

ho zásadně měnila. Už před smlouvou EU disponovala poměrně výraznými pravomocemi 

týkajícími se energetiky, ať už získanými v souvislosti s aktivitami v oblasti společného trhu, 

vnějších vztahů a environmentálních otázek (Global Politics, 2010). 

2.2.8. Zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu 

Cílem tohoto nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 20. října 2010 

o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu je zaručit bezpečnost dodávek 

zemního plynu zajištěním preventivních opatření a koordinované reakce na konkrétní 

narušení dodávek a obstarat řádné a nepřetržité fungování vnitřního trhu s plynem. Nařízení 

vytváří společný rámec, v němž je zabezpečení bezpečnosti dodávek plynu společným 

úkolem plynárenských podniků, členských států EU a Komise. Také zavádí transparentní 

mechanismy v duchu solidarity, které umožňují koordinovat přípravu a reakci na stav nouze 

jak na úrovni členského státu, tak regionu a Unie.  

Spotřeba plynu v Evropě v průběhu posledních deseti let rychle rostla. Se snížením 

domácí těžby vzrostl ještě rychleji dovoz plynu, čímž vznikla vyšší závislost na dovozu 

a potřeba zabývat se otázkami zajištění bezpečnosti jeho dodávek. 

Nařízení ve svém obsahu zmiňuje i plán nouze, pokud dojde k narušení dodávek 

plynu. Plán pro stav nouze obsahuje opatření, která se mají přijmout ke zmírnění dopadu 

narušení dodávek plynu nebo k jeho odstranění. Nařízení definuje tři hlavní krizové úrovně - 

úroveň včasného varování, úroveň výstrahy a úroveň stavu nouze. Plán pro stav nouze musí 

odrážet tyto zmíněné krizové úrovně. Komise je v případě stavu nouze na úrovni Unie nebo 

na regionální úrovni oprávněna požádat příslušný orgán, aby jí neprodleně poskytl 

přinejmenším informace o předpokládaných a již provedených opatřeních na zmírnění stavu 

nouze. 

Nařízení zřizuje také Koordinační skupinu pro otázky plynu, která má usnadnit 

koordinaci opatření v oblasti zabezpečení dodávek plynu. Komise konzultuje se skupinou 
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otázky zabezpečení dodávek plynu. Skupina se skládá ze zástupců členských států, zejména 

jejich příslušných orgánů, Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů, 

Evropské sítě provozovatelů plynárenských přepravních soustav, subjektů zastupujících 

dotyčné odvětví a ze zástupců relevantních odběratelů. 

2.2.9 Energie 2020 

 Jednou z posledních iniciativ představuje sdělení Komise z listopadu 2010 s názvem 

Energie 2020. Strategie pro konkurenceschopnou, udržitelnou a bezpečnou energetiku. 

Sdělení „Energie 2020“ vymezuje nejvýznamnější cíle energetiky na příštích deset let: 

1) snížení energetické spotřeby a zvýšení energetické efektivity,  

2) zvýšení konkurenceschopnosti trhu s energiemi a další posílení jeho integrace, 

což s sebou nese infrastrukturní plány, především dokončení celoevropské rozvodné 

sítě spojující členské státy,  

3) zabezpečení energetických dodávek a zvýšení ochrany spotřebitele,  

4) důraz na inovace a rozvoj nových technologií v energetice,  

5) problematika vnější dimenze energetických vztahů s důrazem na státy sousedící s EU 

(Binhack, Tichý, 2011). 

Komise navrhuje zaměřit své iniciativy na dvě odvětví s největším potenciálem 

energetických úspor - dopravu a stavby. Veřejný sektor by měl při nakupování práce, služeb 

a produktů brát ohled na energetickou účinnost. V průmyslovém odvětví by k investicím 

do energeticky méně náročných technologií měly společnosti motivovat certifikáty 

energetické účinnosti (Svaz průmyslu a dopravy ČR, 2009).  

2.2.10 Energetický plán do roku 2050 

Už ve druhém strategickém přezkumu se začaly tvořit plány v oblasti energetiky 

do roku 2050. V prosinci roku 2011 byla již zveřejněna zpráva o tomto plánu Evropskou 

komisí s názvem Bezpečná, konkurenceschopná a nízkouhlíková energetika je možná. 

Komisař pro energetiku Günther Oettinger v Bruselu dne 15. prosince 2011 uvedl: 

„Náš systém bude bezpečný, konkurenceschopný a dlouhodobě udržitelný pouze s novým 

energetickým modelem. V současnosti disponujeme evropským rámcem pro přijetí 

potřebných politických opatření, která mají zajistit správné investice.“ 
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V tomto energetickém plánu do roku 2050 zkoumá Komise úkoly, vyplývající 

ze splnění cíle dekarbonizace EU při současném zabezpečení dodávek energie 

a konkurenceschopnosti. Tento plán přináší několik prvků, které jsou klíčové pro výsledky 

do budoucna, jako např.: dekarbonizace energetického systému, která je, jak se zjistilo 

technicky a ekonomicky proveditelná; rozhodující pro budoucnost bude energetická účinnost 

a obnovitelné zdroje energie – scénáře v této oblasti rovněž ukazují, že elektřina bude hrát 

větší úlohu než nyní. Dále je poukazováno, že včasné investice jsou levnější a že je důležité 

o investicích do infrastruktury v budoucnu rozhodnout už nyní. Důležité je také omezit 

zvyšování cen, a to by měly zajistit investice provedené nyní, které připraví půdu pro nejlepší 

možné ceny v budoucnosti. Ceny elektřiny do roku 2030 s nejvyšší pravděpodobností 

porostou, ale posléze mohou klesnout díky nižší ceně dodávek, úsporným politikám 

a dokonalejším technologiím. A nakonec jsou potřebné úspory z rozsahu, kde se společným 

evropským přístupem dosáhne nižších nákladů a zabezpečení dodávek. K němu patří 

i společný trh s energií, který by měl být dokončen do roku 2014. 

Hlavním cílem plánu je dosáhnout nízkých emisí uhlíku do roku 2050
7
 a současně 

zvýšit konkurenceschopnost Evropy a bezpečnost dodávek energie. Na tento plán mají 

navázat v příštích letech další iniciativy politiky v konkrétních oblastech energetiky, jako 

návrhy týkající se vnitřního trhu, energie z obnovitelných zdrojů a jaderné bezpečnosti.  

Energetický plán do roku 2050 je posledním z plánů, které Komise připravila pro jednotlivá 

odvětví, a zaměřuje se na energetiku jako celek (Eur-lex, 2011).  

2.3  Energetická bezpečnost v kontextu vnějších energetických vztahů 

V této podkapitole bude rozebrán základní přehled energetických vztahů v Evropě. 

Nejdříve bude podrobně vysvětlen termín energetická bezpečnost, který tvoří základ celé 

diplomové práce. Pro přehlednost bude práce zaměřena jen na jednu klíčovou energetickou 

surovinu, a to zemní plyn. Zemní plyn byl vybrán z důvodu, že Evropa je na této surovině 

nejvíce závislá.  Pozornost v této části bude věnována i jednotlivým plynovým koridorům – 

existujícím, budovaným i plánovaným.  

 

                                                           
7
 EU se zavázala do roku 2050 snížit emise skleníkových plynů o 80–95 % oproti úrovni z roku 1990 v rámci 

nezbytného snižování emisí ve vyspělých zemích jako celku. 
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2.3.1 Energetická bezpečnost 

Energetická bezpečnost a její zajištění v Evropě vystupují jako téma mezinárodní 

politiky již v průběhu druhé světové války, v té době se mnohé země potýkaly s nedostatkem 

surovin, zejména ropy. Termín energetická bezpečnost se významněji objevil v době 

tzv. ropných šoků v 70. letech 20. století. V tomto období se jednalo zejména o zajištění 

diverzifikace zdrojů a přepravních tras, dalším problémem pak byla nestabilita světových trhů 

a fluktuace ceny ropy. Dalšími milníky ve formování evropské energetické bezpečnosti byly 

válka v Perském zálivu na počátku 90. let a následné stmelení členů ropného kartelu OPEC 

a americká invaze
8
 do Iráku v roce 2003. Energetická závislost se tedy od 90. let stala 

významným politickým a bezpečnostním tématem (Waisová a kol., 2008). 

Definic energetické bezpečnosti je více, ale stále není tento pojem jednoznačný 

a nadále pokračují debaty nad jeho vymezením. V rozvinutých ekonomikách se nejčastěji 

používá definice Mezinárodní energetické agentury
9
, která energetickou bezpečnost 

vysvětluje jednoduše jako přístup k dostatečnému množství spolehlivé energie za přijatelnou 

cenu a s ohledem na životní prostředí. 

Evropská komise definuje termín energetická bezpečnost takto: „bezpečné dodávky 

zajišťují blahobyt občanů a náležité fungování ekonomiky, za nepřerušení fyzické dostupnosti 

energetických produktů na trhu za cenu, která je dostupná pro všechny spotřebitele, 

za současného respektování životního prostředí a směřování k udržitelnému rozvoji.“ Z tohoto 

textu vyplývá, že Evropská komise spojuje se závislostí na vnějších zdrojích určitá rizika, 

která je třeba minimalizovat (Eur-lex, 2000).  

Význam dostupnosti energetických zdrojů a jejich vztah k ekonomickému rozvoji je 

dnes stále značný, zvyšování poptávky po energiích přispívá k dalšímu soupeření o přístup 

k energetickým zdrojům. Energetický sektor v sobě nese velká rizika a nejisté předpovědi 

budoucí spotřeby s sebou přinášejí nutnost přizpůsobovat energetické politiky a strategie 

různým vývojovým scénářům.   

Možnost substituce energetických zdrojů je jedním z aspektů energetické bezpečnosti. 

Právě environmentální cíle Evropské unie mohou sloužit jako příklad takové substituce. 

                                                           
8
 Válka v Iráku- je označení pro konflikt, který zahájil vpád vojsk skupiny států vedených USA do Iráku v roce 

2003 a skončil 15. prosince 2011. Skutečné příčiny války (poté, co se tvrzení o zbraních hromadného ničení v 

rukou iráckého režimu a jeho údajné podpoře al-Káidě neprokázala jako pravdivá), stejně jako průběh americké 

okupace, zůstávají předmětem sporu. 
9
 Mezinárodní energetická agentura (IEA)- vznikla r. 1974.  Jejími členy je 28 států a 19 z nich je z EU. 
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V rámci EU získává zemní plyn větší podíl na produkci elektrické energie na úkor uhlí, je to 

z důvodu, že uhlí velmi znečišťuje životní prostředí a ze strany EU je vyvíjen tlak na členské 

země s podstatným podílem uhlí v energetickém mixu na snížení jeho významu 

až na minimum nezbytné k udržení energetické bezpečnosti. Tato politika však může vést 

některé státy k prohlubování jejich importní závislosti na zemním plynu ze zemí mimo EU. 

Vzhledem k dlouhodobé předpovědi rostoucí spotřeby a klesající těžby v zemích EU vyplývá, 

že téma energetické závislosti jako klíčového faktoru energetické bezpečnosti EU bude 

nabývat na významu (Binhack, Tichý, 2011). 

Evropská unie je účastníkem Kjótského protokolu
10

, což ji zavazuje snížit emise CO2 

na úroveň roku 1990. Tento závazek komplikuje zajištění energetické bezpečnosti, neboť 

omezuje členské země ve využívání některých energetických zdrojů. Nejvýznamněji je tato 

skutečnost patrná ve využívání fosilních paliv, konkrétně uhlí. Mezi energetické zdroje, které 

by umožnily členským zemím EU dodržet závazky Kjótského protokolu, patří jaderná 

energie, energie z obnovitelných zdrojů
11

 a zemní plyn. Většina členských zemí je závislá 

na dovozu zemního plynu ze třetích zemí, protože ložiska plynu se nacházejí jen v několika 

evropských zemích. Poměrně významná část spotřeby zemního plynu je pokryta 

mezievropským obchodem, převážně s Norskem. S rozvojem nových technologií, které 

respektují požadavky Kjótského protokolu, se spotřeba zemního plynu meziročně zvyšuje 

o více než 3 % a norská těžba v žádném případě nepokryje rostoucí požadavky. Dalšími 

současnými zdrojovými regiony jsou Ruská federace a země severní Afriky. Ve střednědobé 

perspektivě by se zdrojových regionem měla stát i oblast Kaspického moře a Středního 

východu (Waisová, 2008). 

2.3.2 Vnější energetické vztahy 

Vnější dimenzi energetické politiky upravuje dokument s názvem Vnější politika 

pro zajištění energetických zájmů Evropy. Dokument byl předložen Radě EU v červnu 2006 

a je reakcí na Zelenou knihu pro udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou energii. 

Dokument se věnuje tomu, jakým způsobem mohou být vnější vztahy, včetně společné 

zahraniční a bezpečnostní politiky, účinněji využity při sledování našeho společného cíle, 

                                                           
10

 Na Kjótském protokolu se dohodli zástupci 159 zemí, kteří se v prosinci 1997 sešli na Summitu OSN o 

změnách klimatu v japonském Kjótu. Protokol byl přijat 11. prosince 1997 a vstoupil v platnost 16. února 2005. 

Naplněním Kjótského protokolu měly být v letech 2008 až 2012 sníženy celkové světové emise oxidu uhličitého 

a dalších skleníkových plynů v průměru o 5,2 procenta v porovnání s rokem 1990. 
11

 Mezi obnovitelné zdroje energie patří např. vodní, větrná a solární energie a biomasa. 
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a sice zabezpečení spolehlivých toků cenově dostupné a z hlediska životního prostředí 

udržitelné energie (Evropská komise, 2006).  

Na předcházející dokument navázal další, publikovaný Evropskou komisí a určený 

Evropské radě, dokument s názvem Vnější vztahy v oblasti energie – od zásad k opatřením 

z října 2006. V tomto dokumentu jsou oproti tomu předchozímu doporučení, jejichž splnění 

významně přispěje k naplnění cílů stanovených v Zelené knize z roku 2006. Jedním z nich je 

požadavek na soudržnost energetické politiky s ostatními politikami, do kterého je řazeno 

dokončení vnitřního trhu s energiemi, zajištění velkého množství investic na budování 

energetické infrastruktury, zvýšení energetické účinnosti a podpora rozvoje a používání 

obnovitelných zdrojů energií. Jedním z dalších je doporučení týkající se energetické 

spolupráce EU s třetími zeměmi. Značná část dokumentu se věnuje vztahům EU –Rusko 

(Eur-lex, 2006).  

Tabulka č. 2.3: Dodavatelé zemního plynu do EU v roce 2011, včetně významných 

unijních dodavatelů plynu 

 

Zdroj: Eurostat, 2013. Vlastní zpracování a výpočty. 

Následující oddíl poskytuje základní přehled vztahů týkající se dodávek zemního 

plynu. Zatímco produkce zemního plynu uvnitř Evropy bude klesat, spotřeba má a bude mít 

opačný trend. Evropská unie stojí tedy před výzvou pokrýt zvýšenou poptávku dodávkami 

zvenčí, diverzifikovat zdroje a investovat do vzájemného propojení členských států, jako 

ochrany před neplánovanými výpadky jednoho zdroje. Dlouhodobě dominují dodávkám 

zemního plynu do EU tři země: Rusko, Norsko a Alžírsko, jak můžeme také vidět v tabulce 

č. 2.3, která zobrazuje dodavatele zemního plynu do EU a významné dodavatele 

 TJ % 

Celkem  16 366 606 100 

Rusko 4 101 546 25,1 

Norsko 3 715 398 22,7 

Alžírsko 1 767 006 10,8 

Nizozemí 1 747 114 10,7 

Katar 1 485 596 9,1 

Nigérie 589 290 3,6 

VB 394 799 2,4 

Egypt 158 134 1,0 

Libye 92 597 0,6 

Ostatní 2 315 126 14,2 
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intrakomunitárního obchodu s plynem. Ruská federace dodala v roce 2011 do EU více než ¼ 

importovaného plynu. Norsko je také významným dodavatelem plynu do EU a podílí se na 

celkovém importu této komodity 22, 7 %. Plyn z Alžírska tvoří 10,8 % dovozu plynu do EU.  

