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1 Úvod 

 Energie je pojem, se kterým se všichni setkáváme, protože je všude okolo nás. 

Je zřejmé, že energie a její dostatek, je důležitou součástí našich životů. Vysoký stupeň 

rozvoje průmyslové výroby, který je charakteristický pro současnou etapu vyspělé 

civilizace, klade nesmírně vysoké nároky na energetické zdroje, mezi kterými ropa 

zaujímá jedno z nejvýznamnějších míst. Bez nadsázky je možné říct, že další rozvoj 

je limitovaný zásobami energie. Chce-li lidstvo pokračovat ve vývoji, musí v prvé řadě 

řešit problém zásobování energii a otázku energetických zdrojů. Dostatek energie 

v současném světě je jeden z nejdůležitějších předpokladů ekonomického růstu každé 

oblasti.[4] 

 Cílem diplomové práce je zhodnocení energetické politiky EU se zaměřením 

na ropu a komparace energetické náročnosti států EU s vývojem ceny ropy Brent 

v období 2000 – 2010.  

 Pro dosažení vytyčeného cíle jsem si stanovila následující hypotézu. Zvyšující 

se cena ropy pozitivně působí na snižování energetické náročnosti. Tuto hypotézu bych 

chtěla dokázat pomocí metody srovnávání a analýzy vybraného ukazatele s cenou ropy. 

Metodika komparace a analýzy je využita v celé práci. Diplomová práce je členěna 

do pěti hlavních kapitol, přičemž první kapitolu tvoří úvod. 

 Druhá kapitola diplomové práce je zaměřena na teoretická východiska týkající 

se ropy. Jsou zde charakterizovány nejdůležitější ukazatele, používané v této práci. 

Pozornost je věnována také využití ropy, historii těžby ropy a vzniku ropy. Velká část 

této kapitoly se zaměřuje na faktory, které ovlivňují nabídku a poptávku po této 

nerostné surovině, dále je čtenář podrobně seznámen taktéž s tvorbou ceny ropy, jejím 

zdaněním a v neposlední řadě také s různými druhy smluv, na jejichž bázi se obchoduje 

s ropou.  

 V třetí kapitole se zabývám vývojem energetické politiky EU od počátku 

evropské integrace až do současnosti, přičemž větší důraz je kladen na energetickou 

politiku po roce 2000 až do současnosti. Jsou zde zmíněny důležité mezníky, které 

udávají směr a taktéž cíle této politiky do budoucnosti, včetně spolupráce Evropské 

Unie a Ruska, jenž je pro EU důležitým obchodním partnerem v oblasti ropy a ropných 

produktů. Nedílnou součástí této kapitoly je část věnovaná energetické bilanci EU. 
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Na základě dostupných údajů vybraných ukazatelů je zde zachycen vývoj energetického 

trhu EU - 27. Čtenář se dozví např. míru závislosti EU na dovozu ropy, jaký je objem 

produkce a spotřeby ropy v EU nebo toky energetických surovin podle země původu. 

 Čtvrtá kapitola s názvem Ropa a ekonomický růst vybraných zemí EU navazuje 

na předchozí kapitoly a snaží se hlouběji zjistit vztah mezi energetickou náročností 

jednotlivých ekonomik EU a cenou ropy Brent v časovém horizontu deseti let (2000 – 

2010). Na základě podílu ropy v energetickém mixu všech států EU jsou vytvořeny 

kategorie, díky kterým se pokusím analyzovat, zda-li existuje shoda se stanovenou 

hypotézou či nikoliv. 

V závěru práce jsou shrnuty nejdůležitější výsledky, které vyplynuly 

ze zkoumání a hodnocení dané problematiky  
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2 Charakteristika ropy a faktory ovlivňující cenu ropy 

Ropa je důležitý energetický zdroj, který představuje více než třetinu světového 

primárního energetického mixu. Předmětem mezinárodního obchodování se stala již 

brzy po tom, co vznikl ropný průmysl v Pensylvánii v roce 1860. 

2.1 Základní pojmy 

 Pro pojmenování ropy již v minulosti existoval řecký název náftha, který 

pocházel z perštiny [5]. 

  Český název „ropa“ je převzatý z polštiny a je poměrně nový. Téměř 

do poloviny minulého století se tato surovina v češtině běžně označovala jako „nafta“ 

nebo „petrolej“. V současném názvosloví ropných produktů je termín „nafta“ používán 

výhradně pro označení kapalného paliva pro vznětové motory. Termín „petrolej“ podle 

naší nomenklatury označuje destilační frakci ropy a produkty z ní vyrobené jako jsou 

petrolej na svícení a letecký petrolej. 

 V angličtině se pro ropu používá název „petroleum“ (z lat. „skalní olej“) nebo 

také označení „crude oil“ popř. jen „oil“ ve smyslu „surová ropa“, což je surovina 

vytěžená z ložiska, zbavená pouze hrubých nečistot (vody, písku a plynů). Stejně tak 

i v němčině se používají dva názvy „Erdöl“ a „Rohöl“. [1] 

 V této práci se objevují kromě pojmu ropa také ropné deriváty, jež neznamenají 

totéž. Mezi ropné deriváty se řadí rafinérský plyn, ethan, LPG, letecký benzín, 

motorový benzin, tryskové palivo, petrolej, motorová nafta, benzín, maziva, asfalt, 

parafínové vosky, petrolejový koks a další ropné produkty. [27] 

 Množství ropy se udává nejčastěji v barelech, přičemž objem jednoho barelu 

je přibližně 159 litrů. Z praktických důvodů se světová produkce a zásoby ropy měří 

v milionech či miliardách barelů. V použitých grafech a tabulkách se vyskytují další 

jednotky. Některé statistické údaje obsažené v této práci jsou udávány v jednotkách 

„toe“, tuna ropného ekvivalentu, tj. množství energie získané spálením jedné tuny 

surové ropy.  
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2.1.1. Ukazatele 

Hrubá tuzemská spotřeba (gross inland consumption) představuje množství energie 

spotřebované v rámci země. Vypočítává se podle vzorce: primární produkce 

+ obnovitelné produkty + dovoz + změna stavu zásob – zásobníky (tj. množství energie 

dodávané námořní dopravou) 

Energetická závislost (Energy dependency) ukazuje, do jaké míry země spoléhá 

na dovoz za účelem splnění svých energetických potřeb. Vypočítává se podle vzorce: 

čisté dovozy / (hrubá tuzemská spotřeba + zásobníky). 

Energetická náročnost (Energy intensity) poskytuje informaci o účinnosti, s jakou 

je energie využívána k výrobě přidané hodnoty. Je definována jako poměr hrubé 

vnitrozemské spotřeby energie k hrubému domácímu produktu. V této práci 

je vyjádřena v kilogramech ropného ekvivalentu na 1000 Euro. 

Primární energetická produkce (primary energy production) je energie získána 

z přírodních zdrojů. Přesná definice se odvíjí od konkrétního energetického zdroje. 

V případě ropy se jedná o množství vytěžených nebo vyrobených paliv v rámci území 

ohraničeného národními hranicemi, včetně pobřežní produkce.  

Ukazatel Celkových primárních energetických zdrojů (TPES, total primary energy 

supply) je složen z produkce + importy – exporty - mezinárodní námořní a letecké 

zásobníky +/- změny zásob. U celosvětových dat se mezinárodní námořní a letecké 

zásobníky ve výpočtu nezohledňují. 

Celková konečná spotřeba (total final consuption) je součet spotřeby koncových 

spotřebitelů energie různých sektorů. Zpětné toky z petrochemického průmyslu 

se nezapočítávají do konečné spotřeby. 

Čistý dovoz (net import) představuje rozdíl mezi dovozem a vývozem energetických 

surovin.  
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2.2 Využití ropy 

 Na světě existuje přes 130 typů ropy, nicméně ropa samotná nemá téměř žádné 

přímé konečné využití [26]. Je výjimečná především tím, že je výchozí surovinou 

pro mnoho průmyslových odvětví. Aby mohla být ropa využívána, je nezbytné 

ji procesem rafinace upravit na ropné produkty. Využívá se např. při výrobě pohonných 

hmot (automobilový benzín, motorová nafta, pohonné hmoty pro letecký průmysl, 

či plynné pohonné hmoty), v petrochemickém či chemickém průmyslu při výrobě léčiv, 

barev, hnojiv, amoniaku apod. Ilustrativní schéma využití ropy viz příloha č. 1. 

 Nárůst ve využívání ropy zajišťuje pro světové hospodářství důležitý 

multiplikační efekt, jelikož způsobuje změny ve struktuře a v rozmístění energetického 

průmyslu, ale také chemického průmyslu či v odvětví dopravy. Podstatným faktorem, 

který ovlivňuje rozmístění světového hospodářství je bezpochyby vývoj cen ropy. 