Mezi další významné dodavatele importující plyn do Evropské unie patří Katar, Nigérie, 

Egypt a Libye. Významnými dodavateli plynu jsou také některé členské státy EU, jedná se 

především o Nizozemí a Velkou Británii. Nizozemí vyváží více než 50 % svého vytěženého 

plynu, mezi nejvýznamnější odběratele patří Německo, Itálie, Belgie, Francie a Švýcarsko. 

Na celkovém importu plynu v zemích Evropské unie se podílí více než 10 %. Velká Británie 

nedisponuje takovými zásobami jako třeba Norsko nebo Nizozemí, navíc v posledních 

desetiletích její produkce mírně klesá. Na celkovém dovozu v členských zemích EU se podílí 

2,4 %. 

 Z hlediska tématu této práce jsou nejdůležitější vztahy EU s Ruskem, které budou 

podrobně rozebrány v 3. kapitole. Zařazení a rozdělení zemí disponujících plynem se bude 

držet přehledu tranzitních koridorů v tabulce 2.4. 
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Tabulka č. 2.4: Přehled tranzitních koridorů se zemním plynem 

Koridor 
Zdrojové 

země 
Plynovody a koridory 

Přepravní 

kapacita (bcm/y) 

Východní koridor Rusko 

Jamal I 

Bratrství (západní hranice 

Ukrajiny) 

Jihozápadní hranice Ukrajiny 

Blue Stream 

Západní hranice Běloruska 

Rusko – Finsko 

Nord stream 

South Stream 

214 

Severní koridor Norsko 

Norpipe 

Vesterled 

Europipe I 

Europipe II 

Franpipe 

Zeepipe I 

Zeepipe IIA 

Zeepipe IIB 

Langeled 

182 

Středomořský koridor Alžírsko, Lybie 

Trans – Med 

Maghreb – Europe 

Green Stream 

MedGaz 

Galsi (2014) 

64,5 (72,5 od roku 

2014) 

Čtvrtý (jižní) koridor 

Ázerbájdžán, 

Irák, Irán, 

Turkmenistán, 

Egypt 

BTE 

Nabucco (plán.) 

Transkaspický plynovod (plán) 

ITGI (plán.) 

AGRI (plán.) 

31 (Nabucco) 

15 (ITGI) 

Zdroj: Energetická bezpečnost ČR a budoucnost energetické politiky EU, P. Binhack, L. Tichý. Vlastní 

zpracování, 2012. 

2.3.2.1 Severní oblast  

Norsko je velmi významným dodavatelem zemního plynu do Evropy, od roku 2001 

do roku 2009 se podíl tohoto státu na dovozu zemního plynu do EU-27 zvýšil z 22,8 % 

na 30,7 %, zatímco podíl Ruska poklesl. Produkce zemního plynu v Norsku dosáhla v roce 

2011 101,3 mil. scm oe 
12

. Podle statistik produkce v roce 2012 dále rostla, i když byla v létě 

2012 poznamenána rozsáhlou stávkou personálu na polovině všech těžebních věží. Největším 

odběratelem norského plynu je Německo. 

V 70. letech Norsko uvedlo do provozu plynovody Norpipe do německého Emdenu 

a Vesterled do St. Fergusu ve Velké Británii. Od 90. let byly postaveny další čtyři plynovody 

do kontinentální Evropy, konkrétně do Belgie, Francie a další dva do Německa. V novém 

                                                           
12

 tzn. ropný ekvivalent – energetická jednotka. Ropný ekvivalent používají jako jednotku například ropné 

společnosti, kterým slouží k převedení velikosti zásob ropy a zemního plynu na jediné číslo 
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tisíciletí byl uveden do provozu plynovod Langeled z Norska do Velké Británie 

(Binhack, Tichý, 2011).  

2.3.2.2 Středomořská oblast  

Alžírsko je největším producentem zemního plynu na africkém kontinentu, více než 

čtyři pětiny rozlohy Alžírska zaujímá Sahara, pod jejímž povrchem byla v 50. letech objevena 

rozsáhlá ložiska ropy a zemního plynu. Nejdůležitější složkou alžírského hospodářství 

je těžba ropy, poté zemního plynu, fosfátů, rud a rtuti. Dalším důležitým odvětvím 

je zpracování železa a oceli. Ropa a zemní plyn představují 98% exportu země a zajišťují tak 

95% příjmu země. 

Libye má největší zásoby ropy na africkém kontinentu, avšak ani zásoby zemního 

plynu nejsou zanedbatelné. Potvrzené zásoby zemního plynu představují cca 1,5 bilionů m
3
 

(0,8 % světových zásob) a řadí Libyi na čtvrté místo v Africe.  Těžba a zpracování ropy 

a zemního plynu je klíčovým odvětvím libyjské ekonomiky. Majetkově je pod kontrolou 

státu, je však značně závislé na technologických investicích ze zahraničí. Těžba a zpracování 

ropy a zemního plynu je v Libyi řízena státní společností National Oil Corporation, která 

vytvořila několik společných podniků (Businessinfo, 2012). 

Posledním do současné doby rozsáhlým energetickým koridorem je severoafrický 

koridor. V této geografické oblasti jsou hlavními producentskými zeměmi Alžírsko a Libye. 

Již v 80. letech Alžírsko, Tunisko a Itálie vybudovaly plynovod Trans-Med na Sicílii, 

v 90. letech a  v roce 2009 byla kapacita tohoto plynovodu dokonce zvýšena. V 90. letech byl 

uveden do provozu plynovod Maghreb – Evropa spojující Alžírsko, Maroko a Španělsko. 

Po dlouhých odkladech byl v březnu 2011 uveden do provozu druhý plynovod spojující 

Alžírsko a Španělsko s názvem projektu MedGaz. Celková kapacita středomořského koridoru 

je tedy 64,5 bcm/y. V roce 2014 by měl být uveden do provozu další koridor Galsi spojující 

Alžírsko a Itálii, který povede přes Středozemní moře a Sardinii do Itálie. Do budoucna se 

také plánuje tzv. transsaharský plynovod pro tranzit plynu z Nigérie přes Niger a Alžírsko. 

(Binhack, Tichý, 2011).  

2.3.2.3 Oblast Blízkého východu a Kaspická oblast 

Do této oblasti patří zdrojové země jako Ázerbájdžán, Irák, Írán, Turkmenistán, Izrael 

a Egypt. Do současné doby nejméně rozvinutým energetickým koridorem je tento energetický 
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koridor, který do Evropské unie přivádí zemní plyn z Blízkého východu a Kavkazu, 

popř. ze Střední Asie. Dosud je realizován plynovod BTE spojující ázerbájdžánské naleziště 

Shah Deniz s tureckým Erzurumem. Plynovod byl uveden do provozu v roce 2006 a počítá se 

s jeho rozšířením. Je vlastněn Jihokavkazskou plynovodnou společností (Binhack, Tichý, 

2011). 

Klíčovým projektem v této oblasti bude evropský projekt Nabucco, který je doplněn 

větším množstvím dalších projektů menšího rozsahu. Plynovod Nabucco původně měl být 

3300 km dlouhý plynovod vedoucí z východního Turecka přes Bulharsko, Rumunsko 

až do rakouského Baumgarten an der March, jeho trasa se však stále mění a nyní má končit 

také v severní Itálii. Nabucco je konkurenčním projektem ruského plynovodu South Stream 

a má zmenšit závislost Evropy na ruských dodávkách plynu. Suroviny pro tento plynovod by 

měly být čerpány primárně z Ázerbájdžánu. Druhým možným dodavatelem je Turkmenistán, 

ale mezi jeho ložisky plynu a projektovaným Nabuccem leží Kaspiské moře, kde by musela 

být vybudovaná nákladná podmořská infrastruktura. Potencionálním partnerem by mohl být 

i Írán, jehož zásoby jsou nyní nedostupné, vztahuje se na ně embargo, pro napjaté vztahy se 

Západem. Přestože zatím nejsou zcela dořešeny otázky financování a objemu dostupné 

suroviny pro plynovod, jeho dokončení se plánuje na rok 2017 (Ihned, 2012). 

Asi 65 % světových zásob zemního plynu je soustředěno v pásu od Blízkého východu 

přes Kaspické moře po severozápadní Sibiř, avšak polovinu globálních rezerv mají 

pod kontrolou pouhé tři, navíc nepříliš důvěryhodné státy: Rusko, Írán a Katar. V roce 2010 

byl také významný nález obrovských zásob zemního plynu ve Středozemním moři, který 

pomohl Izraeli k hospodářskému rozmachu a této zemi vystačí zásoby až na 70 let. 

2.4 Shrnutí legislativy energetické politiky 

Bezpochyby nejdůležitější nástroj zajištění a udržení energetické bezpečnosti 

představuje energetická politika. Prvotním cílem, jak vyplývá z dokumentů o energetické 

politice ze strany EU, je zajistit stabilní dodávky energie a současně spotřebitelům poskytnout 

možnost nakupovat zdroje za dostupné ceny, a to vše při respektování ochrany životního 

prostředí. Energetika je jako jeden z klíčových sektorů evropské ekonomiky životně důležitá 

pro konkurenceschopnost a pro naplňování závazků z Kjótského protokolu.  
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Zajištění energetické bezpečnosti je nezbytným předpokladem ekonomického rozvoje 

EU a její politické stability. Důvodem je nejen neustále rostoucí závislost EU na externích 

dodávkách energií, ale také postupně rostoucí ceny energetických surovin. 

Dlouhodobě dominují dodávkám zemního plynu do EU tři země - Rusko, Norsko 

a Alžírsko. Třetinu dovozu plynu do Evropy zajišťuje v současnosti Rusko, asi čtvrtinu kryjí 

norská naleziště v Severním moři a kolem 13 % dovozu zajišťuje Alžírsko, odkud putuje 

tato surovina po dně Středozemního moře do Španělska, Francie a Itálie. Velkou část spotřeby 

také pokrývá Katar, odkud se zkapalněný plyn dováží tankery. 
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3 ENERGETICKÁ SPOLUPRÁCE EU - RUSKO  

 Ruská federace je klíčovým obchodním partnerem Evropské unie. Právním základem, 

na němž jsou postaveny současné vztahy, je Dohoda o partnerství a spolupráci, která 

vstoupila v platnost roku 1997 nejprve na dobu deseti let a po uplynutí této doby byla 

automaticky obnovena. Budování strategického partnerství s Ruskem je pro EU důležité 

z mnoha důvodů. Jedním z důvodů je skutečnost, že Rusko je největším sousedem EU, jehož 

význam ještě více vzrostl v důsledku rozšíření v letech 2004 a 2007. Dále je Ruská federace, 

jak v geopolitickém, tak i bezpečnostním ohledu klíčovým hráčem v celosvětovém a zároveň 

regionálním měřítku. Tomu také odpovídá, že je klíčovým činitelem v Radě bezpečnosti 

OSN. Energetická bezpečnost ve vztahu k Rusku je velmi důležitá, už v minulosti jsme přeci 

byli svědky napjaté situace mezi Ruskem, jeho bezprostředními sousedy a EU, kterou 

vytvořily energetické otázky (Evropský parlament, 2009). 

V listopadu 2010 byla v Bruselu pořádána jubilejní konference u příležitosti desátého 

výročí energetického dialogu EU-Rusko. Je však chybou tvrdit, že energetická spolupráce 

mezi EU a Ruskem byla zahájena teprve v roce 2000, tehdy se představitelé EU a Ruska 

dohodli na spuštění projektu energetického dialogu, institucionálního nástroje ke zlepšení 

energetických vztahů. Avšak už na konci 50. let 20. století byl vybudován systém 

produktovodů dopravujících ropu a zemní plyn mezi Sovětským svazem a středoevropskými 

a východoevropskými zeměmi RVHP. V průběhu 60. let pak začal SSSR posílat dodávky 

nerostných surovin na základě dlouhodobých kontraktů také do zemí západní Evropy. 

3.1 Ekonomické postavení Ruska  

Ruská federace je největší zemí světa z hlediska rozlohy a devátou největší podle 

počtu obyvatel. Rusko představuje nejdynamičtější zemi regionů Společenství nezávislých 

států (SNS). Rusko prožilo těžké transformační období a významnou finanční krizi 

v 90. letech, od nového milénia však zaznamenává rychlý růst. V recesi se také Rusko ocitlo 

s příchodem ekonomické krize v letech 2009-2010, avšak ruská ekonomika nebyla tolik 

zasažena jako kontinentální Evropa.  

Společně s Čínou, Indií a Brazílií je Rusko řazeno mezi nejperspektivnější země 

z hlediska ekonomického rozvoje, pro něž se vžila zkratka BRIC. Ruská federace je sice 

devátou nejlidnatější zemí světa, avšak její nepříznivý demografický vývoj je jednou 

z největších slabin budoucího rozvoje.  
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Podle odhadů MMF z roku 2010 je Rusko šestou největší ekonomikou světa hodnotou 

HDP propočtem podle parity kupní síly. Ve struktuře ruské ekonomiky dominují služby 

s 59 procentním podílem HDP, ale významný podíl připadá nadále na průmysl, který tvoří 

37 procent HDP. Dominantním sektorem průmyslu je samozřejmě těžba ropy a zemního 

plynu. Svůj význam si ve struktuře ruské ekonomiky udržuje i zemědělství, jehož podíl 

na HDP dosahuje 4 procent. Z grafu č. 3.1 vyplývá, že se Rusko se strukturou ekonomiky 

zařadilo mezi plně rozvinuté země s převažujícím sektorem služeb.  

Graf č. 3.1: Podíl jednotlivých sektorů na tvorbě HDP v roce 2011 

 
Zdroj: MMF, vlastní zpracování, 2013. 

 V letech 2003 – 2007 Rusko mělo úspěšné období, během kterého každoroční růst 

hrubého domácího produktu přesáhl 6 %. Celkem se ruský produkt za tohle období zvýšil 

o více než 40 %. Ještě v roce 2008 po začátku amerického hospodářského poklesu Rusko 

narostlo o 5,2 %, aby se o rok později propadlo skoro o 8 %. Zároveň s touto krizí v roce 2009 

oslabil rubl vůči dolaru o 28 %. Oslabení sice znamenalo zchudnutí spotřebitelů vůči ostatním 

zemím, fungovalo však jako výborný vyrovnávací mechanismus, protože přinutilo obyvatele 

méně utrácet za dovážené zboží. To podpořilo ruské výrobce jak na domácím trhu, tak 

ve vývozech. Rusko se i po krizi vrátilo k ekonomickému růstu – v roce 2010 a 2011 o 4,3 % 

a v roce 2012 o 3,7 %, jak je patrné z tabulky č. 3.1. Světová banka předpovídala Ruské 

federaci v letech 2012 a 2013 tempo růstu nad 4 %, jen pokud bude pokračovat trend 

rostoucích cen energetických komodit. Ty velmi výrazně ovlivňují ruské vývozy a ekonomiku 

jako celek.  

Co se týká inflace, tak to je dlouhodobý problém ruské ekonomiky, kterou trápí 

vysoké zvyšování spotřebitelských cen. V letech 2003 až 2009 inflace dosahovala v průměru 
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více než 9 % ročně a ceny se za tuto dobu více než zdvojnásobily. Teprve v roce 2010 inflace 

poklesla na stále vysokých 6,9 %. V následujícím roce se zvýšila a v roce 2012 poklesla 

i pod úroveň roku 2010 na 5,1 %. Míra nezaměstnanosti se díky silnému ekonomickému růstu 

v poslední dekádě držela na relativně nízkých průměrných 7,5 %, což je také hodnota z roku 

2010. V následujících letech 2011 a 2012 se nezaměstnanost nadále snižovala, 

což korespondovalo s růstem HDP. 

Tabulka č. 3.1: Vývoj ekonomických ukazatelů v čase  

 2008 2009 2010 2011 2012 

HDP v mld. RUB (stálé ceny) 41 277 38 057 39 694 41 400 42 931 

HDP na obyv. (v tis. RUB) 291 268 278 291 302 

HDP (%) 5,2 - 7,8 4,3 4,3 3,7 

Inflace (%) 14,1 11,7 6,9 8,4 5,1 

Nezaměstnanost (%) 6,4 8,4 7,5 6,5 6,0 

Zdroj: Mezinárodní měnový fond, 2013. Vlastní zpracování. 

Jestli je země ekonomicky stabilní a výkonná se dá poměřně snadno a rychle poznat 

podle tzv. magického čtyřúhleníku, který máme zobrazen v grafu č. 3.2. Pokud má určitá 

země ekonomiku v ideálním stavu, podobá se její obrazec velkému pravoúhlému 

čtyřúhelníku. Stav ekonomiky tedy závisí na vyrovnanosti vrcholů, navíc čím je země 

výkonnější a stabilnější, tím je plocha jejího čtyřúhelníků větší. Magický čtyřúhelník tedy 

ukazuje krátkodobou ekonomickou situaci země pomocí čtyř ukazatelů: tempa růstu reálného 

GDP (y), míry inflace (π), míry nezaměstanosti (u) a podílu salda běžného účtu platební 

bilance na nominálním GDP (bú). Tyto ukazetele pro obrazec byly vzaty ze statistik MMF. 

Z grafu je patrné, že hlavními problémy Ruska ve sledovaných letech byly relativně vysoké 

míry inflace a nezaměstnanosti, naopak tempo růstu ekonomiky vykazovalo vysoké hodnoty. 

Kladná hodnota podílu bilance běžného účtu na GDP svědčila i o dobrém postavení vůči 

zahraničí. Pokud porovnáme ruskou ekonomiku v obou letech, tak stav v roce 2012 byl 

jednoznačně lepší než v roce 2011 – vrcholy čtyřúhelníku byly v roce 2012 vyváženější 

a plocha čtyřúhelníku je také o trochu větší.  
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Graf č. 3.2 : Magický čtyřúhelník, rok 2011 a 2012 

 
Zdroj: Mezinárodní měnový fond, 2013. Vlastní zpracování. 

3.1.1 Zahraniční obchod Ruska  

Rusko bylo dlouhou dobu poslední z deseti největších ekonomik světa, které stály 

mimo WTO. Jednání o vstupu trvala zhruba osmnáct let, Rusko se stalo oficiálně členem 

WTO 22. srpna 2012. Díky členství ve WTO by se mělo tomuto státu podařit přilákat více 

dlouhodobého kapitálu, který nutně potřebuje nejen pro modernizaci své silniční a železniční 

sítě.  

Hlavní charakteristikou ruského zahraničního obchodu je velká závislost 

na nerostných surovinách, zejména na ropě a zemním plynu. Tyto dvě strategické komodity 

představují 67 procent ruského exportu.  

Jak si lze vyvodit z grafu č. 3.3, tak Ruská federace dosahovala v posledních deseti 

letech přebytku obchodní bilance. Kladné saldo vykazuje již od 90. let 20. století 

a to převážně z důvodu, že je významným vývozcem ropy, zemního plynu a dalších surovin. 

Tyto přebytky se zdvojnásobily v letech 2001 – 2004. V roce 2008 Ruská federace dosáhla 

rekordního přebytku obchodní bilance, když vývoz dosáhl 471,6 mld. USD. V následujících 

dvou letech došlo k poklesu vývozu, ke kterému vedlo snížení cen ropy, jež je hlavní exportní 

komoditou. Rostoucí trend znovu začal nabývat v roce 2011, což bylo zapříčiněno postupným 
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zotavováním ruské ekonomiky, růstem cen komodit a reálných příjmů obyvatelstva a reálným 

posílením kurzu rublu.  Růst vývozu a dovozů je také předpovídán pro rok 2013.  

Graf č. 3.3 Vývoz a dovoz Ruské federace (mld. USD) 

 
Zdroj: Mezinárodní měnový fond, 2012. Vlastní zpracování.

13
 

 Skladba zahraničního obchodu je velmi rozmanitá, především co se týká vývozu. 

V grafu č 3.4 je zaznamenáno, že v první polovině roku 2012 dosahoval export Ruska 

hodnoty 385,7 mld. USD, je možné, že export za celý rok 2012 přesáhne také předpověď 

MMF uvedenou v minulém grafu. Ruskému vývozu tradičně po mnoho let dominují palivově-

energetické suroviny, které tvoří 70,8 % ruského exportu. Z tohoto důvodu je ruský export 

velmi citlivý jednak na vývoj světové poptávky po palivech a surovinách, jednak na změnu 

jejich cen. Ostatní složky exportu jako jsou chemické produkty, stroje a zařízení a zemědělské 

suroviny nedosahují samostatně ani 10 % exportu. Vývoz průmyslových výrobků byl nadále 

limitován přetrvávající nižší kvalitou a nedostatečnou technickou úrovní, podmíněnou 

zastaralými technologickými postupy ve výrobě.  

 

  

  

                                                           
13

 Roky 2012 a 2013 uvedené v grafu jsou odhady MMF. 

97,5 125,3 164,7 
223,5 

291,9 
191,8 

248,7 
338,4 338,4 

393,5 
183,3 

243,6 

303,9 

354,4 

471,6 

303,4 

400,1 

522 528 

542 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Dovoz do Ruska Vývoz z Ruska



29 
 

Graf č. 3.4: Skladba zahraničního obchodu - vývoz (podíly v %, leden- září 2012) 

 

Zdroj: Mezinárodní měnový fond, 2013. Vlastní zpracování. 

Graf č. 3.5: Skladba zahraničního obchodu - dovoz (podíly v %, leden- září 2012) 

 

Zdroj: Mezinárodní měnový fond, 2013. Vlastní zpracování. 

Dovoz do Ruska v první polovině roku 2012 dosáhl hodnoty 225,8 mld. USD (graf 

č. 3.5), také se předpokládá, že přesáhl předpovídanou hodnotu MMF 338,4 mld. USD za celý 

rok 2012. V komoditní struktuře importu převažují stroje, zařízení a dopravní prostředky, 

jejichž podíl na importu v posledních letech rostl, naopak podíl ostatních zbožových skupin 
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klesal. Druhou velkou položkou dovozu jsou chemické produkty a kaučuk, jejichž podíl 

v první polovině roku 2012 byl 22,1 %.  

V teritoriální struktuře ruského zahraničního obchodu největší místo zaujímají země 

EU, jejichž podíl na obratu zahraničního obchodu v roce 2011 činil 48 %. Největšími 

obchodními partnery Ruské federace z hlediska podílu na obratu byly Čína (10,2%), 

Německo (8,7%), Nizozemí (8,3%), Itálie (5,6%), Ukrajina (6,2%), Bělorusko (4,7%), 

Turecko (3,9%), USA (3,8%), Francie (3,4%) a Polsko (3,4%) (Eurostat, 2013). 

3.1.2 Energetická politika Ruska  

Rusko má mírně odlišný přístup k energetické politice, než je ze strany EU. Všechny 

zásadní priority a hlavní úkoly energetické politiky Ruska byly formulovány v srpnu 2003 

ve Strategii rozvoje energetické politiky Ruské federace do roku 2020. Strategie vymezuje 

jako hlavní úkol dlouhodobé energetické politiky státu jeho povinnost ochraňovat zákonné 

zájmy občanů a hospodářských subjektů, zabezpečit ochranu státu a dosáhnout kvalitativně 

nového stavu celé energetické politiky. V listopadu 2009 vláda zveřejnila upravenou 

Energetickou strategii Ruské federace do roku 2030, která má převážně technický charakter. 

Energetická strategie vytváří novou strategickou orientaci pro energetický sektor v přechodu 

ruské ekonomiky na inovační cestu vývoje. Hlavním cílem energetické strategie je 

co nejefektivnější využívání přírodních zdrojů a potenciálu energetického sektoru pro 

dlouhodobě udržitelný růst domácí ekonomiky, zlepšení životní úrovně občanů Ruské 

federace a posílení ruské pozice v zahraničí. Aktuální energetická strategie Ruska byla vydána 

již v roce 2009, tedy ještě před začátkem revoluce v těžbě břidlicového plynu či ropy z těžko 

dostupných horninových formací. Negativem je také to, že dokument počítá s tím, že si Rusko 

udrží dominantní pozici na trhu s plynem a začne hrát významnou roli jako dodavatel 

zkapalněného plynu. Dalším negativním bodem je předpoklad, že perspektivním trhem 

pro ruský zkapalněný plyn budou Spojené státy americké, ty se ale v posledních letech díky 

břidlicím staly soběstačné a samy chtějí surovinu vyvážet.  

Strategické cíle Ruska jsou v případě vývozu zemního plynu dva. Prvním cílem je 

převést export z tranzitních plynovodů do plynovodů vedoucích přímo k zákazníkovi. 

Druhým cílem je potom diverzifikace odběratelů směrem k neevropským zákazníkům. 

Tradičně největší část ruského exportu směřuje, skrze infrastrukturu vybudovanou převážně 

v dobách Sovětského svazu, do Evropy. Nejstarší, největší a dnes nejdůležitější exportní 
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trasou je pro Rusko plynovod Bratrství, který vede přes Ukrajinu, Slovensko a Česko 

do Německa. Novějším plynovodem je plynovod Jamal, který byl dokončen v roce 2005 

a vede přes Bělorusko a Polsko do Německa. Dodávky těmito plynovody však mohou být 

ohroženy tranzitními problémy, jak se již mnohokrát v minulosti stalo. V případě, kdy 

Bělorusko a Ukrajina nesouhlasí s podmínkami dodávek plynu z Ruska či Rusko s množstvím 

tranzitními zeměmi odebíraného plynu, je ovlivněn i import plynu do Evropské unie. 

Nyní a v budoucnu se chce Gazprom soustředit na budování infrastruktury, jež by nebyla 

závislá na třetích zemích. První krok učinilo Rusko v případě vybudování plynovodu Blue 

Stream, který po dně Černého moře spojil Rusko s Tureckem. V odlišných fázích realizace 

jsou potom dva další projekty využívající mořské dno na úkor tranzitních zemí. Jedná 

se zejména o plynovod Nord Stream vedoucí po dně Baltského moře do Německa a South 

Stream vedoucí Černým mořem do Bulharska. Další infrastrukturní projekty jsou plánovány 

k dosažení druhého cíle Gazpromu, získání nových trhů, především v Asii 

(Binhack, Tichý, 2011). 

Plynovod Nord Stream začal fungovat už v roce 2011, na počátku roku 2013 byla 

otevřena jeho nová část směřující do České republiky, a to plynovod Gazela. Naopak 

plynovod South Stream byl ještě do nedávné doby nejistým projektem. Ruský monopolní 

vývozce plynu plánuje dokončení tohoto projektu velmi optimisticky do roku 2015. Plynovod 

South Stream má procházet po dně Černého moře a směřovat do Rakouska. S vybudováním 

plynovodu, který se stane zrcadlovým doplňkem potrubí Nord Stream v Baltském moři, 

už vyslovily souhlas vlády Maďarska, Srbska, Bulharska, a také Chorvatska a Bosny 

a Hercegoviny, kam budou z hlavní trasy vybíhat odbočky. 

Na první pohled se investice Gazpromu do nových tranzitních kapacit jeví 

jako ekonomicky iracionální. Oba projekty, Nord Stream i South Stream, jsou plynovody 

pod hladinou moře, jejichž výstavba, ale také údržba je dražší než u běžných plynovodů. 

To ale zdaleka neznamená, že by strategie Gazpromu byla neekonomická. Oba projekty 

se vyhýbají teritoriu jiných států a tedy nutnosti platit tranzitní poplatky. Z dlouhodobého 

hlediska zajišťují tyto úspory návratnost do vyšší konstrukční ceny plynovodů. Absence 

prostředníka jde navíc ruku v ruce s plánem Gazpromu maximalizovat zisky a svůj podíl 

na trhu.  
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3.1.2.1 Politika Gazpromu 

Z ekonomického hlediska je primárním cílem energetické politiky Ruska upevnění 

přítomnosti na bohatých a stabilních energetických trzích EU. Jeden z hlavních nástrojů této 

strategie představuje plynárenská společnost Gazprom. Export na trhy členských států EU 

je považován za hlavní zdroj příjmů Gazpromu, který získává více jak 60 % svých příjmů 

z prodeje na evropské trhy a přispívá do státního rozpočtu 20 % celkové částky a podílí 

se přibližně 10 % na tvorbě HDP. Rusko proto usiluje o posílení expanze Gazpromu 

na evropské energetické trhy, a to několika způsoby. Za prvé jde o uzavírání dlouhodobých 

smluv, které napomáhají zajistit konkrétní trhy. Pomocí těchto smluv, uzavíraných obvykle 

na dobu 25 let, najde Gazprom přístup ke konečnému spotřebiteli, a zároveň jejich 

dlouhodobostí získá jistotu pro další investice do velkých těžebních projektů. Za druhé, 

zakládáním společných projektů a podniků, Gazprom výměnou za spolupráci navrhuje 

největším společnostem podílovou účast v ruských strategických projektech. Za třetí, 

postupná liberalizace trhu s plynem v EU nabízí Gazpromu možnost investovat do pořízení 

majetku a získání podílu v distribuci zemního plynu. Gazprom se dostává na trhy skupováním 

podílů ve společnostech operujících na konečném plynárenském trhu prostřednictvím svých 

dceřiných společností, prostřednictvím společných podniků a někdy využívá společností, 

které jsou nepřímo nebo neoficiálně spojeny s Gazpromem (Binhack, Tichý, 2011). 

3.2 Vztahy EU – Rusko  

Vztahy mezi Evropskou unií a Ruskou federací jsou charakteristické vysokou mírou 

vzájemné závislosti obou obchodních partnerů. Rozsáhlý trh Evropské unie je charakteristický 

významnou expanzí a vzrůstající kupní sílou, což také souvisí s tím, že je Rusko třetí největší 

obchodní partner Evropské unie. Trh EU je naproti tomu nejvýznamnějším odbytištěm 

ruského vývozu. 

Co se týká srovnání ekonomik Ruska a Evropské unie jako celku, tak nelze 

jednoznačně říci, kdo z nich má dominantní pozici. Obě země zasáhla ekonomická krize, 

která s jednotlivými ekonomikami zatřásla.  Pokud se podíváme na porovnání v grafu č. 3.6, 

kde je srovnáván ukazatel HDP na obyvatele podle parity kupní síly, tak jednoznačně svou 

velikostí HDP ve srovnávaných letech dominuje Evropská unie, kde se HDP na obyvatele 

pohyboval v posledních pěti letech v průměru 30 000 USD. Rusko tento ukazatel má skoro 

o polovinu menší než Evropská unie. Je samozřejmě nutné vzít na vědomí fakt, že Ruská 
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federace má třikrát méně obyvatel než EU, i když její rozloha mnohonásobně převyšuje 

Evropskou unii.  

Graf č. 3.6: HDP na obyvatele v paritě kupní síly v letech 2008–2012 (USD) 

Zdroj: Mezinárodní měnový fond, 2013. Vlastní zpracování. 

 Hrubý domácí produkt rostl v obou ekonomikách až do příchodu ekonomické krize 

do Evropy v roce 2009, kde rapidně propadl do mínusových hodnot, jak v EU, tak Rusku. 

Rok poté obě porovnávané ekonomiky začaly znovu růst do kladných hodnot. Zejména Ruské 

federaci se díky zvedajícím cenám komodit podařilo obnovit ekonomický růst o více 

procentních bodů než Evropské unii.   