S rostoucí cenou ropy je realizována nákladnější těžba v těžko dostupných oblastech 

a naskýtá se možnost využívat i méně bohatá ložiska, případně dotěžení ropy z oblastí, 

které se při nižších cenách nevyplatily těžit. [9] 

 S využíváním ropy úzce souvisí její spotřeba v jednotlivých sektorech 

ekonomiky. V následujících grafech 2.1 a 2.2 je přehledně znázorněna celková spotřeba 

ropy dle vybraných sektorů ekonomiky v daném časovém horizontu. Největší nárůst byl 

zaznamenán v sektoru dopravy, kdy spotřeba ropy vzrostla v procentuálním vyjádření 

ze 45,2 % na 61,7 % mezi lety 1973 a 2009. Naopak v sektoru průmyslu došlo 

k překvapivému snížení spotřeby, a to z 20 % v roce 1973 na 9,3 % v roce 2009. 

Graf 2.1 Celková spotřeba ropy v období 1971 – 2009 v jednotlivých sektorech (Mtoe) 

 

Zdroj: Key World Energy Statistics 2011, str. 33  
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Graf 2.2 Podíl světové spotřeby ropy dle sektorů ekonomiky, srovnání 1973 a 2009 

 

 

 

 

 

 

Zdroj1: Key World Energy Statistics 2011, str. 33, vlastní zpracování 

 Z grafu 2.3 je patrné, jaký podíl zaujímají jednotlivé energetické suroviny 

na celkové spotřebě. Podíl ropy představoval v roce 2009 41,3 % a mírně se snížil 

ve srovnání s rokem 1973, kdy byl 48,1 %. Následuje elektrická energie, zemní plyn, 

biopaliva, uhlí a ostatní blíže nespecifikované zdroje energetických surovin 

(geotermální, solární, větrné, tepelné zdroje). 

Graf 2.3 Srovnání podílů jednotlivých energetických surovin na celkové spotřebě, 1973 

a 2009 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Key World Energy Statistics 2011, str. 28, vlastní zpracování.  

                                                           
1 *zahrnuje zemědělství, obchod, veřejný sektor, domácnosti a ostatní blíže nespecifikované sektory 
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2.3 Historie vývoje těžby ropy 

Místa, kde se vyskytovala ropa, byla lidstvu známá mnoho tisíc let. Její využití 

však bylo minimální a pravděpodobně nesloužila jako zdroj energie. První vrt za účelem 

získání ropy pro komerční využití byl podle dostupných zdrojů uskutečněn kapitánem 

E. Drakem v Pensylvánii. První barely ropy byly vytěženy v roce 1859 a cena za barel 

byla tehdejších 75 amerických centů. V roce 1866 E. Drake vyhlásil bankrot, neboť 

konkurence již tenkrát byla velká. Na jeho podnikání navázal v Pensylvánii a Ohiu 

J. D. Rockefeller s výrobou produktu, který nesl označení „standard oil“. 

Rockefellerova firma se později stala synonymem nového věku firemních predátorů 

a rychlým tempem směřovala k získání světového monopolu. Rockefellerův ropný 

monopol však brzy skončil, neboť na břehu Kaspického moře, v ruském Baku, došlo 

v roce 1871 k objevu velkých ropných ložisek, schopných těžit přibližně třetinu 

americké produkce. Těžbu a  zpracování ropy v Baku zajišťoval Ludwig Nobel. Jelikož 

Rusko nemělo pro ropné výrobky dostatečný odbyt, začal se Nobel orientovat 

na evropské trhy. Spojil se s francouzskou větví Rotschildů a společně propojili Baku 

s černomořským přístavem Batumi, odkud tankery dovážely ropu do rafinérií v Rjece. 

V roce 1890 proběhla další obchodní expanze do jihovýchodní Asie, kde Marcus 

Samuel začal uskutečňovat svůj dlouhodobý plán, který spočíval ve vytvoření sítě 

překladních stanic. Jeho cílem bylo nabídnout ruskou ropu za ceny, kterým Standard Oil 

nemohl konkurovat. Svou firmu nazval M. Samuel Company, ale později ji přejmenoval 

na Shell Transport and Trading. Konec 90. let 19. století byl ve znamení ropných válek 

mezi Samuelem, Rockefellerem, Nobelem a rodinou Rotschildů. V této době se začala 

rozvíjet také těžba v Indonésii pod kontrolou Royal Dutch Company. Poptávka po ropě 

rostla, ropný průmysl aktivně hledal technologie, které mohly ropu využívat, a tím 

otevíral cestu dopravnímu průmyslu. V roce 1902 vyhlásil Samuel propojení s Royal 

Dutch a společně vytvořili mocnou firmu Royal Dutch – Shell. Další naleziště ropy byly 

objeveny v Persii a do obchodní sítě začala být dodávána první ropa z oblasti Blízkého 

východu. Původní ropná společnost Anglo – Persian Oil Company se později 

přejmenovala na dnes známé British Petroleum neboli BP. [2]  



10 
 

2.4 Vznik ropy 

 Ropa je směs přírodních látek, která vznikla fyzikálními a chemickými procesy 

během milionů let. Původ ropy je převážně organický a předpokládá, že ropa je tvořena 

odumřelými zbytky drobných mořských organismů, jež žily v oceánech před miliony 

let. Tyto vrstvy mořského planktonu byly na dně mělkých moří překryté nánosy písku, 

jílu a bahna. Již v počáteční fázi se organická hmota uložená v usazeninách z větší části 

rozložila účinkem bakterií. Odolné složky, bohaté na uhlík, však zůstaly zachovány 

a  při poklesu sedimentu do větší hloubky zemské kůry mohly projít dlouhým procesem 

fosilizace. Trvajícím působením teploty a vysokého tlaku nadloží se organická hmota 

složitým procesem postupně přeměnila na kapalnou surovou ropu. Tímto způsobem 

ropa vznikala už v prvohorách, avšak hlavní ložiska ropy se nacházejí v geologických 

útvarech z terciéru a druhohorní křídy. [1] 

2.5 Charakteristika, složení a druhy ropy 

 Ropa je hořlavá olejovitá kapalina žlutohnědé až černé barvy. Převládajícími 

prvky podle elementárního složení, jsou uhlík, vodík a síra. V běžných ropách se obsah 

síry pohybuje v rozmezí 1 – 3 % hmotnosti. Nízkosirné ropy s obsahem nižším než 

0,5 %, jsou z hlediska kvality a využití nejžádanější a označují se jako „sladké“ (sweet 

crudes). Vysokosirné ropy s obsahem nad 1,5 % síry se obvykle označují jako „kyselé“ 

(sour crudes). [1] Pro měření hustoty se často využívá standard API (American 

Petroleum Institute). Těžké ropy mají pod 22 ° API, zatímco lehké ropy mají 

nad 33 ° API. Některé surové ropy obsahují taktéž kovy. Všechny tyto faktory ovlivňují 

cenu ropy. [26] 

 Ze skupiny „sladkých“ rop je nejvýznamnější americká ropa West Texas 

Intermediate  (WTI) a směsná ropa Brent, která je typická pro Evropu. Některé ropy 

jsou téměř bezsirné, např. lehká ropa South Louisiana nebo Nigerian Light. „Kyselé“ 

ropy s velmi vysokým obsahem síry se těží např. v Mexiku, ve Venezuele, v Kuvajtu 

a v oblasti Uralu2. [1] 

Ropu můžeme dále členit na konvenční a nekonvenční. Dle autorů Cílka 

a Kašíka je konvenční ropa ta, jež se získává z běžných ropných ložisek. Naopak 

                                                           
2 V ropě z těchto oblastí může být síra zastoupena až 5,5 % 
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nekonvenční ropa se extrahuje obvykle energeticky náročným způsobem z jiných typů 

surovin, např. z uhlí, černých břidlic nebo ropných písků. Hlavní nedostatky 

nekonvenčních zdrojů ropy jsou nízká energetická návratnost a to, že poskytují poměrně 

malé množství benzinu či nafty a mnoho odpadních, byť dále využitelných, uhlovodíků 

podobných asfaltu. [2] 

2.5.1. Energetická návratnost konvenční a nekonvenční ropy 

 Nutnou podmínkou k úspěšnému přístupu ke zdrojům energie je, aby celková 

energie námi získaná převyšovala energii, kterou je nezbytné do procesu těžby surovin, 

zpracování, čerpání, vývoje nových technologií a mnoha dalších procesů investovat. 

Nezbytné je, aby poměr energie získané k energii investované byl větší než 1. (Cílek, 

Kašík, 2008, str. 16). V literatuře je pro tento parametr využívána zkratka ERoEI 

(Energy Return on Energy Invested). Za dobrou energetickou bilanci je dnes 

považována hodnota energetické návratnosti konvenční ropy nad 30. (Cílek, Kašík, 

2008). Například je–li energetická návratnost 30, vyjadřuje to, že s energetickým 

nákladem jednoho barelu je možné získat energii, která odpovídá 30 barelům ropy. 

Nejlepší hodnoty ERoEI měla snadno přístupná ropa v počátcích ropné éry v 2. pol. 