Graf č. 3.7: Růst HDP v procentech v letech 2008-2012 

 

Zdroj: Mezinárodní měnový fond, 2013. Vlastní zpracování. 

Otázku energetické spolupráce ve vztazích EU a Ruska upravuje článek 65 Dohody 

o partnerství a spolupráci
14

, který zdůrazňuje, že spolupráce v oblasti energie by měla být 

uskutečněna na principech tržní ekonomiky, Evropské energetické charty a na pozadí 
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postupující integrace trhu s energií v Evropě. Následně na základě článku 65 PCA byl 

během summitu EU-Rusko v roce 2000 v Paříži zahájen projekt Energetického dialogu 

mezi zmiňovanými partnery, jako jeden z mechanismů pro spolupráci v oblasti energie. 

Tento nástroj identifikuje mezi hlavní oblasti zájmu především: zajištění spolehlivých 

dodávek energie v krátkém a středně dlouhém období, zpřístupnění energetických trhů, 

zlepšení právního základu pro produkci a transport energie v Ruské federaci, implementace 

evropských právních předpisů v oblasti energie v Ruské federaci a další. 

3.2.1 Analýza závislosti EU na Rusku v sektoru plynu 

 Na území Evropské unie se nenachází nijak významné zásoby nerostných surovin. 

Evropská unie vlastní pouze asi 2 % světových zásob ropy a 4 % zemního plynu, které lze 

využít v průběhu několika následujících let. V grafu č. 3.8 je modelován energetický mix 

členských zemí EU. Největší podíl ve spotřebě energií má ropa s 35 % a následuje plyn 

s 26 %. Další položky zaujímají uhlí (15 %), energie z jádra (14 %) a nejméně zastoupenou 

položkou je energie z obnovitelných zdrojů s 10 %. 

Graf č. 3.8: Energetický mix EU-27 v roce 2011 

 
Zdroj: Evropská komise, 2013. Vlastní zpracování. 

Aby bylo možné lépe rozebrat závislost zemí na ruském plynu, byly vybrány pouze 

některé země EU. Bude analyzováno osm zemí střední a východní Evropy, jejichž závislost je 

jedna z největších v zemích EU a jsou si také teritoriálně a ekonomicky podobné. V dalším 

textu tedy budou rozebírány země Visegradské čtyřky (V4) – Česká republika, Slovensko, 

Maďarsko a Polsko, k těmto zemím jsou ještě přiřazeny Rumunsko, Bulharsko, Německo 
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a Rakousko. Země byly vybrány převážně z geografického pohledu. Tyto země budou 

nejdříve rozebrány obecně, což se týká disponování s energetickými zdroji, a následně budou 

popsány energetické mixy
15

 jednotlivých zemí. 

Česká republika 

Mezi významné energetické zdroje v ČR patří uhlí a jaderná energie. Díky jaderné 

energetice se daří České republice vyrábět větší objem elektrické energie, než je schopna 

sama spotřebovat, a jako jedna z mála členských zemí EU elektrickou energii vyváží. V rámci 

Evropské unie patří Česká republika mezi země, které jsou závislé na dovozu energetických 

surovin a energií z méně než jedné třetiny. Vzhledem k poklesu objemu těžby uhlí a zvyšující 

se energetické spotřebě bude do budoucna ČR její závislost na dovozu energií růst.  

Energetický mix České republiky je z velké části tvořen podílem uhlí, a to 38,5 %, 

další složkou je ropa s 20,8 % a zemní plyn 17,2 %. Velkou část energetického mixu také 

zaujímá energie z jádra – 16,7 %. Energie z obnovitelných zdrojů zatím tvoří jen nepatrnou 

část energetického mixu -  6,8 % (graf č. 3.9). 

Slovenská republika 

Nejvýznamnější energetickým zdrojem na Slovensku je jaderná energetika. Slovenské 

reaktory vyrábí přibližně 56 % veškeré elektrické energie na Slovensku. Podobně jako 

v případě Bulharska a Litvy i slovenská vláda byla při jednání o vstupu do EU tlačena 

k uzavření starších reaktorů.  

Slovenská republika má skladbu položek v energetickém mixu rozdílný, na rozdíl 

od ČR a Polska uhlí nezaujímá takovou část, ale pohybuje se pouze kolem 18,9 %. Největší 

položkou je ale plyn, který tvoří 29,6 % energetického mixu a Slovenská republika je 

na dovozu této suroviny také 100 % závislá. Energie z ropy a jádra se pohybuje kolem 20 % 

a obnovitelné zdroje jsou na 7,8 % (graf č. 3.9). 

 

 

                                                           
15

 Jako energetický mix je označována kombinace různých zdrojů energie k napájení příslušné země proudem. 

Každý dodavatel elektřiny vyrábí proud jiným způsobem. Aby mohly být respektovány aspekty ochrany 

životního prostředí, jsou všichni distributoři elektrické energie povinni informace o svém energetickém mixu 

zveřejňovat. 
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Polsko 

Polsko patří k nejméně energeticky závislým zemí Evropské unie. Polsko má totiž 

přibližně 7 500 milionů tun ověřených zásob uhlí, přičemž významná část zásob je tvořena 

černým uhlím. Vedle Ruské federace je Polsko jedinou evropskou zemí, která je vývozcem 

černého uhlí. Produkce, dovoz a využití elektrické energie jsou limitovány existencí slabé 

a řídké přenosové soustavy. Zajištění energetické bezpečnosti v Polsku je mimo jiné vázáno 

právě na dobudování elektrické sítě a přenosových soustav.  

Energetický mix Polska je ve své struktuře velmi podobný České republice a to 

především v tom, že hlavní podíl tvoří uhlí – 52,2 %. Podíl ropy je 25,8 %, podíl plynu 

v mixu je 13,9 % a podíl obnovitelných zdrojů je 8,1 %. Jediný rozdíl ve skladbě mixu je, 

že Polsko nemá na rozdíl od ČR žádné jaderné elektrárny a proto energie z jádra není v jeho 

energetickém mixu vůbec zahrnuta (graf č. 3.9) 

Maďarsko 

Maďarsko, podobně jako další středo- a východoevropské země, vsadilo 

při zajišťování své energetické bezpečnosti na jadernou energii. Maďarské jaderné elektrárny 

zajišťují přibližně 37 % výroby elektrické energie v zemi. Maďarsko má své zásoby uhlí, ropy 

i zemního plynu, ale objem těchto surovin klesá a v současné době Maďarsko tyto suroviny 

také dováží, zejména z Ruské federace.  

V Maďarsku největší podíl ve spotřebě energií zaujímá plyn s podílem 41,2 %, 

což také prohlubuje jeho závislost na dovozu plynu. Další místo v energetické spotřebě má 

ropa – 25,8 %. Energie vyrobená z jádra tvoří 16,1 % spotřeby a spotřeba uhlí tvoří 9,4 %. 

Spotřeba energie z obnovitelných zdrojů tvoří jen nemalou část energetického mixu a to 7,5 % 

(graf č. 3.9). 

Rumunsko 

Rumunsko má relativně velké množství vlastních fosilních energetických surovin. 

Ropa se v Rumunsku těží už od poloviny 90. stol. Vedle ropných ložisek se v Rumunsku 

nacházejí také velmi významné zdroje zemního plynu. Rumunsko bude v blízké budoucnosti 

patřit k nejdůležitějším tranzitním zemím EU, a to jak díky existujícím či plánovaným 

plynovodům, tak díky velkokapacitním přenosovým soustavám, které budou umístěny na jeho 

území a budou směřovat do střední a jihovýchodní Evropy, případně do jižní části EU.  
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Energetický mix Rumunska je tvořen především plynem (33,9 %), dalšími 

významnými zdroji jsou ropa (25,1 %) a uhlí (18,8 %). Velký podíl na energetické spotřebě 

zabírají obnovitelné zdroje energie, které se pohybují kolem 13,9 %. Energie z jádra tvoří 

8,3 %, jak je k vidění v grafu č. 3.9 (graf č. 3.9). 

Bulharsko 

V 70. letech byla v Bulharsku vybudována první jaderná elektrárna, která v roce 2005 

pokrývala více než 40 % bulharské spotřeby energií. Před vstupem do EU v roce 2007 byla 

bulharská vláda nucena některé reaktory této elektrárny zavřít, jelikož neodpovídaly 

bezpečnostním předpisům EU.  Později se rozhodli pro stavbu nové elektrárny – Belene, 

kde byla loni z finančních důvodů stavba pozastavena. V únoru tohoto roku bulharský 

parlament definitivně rozhodl o zablokování plánu na dostavbu této elektrárny. Bulharsko 

hraje také významnou roli jako tranzitní země. Počítá se s ním při výstavbě transevropské sítě, 

a to především pro výstavbu velkokapacitních přenosových soustav a výstavbu plynovodů 

South Stream a Nabucco. 

Největší podíl ve spotřebě energií zaujímá uhlí (35,9 %), dále je to již zmiňovaná 

energie z jádra, která tvoří 21,9 %. Bulharsko ve svém mixu preferuje plyn ve výši 15,2 %, 

avšak většinu ho dováží z Ruské federace. Spotřeba ropy je 20 % a obnovitelné zdroje energie 

tvoří 7 % spotřeby. 

Rakousko 

Rakousko nemá žádná významnější ložiska energetických surovin a je více než z 60 % 

závislé na dovozu energetických surovin a elektrické energie. Díky své fyzickogeografické 

poloze a dostatečnému množství rychle tekoucích a na vodu bohatých řek se Rakousku daří 

vyrábět relativně velké množství hydroenergie.  

Rakousko má ve svém energetickém mixu zastoupeny jen 4 položky, chybí mu podíl 

energie z jádra, kterou nedisponuje, protože na jeho území nejsou žádné jaderné elektrárny. 

Největší část energetické spotřeby zaujímá ropa (36,6 %), plyn (25,4 %) a obnovitelné zdroje 

energie, které tvoří 25,8 % a Rakousko tak patří mezi země EU využívající nejvíce energii 

z alternativních zdrojů. Uhlí tvoří nejmenší část spotřeby energií – 12,2 % (graf č. 3.9) 
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Německo 

Německo, které má velká ložiska uhlí a menší ložiska zemního plynu, patří do skupiny 

členských zemí EU, které jsou závislé na dovozu energií z více než 50 %. Vedle uhelné 

a plynové energie je v Německu rozvinutá také jaderná energetika, od které se nicméně 

v posledních letech ustupuje z důvodu bezpečnosti. V této zemi jsou kromě využívání 

fosilních paliv a jaderných reaktorů využívány obnovitelné zdroje energie, zejména síla větru.  

V německém složení energetického mixu převládá ropa – 35 %, kterou musí 

samozřejmě dovážet. Další složky nejsou už tak významné, ale přesto tvoří velkou část mixu 

– uhlí zabírá 23,2 % a plyn 23,1 %. Energie z jádra tvoří 8,8 % a energie z obnovitelných 

zdrojů 9,9 %. 

Graf č. 3.9: Energetický mix srovnávaných zemí v roce 2011 (v %) 

 

Zdroj: Evropská komise, 2013. Vlastní výpočty a zpracování. 

Energetický dialog mezi Evropskou unií a Ruskou federací je založen na předpokladu 

vzájemné interdependence s tím, že EU potřebuje spolehlivé dodávky energie a naopak Ruská 

federace potřebuje investice a spolehlivé exportní trhy. Jinak řečeno, Ruská federace vývozem 

nerostných surovin přispívá k evropské energetické bezpečnosti, která je jedním z hlavních 

předpokladů stability, a naopak finanční příjmy z Evropské unie se výraznou měrou podílejí 

na ekonomickém růstu Ruska. Relativní sílu energetické interdependence můžeme měřit 

pomocí takových faktorů, jako jsou rovnováha energetického obchodu, zásoby domácích 

zdrojů, možnosti diverzifikace a konkrétní spotřeba celkové energie v dané zemi (resp. poměr 
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dané suroviny k celkové primární spotřebě). To slouží k určení míry interdependence 

ze strany spotřebitele energetických surovin (Binhack, Tichý, str. 44, 2011). 

V roce 2011 EU dovezla asi 4,1 mil. TJ
16

 ruského plynu. Podle grafu č. 3.10 z našich 

srovnávaných zemí bylo nejvíce ruského plynu dovezeno do Německa, a to více než 29 % 

objemu pro celou EU. Další zemí, která se více podílí na celkovém objemu dovozu je Polsko 

a Česká republika, Polsko dovezlo v roce 2011 384 337 TJ (9,4 %) a ČR 344 849 TJ (8,4 %), 

což je vzhledem k rozdílu velikosti těchto dvou zemí jen nepatrný rozdíl. Rakousko se podílí 

na dovozu plynu z Ruské federace asi 7,8 % a Slovensko 5,5 %. Maďarsko, Bulharsko 

a Rumunsko, co se objemu týká, dovezly pod 200 000 TJ ruského plynu, což netvoří ani 5 % 

importu plynu z Ruské federace. Vzhledem k tomu, že se plyn podílí jen 26 % na celkové 

spotřebě energie v Evropské unii (graf č. 3.8) a ruské dodávky plynu tvoří kolem 12,2 % 

primárních zdrojů energie, lze učinit závěr, že čistě nominálně není EU příliš závislá 

na přísunu ruského plynu.  

Graf č. 3.10 Absolutní velikost dovozu plynu z Ruské federace v roce 2011 (v TJ) 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Eurostat, 2013. Vlastní zpracování. 

Kvalitativně však panují velké rozdíly v závislosti mezi jednotlivými členskými státy 

EU, z nichž některé jsou podle tabulky č. 3.2 ze 100 % podléhající importu plynu z Ruska.  

Na ruském plynu je závislé Slovensko, které importuje plyn pouze z Ruska a plyn také tvoří 

největší podíl v energetickém mixu této země. Další 100 % závislou zemí je Bulharsko, tam 

sice spotřeba plynu tvoří jen asi 15 % z celkové spotřeby energií, avšak plyn dováží pouze 

z Ruské federace. Další mezi vybranými zeměmi je Rumunsko, které sice nedosahuje 
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podle výpočtů v poslední pěti letech 100 % závislosti, avšak se této hranici velmi přibližuje. 

Další podřízenou zemí je Maďarsko, které sice bere plyn i z jiných zdrojů než z Ruska, 

ale závislost na ruském plynu je stále značná. Závislost České republiky se pohybovala 

v průměru kolem 80 %, avšak v roce 2011 se zvýšila až na 97 %, protože ČR změnila objem 

dovozu plynu podle teritorií - snížila dovoz norského plynu a zvýšila dovoz ruského plynu. 

Rakouská zatíženost na dovozu ruského plynu se pohybuje v posledních letech kolem 62,7 % 

a nemění se. Polsko se snaží ve své energetické politice stále více snižovat závislost 

na ruském plynu, což ukazují také jeho výzkumy břidlicového plynu. Ne vždy se mu to, ale ve 

svých jednáních daří, v roce 2010 uzavřelo novou dohodu o dovozu s Ruskem, kde se 

zavázalo zvýšit objem dovozu plynu, proto jeho závislost vzrostla skoro na 90 % v roce 2010 

a v roce 2011 trochu klesla na 85,5 %. V Německu podíl importu ruského plynu na celkovém 

importu je menší, nedosahuje ani 50 %, dokonce se v posledních letech snižuje. Závislost celé 

Evropské unie na importu plynu z Ruské federace není markantní, v roce 2011 byla 25,1%. 

Tabulka č. 3.2: Závislost vybraných zemí EU 27 na dovozu plynu z Ruska (v %) 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Česká republika 79,1 78,3 69 87,6 97 

Bulharsko 100 100 100 100 100 

Maďarsko 75,3 77,6 82,6 70,3 65,1 

Polsko 67,6 69,4 82 89,6 85,5 

Německo 43,2 43,9 37,8 36,6 35,6 

Rakousko 57 62,7 62,7 62,7 62,7 

Rumunsko 91,3 97,5 98,7 97,9 86 

Slovensko 99,2 100 99,3 100 100 

EU 27 31,8 31,6 28,8 23,8 25,1 

Zdroj: Eurostat, 2013. Vlastní výpočty a zpracování. 

Učiníme-li stejný výpočet jako v případě celkové závislosti EU na ruském plynu 

s ohledem na hrubou domácí spotřebu všech energií (graf č. 3.11), zjistíme, že na této 

komoditě jsou v posledních letech popisované země závislé v trochu odlišném pořadí. Když 

zprůměrujeme závislost za posledních pět let, tak Slovensko je závislé 31,3 %, Maďarsko 

25,5 %, Rakousko 19 %, Česká republika 15,4 %, Bulharsko 14,1 %, Německo 9,7 %, 

Rumunsko 7,2 % a Polsko 5,3 %.  
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Graf č. 3.11: Podíl importovaného ruského plynu na hrubé domácí spotřebě energie 

(v %) 

  

Zdroj: Eurostat, 2013. Vlastní výpočty a zpracování. 

3.2.1.1 Přehled finančních toků  

 Podle ruské centrální banky Rusko v roce 2011 vyvezlo asi 189,7 mld. m
3
 zemního 

plynu za 64 mld. USD a asi 90 % tohoto exportu směřovalo do zemí Evropské unie. Z toho 

také vyplývá, že asi až 80 % ruských příjmů z exportu je přímo napojeno na energetický trh 

Evropské unie. Energetický sektor přispívá asi ¼ k celkové produkci ekonomiky 

a v posledních několika letech se podílel přibližně 30 % na tvorbě ruského HDP, z toho 

příjmy z exportu ropy a plynu tvořily okolo 20 % HDP.  

 Původní záměr této subkapitoly byl zjistit přesné finanční zatížení každé porovnávané 

země k dovozu zemního plynu z Ruské federace. Nicméně každá země má s Ruskem 

uzavřenou smlouvu o dodávkách a cenách této komodity, která se vždy mírně liší. 

Tyto smlouvy jsou ale zahaleny obchodním tajemstvím, a proto není možné provést přesné 

srovnání jednotlivých cen. V tabulce č. 3.3 je proto import plynu z Ruska do jednotlivých 

zemí propočítán k průměrné ceně plynu pro EU v roce 2011, která byla k dispozici 

ve statistikách MMF. Tato cena je 381,5 dolaru. Je patrné, že největší objem v m
3
 dováží 

Německo, nejmenší Rumunsko a Bulharsko. Z tabulky také vyplývá, že Ruská federace ročně 

obdrží několik miliard dolarů za svůj plyn jen ze zemí Evropské unie. Poukazuje to tedy 

na skutečnost, že Ruská federace je závislá na exportu plynu do EU.  
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Tabulka č. 3.3: Množství a cena ruského plynu v roce 2011 

 Import v mil. m
3
 Cena v USD 

Rakousko 4 900  1 869 350 000 

Česká republika 6 900 2 632 350 000 

Maďarsko 5 700  2 174 550 000 

Polsko 9 300  3 547 950 000 

Slovensko 5 300  2 021 950 000 

Rumunsko 2 100  801 150 000 

Bulharsko 2 640 1 007 160 000  

Německo 30 800 11 750 200 000 

Zdroj: MMF, British Petroleum, 2013. Vlastní zpracování. 

3.2.1.2 Identifikace rizik  

 Z výše uvedené analýzy vyplývá oboustranná závislost mezi Ruskem a Evropskou 

unií. Finanční závislost Ruska na evropském trhu je výrazná a tvoří podstatnou část ruského 

rozpočtu i podílu na exportu, nehledě na významný podíl na HDP. Pomocí těchto údajů by se 

dala interdependence mezi Ruskem a EU označit za asymetrickou v neprospěch Ruska. Pokud 

se ale podíváme na rozložení této závislosti, tak zjistíme, že platí spíše pro staré členské státy 

EU, v naší tabulce tedy pro Německo. Vůči většině nových členských států je Rusko 

ve výhodnější pozici, ty jsou totiž dlouhodobě závislé na dodávkách energetických surovin, 

zejména plynu z Ruska. Jedná se o asymetrickou závislost v jejich neprospěch, protože 

pro některé nové členy EU by zastavení ruských dodávek mohlo mít katastrofální následky. 

Výrazná závislost na ruském plynu činí tyto nové členské státy silně zranitelné 

vůči případnému využívání energetických komodit ze strany Ruska.  

 Problém energetické závislosti se objevil začátkem roku 2009, kdy se kvůli sporu 

o ceny zemního plynu mezi Ruskem a Ukrajinou ocitla řada evropských států přibližně na tři 

týdny bez dodávek zemního plynu. Tato energetická krize znovu nekompromisně odhalila 

evropskou slabinu v podobě závislosti na dovozu energií z Ruska. Ruská federace nemá stále 

urovnány vztahy se svými sousedy, k podobným sporům dochází častěji než by mělo, a proto 

je velké riziko, že dodávky přes některé tranzitní země budou zase zastaveny a část Evropy se 

ocitne znovu bez plynu. Takové zastavení dodávek má katastrofální následky převážně 

pro země 100 % závislé na dovozu plynu – zejména pro Slovensko a Bulharsko. Riziko 

přerušení dodávek pro evropské země mimo postsovětský prostor je sice velmi nízké, 
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ale existuje vysoké riziko, že Evropa bude postižena přerušením dodávek některé 

z evropských postsovětských zemí – tedy tranzitních zemí. 

 Dalším rizikem, se kterým se Evropa potýká, jsou ceny plynu. Rusko dlouhodobě 

odvíjí své ceny plynu neférovým způsobem od v posledních letech rostoucích cen ropy, 

za což si vysluhuje nemalou kritiku ne jen ze strany Evropské komise. Navíc stát od státu má 

jinou cenu za m
3 

plynu, čím tedy využívá skutečnosti energetické závislosti k dosažení 

určitých politických cílů. Zároveň jsou tyto fixované ceny plynu obsaženy v dlouhodobých 

kontraktech, které Gazprom podepisuje obvykle na dobu 25-30 let. Tyto dlouholeté smlouvy, 

které představují více než 70 % kontraktů v EU, navíc velmi často obsahují klauzuli "take 

or pay", zavazující spotřebitele odebrat ročně určité množství plynu, případně zaplatit 

za neodebrané množství, což je v kontextu obchodních praktik evropského trhu podmínka, 

která může být kvalifikována v rozporu s pravidly hospodářské soutěže. 

 Rusko se také snaží získávat kontrolu nad subjekty zajišťujícími import ropy a plynu 

v dané zemi a nad klíčovými energetickými společnostmi, které na svém území spravují sítě 

ropovodů a plynovodů, k dosažení ekonomických a politických cílů. Není třeba připomínat, 

že ovládnutí např. distribuční sítě společností Gazprom s sebou nese možnost faktického 

znemožnění alternativních dodávek od jiných dodavatelů energií.  

 Rusko se nebojí závislosti na Evropské unii a spíše se snaží rozšířit dodávky do těchto 

zemí, nechce se samozřejmě vzdát tak dobrého trhu, který odbírá většinu jeho distribuce 

plynu. Proto také postavil a v současné době staví nové plynovody – Nord stream a South 

stream. Tyto produktovody přímo konkurují evropským projektům, jako je tomu v případě 

ruského plynovodu South Stream a evropského plynovodu Nabucco. Záměr Ruska je zde 

zřejmý, posílit závislost EU zvýšením objemu dodávek a oslabením možnosti jejich 

alternativy. 

 Dlouhodobá rizika plynoucí ze závislosti lze jen stěží odhadnout. Rusko má potenciál 

pro vykonávání nátlakové politiky zaměřené na dosažení geopolitických, politických 

a ekonomických cílů pro téměř všechny příjemce ruských energetických zdrojů.  

3.3 Shrnutí energetické spolupráce mezi EU a Ruskem 

Strategické partnerství s Ruskem je jednou z předních zahraničněpolitických priorit 

Evropské unie. V posledních letech staví asertivní ruská zahraniční politika vztahy Evropské 



44 
 

unie a Ruska před nové výzvy. Rusko představuje obrovský vnitřní trh, který i přes současné 

zpomalování globální ekonomiky stále roste. Zároveň má rozsáhlou ekonomiku, kterou je 

potřeba velmi rychle modernizovat. Vzhledem ke stále vysokým cenám komodit bude mít 

Ruská federace pravděpodobně i v budoucnu dostatek disponibilních prostředků.  

Závislost na energetických zdrojích z Ruska je všeobecně známá. V této kapitole byla 

detailně rozebrána závislost vybraných států Evropské unie na dovozu zemního plynu z Ruské 

federace. Některé státy se ukázaly jako stoprocentně závislé, např. Slovensko a Bulharsko, 

některé vybrané státy byly méně závislé na této komoditě. Tato závislost, jak bylo vidět, 

se potom odlišovala při porovnání s energetickými mixy jednotlivých zemí, tedy poměru 

k energetickému zatížení zemního plynu ke spotřebě ostatních energií. Z tohoto hlediska byla 

největší závislost u Slovenska a Maďarska. Co se týká objemu importovaného plynu, 

tak největší odběr z vybraných zemí mělo Německo, kde tedy i finanční tok za tuto komoditu 

je největší.  

Různý stupeň energetické závislosti zůstává jedním z hlavních problémů současných 

energetických vztahů EU-Rusko. Dalo by se konstatovat, že Evropská unie jako celek není 

závislá na dovozu plynu z Ruska, avšak většina státu přistoupivších po roce 2004 má se 

závislostí velký problém. 

Jak bylo rozebráno v této kapitole, závislost mezi EU a Ruskem je oboustranná. Proto 

platí, že Evropská unie potřebuje stabilní dodávky ruského zemního plynu a naopak Gazprom 

potřebuje zajištění odbytu pro svůj plyn na evropských trzích. I když se ruská plynárenská 

společnost snaží o maximální autonomii a nechce být na nikom závislá, bude do budoucna 

potřebovat Evropskou unii respektive její energetické trhy o něco více.  
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4 POSOUZENÍ ALTERNATIV V ZAJIŠTĚNÍ DODÁVEK ENERGIÍ 

DO EU 

 Energetické suroviny, ropa a zemní plyn, jsou považovány za prvořadé strategické 

suroviny, které hrají zcela mimořádnou roli v bezpečnosti a stabilitě států. Zajištění jejich 

plynulých dodávek proto náleží k základním cílům a zájmům každé země. Zemní plyn 

představuje důležitého činitele, který podstatným způsobem ovlivňuje vztahy mezi Evropskou 

unií a Ruskou federací. Tento stav je dán jednak tím, že Rusko je hlavním dodavatelem 

zemního plynu do EU, která je na ruském plynu více závislá než na importu ropy z Ruska. 

Za druhé, na rozdíl od dovozu ropy, který není vázán pouze na přepravu ropovody a trh 

s ropou je globální, zemní plyn je exportován z Ruské federace do Evropské unie převážně 

skrz plynovody. To způsobuje větší citlivost a zranitelnost obou stran v energetických 

vztazích vůči případnému přerušení. Z předešlé kapitoly vyplývá, že závislost na ruském 

zemním plynu je značná, i když je třeba rozlišit tuto závislost u nových a starých členských 

států EU. Z této závislosti plynou také různá rizika, kterým je nutné předcházet. Nebezpečí 

energetické závislosti bylo řešeno v posledních letech převážně ze strany EU. Členské státy 

EU dlouhou dobu nahlížejí na ruskou energetickou politiku s nedůvěrou. Avšak postoje 

jednotlivých zemí jsou velice rozdílné, což Rusku a jeho politice vyhovuje. V této kapitole 

proto budou rozebrány různé alternativy diverzifikace zdrojů, jak jsou navrženy ze strany EU 

a také jak jsou zmiňovány ze strany ekonomických agentur a odborníků v energetice. Dále se 

podíváme na různé alternativy, kterými lze nahradit zemní plyn, a také na odhady ceny plynu. 

Kapitola také bude obsahovat scénáře vývoje energetických vztahů EU-Rusko a další predikci 

do budoucna.  

4.1 Diverzifikace zdrojů 

 Cílem diverzifikace energetických zdrojů je maximální možná připravenost na situaci, 

kdy z nějakého důvodu přestane být strategická surovina dodávána z určité země či zeměpisné 

oblasti. Suroviny získávané na vlastním teritoriu jsou nejbezpečnější, v ideálním případě by 

závislost na dodávkách strategických surovin z jedné země neměla přesahovat 30 %. 

 Čím dál více se zvyšující náročnost ekonomik vyspělých zemí včetně ČR na paliva 

a energie by mohla bez diverzifikace zdrojů vyústit časem také v energetickou krizi. 

Pozastavení dodávek plynu z Ruska pro některé země, porovnávané v druhé kapitole, by mělo 
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obrovské následky, což se také ukázalo v minulosti. Každá země by se měla vyvarovat 

politiky vysoké energetické náročnosti svého rozvoje.  

Zajištění energetické bezpečnosti a efektivnější diverzifikace spočívá podle Druhého 

strategického přezkumu energetiky v zaměření se na budování nových energetických sítí, 

propojenost jednotlivých národních sítí a posílení investic v tomto směru. V rámci 

diverzifikace je v přezkumu kladen důraz nejen na vybudování sítě spolehlivých partnerů 

mezi dodavateli energetických zdrojů, ale také na vztahy s tranzitními či potencionálně 

tranzitními zeměmi. V tomto ohledu chápeme energetickou bezpečnost jako požadavek 

právního prostředí zajišťující rovný přístup subjektů na trh s energiemi, ale spíše jako jeden 

z cílů, který odkazuje na nutnost, aby EU měla strategii pro vnější energetické vztahy. 

Diverzifikační proces se v současné době zaměřuje na dva směry, na konstrukci několika 

plynovodů a s tím související dobudování tzv. čtvrtého energetického koridoru a na dovoz 

zkapalněného LNG
17

 do Evropy. 

4.1.1 Budování nových plynovodů 

 V rámci východního směru diverzifikace plánuje EU konstrukci několika plynovodů 

a dobudování tzv. čtvrtého energetického koridoru, který má do členských zemí EU přivést 

plyn z Blízkého východu a Kavkazu, případně ze Střední Asie. Význam nalezišť zemního 

plynu i ropy v oblasti Kavkazu a Kaspického moře neustále roste. Od poněkud nejasných 

představ o možnostech řady nalezišť a spekulací o rozsahu zásob se přešlo nejen k praktické 

těžbě a obchodnímu zajišťování odbytu, ale i k rozsáhlým machinacím v politické a mocenské 

sféře. Celý region se stal nečekaně rychle rostoucí strategickou oblastí. Kam se bude vývoj 

dále ubírat, záleží nejen na rozsahu světové spotřeby, ale také na vývoji světové politiky. 

Klíčovým projektem, jak už bylo okrajově zmíněno v druhé kapitole, je plynovod Nabucco, 

doplněný větším množstvím dalších projektů menšího rozsahu. Dříve měl plynovod Nabucco 

dovážet až 31 mld. m
3 

neruského plynu, v posledním roce se projekt transformoval do menší 

podoby, nazývané Nabucco West, tím by do Evropy mělo ročně proudit 16 mld. m
3
 plynu. 

Tento projekt má od svého vzniku problém spíše surovinový, není jasné, odkud bude brát 

zemní plyn. Pro přežití Nabucca je v současné době důležité uzavření kontraktu 

s Ázerbájdžánem, který se však ještě nerozhodl, zda plyn z naleziště Shah Deniz II poskytne 

tomuto evropskému projektu nebo zda zemní plyn získají menší konkurenční projekty. 