19.  století, a to hodnoty v rozmezí 60 – 100. V současnosti se energetická návratnost 

ropy pohybuje okolo 10 – 35. Pro srovnání, nekonvenční zdroje, mezi které patří např. 

ropné písky, mají energetickou návratnost okolo 3. (Cílek, Kašík, 2008) V příloze 

č.  2 je znázorněna energetická návratnost pro různé druhy surovin. 

2.6 Produkční a dodavatelské oblasti ropy 

Produkce ropy v celosvětovém měřítku téměř pořád roste. Ropa je důležitý 

energetický zdroj, který představuje více než třetinu světového primárního 

energetického mixu (viz graf 2.4) K nárůstu těžby ropy přispěl souhrn technologických, 

geografických, fyzických a ekonomických faktorů, kterými byly například větší 

výhřevnost a ekologická bezpečnost ve srovnání s uhlím, nižší těžební náklady, 

koncentrace surovinových rezerv v zemích s nižšími daněmi, nízké ceny a levná 

pracovní síla, ale také chybějící ekologické zákony a normy v některých rozvojových 

zemích.   
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Graf 2.4 Celosvětový primární energetický mix, 2009  

 

Zdroj: Putting a price on energy: Oil pricing update 2011, str. 6, vlastní zpracování 

V 2. polovině 20. století došlo k podstatným změnám v teritoriální struktuře 

ropného průmyslu v kontextu ekonomického vývoje světa a rostoucí poptávky po ropě. 

Do konce 70. let 20. století se těžba ropy zvyšovala v reakci na rostoucí spotřebu 

zejména v regionech s nejpříznivějšími ekonomickými a přírodními předpoklady 

a právě z tohoto důvodu došlo k výrazným změnám v lokalizaci světové těžby. 

Formování a změny v teritoriální struktuře ropného průmyslu výrazně ovlivňuje 

mezinárodní obchod s ropou. V následující tabulce jsou seřazeny země, které byly 

v roce 2009 největšími světovými spotřebiteli ropy, producenty, dovozci a vývozci 

ropy. 

Tab 2.1 Přehled největších spotřebitelů ropy, producentů, vývozců a dovozců 

ropy, 2009 

 Spotřebitel mb/d Výrobce mb/d Dovozce mb/d Vývozce mb/d 

1 USA 18,7 Rusko 10,0 USA 9,5 Rusko 7,3 

2 Čína 8,6 Saúdská Ar. 9,7 Čína 4,4 Saúdská Ar. 7,1 

3 Japonsko 4,4 USA 7,2 Japonsko 3,9 Írán 2,5 

4 Indie 3,2 Írán 4,2 Indie 2,5 Kuvajt 2,2 

5 Rusko 2,7 Čína 3,8 Německo 2,4 S. A. Emiráty 2,1 

6 Saúdská Ar. 2,6 Kanada 3,2 Korea 2,3 Norsko 2,1 

7 Německo 2,4 Mexiko 3,0 Francie 1,8 Nigérie 2,0 

8 Brazílie 2,4 S. A. Emiráty 2,6 Itálie 1,5 Venezuela 1,8 

9 Korea 2,4 Irák 2,5 Španělsko 1,4 Angola 1,7 

10 Kanada 2,2 Kuvajt 2,5 Singapur 1,0 Alžírsko 1,5 

 Světově 84,1 Světově 80,0 Světově 52,9 Světově 52,9 

Zdroj: Putting a price on energy: Oil pricing update 2011, str. 7, vlastní zpracování 
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Ropa je nejvíce obchodovatelným primárním energetickým zdrojem, který 

vytváří důležité surovinové toky. Jejím charakteristickým rysem je stále rostoucí 

obchodované množství, přičemž se exportuje více než polovina vytěženého množství 

ropy. Hlavními exportními oblastmi je území bývalého Sovětského svazu, Blízký 

východ a asijsko-pacifický region. [9] Mezi 10 největších producentů ropy v roce 2010 

patřilo Rusko, Saudská Arábie, USA, Írán, Čína, Venezuela, Mexiko, Nigérie, Kuvajt 

a Irák.3 

Graf 2.5 procentuálně znázorňuje spotřebu ropy ve významných ekonomických 

centrech světa v roce 2007. Na prvních třech místech s největší spotřebou se umístily 

USA (22,2 %), EU (16,1 %) a Japonsko (5,6 %) 

Graf 2.5 Hrubá domácí spotřeba ropy v roce 2007, dle významných ekonomických 

center a států (v %) 

 

Zdroj: EU Energy and Transport in Figures: Statistical pocketbook 2010, str. 91, 

vlastní zpracování  

                                                           
3 Key World Energy Statistics 2011, str. 59 
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2.7 Faktory ovlivňující nabídku a poptávku po energetických 

surovinách 

 Situace s nabídkou energetických zdrojů je v současnosti komplikovaná 

z pohledu plynulosti dodávek a šetrnější energetická spotřeba se vyznačuje velkými 

nedostatky ve své realizaci. Dalšími faktory jsou klimatické výkyvy, možnosti 

využívání alternativních zdrojů, především jaderné energie a biopaliv a rovněž trvající 

teritoriální disparity mezi výskytem těžitelných energetických zdrojů a regiony 

s největší spotřebou. Zvýšila se závislost rozvinutých zemí na dovozu ropy 

z  rozvojových zemí z oblasti Blízkého východu, vzrostla dovozní závislost Číny, Indie 

a dalších industrializovaných rozvojových zemí. Také vliv inflace a vývoj kurzu dolaru 

zhoršovaly cenové podmínky obchodu zemí obchodujících s ropou a negativně 

ovlivňovaly reálnou hodnotu příjmů z exportu ropy. 

 Faktory, které ovlivňují poptávku po energetických zdrojích, jsou růst počtu 

obyvatel, dynamika světových cen, efektivita politiky šetření energiemi v jednotlivých 

zemích a mnoho dalších. Dalším z důležitých faktorů je tempo ekonomického růstu. 

Vošta ve své knize uvádí, že tempo spotřeby energie bude do roku 2030 zaostávat 

za tempem ekonomického růstu (Vošta, str. 11), v důsledku vývoje nových technologií 

se zaměřením na úsporu energie při současném zvýšení podílu sféry služeb. Dalším 

faktorem, který ovlivňuje růst poptávky po energii, je zvyšující se počet obyvatel, který 

podle odhadů může do roku 2030 přesáhnout 8 miliard. (Vošta, str. 12) Neméně 

významným faktorem je dynamika vývoje světových cen energie, přičemž kolísaní cen 

ropy je spojeno s narušením rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou. Objemy 

strategických a komerčních zásob ropy a spekulace na trzích podporují toto kolísání cen 

ropy v zájmu zemí dovážejících ropu. [9] 

2.8 Cena ropy 

 Vysoká a příliš rychlá spotřeba ropy ve všech sférách našeho života nás 

vystavuje přílišné závislosti. V minulosti byla ropa levná a to hned z několika hlavních 

důvodů. Od počátku ropné éry byla ropa komoditou, u které se nabídka přizpůsobovala 

poptávce. Ropy se zdálo být hodně, konkurence byla silná a cena ropy se řídila podle 

teorií klasické ekonomie. [2] Ceny ropy byly téměř jedno století stabilní (1880 – 1973), 

avšak po první ropné krizi, kdy došlo k omezování spotřeby a celkové restrukturalizaci 
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ropného průmyslu, začaly ceny růst. V letech 1980 - 2005 došlo k překvapivému 

poklesu cen. Současné zvyšování cen ropy je možné vnímat jako přirozený růst, který 

kompenzuje nízké ceny v předchozích třech desetiletích. [2] 

 Je skutečností, že vysoká poptávka po ropě táhne její ceny nezadržitelně vzhůru. 

V důsledku toho si ekonomicky slabší subjekty (jak státy, tak i jednotliví spotřebitelé) 

nebudou moci ropu dovolit koupit. Případná ropná krize by mohla vést k rozvratu 

hospodářství i sociální sféry. [6] 

  Existuje několik druhů cen, které někdy mají dost vzdálený vztah ke skutečné 

ceně ropy, která vznikne z obchodních transakcí. Existuje tzv. účetní cena, která slouží 

k finančnímu vyrovnání mezi ropnými společnostmi a zeměmi, ve kterých se ropa těží. 

Dále existuje tzv. tržní cena ropy, která ještě není prodejní cenou ropy, tato tržní cena 

se rovná částce, kterou získávají producentské země za prodanou ropu. Vztah mezi 

těmito dvěma cenami je takový, že tržní cena představuje přibližně 60 % ceny účetní. 

[2] 

2.8.1 Typy cen 

 Pro transakce s ropou se uplatňují dva typy cen. FOB (Free On Board) je cena 

ropy a ropných produktů v místě nákladního přístavu, zatímco CIF (Costs of Insurance 

and Freight) je cena ropy v místě určení. U FOB ceny má kupující povinnost zaplatit 

dodatečné náklady na přepravu a pojištění při nákupu surové ropy nebo ropných 

produktů, zatímco u ceny CIF jsou již náklady na přepravu a pojištění zahrnuty v ceně. 