Právě ázerbájdžánský plyn je přitom pro přežití Nabucca klíčový v době, kdy se nedá počítat 
                                                           
17

 Liquefied Natural Gas - zkapalněná forma zemního plynu 
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s íránským nebo turkmenským. Současný projekt Nabucco West už hodně slevil ze svých 

původních plánů, konsorcium zkrátilo délku plynovodu z původně plánovaných 3300 km 

na současných 1300 km. V tomto projektu nyní půjde o přepravu plynu z Turecka 

přes Bulharsko, Rumunsko a Maďarsko do Rakouska. Ázerbájdžánský plyn by na hranice 

Turecka s Evropskou unií dorazil díky původně spíše konkurenčnímu plynovodu TANAP
18

, 

který je vyloženě záležitostí spolupráce Ankary s Baku a Gruzie je tranzitní zemí. Nabucco 

West tedy může mít ještě svůj význam, ač o své přežití ještě musí tvrdě bojovat. 

Naproti tomu středomořská dimenze diverzifikace počítá s posílením dovozů zemního 

plynu z Blízkého východu a severní Afriky, tedy z oblastí s roční produkcí kolem 255 mld. m
3
 

plynu. Kapacita koridoru vzroste po vybudování plynovodu Galsi, který by produkoval 8 mld. 

m
3
 plynu ročně, spojujícího Alžírsko přes Sardinii s Itálií, jehož uvedení do provozu se 

předpokládá v roce 2014 a zahájení provozu plynovodu MedGaz s propustností 8 mld. m
3
 

plynu ročně. A také započítání případného rozšíření plynovodu Green Stream by se celková 

kapacita středomořského koridoru zvýšila ze současných 67,5 mld. m
3
 plynu ročně 

až na 100,5 mld. m
3
 plynu ročně (Binhack, Tichý, 2010). 

Ze zemí regionu Blízkého východu je vedle Kataru a Spojených arabských emirátů 

možné pro evropský energetický trh počítat také s Íránem, jehož zásoby zemního plynu jsou 

druhé největší na světě. Írán je v současné době pouze teoretickým zdrojem zemního plynu 

pro Evropskou unii a pravidelné dodávky íránského plynu do členských států EU připadají 

v úvahu spíše až v dlouhodobé perspektivě. Energetickou spolupráci limituje jednak 

vnitropolitická situace, kdy autoritativní vláda využívá dotované energie jako jeden z nástrojů 

pacifikace široké veřejnosti, ale také nedostatečný přístup k moderním technologiím 

a nedostatek investic do energetického sektoru. EU by tak bezpodmínečně byla nucena 

masivně investovat do íránské těžby zemního plynu a pokrýt rychle rostoucí íránskou 

spotřebu energie, kdy íránský trh pohltí velkou část domácí produkce. Také vztahy 

mezi Íránem a zbytkem světa nejsou v pořádku, kvůli íránským vojenským výzkumům. 

V červenci 2012 začalo v plném rozsahu platit embargo Evropské unie na dovoz íránské ropy. 

Cílem těchto opatření je donutit Írán k obnovení spolupráce s mezinárodním společenstvím 

v otázkách sporného jaderného programu. Na druhou stranu pro budoucí spolupráci EU 

a Íránu hovoří spousta faktorů, jednak relativní geografická blízkost, rostoucí poptávka EU 

po zemním plynu a výrazné finanční příjmy, které by Írán získal z prodeje svého plynu 
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 tzv. Transadriatický plynovod – dohoda o výstavbě tohoto plynovodu byla podepsána v červnu roku 2012. 

Projekt dopraví plyn z bohatých ázerbajdžánských nalezišť, potencionálním dodavatelem je také Turkmenistán. 
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na evropské trhy. Zároveň má Írán poměrně kvalitní a dobře rozvinutou plynovodnou 

infrastrukturu, a to jak vnitrostátní, tak exportní, a stávající infrastruktura by měla být 

v budoucnu dále rozšiřována. V tomto ohledu existují plány na vybudování tzv. Perského 

plynovodu, s propustností 37 až 40 mld. m
3
 zemního plynu za rok, který by měl převádět 

íránský plyn z Perského zálivu do zemí EU.  

Také Izrael může být potencionálním dodavatelem zemního plynu. Již v roce 2009 

bylo objeveno menší naleziště plynu Tamar a v roce 2010 mnohem větší Leviatan, které leží 

na izraelské straně tzv. Leviatanské kotliny. Tamní rezervy jsou odhadovány na více než 34 

bilionů m
3
. Tento objev ale zesílil napětí v regionu, který byl otřásán občanskou válkou 

a revolucemi. Obrovské ložisko zemního plynu leží totiž poblíž kontroverzní hranice 

výsostných vod mezi Izraelem a Libanonem. Těžba není proto ještě zdaleka rozvinutá, 

protože na ni nejsou dostatečné finanční prostředky, dostatečné know-how, a dokonce i chybí 

politická podpora pro zahájení provozu. Některé velké energetické koncerny neprojevují 

o tato naleziště zájem, obávají se, aby nezhoršily své vztahy s arabskými zeměmi v oblasti 

Středozemního moře. Izrael kvůli této problematice zdůrazňuje navázání těsnějších 

politických a hospodářských vztahů s Kyprem. Ostrovní stát, který rovněž předpokládá 

ve svých levantských vodách bohaté zásoby ropy a plynu, kvůli kterým již vypsal 

průzkumnou licenci, je pro Izrael výhodným partnerem. 

 Směry diverzifikace ze strany EU sledují i strategie ze strany Ruska ve snaze neztratit 

zapojení se do obchodu s plynem pro Evropu. Snaha Evropské unie o diverzifikaci 

přepravních tras může vést k ohrožení postavení Ruska coby největšího importéra ropy 

a zemního plynu do členských zemí EU. Logicky totiž vyplývá, že v případě realizace 

některého z plánovaných plynovodů, které mají obcházet ruské teritorium, bude citlivost 

Ruska spočívat v poklesu vývozu a odběru zemního plynu ze strany EU a Rusko přijde o část 

finančních příjmů z prodeje plynu na evropské energetické trhy. Úspěšná diverzifikace tras 

na tranzit zemního plynu přinese snížení dovozu a spotřeby ruského plynu v Evropské unii, 

posílí snahu členských zemí při zajišťování energetických zdrojů, a tak i celkovou 

energetickou bezpečnost EU. Zároveň dojde k částečnému snížení závislosti Evropské unie 

na ruském plynu, a tím i její energetické citlivosti a zranitelnosti. 
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4.1.2 Dovoz zkapalněného plynu 

Velkou důležitost přikládá Evropa nyní zkapalněnému zemnímu plynu
19

, který je také 

velmi důležitý pro diverzifikaci zdrojů. Největším vývozcem LNG je nyní Katar, předpokládá 

se však, že Austrálie by měla do konce tohoto desetiletí Katar ve vývozu překonat. Dalo by se 

konstatovat, že Evropa velmi rychle využila situaci, kdy vlivem zastavení amerického importu 

plynu
20

 náhle vznikly velké kapacitní přebytky produkce a přepravy LNG v zemích Perského 

zálivu, především v Kataru, a zahájila výstavbu nových terminálů pro příjem kapalného 

plynu. Je také řada dalších států, které mají zkapalňovací závody, a stále jich přibývá. Tyto 

závody existují již např. v Alžírsku, Nigérii a dalších zemích Perském zálivu. Některé 

predikce do budoucna hovoří o budoucím 40 % podílu LNG na spotřebě plynu členských 

zemí EU. Do roku 2012 byly vybudovány terminály pro příjem asi 70 mld. m
3
 plynu a další 

jsou připravovány či ve výstavbě.  

V polském Świnoujście se staví přístavní terminál pro zkapalněný zemní plyn, který 

má posílit energetickou bezpečnost země i celé střední Evropy. První loď se zkapalněným 

plynem má k terminálu připlout mezi 1. červencem a 31. prosincem 2014. Tento terminál je 

spolufinancován z fondů EU, dotace na tento projekt je 552 milionů zlotých. Jeho kapacita 

bude zpočátku pět miliard m
3
 ročně, což odpovídá asi třetině roční spotřeby plynu v Polsku, 

později má být zvýšena na 7,7 miliardy m
3
. Polsko už podepsalo s Katarem smlouvu 

na dodávku 1,5 miliardy m
3
 za rok v letech 2014 až 2034. Dalším potencionálním dovozcem 

by mohla být Austrálie. V roce 2016 se plánuje také rozšíření česko-polského plynovodu, 

který by tento plyn přiváděl až do České republiky. Polský terminál na LNG nemá zemi jen 

ochránit před případným uzavřením kohoutků z Ruska. Majitel terminálu, společnost Gas-

System, intenzivně buduje takzvané plynové interkonektory, které spojují soustavy Polska, 

Česka a Slovenska. Tak má vzniknout severo-jižní koridor s koncem na chorvatském ostrově 

Krk, kde se také staví terminál na LNG.  

Projekt na ostrově Krk, který se už také začal stavět, má taktéž zajistit bezpečnost 

dodávek na evropské trhy se zemním plynem v období rostoucí poptávky po zkapalněném 

zemním plynu v Evropě. Nový LNG terminál umožní zvýšení dodávek zemního plynu a bude 

přínosem pro celý region. Bude sloužit LNG tankerům s celkovým objemem až 265 tis. m
3
 

                                                           
19

 Jedná se o tzv. LNG – zemní plyn, který se zkapalňuje v továrnách ještě ve zdrojových zemích a převáží se 

převážně zámořskými tankery o kapacitě až 300 000 m
3
 do pobřežních přijímacích terminálů dalších zemí.   

20
 USA se staly skoro ze dne na den z importéra exportérem plynu, díky objevu břidlicového plynu.  
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a dosáhne kapacity přibližně 10 mld. m
3
 ročně. Zahájení provozu je plánováno na rok 2014. 

Investiční náklady se odhadují na zhruba 800 mil. eur. 

Další plánovaný terminál v Evropě vznikne také možná ve Finsku. Evropská komise 

uvádí, že terminál by měl mít kapacitu asi čtyři miliardy metrů krychlových, aby pokryl 

poptávku a sloužil jako cenová alternativa i prostředek omezení dovozu plynu z Ruska. Jako 

další alternativu Evropská komise uvádí postavení terminálu v Estonsku, oba terminály je 

v plánu propojit s Polskem a Pobaltím. Pokud by se terminál na LNG vybudoval a propojil 

s jednotlivými zeměmi tak, aby diverzifikoval zásobování a snížil cenu suroviny, mohla by se 

spotřeba plynu v pobaltských zemích a Finsku podle studie zvýšit až na 16 mld. m
3
 ročně. 

Dovoz LNG plynu by měl pomoct Evropě dovážet často i levnější plyn, nebude 

nucena obchodovat s plynem na základě dlouholetých kontraktů, které nutily země importovat 

za mnohdy vysoké ceny. Původní výhoda dlouhodobých kontraktů pro velké evropské 

společnosti se rozplývá pod vlivem rychle rostoucí liberalizace trhu s plynem v Evropě. 

4.1.3 Břidlicový plyn  

Břidlice a břidlicový plyn jsou dva pojmy, které jsou v poslední době často 

medializovány. Břidlice vznikla, když se během miliónů let v mořích, jezerech 

nebo náplavových oblastech usazovaly jílové sedimenty přinášené tekoucí vodou. Postupem 

času vysoké masy sedimentů začaly svou ohromnou váhou působit na nejspodnější vrstvy 

usazenin, které se působením velkého tlaku a zvýšené teploty přetavily na pevné a ploché 

horniny, známé jako břidlice (obrázek v Příloze 1) Samotná těžba břidlicového plynu začíná 

vytipováním vhodného území, na kterém se posléze provedou svislé a šikmé vrty až k ložisku 

břidlice. Naleziště břidlice může ležet až v hloubce několika tisíc metrů pod povrchem. 

Přes vyvrtané otvory se do ložiska vhání chemikálie
21

. Chemickou reakcí vzniká břidlicový 

plyn, který navrtanými otvory stoupá k povrchu. Zde se zachycuje a předává k dalšímu 

zpracování.  

Světovým průkopníkem těžby břidlicového plynu jsou Spojené státy, které se za pět 

let rozvoje této těžby staly v plynu soběstačné a z jeho dovozce se stávají vývozcem. 

Na rozvoj svých zásob břidlicového plynu se připravují další země s největšími zdroji jako 

Čína a Argentina. USA a Austrálie už s komerční těžbou břidlicového plynu začaly, daří se 
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 95% vody, písek, polyakrylamid, metanol, butanol 
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jim i s rozsáhlou prospekcí nových ložisek. Ověřené světové zásoby zemního plynu 

odhadované dnes na 300 bil. m
3 

mohou snadno vzrůst na dvojnásobek. Lokalizace těchto 

nových ložisek se přitom nutně nekryje s tradičními produkčními oblastmi zemního plynu. 

Také těžba břidlicového plynu v EU by mohla ještě více snížit nežádoucí závislost EU 

na dodávkách zemního plynu z Ruska než dovoz zkapalněného LNG. Předpokládá se, 

že zásoby břidlicového plynu má nejméně 15 zemí EU (některé z předpokládaných ložisek 

jsou k vidění na obrázku č. 4.1), pokud by se nezačalo těžit, mohlo by to znamenat pro 

Evropu konkurenční nevýhodu oproti asijským a americkým rivalům a s tím související ztrátu 

pracovních míst a investic. Některé země, například Polsko, Francie, Bulharsko, ale i Česká 

republika vyhlašují nebo alespoň zvažují moratorium na těžbu i průzkum tohoto druhu plynu. 

Řada států se totiž obává především ekologických dopadů z těžby. Evropská unie v roce 2013 

připravuje pokyny, kterými se členské státy při práci s břidličným plynem mají řídit, 

ale nemůže zvrátit zákaz nekonvenční těžby zemního plynu některými zeměmi. 

Obrázek č. 4.1: Ložiska břidlicového plynu a firmy provádějící výzkumy 

 
Zdroj: Investiční web, 2013.  
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Polsko by chtělo být velmocí v těžbě břidlicového plynu v Evropě, pro energetické 

firmy dokonce koncem roku 2012 začalo chystat konkurenceschopné daňové prostředí. 

Vysoká očekávání polské vlády ohledně role, kterou sehraje břidlicový plyn v budoucí 

prosperitě země, lze datovat minimálně do loňského roku, kdy Americká energetická 

informační agentura vydala studii odhadující zásoby břidlicového plynu v Polsku na 5,3 

bilionů m
3
. Tyto rezervy by totiž pokryly poptávku celé polské ekonomiky po energii asi 

na tři sta let. Optimismus následně mírně zchladila studie samotné polské vlády, která rezervy 

odhadla asi na desetinu objemu stanoveného Američany. V Polsku rozdali už několik licencí 

na průzkum těžby břidlicového plynu např. firmám jako Chevron a ExxonMobil, které 

v současné době už s průzkumem začaly. 

Společnosti americký Chevron a Royal Dutch Shell také rozjíždějí těžbu břidlicového 

plynu ve východní Evropě. Shell zde plánuje investovat přes 400 milionů USD 

do ukrajinských břidlicových ložisek a Chevron má podobné ambice ve východním 

Rumunsku. Ačkoli není příliš velká šance, že by zdejší břidlicová produkce zemního plynu 

dosáhla úrovně Spojených států, očekává se, že aspoň sníží nadvládu Ruska nad energetickým 

sektorem v regionu. Informační úřad amerického ministerstva energetického průmyslu 

odhaduje, že Maďarsko a Rumunsko disponují biliony metrů krychlových břidlicového plynu, 

pokud se odhady nemýlí, bude jen v Rumunsku dost břidlicového plynu na pokrytí potřeb 

po následujících 40 let. 