Mimo to je u těchto dvou typů cen odlišná doba splatnosti. FOB ceny mají dobu 

splatnosti k datu nakládky a naopak ceny CIF jsou splatné k datu vykládky. Obvyklým 

způsobem je obchodování se surovou ropou za cenu FOB a s ropnými produkty za cenu 

CIF. Vzhledem k faktu, že tankerová přeprava trvá obvykle v rozmezí několika dnů 

až týdnů, rozdíl v ceně by pak mohl být často znatelný. [26] 

2.8.2 Zdanění ropy 

 Ropa je energetická surovina, jež je vysoce zdaňována v celém dodavatelském 

řetězci a to různými způsoby a pro různé důvody. [25] Ve všech zemích na světě, kromě 

USA, patří ropa a další fosilní paliva mezi tzv. vyhrazené nerosty, které vlastní stát 

a vlastnictví tohoto nerostného bohatství je zdrojem státních příjmů. „Daně se vypočítají 

z množství suroviny a z její ceny na mezinárodních trzích“. (Cílek, Kašík, 2008, str. 97) 
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Existují daně za vytěžení ropy v zemi původu a různé typy spotřebních daní v zemích 

dovozu. [2] Daňové příjmy z vývozu ropy jsou pro země vyvážející tuto suroviny 

považovány za stabilní zdroj rozpočtu s ohledem na nízkou elasticitu poptávky. 

Ve spotřebitelských zemích se příjmy z daní z benzínu a dalších paliv často používají 

pro rozvoj a údržbu silniční infrastruktury, částečně se snaží kompenzovat dopady 

na životní prostředí a výnosy taktéž slouží jako náhrada za vyčerpávání energetických 

zdrojů. [25] 

2.9 Obchodování s ropou a ropnými produkty 

 Obchod s ropou ušel dlouhou cestu od stabilních, kontrolovaných systémů 

tzv.  Majors4, které platily ještě na konci 60. let 20. stol. přes systém oficiálních cen 

a kvót určovaných OPEC v 70. letech 20. stol. a první polovině 80. let až k tržnímu 

mechanismu, který začal fungovat od poloviny 80. let 20. století. Obchodování 

se realizovalo prostřednictvím spotových transakcí, „futures“ a obchodování s deriváty, 

jež se obvykle nacházejí na všech komoditních burzách. [26] Současné spotové operace 

mají svůj původ v první a druhé ropné krizi. Ropné embargo v roce 1973 a Íránská 

revoluce v roce 1979 vyvolaly obavy z nedostatečné nabídky ropy. Odběratelé ropy byli 

nervózní a chtěli ropu získat za každou cenu. Spotové ceny vzrostly na vyšší úroveň, 

než byly oficiální prodejní ceny a objemy dodávek na základě dlouhodobých smluv 

se přesunuly na spotové trhy. Ve stejné době, taktéž rostoucí objemy dodávek ropy 

od nových producentů mimo OPEC směřovaly na spotové trhy. Ropa ze Severního 

moře byla v 80. letech prodávána výhradně na základě spotového transakcí. [26] 

  Hlavní spotové operace probíhají na burze v Rotterdamu a New Yorku. 

Nejsilnější obchodní spotovou aktivitu mají WTI a Brent. Ačkoli OPEC sjednává 

obchody na základě dlouhodobých dohod, existují některé země OPEC které k prodeji 

části své produkce používají taktéž spotové transakce. 

                                                           
4
 Mezinárodní ropné společnosti. Když cena ropy po první světové válce klesala, zástupci Standard Oil z 

New Jerssey (Exxon), Royal Dutch Shell a Anglo-Persian (BP) se v Achnacarry ve Skotsku dohodli na 

sdílení světového trhu s ropou. Tato kartelová dohoda z roku 1928 začala být známá pod názvem „Red 

Line“ nebo taktéž dohoda z Achnacarry. Postupně se k nim připojily další čtyři společnosti (Chevron, 

Gulf, Mobil, Texaco) a těchto, dohromady, sedm společností bylo známo jako „Sedm sester „ nebo také 

„Majors“. Tyto se podílely na stabilizaci světových cen ropy a určovaly nabídku. Majors drželi koncesi 

pokrývající rozsáhlé území s velmi nízkými licenčními poplatky. 
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 Hlavní burzy, které obchodují s ropnými produkty, jsou umístěny 

v severozápadní Evropě (ARA - Amsterodam, Rotterdam, Antwerpy), Středomoří 

(Janov, Lavera), Íránská ropná burza v Perském zálivu, v jihovýchodní Asii (Singapur), 

pobřeží Mexického zálivu a východním pobřeží USA (New York). Účastníky spotového 

trhu jsou rafinérie a producenti z ropných oblastí. 

 K vytvoření spotového trhu jsou zapotřebí velké objemy obchodů a různorodost 

subjektů na trhu. Rotterdamská burza tyto podmínky splňuje. Zahrnuje jak evropské 

spotřebitelská centra, tak producentskou oblast Severního moře. Oblast je silně 

industrializovaná, disponuje mnoha rafinérskými závody a skladovacími kapacitami. 

V oblasti je největší přístav v Evropě a řada finančních institucí a domů s ropnými 

produkty (Eurol, Frisol, Transol, Vanol a Vito) má v této oblasti své sídlo.[26] 

2.9.1 Typy smluv, na jejichž bázi se obchoduje s ropou 

Barterové smlouvy 

 Tento typ smlouvy představuje obchodování s ropou a ropnými produkty 

výměnou za jiné zboží či služby. Země Středního východu používají tento typ transakcí 

k získání průmyslových zázemí (např. odsolovací závody) výměnou za ropu. Jiné země 

platí za ropné produkty např. cukrem, kešu oříšky, apod. Součástí těchto obchodů 

mohou být také finanční dohody. Typické u těchto dohod je poskytování měnových 

půjček, kdy jistina a úroky jsou zaplaceny dodávkami ropy. Země, které mají potíže 

s přístupem na mezinárodní finanční trhy, mohou čerpat výhody z této techniky, a proto 

barterové smlouvy zůstávají i nadále důležité. 

Nákladní transakce 

 Forwardové a spotové kontrakty jsou založeny na principu „cargo-by-cargo“ 

transakcích. Forwardové transakce (uzavření dohody o prodeji budoucí dodávky 

za předem stanovenou fixní cenu) pokrývají náklady na prodej a nákup s dodáním, které 

je naplánováno jeden až tři měsíce dopředu. Spotové kontrakty jsou obchodní praktiky, 

které se realizují ve lhůtě 15 dnů až jeden měsíc. 

Dlouhodobé smlouvy 

 Dlouhodobé smlouvy pro obchodování s ropou zavedla organizace OPEC. 

Na začátku 70. let, země produkující ropu převzaly kontrolu nad těžebním sektorem 
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a v důsledku toho došlo k transformaci ropného průmyslu. Těžařské koncese 

mezinárodních ropných společností byly nahrazeny smluvními vztahy a následně 

vyvlastněny. Cena ropy byla stanovována na zasedáních OPEC jako oficiální prodejní 

ceny a Majors ztratily kontrolu nad cenami ropy. Tento oficiální systém prodejních cen 

trval až do poloviny 80. let. Dlouhodobé kontrakty byly založeny na bázi FOB, protože 

cisterny flotil byly stále v rukou Majors. Dlouhodobé smlouvy mohly nabídnout 

zabezpečení dodávek za těchto okolností.  

 Dlouhodobé smlouvy jsou i v dnešní době velmi používaným nástrojem. Země 

OPEC prodávají ropu rafineriím výhradně na základě dlouhodobých smluv. Situace 

je podobná také pro ropu z Ruska, která se dopravuje do rafinérií prostřednictvím 

ropovodů. Trvání těchto kontraktů je obvykle 1 rok s možností obnovování. 

Dlouhodobé smlouvy zaručují zemím produkující ropu přístup na trh a rafinériím 

možnost využívat výhody stabilních dodávek. [26] 

2.9.2 Ropné standardy 

Na přelomu 70. a 80. let 20. století byl vytvořen nový způsob měření jakosti ropy. 

Ropný standard slouží jako srovnání pro ropy s podobnou kvalitou a geografickým 

umístěním a také má důležitou roli při definování absolutní cenové hladiny. Ropa 

„Arabian light“, byla standardem v době oficiálního prodejního cenového systému 

OPEC. Při rozvoji spotových a futures trhů, v druhé polovině 80. let byla role „Arabian 

Light“ ropy nahrazena West Texas Intermediate (WTI) a ropou Brent. 

Charakteristika vybraných ropných standardů: 

 Severomořská ropa Brent disponuje významnými kritérii pro srovnávání: 

bezpečnost dodávek, rozmanitost prodejců a široké přijetí ze strany rafinérií 

i spotřebitelů. Ačkoliv Brent v minulosti čelil produkčním problémům a nebyl 

největším ropným polem v Severním moři, přesto dokázal poskytnout dostatečný objem 

produkce pro obchodní likviditu na trhu. Podstatným faktem je, že produkce 

je rozdělena mezi několik producentů a není soustředěna v rukou pouze jednoho. 

To bylo hlavním důvodem, proč se Forties nestal referenčním měřítkem v Severním 

moři, přestože byl hlavním ropným polem v Severním moři a jeho produkce byla větší 

než produkce Brent. 
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 WTI byla vybrána jako referenční měřítko, když burza New York Mercantile 

Exchange (NYMEX) zahájila obchodování s ropnými futures v roce 1983. 

Vnitrozemsky uzavřený systém dodávek a vzdálenost mezinárodních trhů nemusela 

nejlépe vyhovovat podmínkám pro srovnávání. Nicméně obchodování na burze 

NYMEX zaznamenalo obrovský úspěch. Díky velké obchodovatelnosti této komodity, 

se WTI od té doby stala hlavním ropným standardem. Mezi WTI a Brent existují určité 

rozdíly. Zatímco finančně orientované WTI na burze reaguje okamžitě na tržní 

očekávání, propojení Brentu s fyzickými trhy poskytuje prostor pro uplatnění nabídkově 

poptávkových zásad.  

 Saudská Arábie prodává ropu přímo do rafinérií na základě dlouhodobých smluv 

a její ropa není za normálních okolností obchodována na spotovém trhu. Zároveň bylo 

potřeba na Blízkém východě stanovit ropný standard pro těžší ropu s vyšším obsahem 

síry. Ropa Dubaj vytlačila Arabian light ropu která byla ropným standardem pro Blízký 

východ, ze spotového trhu na konci 80. let. Nicméně se jí nepodařilo stát se globálním 

ropným standardem jako je WTI či Brent, jelikož nedocházelo k velkým obchodním 

transakcím. Kromě toho, ropa Dubaj čelila problému poklesu produkce a v důsledku 

toho získal Omán v regionu pevnější pozici. 

 Ropa z oblastí Ruska a bývalých sovětských republik se nazývá Ural. Vývozy 

Uralské ropy představují po ropě Arabian light druhý největší fyzický obchod s ropou. 

Další typ ropy z této oblasti se nazývaný Siberian light a je přepravován oddělenou 

větví Transněftu do černomořského přístavu Tuapse. Ropa z této oblasti čelí problému, 

že její trhy jsou omezené. Ropa Ural se exportuje převážně do východní Evropy 

prostřednictvím ropovodu Družba a severozápadní Evropy v cisternách z přístavů 

Baltského moře a Středomoří prostřednictvím cisteren z přístavů Černého moře přes 

Turecký průliv. K rozvoji nových trhů s ruskou ropou přispělo v roce 2004 postavení 

potrubí pro připojení ropných polí z východní Sibiře (East Siberia - Pacific Ocean). 

V prosinci 2009 byl zahájen provoz potrubí s denní vývozní kapacitou 300 000 barelů. 

[26]  
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2.9.3 OPEC 

 Vysoký podíl na koordinaci ropné politiky producentských zemí má Organizace 

zemí vyvážející ropu OPEC (Organisation of Petroleum Exporting Countries). 

OPEC je stálou, mezivládní organizací, která byla založena v Bagdádu po podpisu 

dohody mezi pěti státy - Íránem, Írákem, Kuvajtem, Saudskou Arábií a Venezuelou 

v září 1960. K pěti zakladatelským státům se později postupně přidalo dalších 9 států: 

Katar (1961), Indonésie a Libye (1962), Spojené Arabské Emiráty (1967), Alžírsko 

(1969), Nigérie (1971), Ekvádor (1973), Gabon (1975) a Angola (2007). Od prosince 

1992 do listopadu 2007 bylo pozastaveno členství Ekvádoru, Gabon ukončil 

své členství v roce 1995 a Indonésie pozastavila své členství s platností od ledna 2009, 

jelikož produkce zde poklesla a ropu musí místo vývozu dovážet. V současnosti 

má OPEC dvanáct členů. 

 V souladu se svými Stanovami, Organizace zemí vyvážejících ropu má za cíl 

koordinovat a sjednocovat ropné politiky všech členských států a zajišťovat stabilní trhy 

s ropou s cílem zajistit efektivní, ekonomické a pravidelné přísuny ropy pro spotřebitele, 

stálý příjem pro producenty a přiměřený výnos z kapitálu, pro ty, kteří investují 

do ropného průmyslu. [8] Historicky vzato, své Stanovy dodržovala OPEC spíše 

sporadicky a bez nadsázky lze tuto organizaci uvádět jako příklad kartelové dohody. 

Příkladů k tomuto tvrzení je mnoho, jedním z nejznámějších je ropná krize z roku 1973, 

která byla vyvolána jednotným, koordinovaným postojem tehdejších členských států 

této organizace. Ropná krize byla příčinou celosvětového zpomalení ekonomiky 

a rostoucí inflace. Vliv organizace byl částečně eliminován v 80. a 90. letech intenzivní 

těžbou ropy v Severním moři a v Mexickém zálivu, kdy především Norsko a Velká 

Británie se staly významnými producenty ropy. V současnosti dochází k poklesu 

produkce v Severním moři a opět se tak postupně zvyšuje důležitost OPEC, který 

produkuje okolo 40 % ropy. [8] 
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3 Vývoj energetické politiky EU se zaměřením na ropu 

Zajištění plynulých dodávek energetických zdrojů je jedním z hlavních priorit 

vládních politik. Energetický průmysl je významným prvkem ekonomik vyspělých 

států. V rámci zvýšení bezpečnosti dodávek energií je energetický průmysl realizován 

ve dvou rovinách. Na straně nabídky se zaměřuje na zajištění dlouhodobých dodávek 

primární energie, přičemž pozornost je věnována diverzifikované struktuře dodavatelů 

ropy. Rozvoj energetiky také souvisí s prudce rostoucí poptávkou po primární energii. 

Na straně poptávky se jedná o snahu eliminovat spotřebu ropy, která v současné době 

představuje hlavní výzvu pro snižování závislosti dodávek z nestabilních regionů. 

Z ekonomického hlediska je významným lokalizačním činitelem energetická náročnost 

jednotlivých zemí. V teritoriální struktuře energetických toků sehrává důležitou roli 

politicko - bezpečnostní situace v dodavatelských oblastech. [9] 

3.1. Postavení energetické politiky v rámci evropské integrace 

 Konkrétní cíle energetické politiky se v rámci evropské integrace mění 

v závislosti na různých okolnostech. Záleží na tom, je-li období nedostatku či přebytku 

energie, na dynamice otevírání nových nalezišť ropy a zemního plynu, na postavení 

jednotlivých zdrojů v energetické bilanci EU, na vývoji světové ceny ropy a také 

na vztahu mezi tržní nabídkou a poptávkou v národním, unijním, celoevropském 

či světovém měřítku. Taktéž existují rozdíly v pojetí cílů energetických politik napříč 

jednotlivými členskými státy EU. [14] 

 Vzhledem k vysoké závislosti Evropy na dovozu energetických zdrojů, byla 

oblast energetiky prvním krokem k integračnímu procesu. Ropa byla v 50. letech 

dovážena za mimořádně výhodných podmínek především ze Středomoří a i přes 

politickou destabilizaci Blízkého východu byly dodávky ropy plynulé. Koncepce 

energetické politiky v 50. letech odpovídala tehdejším potřebám evropského 

hospodářství a trendům vývoje, a to jak v ekonomických, ekologických i sociálních 

podmínkách. Vzhledem k relativně širokému spektru zajištění energetických zdrojů 

se neuvažovalo o vyšší míře koordinace energetické politiky. Až do poloviny 90. let 

byla kooperace členských států v této oblasti zabezpečována prostřednictvím 

fungujících sektorových sdružení. [15]  
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Prosazování jednotné energetické politiky v Evropském Společenství (ES) 

stouplo na významu zejména na počátku 70. let 20. stol. po tzv. ropné krizi. Tehdy 

se poprvé projevila přílišná závislost ES na externích zdrojích energie a především 

nutnost tuto závislost snížit a zdroje diverzifikovat. Cíle a principy energetické politiky 

byly zakotveny ve Smlouvě o Evropském Společenství, přičemž se zaměřovala 

na zavádění a rozvíjení transevropské energetické infrastruktury, likvidování překážek 

v obchodu s energiemi, odstraňování subvencí v sektoru energetiky, ale také 

na stabilizaci dodávek a úspory energie. Realizace energetické politiky EU předpokládá 

existenci jednotlivých národních energetických politik, které musí být v souladu 

s politikou Unie. Klíčovými prvky jsou [13, str. 89]:  

• vytvoření integrovaného evropského energetického trhu, jež umožňuje 

neomezený obchod s elektrickou energií a plynem, 

• zvýšení konkurenceschopnosti energetických odvětví v Evropě 

na světovou úroveň, 

• zlepšení bezpečnosti distribuce a transportu energií, 

• zvýšení ochrany životního prostředí, 

• podpora výzkumu zaměřeného na alternativní zdroje a úspory energií. 