Plánuje se také dovoz břidlicového plynu z USA do Evropy. Velká Británie, konkrétně 

energetická společnost Centrica, jako první v Evropě podepsala dlouhodobou smlouvu 

o dovozu levného amerického plynu z břidlic. Centrica v rámci kontraktu začne dovážet plyn 

v roce 2018 a smlouva má platnost 20 let. Bude se dovážet 1,75 miliónu tun ročně, což bude 

stačit k zásobování 1,8 miliónů domácností. Tyto dodávky plynu z USA přispějí Velké 

Británii k diverzifikaci jejich energetického mixu a zajistí britským spotřebitelům nový, 

dlouhodobý, bezpečný a cenově dostupný zdroj plynu. Díky dohodě bude moci Evropa 

poprvé systematicky využívat americký břidlicový plyn.  

Evropská unie by měla vůči břidlicovému plynu zaujmout společný postoj a ne jen 

přihlížet jednotlivým přístupům členských zemí. A to především z důvodu obav 

o znečišťování životního prostředí. Strach veřejnosti je totiž tak velký, že bez evropského 

stanoviska bude pro vlády velmi těžké na tomto poli něco podniknout. Rozvoj břidlicového 

plynu by přitom mohl ovlivnit ceny plynu, jak se stalo ve Spojených státech. V USA 
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tzv. břidlicová revoluce stlačila ceny plynu zhruba na pětinu úrovně v Evropě a sedminu 

úrovně obvyklé na asijském kontinentě. Prudké zlevnění této suroviny následně v energetice 

odstartovalo přechod elektráren na plyn. Tento přechod na zemní plyn mohl způsobit také to, 

že emise oxidu uhličitého ve Spojených státech v roce 2012 klesly na nejnižší úroveň 

za posledních dvacet let. Podle údajů Americké energetické informační agentury důvodem je 

dosud nevídaný přechod na plyn, jehož spalováním se uvolňuje o pětačtyřicet procent méně 

uhlíku na jednotku energie než spalováním uhlí. V posledních pěti letech, díky objevu plynu 

v USA se totiž podíl plynu na celkové výrobě energie zvyšoval, a to by mohlo přispět 

k zlepšování stavu ovzduší, což by bylo dalším kladem v debatách o břidlicovém plynu. 

EU přitom jen těžko dodržuje závazky dané v Kjótském protokolu, břidlicová těžba by mohla 

do budoucna zajistit nejen mnohem větší redukci CO2 zdarma, ale díky nižším nákladům 

na energii také vytvářet dlouhodobé společenské přínosy. 

4.2 Predikce spotřeby a cen plynu 

 Už v Energetickém plánu do roku 2050, který vydala koncem roku 2011 Evropská 

unie, bylo zmiňováno, že významným faktorem transformace energetického systému bude 

plyn. Předpokládá se nahrazení uhlí a částečně i ropy plynem v krátkodobém až střednědobém 

horizontu, které by mohlo přispět ke snížení emisí. Očekává se, že poptávka po plynu bude 

v následujících letech klesat v sektoru bydlení, ale v jiných odvětvích jako je například 

energetika, zůstane po mnoho let vysoká. Podle scénáře dodávek na základě diverzifikace 

technologií například plynové elektrárny v roce 2050 vyprodukují zhruba 800 TWh, což je 

o něco více než současná úroveň. S rozvojem technologií by plyn mohl hrát v budoucnu stále 

důležitější úlohu. Trh se zemním plynem vyžaduje větší integraci, větší likviditu, větší 

rozmanitost zdrojů dodávek a větší kapacitu skladování plynu, aby si plyn udržel konkurenční 

výhody jako palivo pro výrobu elektřiny. Dlouhodobé smlouvy o dodávkách plynu mohou být 

i nadále nezbytné pro zajištění investic do výroby plynu a přenosových infrastruktur. Pokud 

má zemní plyn i nadále zůstat konkurenceschopným palivem pro výrobu elektřiny, bude nutná 

větší flexibilita cenového vzorce a odklon od ryze ropné indexace.  

Trhy s plynem se budou stále více globalizovat se zaváděním zkapalněného zemního 

plynu, protože přeprava se stala méně závislou na plynovodech. Poroste význam 

nekonvenčních zdrojů plynu a to i v Evropě. Společně s integrací vnitřního trhu by tento 

vývoj mohl rozptýlit obavy ze závislosti na dovozu plynu. Důležitými zdroji dodávek 

v Evropě nebo v jejím sousedství se stal břidlicový plyn a další nekonvenční zdroje zemního 
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plynu. Vzhledem k počáteční fázi zkoumání však není jasné, kdy by nekonvenční zdroje 

mohly nabýt na významu. Pokud by nedošlo k těžbě břidlicového plynu v Evropě, budou státy 

Evropské unie nuceny spoléhat se vedle domácí produkce zemního plynu na dovoz plynu.  

Ekonomické výhody plynu v dnešní době znamenají pro investory přiměřenou jistotu 

výnosů a nízká rizika, a fungují proto jako pobídky pro investice do plynových elektráren. 

Plynové elektrárny mají nižší náklady na počáteční investice, lze je vybudovat poměrně 

rychle a jejich využití je relativně flexibilní. Investoři se také mohou zajistit proti rizikům 

cenového vývoje vzhledem k tomu, že výroba elektřiny ze zemního plynu často určuje 

nastavení ceny na velkoobchodním trhu s elektřinou.  

Obrázek č. 4.2: Obchod s plynem v roce 2016 (v mld. m
3
) 

 
Zdroj: International Energy Agency, 2011. 

Obrázek č. 4.2 ukazuje výhled do roku 2016 v obchodu s plynem podle zprávy 

Mezinárodní energetické agentury z roku 2011. Globální obchodní výhody z rychlé expanze 

LNG, ale i obchody pomocí plynovodů se rychle zvyšují. Podle světových regionů budou 

Rusko, Blízký východ, Afrika, Asie a Latinská Amerika i nadále v roce 2016 čistými vývozci 

plynu. Nicméně, některé země Středního východu, Asie a Latinské Ameriky mají také plyn 

dovážet. Asie a Latinská Amerika budou importovat výhradně LNG, zatímco Blízký východ 

bude vyvážet kromě LNG i pomocí potrubí. Z globálních důvodů je Latinská Amerika 

připojena na globální trh s plynem se zemním plynem pouze přes LNG. Rusko zůstává 

zdaleka největším vývozcem plynu v roce 2016 a většina jeho vývozu půjde potrubím 
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do Evropy, Číny a do zemí Středního východu. Vývoz LNG z Ruska bude omezen jen 

na závod na ostrově Sachalin. Import z Blízkého východu, bude záležet převážně na LNG 

pocházejícím z Kataru, který drží 105 mld. m
3
 zkapalněné kapacity. Afrika má více 

diverzifikovaný vývoz skládající se jak z plynu vedeného potrubím, tak vývoz LNG. 

Je možný mírný progresivní pokles vývozu LNG v asijských zemích před rokem 2015, avšak 

vývoz bude obnoven po postavení nových zkapalňovacích závodů v Nové Guineji a Indonésii.  

Hlavním a rozhodujícím faktorem vývoje ceny plynu bude vývoj vztahů 

mezi nabídkou a poptávkou. Ta je na jedné straně dána očekávaným růstem spotřeby vlivem 

odeznívající hospodářské krize a vznikem nových dynamických regionů, na druhé straně 

však, zejména vlivem břidlicového plynu, dochází k dlouhodobému převisu disponibilní 

nabídky, kterou způsobují také nové dálkové plynovody a nové zkapalňovací stanice LNG. 

Tyto změny, jež hýbou cenou zemního plynu na velkoobchodních trzích, nesvědčí 

o dlouhodobé stabilizaci ceny této komodity. Vývoj ceny zemního plynu je tedy těžko 

predikovatelný. Další faktory, které mohou určovat ceny plynu do budoucna, jsou kurzy 

národních měn, eura a dolaru, růst cen ropy a také náhlá katastrofa, která se stala třeba 

v minulosti v japonské Fukušimě.  

 V zemích EU by mohl vzniknout tzv. přetlak zdrojů kvůli novým plynovodům, 

posilování unijní sítě plynovodů a novým terminálům pro příjem LNG, které přinášejí 

výraznější flexibilitu dodávek, tedy i růst konkurence zdrojů s následným tlakem na pokles 

ceny. Je možné, že levný spotový plyn díky tomu zůstane zachován a zřejmě klesne význam 

dlouhodobých kontraktů. Ceny spotového plynu jsou výrazně nižší, nežli ceny 

z dlouhodobých kontraktů. V poslední době vzniká tlak odběratelů na nové cenové vzorce 

v dlouhodobých kontraktech. Pokud se pokles cen plynu v dlouhodobých kontraktech 

nezastaví a ceny se významněji přiblíží, ztrácejí svůj podstatný účel. Hlavní ohrožení 

dlouhodobých kontraktů představují spotové dovozy LNG, umožněné předimenzováním 

kapacit produkčních terminálů, které byly původně budovány pro export do USA. Otevřená je 

zatím vazba cen plynu na vývoj cen ropy. Pokud dojde k oddělení obou cenových vzorců, 

povede to spíše k poklesu, nežli růstu ceny plynu. V krátkodobém časovém horizontu budou 

ceny stagnovat. Dlouhodobě však mohou ceny plynu v Evropě spíše klesat, vyloučíme-li vliv 

směnného kurzu dolaru. Nové terminály LNG v Evropě představují příjmovou kapacitu cca 

70 mld. m
3
 plynu, EU předpokládá ve výhledu krytí své spotřeby plynu až 40 % právě cestou 

dovozu LNG. Změna pravidel přepravy plynu evropskými systémy znamená větší bezpečnost 

a spolehlivost dodávek a snazší přístup odběratelů k různým zdrojům.  
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4.3 Návrhy budoucnosti energetické politiky  

 Návrhy, jak bude vypadat energetická politika v budoucnu, se liší. Nicméně 

Mezinárodní energetická agentura (IEA) představila vyhlídky zemního plynu jako nepříliš 

radostné. Klesající poptávka vzhledem k celosvětové recesi spolu s novými kapacitami 

přicházejícími na trh v příštích letech má vést k nadbytku plynu a převisu nabídky 

nad poptávkou. Základním východiskem je skutečnost, že IEA neprezentuje předpovědi, 

o nichž věří, že se naplní, ale pouze představuje dva možné scénáře na základě různých 

hypotéz.  První, tzv. základní scénář, je ten, že nedojde ke změně energetických politik 

a politik v oblasti změny klimatu, které se v současnosti celosvětově uplatňují. Naopak druhý 

scénář předpokládá, že dojde k přijetí konkrétního souboru opatření k zastavení růstu emisí 

skleníkových plynů do roku 2020 a do roku 2030 k jejich snížení pod úroveň roku 2007. 

Druhý scénář IEA označuje jako tzv. nízkouhlíkový scénář. Podle základního scénáře bude 

světová poptávka po energiích v příštích dvaceti letech růst tempem 1,5 % za rok, přičemž 

světová poptávka po plynu bude růst velmi podobným tempem.  

Graf č 4.3: Podíl hlavních fosilních paliv na světové energetické bilanci (v %) 

 

Zdroj: International Energy Agency, vlastní zpracování, 2009. 

Z nízkouhlíkového scénáře vyplývá, že ceny ropy a plynu jsou nižší než v případě 

základního scénáře, namísto toho, aby byly vyšší, jak bylo logické předpokládat pro snížení 

poptávky. IEA to vysvětluje jako důsledek vysokých nákladů na emise CO2, vysoká cena 

za uhlíkové emise v rámci celosvětového systému obchodování s uhlíkem je jedním 

z klíčových předpokladů tohoto scénáře. Kvůli vyšším poplatkům za emise je konečná cena 

za energii pro spotřebitele vyšší, náklady na emisní povolenky jsou zahrnuty do spotřebitelské 

ceny. To snižuje poptávku po energii a v důsledku toho se ceny fosilních paliv pro dodavatele 

energie propadají - spotřebitel platí více, výrobce dostává méně a marže směřuje ke snížení 
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emisí CO2. Takový scénář vyvolává obrovský otazník, zda lze reálně očekávat ohromný 

dobrovolný přesun finančních zdrojů od jedné skupiny účastníků trhu ke skupině druhé. 

Pro tuto úroveň spolupráce mezi zeměmi neexistuje žádný precedent, a jistě ne na celosvětové 

úrovni, která je nezbytná k fungování tohoto systému. Nízkouhlíkový scénář je spíše 

výsledkem toho, jak by si IEA přála ve světě nižší emise a mít nižší ceny primární energie, 

nicméně není to zas tak reálné (World Energy Outlook, 2009).  

Obrázek č. 4.3: Vývoj obchodu s plynem podle scénářů IEA v roce 2030 

 

Zdroj: International Energy Agency, 2009. 

Scénář vývoje obchodu s plynem od IEA se také zabývá predikcí, jak to bude 

v budoucnu s ruským plynem. Při základním scénáři zůstává podíl ruského plynu 

na evropském trhu stabilní po celé prognózované období až do roku 2030. Těžba ruského 

plynu se zvyšuje z 657 mld. m
3
 v roce 2008 na 760 mld. m

3
 v roce 2030, a to i přesto, že růst 

těžby v Rusku by se měl po roce 2015 zpomalovat. Vývoz do Evropy roste ze 184 mld. m
3
 

na 210 mld. m
3
 do roku 2020. Tři čtvrtiny této výroby, tedy téměř 430 mld. m

3
 bude muset 

být vytěženo z nových polí, jelikož těžba na starých polích bude klesat. Nicméně druhý scénář 

předpokládá, že ruský výstup bude omezen nižší poptávkou plynu, a to jak na domácím trhu, 

tak na hlavních ruských vývozních trzích.  

V dlouhodobém horizontu by proto měl ruský plyn uspokojovat zhruba jednu třetinu 

evropské poptávky, a to alespoň do roku 2020. Ve skutečnosti zřejmě nebude naplněn ani 

jeden z těchto scénářů a lze očekávat, že výrobci energie budou preferovat budování zdrojů 

na zemní plyn, jsou to totiž prověřené technologie a nižší náklady na výstavbu. Proto také lze 

očekávat, že Rusko si podrží pozici významného evropského dodavatele zemního plynu. 
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Agentura také počítá s tím, že celkové investice do průzkumu plynu v Rusku budou muset být 

až 386 miliard dolarů do roku 2030. 

Obrázek č. 4.4: Výroba ruského plynu podle referenčního scénáře 

 

Zdroj: International Energy Agency, 2009. Vlastní zpracování. 

Blíže na vztahy EU-Rusko a jejich predikci do budoucna se zaměřuje článek Lukáše 

Tichého - Vztahy mezi Evropskou unií a Ruskou federací v sektoru zemního plynu. 

V příspěvku jsou popsány dva možné scénáře vývoje energetických vztahů mezi Evropskou 

unií a Ruskou federací. Negativní scénář vývoje zmiňuje, že Rusko hodlá v rámci své 

energetické strategie dosáhnout na neevropské trhy a diverzifikovat export zemního plynu 

do EU. Aby tyhle plány Gazprom naplnil, vybudoval nové plynovody do Asie a dvě 

alternativní trasy přivádějící zemní plyn z Ruské federace přímo k hlavním evropským 

spotřebitelům. K realizaci těchto projektů bude Rusko potřebovat dostatečné množství 

zemního plynu.  V současnosti jde ruskými plynovody do EU asi 200 mld. m
3
 plynu ročně. 