Jednotlivé národní energetické politiky členských států musí dodržovat a respektovat 

zásady v návaznosti na energetickou politiku Unie. Tyto jsou: 

• odvozování spotřebitelských cen energií od světových cen, 

• zahrnutí nákladů na náhradu vyčerpávaných zdrojů a získávání nových 

zdrojů, do spotřebitelských cen, 

• transparentnost cen energií a dostupnost potřebných informací 

pro spotřebitele, 

• uvědomělost spotřebitelů ve smyslu nákladů na alternativní způsoby 

spotřeby energie. 

 V rámci energetické politiky EU byl kladen velký význam problematice úspor 

a racionalizaci spotřeby energií v oblastech distribuce, průmyslové spotřeby i spotřeby 

domácností. [13]  
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V roce 1991 byla přijata Evropská energetická charta, která zahrnovala všechny 

evropské země a státy bývalého Sovětského svazu. Cílem Charty byl rozvoj otevřeného 

a konkurenčního trhu a svobodný pohyb energetických zdrojů a produktů. Z pohledu 

EU byly hlavními cíli zajištění bezpečných dodávek energií a podpora západních 

investic do energetického sektoru zemí střední a východní Evropy. Tato Charta byla 

pouhou politickou deklarací, avšak Smlouva o energetické chartě5, které vstoupila 

v platnost po podpisu v roce 1994, byla již právně závazným aktem stanovujícím práva 

a povinnosti pro všechny účastnické strany. [31] Na základě této Smlouvy byla 

zajišťována úzká spolupráce s Ruskem a dalšími dodavateli energetických surovin, 

převážně ropy a zemního plynu a díky ní vznikl úmysl posílit mezinárodní energetické 

vztahy. [14, 28] 

Po roce 1995 byly cíle energetické politiky zaměřovány na zajištění bezpečných 

dodávek energie pro EU, jejich diverzifikaci, vznikaly snahy k rozvoji obnovitelných 

zdrojů a byl kladen důraz na těsnější propojení energetické politiky s cíli ekologické 

politiky EU. [14] 

3.2. Vývoj energetické politiky po roce 2000 

Bezpečná, udržitelná a konkurenceschopná energetika má velmi zásadní význam 

pro hospodářství EU. Vnější energetická politika je důležitá pro dotvoření vnitřního trhu 

s energiemi. Dle předchozích zkušeností vedou dvoustranné vztahy mezi jednotlivými 

členskými státy a třetími dodavatelskými zeměmi spíše k roztříštěnosti vnitřního trhu 

než k posílení dodávek energií a konkurenceschopnosti EU. Evropská unie se potýká 

s rostoucí soutěží o zdroje fosilních paliv, včetně konkurence ze strany rozvíjejících 

se zemí a výrobců energií. V této realitě musí EU zaujmout pevný a nestranný postoj 

v zájmu zajištění energie, a současně podporovat transparentní trhy s energiemi 

a přispívat k větší bezpečnosti a udržitelnosti. [18] 

                                                           
5
 V platnost vstoupila v dubnu 1998. Jejím cílem je nalézt vyvážené řešení klíčových energetických 

problémů mezi členskými zeměmi v Evropě a Asii. Původně byla Energetická charta koncipovaná v 

Evropě jako fórum pro spolupráci mezi Východem a Západem, asijský rozměr tohoto procesu získává 

v posledních letech na své důležitosti. 
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3.2.1 Akční plán pro energetickou politiku Evropy 

Tento dokument byl schválen Evropskou radou v březnu roku 2007 a soustředil 

se na tři oblasti: 

• zajištění zdrojů, bezpečnosti energetických přeměn, přepravy a distribuce 

a zabezpečení dodávek energie pro konečného spotřebitele, 

• udržení konkurenceschopnosti, 

• ochrana klimatu a životního prostředí. [18] 

 

České předsednictví v Radě Evropské unie 

Česká republika předsedala v Radě EU od ledna do června 2009. Motto českého 

předsednictví bylo „Evropa bez bariér“ a představovalo čtyři unijní svobody. Hlavní 

priority českého předsednictví byly vyjádřeny sloganem 3E - Ekonomika, Energetika 

a Evropa a svět (Economy, Energy and External relations). Nyní se zaměřím na oblast 

energetiky, konkrétně na vytyčené cíle českého předsednictví a zhodnocení dosažených 

výsledků. [16] 

Cílem České republiky bylo vést jednání o jednotlivých tématech, které 

navazovaly na uskutečňování Akčního plánu pro energetickou politiku Evropy [18]. 

V oblasti energetiky se Česká republika soustředila na hledání rovnováhy mezi nároky 

životního prostředí a udržení evropské konkurenceschopnosti a bezpečnosti. Za klíčové 

byly považovány debaty o diverzifikaci zdrojů a nových sítích. Dále české 

předsednictví považovalo za potřebné pro budoucnost a bezpečnost EU pokračovat 

v realizaci již probíhajících snah o vytvoření společné strategie pro oblast energetiky 

a jednotné vystupování v jednáních o dodávkách energetických surovin. [16] 

Jedním z hlavních témat českého předsednictví v oblasti energetiky byla 

energetická bezpečnost. Lednová krize (2009), týkající se ruských dodávek plynu, která 

proběhla hned na počátku českého předsednictví, potvrdila význam společného postupu 

EU v této oblasti a nutnost posílení národních politik. Za přispění aktivního přístupu 

a diplomatického vyjednávání se českému předsednictví podařilo vyřešit obchodní spor 

Ruska s Ukrajinou a obnovit tak dodávky plynu do Evropy. 

Tématem energetické bezpečnosti se zabývalo i únorové jednání Rady 

pro energetiku, kde byl schválen 2. strategický energetický přehled, který stanovil 
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hlavní výzvy a priority v oblasti energetiky EU v krátkodobém i dlouhodobém 

horizontu. Důraz byl kladen na vnější energetické vztahy, diversifikaci dodávek 

a požadavky na infrastrukturu, zásoby ropy a plynu, mechanismy reakce na krizové 

stavy, energetickou účinnost a optimální využití domácích zdrojů EU. 

Za účasti českého předsednictví se na konci dubna konalo v Moskvě čtvrté 

zasedání Stálé rady pro partnerství EU – Rusko v oblasti energetiky. Jednání bylo 

zaměřeno na posílení vzájemného energetického dialogu a zlepšení vztahů v oblasti 

energetiky v blízké budoucnosti. 

K vytváření společné energetické politiky EU je nezbytný integrovaný a plně 

liberalizovaný vnitřní trh, který je současně nástrojem zvyšování energetické 

bezpečnosti v Evropě. Velkým úspěchem proto v tomto směru bylo schválení třetího 

liberalizačního balíčku, který by měl přispívat k větší míře integrace, liberalizace 

a regionální spolupráce na energetickém trhu. [17] 

3.2.2. Lisabonská smlouva 

Lisabonská smlouva změnila politický a právní rámec energetické politiky EU 

a stanovila jednoznačné cíle, které jsou dále rozvinuté také ve strategii Evropa 2020 

[11]. S přijetím Lisabonské smlouvy získala energetická politika EU poprvé zakotvení 

ve smlouvě. Ve čl. 194 Smlouvy o fungování EU je obsažen cíl členských států zajistit 

fungování trhu s energií, zajištění bezpečných dodávek energií v Unii, podpora 

energetické účinnosti a úspor energie, jakož i rozvoj nových a obnovitelných zdrojů 

a podpora propojování energetických sítí. Se vstupem v platnost Lisabonské smlouvy 

přechází také oblast jaderné energetiky pod Evropskou unii, kterou do té doby 

pokrývala Smlouva Euratom. [10]  

3.2.3 Strategie Evropa 2020 

V listopadu 2010 Komise publikovala Strategii „Evropa 2020“ 

pro konkurenceschopné, udržitelné a bezpečné energie, která definuje energetické 

priority pro následujících 10 let a stanovuje, aby byla přijata opatření k úspoře energií, 

dosažení konkurenceschopných tržních cen a zabezpečení dodávek energií, efektivnější 

vyjednávání s mezinárodními partnery. [30] 

V rámci strategie Evropa 2020 vznikl indikativní cíl pro zvýšení energetické 

účinnosti na unijní úrovni o 20 %. Kvantitativní cíl v oblasti energetické účinnosti zatím 
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nebyl stanoven, protože je nezbytné nejprve detailně analyzovat možnosti národního 

hospodářství z hlediska dlouhodobé udržitelnosti jeho konkurenceschopnosti. Komise 

vydala Akční plán pro energetickou účinnost, jehož naplňování v roce 2013 vyhodnotí 

a podle toho zváží zavedení závazného kvantitativního cíle pro členské státy.[10] 

Strategie Evropa 2020 určila jako jednu z priorit upevnění vnějšího rozměru 

energetické politiky EU. V souladu s Evropskou radou, Evropská komise určila další 

priority energetické politiky.  

Jsou jimi:  

• Vybudování vnějšího rozměru vnitřního trhu s energiemi 

Fungování trhu s energiemi závisí na vysokých objemech dovozu, s čímž souvisí 

transparentnost trhů. V případě, že tyto trhy nefungují, je EU citlivá na politické 

a cenové výkyvy. V oblasti dodávek ropy má vysokou prioritu realizace Euroasijského 

koridoru pro přepravu ropy, který by poskytl přímý přístup k ropě z Kaspické oblasti. 

• Posílení partnerství pro bezpečnou, udržitelnou a konkurenceschopnou 

energetiku 

Strategickým zájmem EU je vytvořit dlouhodobá a stabilní partnerství 

s hlavními dodavateli, potencionálními dodavateli a také se spotřebitelskými zeměmi. 

EU má jedny z nejvyšších standardů na světě, týkající se regulace trhu a rovněž 

vysokou úroveň jaderné bezpečnosti, bezpečnosti dodávek ropy a zemního plynu, proto 

EU může prostřednictvím mezinárodní spolupráce pomoci ostatním zemím zvýšit jejich 

standardy. Komplexnější partnerství s dodavateli ropy se týká zejména Ruska, Norska, 

Alžírska, Libye. 

• Zlepšit přístup rozvojových zemí k udržitelné energii 

Rostoucí počet obyvatel a stále se zvyšující poptávka po energiích přispívá 

ke kolísání cen energie, k obavám ohledně energetické bezpečnosti a zvyšování emisí 

skleníkových plynů. Na rozvojové ekonomiky má značný dopad kolísání cen ropy. 

Dopad budoucích šoků způsobených kolísáním cen ropy v rozvojových ekonomikách 

může zmírnit elektřina z obnovitelných zdrojů, řízení poptávky po energii, rozvoj 

infrastruktury, příznivé investiční podmínky a energetická účinnost.   
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• Lepší prosazování energetické politiky EU za jejími hranicemi. 

Komise plánuje zřídit strategickou skupinu pro mezinárodní spolupráci v oblasti 

energetiky k posílení koordinace mezi vnějšími strategiemi členských států. 

Tato skupina by měla být složena ze zástupců členských států a příslušných útvarů EU, 

s podporou pravidelných společných přezkumů spolupráce EU se třetími zeměmi 

založených na dané zemi či regionu. [11] 

Energetické Společenství 

Energetické Společenství vstoupilo v platnost 1. července 2006 po podpisu 

Smlouvy zakládající Energetické společenství. Smluvními stranami jsou Evropská unie 

na jedné straně a státy Albánie, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, státy bývalé 

Jugoslávie, Moldávie, Černá hora, Srbsko, Ukrajina a Kosovo6. Arménie, Gruzie, 

Norsko a Turecko mají status pozorovatelských zemí. Smlouva vyžaduje implementaci 

Acquis communautaire, stanovuje vytvoření jednotného trhu s energií a mechanismus 

pro provoz síťových trhů. Stanovuje taktéž instituce Energetického společenství 

a mechanismus rozhodovacích procesů. Ropa je klíčovou součástí energetického mixu 

smluvních stran Energetického Společenství.7 [22] 

Výhled do budoucnosti 

Prognózy předpokládají, že EU zůstane závislá na dovážené energii, tedy ropě, 

uhlí a zemním plynu, ještě po mnoho let. Domácí produkce fosilních paliv v Evropě 

klesá a v důsledku toho se očekává, že čisté dovozy fosilních paliv zůstanou v roce 

2020 přibližně na dnešní úrovni, a to i za předpokladu, že budou plně provedeny 

politiky EU v oblasti klimatu a energetiky. 

EU musí přijmout opatření pro zajištění své energetické budoucnosti a k ochraně 

základních energetických zájmů. Je žádoucí, aby EU zvýšila své úsilí při vypracovávání 

účinné vnější energetické politiky, stanovila infrastrukturu pro zabezpečení dodávek 

energie a poté zajistila její výstavbu, a taktéž je nezbytné, aby jednala soudržně, 

přičemž prohlubovala své partnerství s klíčovými dodavateli energií, tranzitními 

zeměmi a spotřebiteli.  

                                                           
6
 Bosna a Hercegovina, Černá hora a Srbsko ratifikovali Smlouvu až v prosinci 2006. 

7 Podíl ropy představuje zhruba 38 %. [22] 
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Komise navrhuje 5 bodů akčního plánu EU pro zabezpečení dodávek energie 

a jejich solidární využití. Tyto se týkají: 

•  potřebné infrastruktury a diverzifikace dodávek energie, 

•  vnějších vztahů v oblasti energetiky, 

•  zásob ropy a zemního plynu a mechanismů pro reakci v krizových 

situacích, 

•  energetické účinnosti, 

•  co nejlepšího využívání domácích energetických zdrojů EU. 

Vzájemná provázanost zemí na poli energetiky ovlivňuje rozvoj, obchod 

a konkurenceschopnost, mezinárodní vztahy a celosvětovou spolupráci v oblasti 

klimatu. V souvislosti se zvyšující se vzájemnou závislostí poukazují velice rozlišné 

zájmy zemí na nutnost mezinárodních právních rámců založených na rovnováze mezi 

přínosy a závazky, jak uvnitř odvětví energetiky, tak napříč ostatními hospodářskými 

odvětvími. Energetice musí být v mezinárodních vztazích EU přiznána politická 

priorita, a to včetně obchodní politiky, dvoustranných partnerství, dohod o spolupráci 

a přidružení a politických dialogů. [19] 

 Aby EU splnila své cíle týkající se zabezpečení dodávek energie, musí zajistit, 

aby její bezpečnostní standardy a vnitřní mechanismy pro reakci v krizových situacích 

byly co nejúčinnější. Od roku 1968 existuje v EU Směrnice o povinnosti uchovávat 

nouzové zásoby ropy8. V členských státech existují různé mechanismy pro provádění 

směrnice o zásobách ropy: některé mechanismy spoléhají na státem držené zásoby, jiné 

spoléhají na zásoby držené průmyslem. EU v současnosti zveřejňuje údaje o úrovni 

strategických zásob ropy každého členského státu. Na rozdíl od USA však nezveřejňuje 

informace o úrovni dalších komerčních zásob ropy v EU. Za účelem zlepšení 

transparentnosti trhu s ropou chce Evropská komise navrhnout, aby EU souhrnně 

jednou týdně zveřejňovala úroveň komerčních zásob ropy držených ropnými 

společnostmi v EU. 

 Jelikož se poptávka po ropě neustále zvyšuje a u mnoha ropných polí klesá jejich 

těžební kapacita, stává se vztah mezi nabídkou a poptávkou stále napjatější. Potřeba 

vypořádání se se změnou klimatu bude vyžadovat přesun směrem technologiím, které 

budou energeticky vysoce účinné. V Agendě EU pro rok 2020 byly stanoveny základní 
                                                           
8 Podle této Směrnice musely členské státy udržovat zásoby ropy a ropných produktů na úrovni 
odpovídající nejméně jejich průměrné denní spotřebě za 65 dnů předchozího roku. 
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kroky tohoto procesu. Komise v roce 2010 navrhla obnovu energetické politiky 

pro Evropu s cílem naplánovat politickou agendu pro rok 2030 a vizi pro rok 2050. 

Jedná se např. o:  

• dekarbonizaci dodávek elektřiny v EU do roku 2050, 

• ukončení závislosti dopravy na ropě a přechod k vozidlům poháněným 

elektřinou, vodíkem a alternativními palivy, 

• nízkoenergetické budovy a budovy vyrábějící elektřinu, 

• inteligentní propojení elektrorozvodných sítí, 

• podporu vysoce účinných energetických systémů s nízkými emisemi 

uhlíku na celém světě. [19] 

3.3 Vztahy EU - Rusko 

Intenzivní vztahy v oblasti energetiky mezi Evropskou unii a Ruskem probíhaly 

již od 90.  let, kdy byla v roce 1997 podepsána Dohoda o partnerství a spolupráci. 

Samotný projekt energetického dialogu mezi EU a Ruskem byl ale zahájen 

až na základě summitu EU - Rusko, který se konal 30. října 2000 v Paříži. 

3.3.1 Mezinárodní právní rámec pro spolupráci mezi EU a Ruskem 

Právní rámec pro EU - ruské energetické vztahy je založen na Dohodě 

o partnerství a spolupráci mezi EU a Ruskem („EU - Russia Partnership 

and Cooperation Agreement“). V roce 2007 se Ruská federace a EU rozhodly začít 

vyjednávat o nové dohodě. V rámci Dialogu strany souhlasily s tím, že oblast energií, 

jako strategicky důležitá věc pro vyjednávání, bude jedním z hlavních prvků dohody. 