Navrhované projekty dosahují prakticky totožné kapacity, to znamená, že se tedy kapacita 

energetického koridoru z Ruska do roku 2020 zdvojnásobí. Pokud připočteme ještě vývoz 

v podobě LNG a plynovodem do Číny vyjde nám, že exportní kapacita Ruska v roce 2020 

bude muset dosahovat přibližně na 430 mld. m
3
. Z projekcí vývoje těžby a spotřeby zemního 

plynu v Ruské federaci ovšem vyplývá, že s růstem exportních kapacit neporoste adekvátně 

produkce. Produkce by měla být v roce 2020 na úrovni 700 mld. m
3
 plynu, poroste ovšem 

i spotřeba plynu v Ruské federaci. Domácí trh spotřebuje přibližně 2/3 celkové produkce 

zemního plynu. V roce 2020 bude tedy k exportu asi 300 mld. m
3
 zemního plynu, ke kterému 

už byl i připočten reexportovaný plyn z Turkmenistánu, což neodpovídá kapacitě 

plánovaných přepravních kapacit. Navíc podle mnoha výzkumů se Rusko již delší dobu 
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potýká s vyčerpaností nalezišť a nová ložiska plynu jsou krom toho příliš vzdálená 

od plynovodů a jejich těžba je z tohoto důvodu finančně i technologicky náročnější. Dalším 

problémem je zastaralá ruská infrastruktura, kde jsou nezbytné investice v řádech miliard eur. 

Kumulace těchto faktorů pak představuje riziko, že Rusko nebude ve střednědobé 

a dlouhodobé perspektivě schopno pokrýt potřebu plynu členských států EU, respektive se 

můžou výrazně snížit zásoby ruských energetických zdrojů. Evropská unie bude proto nucena 

k zajištění dostatečných dodávek zemního plynu zintenzivnit svůj diverzifikační proces 

a posílit energetické vztahy s novými producentskými státy. EU si je tohoto scénáře vědoma 

a vyvíjí diplomatickou a politickou aktivitu a účastní se multilaterálních smluvních 

a diplomatických platforem pro řešení problémů energetické bezpečnosti. Diverzifikační úsilí 

EU a Ruska může podle negativního scénáře zhoršit vzájemné energetické vztahy, jelikož 

za podmínek interdependence znamená oboustranné oddálení, odtažení. Nejistota Evropské 

unie ohledně dostatečných zásob ruského zemního plynu zvýší citlivost, která ve vzájemných 

vztazích způsobuje konflikt a vede k oslabení interakce (Středoevropské politické studie, 

2011). 

 Pozitivní scénář podle Tichého říká něco jiného. Odkazuje se v něm na názor 

odborníka na energetickou interdependenci Filippose Proedrou, který říká, že liberalizace 

energetického trhu a diverzifikace přepravních tras ze strany EU a Ruska povede ke zlepšení 

vzájemných vztahů. Tento scénář je založen na předpokladu vývoje několika souběžných 

procesů v energetických vztazích EU a Ruska. Evropská unie v reakci na možné využívání 

energetiky jako politického nástroje ze strany Ruska souběžně s predikcí oslabené schopnosti 

Ruska zajistit požadované množství plynu se zaměří ještě více na diverzifikaci přepravních 

tras a zdrojů a bude postupně importovat více neruského zemního plynu. To následně povede 

k postupnému snížení závislosti Evropské unie na ruském plynu. Současně s tímto vývojem 

bude na druhou stranu narůstat export zemního plynu z Ruska na neevropské energetické trhy, 

zejména do Číny a dalších zemí jihovýchodní Asie. Obchod se zemním plynem zůstane 

ve vztazích mezi Evropskou unií a Ruskou federací nadále na vysoké úrovni, citlivost obou 

stran se ale bude postupně snižovat. Zároveň, i když z energetických vztahů Evropské unie 

a Ruské federace nezmizí konfliktní a sporné otázky, jejich četnost a intenzita bude klesat 

v souladu se vzájemným snižováním jejich úrovně citlivosti. Mimo jiné EU bude i nadále 

prosazovat dokončení liberalizace trhu s energiemi, protože správně fungující vnitřní 

energetický trh je klíčovým předpokladem účinné energetické politiky a jeden z hlavních 

nástrojů zajištění energetické bezpečnosti. Dalším předpokladem fungování unijního trhu 
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s energiemi je také propojení přepravních tras mezi členskými státy uvnitř Evropské unie. 

V současné době je propojení energetických infrastruktur nedostatečné, avšak tento stav by se 

měl postupem času zlepšit. K bezproblémovému zásobování energiemi v členských státech, 

ke snížení závislosti na externích dodávkách energií i k jednotnějšímu a silnějšímu 

vystupování EU vůči třetím zemím přispívá vzájemná solidarita. Lisabonská smlouva 

zavedením klauzule solidarity poskytuje členským státům, vysoce závislým na ruských 

dodávkách energetickým komodit, možnost zavedení ochranného opatření ze strany EU. 

Garance vzájemné solidarity společně s procesem liberalizace energetického trhu a vnitřním 

propojením energetické infrastruktury by měly představovat dostatečnou ochranu zejména 

nových členských států EU proti unilaterální agresivní politice Ruska. Tato unijní opatření by 

měla zredukovat zranitelnost těchto členských států, a tím i zranitelnost EU jako celku. 

EU a Rusko zůstanou vzájemně zranitelné a budou na sobě vzájemně závislé z důvodu 

uspokojení svých importních a exportních potřeb, ačkoliv diverzifikační politika přinese EU 

i Rusku účinnou alternativu. Jelikož zranitelnost ve vzájemné závislosti vede obě strany 

ke spolupráci a zintenzivňuje jejich vztah interdependence ještě více, bude ve vztazích 

mezi EU a Ruskem podporovat pokračování jejich energetického obchodu (Středoevropské 

politické studie, 2011). 

 Dalo by se konstatovat, že Evropská unie má díky Lisabonské smlouvě k dispozici 

velké množství nástrojů, které ji umožňují koherentní a jednotnou politiku vůči Ruské 

federaci v oblasti energetiky. Otázkou je ovšem používání těchto nástrojů. K zvyšování 

akceschopnosti a jednoty navenek zatím nepomáhá ani vysoká představitelka EU 

pro zahraniční a bezpečnostní politiku Catherine Ashton, ani nově vznikající Evropská služba 

pro vnější akce. Přetrvávající nedostatek politické vůle je obzvláště patrný právě v energetické 

politice EU, jež je i nadále spíše pestrou mozaikou složenou z často nepříliš kompatibilních 

národních pozic, což Ruské federaci a její energetické politice vyhovuje, neboť Evropská unie 

není schopna zaujmout jednotné stanovisko. 

4.4 Shrnutí alternativ v zajišťování dodávek plynu 

Závislost evropských zemí na zemním plynu nebo i obecně na fosilních palivech 

vystavuje naši společnost dopadům případných turbulencí vyvolaných nestabilitou světových 

trhů a volatilitou cen energetických surovin. Dnešní poptávkou tlačený růst ceny zemního 

plynu je pouze jedním z nejviditelnějších projevů. Proto ze strany EU i ze strany 

energetických odborníků vzešly návrhy, jak nahradit zemní plyn importovaný z Ruské 
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federace a prolomit tuto už mnoho let trvající interdependenci. První návrhy, jak dostát těmto 

svým závazkům jsou začít stavět nové plynovody, které nebudou čerpat plyn z ruských 

nalezišť. O tuhle skutečnost se však snaží EU prostřednictvím plynovodu Nabucco už několik 

let a stále není jasné, jestli tento projekt vůbec vznikne. Další možností, která se dříve zdála 

dražší variantou, je dovoz plynu v jeho zkapalněné podobě. Regionální trhy s plynem se 

postupně a pomalu díky zkapalněnému plynu a obřím tankerům s vysokou technologií mění 

skutečně na trh globální. Za poslední rok světový prodej kapalného plynu vzrostl o 22, 6 % 

a prognózy jsou ještě vyšší. Od určité vzdálenosti je přeprava tekutého plynu dokonce levnější 

než plynovody, protože ty mají až 6000 x menší objem. Díky americké těžbě břidlicového 

plynu je dnes ve světě plynu nadbytek a přibylo dokonce i tradičních nalezišť. A podle 

odhadů různých světových agentur se břidlicový plyn nachází téměř všude, největší naleziště 

mají být také v energeticky nenasycené Číně, která už také nakoupila americkou technologii 

arozběhla masivní průzkum. Jedny z nejkvalitnějších a nejdostupnějších zásob nízko pod 

povrchem a v řídce osídlených oblastech má Polsko, které o těžení těchto zásob také usiluje, 

především z důvodu, aby se zbavilo velké závislosti na ruském plynu. Některé zdroje tvrdí, že 

v Polsku na těžbu břidlicového plynu získalo koncesi už devadesát těžařských společností. 

Je také možné, že South Stream Rusové staví zbytečně, může se stát, že Evropa nakonec bude 

díky břidlicím v produkci plynu samostatná.  

Ve scénářích se předpokládá, že cena plynu bude spíše klesat, a to díky americké 

nadprodukci břidlicového plynu. Je zřejmé, že Ruská federace stále i v dlouhodobé 

perspektivě zůstane pro Evropskou unii důležitá a Rusko se také evropského trhu nevzdá.  

 

 

  



62 
 

5 ZÁVĚR 

Evropská unie na svém území nedisponuje dostatečným množstvím energetických 

zdrojů, a proto je nucena je ve velké míře dovážet. Již nyní je patrná vysoká závislost 

na dovozech energií ze třetích zemí. Největším obchodním partnerem, který pro Evropskou 

unii zajišťuje energetické zdroje, je Ruská federace. Zemní plyn představuje důležitého 

činitele, který podstatným způsobem ovlivňuje energetické vztahy mezi Evropskou unií 

a Ruskou federací. Tento stav je dán tím, že Rusko je hlavním dodavatelem zemního plynu 

do EU, která je na ruském plynu závislá více, než na importu ropy z Ruska.  

Rusko bylo pro tuto práci vybráno zcela záměrně, protože jeho vztahy s EU 

v energetické oblasti nabízí velké množství momentů pro analýzu, vyvolávají řadu 

kontroverzních otázek a ukazují na konkrétních příkladech zřetelné slabiny vnější dimenze 

energetické politiky EU. Po Rusku jsou dominantními dovozci zemního plynu do EU Norsko 

a Alžírsko. 

Zajištění energetické bezpečnosti je nezbytným předpokladem ekonomického rozvoje 

EU a její politické stability. Důvodem je nejen neustále rostoucí závislost EU na externích 

dodávkách energií, ale i postupně rostoucí ceny energetických surovin. Bezpochyby 

nejdůležitější nástroj zajištění a udržení energetické bezpečnosti představuje energetická 

politika. Prvotním cílem, jak vyplývá z dokumentů o energetické politice ze strany EU, je 

zajistit stabilní dodávky energie, poskytnout spotřebitelům možnost nakupovat zdroje 

za dostupné ceny, a to vše při respektování ochrany životního prostředí.  

 Strategické partnerství s Ruskem je jednou z předních zahraničně-politických priorit 

Evropské unie. Rusko představuje obrovský vnitřní trh, který i přes současné zpomalování 

globální ekonomiky stále roste. Ve třetí kapitole je analytická část, kde jsou vypočítány 

závislosti vybraných zemí Střední a Východní Evropy na dovozu ruského zemního plynu. 

Největší problém ze závislostí na ruské komoditě mají Slovensko a Bulharsko, další vybrané 

státy byly na ruském zemním plynu o něco méně závislé. Tato závislost se poté lišila 

při porovnání energetických mixů jednotlivých zemí, tedy k poměru energetického zatížení 

zemního plynu ke spotřebě ostatních energií. V tomto ohledu byla největší závislost 

u Slovenska a Maďarska. Co se týká objemu importovaného plynu, tak největší odběr 

z vybraných zemí mělo v porovnávaných letech Německo, kde tedy i finanční tok za tuto 

komoditu je největší.  
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Různý stupeň energetické závislosti zůstává jedním z hlavních problémů současných 

energetických vztahů EU - Rusko. Je možné konstatovat, že Evropská unie jako celek není 

závislá na dovozu plynu z Ruska, avšak většina států přistoupivších po roce 2004 má se 

závislostí velký problém. Je také nutné podotknout, že závislost mezi EU a Ruskem je 

oboustranná. Stejně jako Evropská unie potřebuje stabilní dodávky ruského zemního plynu, 

tak také Rusko, v zastoupení společnosti Gazprom, potřebuje zajištění odbytu pro svůj plyn 

na evropských trzích. I když se ruská plynárenská společnost snaží o maximální autonomii 

a nechce být na nikom závislá, bude do budoucna potřebovat Evropskou unii respektive její 

energetické trhy. 

Dnešní výzvy ze strany Evropské unie se snaží o diverzifikaci energetických zdrojů 

a také o diverzifikaci zdrojových zemí. Proto ne jen ze strany EU, ale také z řad odborníků 

v energetice vzešly návrhy, jak nahradit zemní plyn importovaný z Ruské federace a prolomit 

tuto už mnoho let trvající interdependenci mezi oběma strategickými partnery. Jedním 

z návrhů, jak dostát energetickým cílům, je začít stavět nové plynovody, které nebudou čerpat 

plyn z ruských nalezišť. K tomuto cíli se snaží Evropská unie dopracovat už mnoho let 

prostřednictvím stavby plynovodu Nabucco, ale stále není jasné, jestli tento projekt vůbec 

bude realizován. Navíc už je jasné, že půjde pouze o zkrácený projekt nazývaný Nabucco 

West, který bude přepravovat plyn z Turecka přes Bulharsko, Rumunsko a Maďarsko 

do Rakouska. Původně zamýšlený zdroj plynu z Ázerbájdžánu by se na hranice Turecka 

s Evropskou unií dostal díky původně spíše konkurenčnímu plynovodu TANAP. Existují ale 

i jiné možnosti, jak předejít závislosti na Rusku, jde o například také o dovoz zkapalněného 

plynu, tedy LNG. Regionální trhy s plynem se postupně a pomalu díky zkapalněnému plynu 

a obřím tankerům s vysokou technologií mění skutečně na trh globální. Další variantou, která 

je zatím v Evropě otázkou budoucnosti, je těžba břidlicového plynu. Existují mnohé 

výzkumy, které ukazují, že se břidlicový plyn nachází téměř všude, jedny z nejkvalitnějších 

a nejdostupnějších zásob má mít také Polsko.  

V závěru čtvrté kapitoly byly zmíněny scénáře a závěry odborných agentur, které se 

zabývají budoucností energetiky. Z mého pohledu jsou nejvíce reálné scénáře Lukáše Tichého 

v článku - Vztahy mezi Evropskou unií a Ruskou federací v sektoru zemního plynu vydaného 

v rámci elektronického časopisu Středoevropské politické studie, kde podle pozitivního 

scénáře dojde v důsledku liberalizace a diverzifikace ke snížení přílišné závislosti na Ruské 

federaci a zlepšení energetického obchodu a spolupráce. Podle negativního scénáře naopak 

povede proces diverzifikace k oddálení obou stran ve vzájemných vztazích, a tím ke zhoršení 
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energetické spolupráce. Co se týká ceny plynu, tak podle odhadů bude cena spíše klesat, a to 

díky nadprodukci amerického břidlicového plynu.  

Výše zmíněné skutečnosti mne vedou k verifikaci stanovené hypotézy, že těžba 

z netradičních ložisek může změnit závislost Evropské unie na Ruské federaci. 

Tuto domněnku lze ověřit i na situaci USA, které byly dříve závislé na importu plynu a nyní 

jej samy vyvážejí. Jestli se tak může stát i v Evropě, bude otázkou budoucnosti.  

Cílem diplomové práce je zhodnocení energetické politiky v její snaze diverzifikovat 

zdroje a zároveň posouzení možnosti zbavit se energetické závislosti na Ruské federaci, 

což bylo naplněno. 
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EHS  Evropské hospodářské společenství 

ESUO  Evropské společenství uhlí a oceli 
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GDP Gross domestic product 
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HDP Hrubý domácí produkt 
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LNG Liquefied Natural Gas 

   Zkapalněný zemní plyn 

MMF Mezinárodní měnový fond 

OPEC  Organization of the Petroleum Exporting Countries 

   Organizace zemí vyvážejících ropu 
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PCA Partnership and Co-operation Agreement 
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SSSR  Svaz sovětských socialistických republik 

TJ terajoules 

V4 Visegrádská čtyřka 
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