Nová dohoda se týká otázek energetické bezpečnosti, dohodnuté na summitu zemí G8 

v Petrohradě v roce 2006 a taktéž otázek energetické účinnosti, spolehlivosti a přepravy 

energií. S cílem rozvíjet principy globální energetické bezpečnosti navrhla ruská strana 

v roce 2009 nový koncepční přístup k právnímu rámci pro mezinárodní spolupráci 

v oblasti energetiky. Zejména sem patří jednání k Úmluvě o zajištění mezinárodní 

energetické bezpečnosti, probíhající proces modernizace Smlouvy o energetické chartě, 

probíhající jednání o nové Dohodě mezi EU - Ruskem a taktéž zamýšlená jednání 

o specializovaných dohodách o spolupráci o mírovém využívání jaderné energie. 

„Energetický dialog mezi EU a Ruskem je založen na předpokladu vzájemné 

závislosti, kdy dlouhodobým zájmem Evropské unie je dostávat stabilní a bezpečné 
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energetické dodávky z Ruska; Rusko naopak potřebuje evropské investice a spolehlivé 

exportní trhy.“ [20] 

„Evropská unie je hlavním obchodním partnerem Ruska a evropský energetický 

trh představuje nejdůležitější ekonomický prostor pro odbyt ruských nerostných surovin. 

V Rusku tvoří sektor ropy a zemního plynu přes 64 % veškerého exportu. Přes 60 % 

exportu ruské ropy jde přímo na evropský trh.“ [20] 

3.3.2 EU - Rusko energetický dialog 2000 - 2010 „Opportunity for our future 

Energy partnership“ 

Ruská federace je světově 3. největším obchodním partnerem EU (9,7 %), hned 

po USA a Číně. Rusko je největším dodavatelem ropy, zemního plynu, uranu a uhlí 

do EU a třetím největším dodavatelem elektrické energie. Na druhou stranu je EU 

největším obchodním partnerem Ruska. 45 % ruského dovozu pochází ze zemí EU 

a 55 % jeho exportu směřuje do EU, včetně 88 % celkového exportu ropy, 70 % exportu 

zemního plynu a 50 % exportu uhlí. Celková intenzita energetických vztahů mezi EU 

a Ruskem měla ve sledovaném období vzrůstající tendenci. Viz graf 3.1.  V letech 2000, 

až 2007 dodávky ropy z Ruska do EU vzrostly ze 112 Mt na 185 Mt. Zatímco 

v důsledku finanční a ekonomické krize v roce 2009 došlo k poklesu dovozu, rok 2010 

opět vykazuje stoupající tendenci. [21] 

Graf 3.1 Hrubá domácí spotřeba ropy a import ropy z Ruska v období 2000 - 2008 

v EU – 27, v tunách 

Zdroj: EU - Russia Energy Dialogue, str. 63  
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3.4 Energetická bilance EU 

 Tato část je zaměřena na vývoj energetického trhu v EU- 27. Pokud není 

uvedeno jinak, následující data vychází z publikací „Energy, transport and environment 

indicators“ (2011) a „EU Energy and Transport in Figures“ z roku (2010), které byly 

vydány Eurostatem a publikace „Europe´s energy position: 2010 Annual report“, která 

je pravidelně publikována prostřednictvím Market observatory for energy, avšak data 

v ní obsažené čerpá taktéž ze statistik Eurostatu. Prostřednictvím následujících 

ukazatelů, se pokusím nastínit energetickou situaci v EU – 27, převážně v časovém 

horizontu předchozích 10 – 15 let v závislosti na dostupnosti dat. 

3.4.1. Hrubá tuzemská spotřeba 

 Hrubá spotřeba energií v EU - 27 měla v období 1999 - 2004 převážně rostoucí 

trend, následně nastalo období stabilizace a po roce 2006 následovný pokles. V roce 

2009 byla hrubá spotřeba 1703 Mtoe, což byla nejnižší hodnota ve sledovaném 

desetiletém období. Výraznější pokles spotřeby energií, který nastal mezi lety 2008 

a 2009 se přikládá ekonomické recesi, kterou byla ekonomika EU v tomto období 

zasažena. Snížení hrubé tuzemské spotřeby se dotklo také ropy, a to o 7 %, viz tabulka 

3.1 a příloha č. 3. 

Tab. 3.1 Hrubá tuzemská spotřeba v EU - 27, podle typu paliv, (Mtoe) 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Celkem 1711 1725 1763 1758 1799 1818 1823 1825 1806 1802 1703 

Ropa 671 661 676 671 675 677 678 674 659 658 623 

Plyn 383 394 404 405 425 435 446 438 433 441 417 

Jaderná energie 243 244 253 256 257 260 258 255 241 242 231 

Černé uhlí 222 225 225 221 230 228 222 229 231 212 178 

Hnědé uhlí 91 95 98 98 101 99 96 96 97 94 90 

Obnovitelné zdroje 93 97 100 98 104 112 116 124 135 144 153 

Zdroj: Energy, transport and environment indicators: Eurostat pocketbooks 2011, 

str.  37, vlastní zpracování 

 V grafu 3.2 je znázorněna konečná spotřeba ropných produktů v roce 2008 

v členských státech EU podle sektorů. 61,3 % ropných produktů bylo spotřebováno 

v sektoru dopravy, 24,1 % v průmyslu a 14,6 % v sektoru domácností a služeb. 
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Graf 3.2 Využití ropných produktu podle sektorů, v %, 2008, EU - 27 

 

Zdroj: Europe´s energy position: 2010 Annual report. Market observatory for energy, 

str. 15, vlastní zpracování 

3.4.2. Energetická náročnost ekonomiky EU 

 Energetická náročnost je ukazatel toho, jak hodně energie je zapotřebí 

na vyprodukování jednotky ekonomického výstupu. Může být měřena jako podíl hrubé 

domácí spotřeby a hrubého domácího produktu. Graf 3.3 ukazuje vývoj tohoto 

indikátoru v období 2000 - 2008. Od roku 2003 se energetická náročnost významně 

zlepšila a v roce 2008 ekonomika EU potřebovala o 11 % méně energie na produkci 

jednotky hrubého domácího produktu než v roce 2003. Tento vývoj může mít vztah 

k rostoucím cenám energií, které motivují všechny ekonomické subjekty k nižší 

spotřebě energie. 

Graf 3.3 Energetická náročnost EU - 27, 2000 - 2008, (toe / milion €) 

 

Zdroj: Europe´s energy position: 2010 Annual report. Market observatory for energy, 

str. 14  
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3.4.3 Vývoj produkce ropy v EU 

 Celková primární produkce energetických surovin v EU - 27 v roce 2009 byla 

812 Mtoe. Z tabulky je patrný dlouhodobě klesající trend týkající se produkce primární 

energie jako celku, a stejný trend byl v EU zaznamenán taktéž u produkce ropy. 

 Největším energetickým zdrojem v produkci primární energie v EU - 27 byla 

jaderná energie, která se na ní v roce 2009 podílela 28 %, následovaly tuhá paliva 

(20 %), plyn (19 %), obnovitelné zdroje (18 %).  Podíl ropy, jako primárního 

energetického zdroje, vyprodukovaný na území EU byl 13 %. V období 1999 až 2009 

vzrostla produkce obnovitelných zdrojů o 60 %. Naopak tomu bylo u ostatních 

energetických zdrojů. Produkce ropy se v daném období snížila o 42 %, tuhá paliva 

o 26 %, a plyn o 25 %.  V roce 2009 byla dominantní zemí v produkci energií Velká 

Británie, která se podílela 19 % na celkové produkci všech států EU. 

Tab. 3.2 Produkce primární energie v EU - 27, podle typu paliv (Mtoe) 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ∆% 

Celkem 949 941 941 940 932 928 896 877 856 850 812 -14 

Ropa 180 173 161 166 156 145 133 121 120 112 104 -42 

Plyn 203 208 208 204 200 203 189 179 167 168 153 -25 

Jaderná 
energie 

243 244 253 256 257 260 258 255 241 242 231 -5 

Černé uhlí 133 119 114 111 108 103 99 94 89 83 74 -44 

Hnědé uhlí 91 94 97 99 99 98 96 97 96 94 91 1 

Obnovitelné 
zdroje 

93 97 100 97 104 111 115 122 133 141 148 60 

 

Zdroj: Energy, transport and environment indicators: Eurostat pocketbooks, str. 35, 

vlastní zpracování 

 V EU, na základě kumulovaných měsíčních údajů Eurostatu, produkce ropy 

klesala v roce 2009 o přibližně 6 %, které představovaly pokles okolo 2 milionu barelů/ 

den (2,4 % světové produkce ropy). Hlavní příčinou tohoto poklesu může být pokles 

produkce v Severním moři (UK, Dánska a Nizozemí), které reprezentují 80 % produkce 

EU. [30]  
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Graf 3.4 Produkce ropy v EU - 27, Norsku a v Severním moři,(Mb / den), 1990-2008 

 

Zdroj: Europe´s energy position: 2010 Annual report. Market observatory for energy, 

str. 39 

3.4.4 Dovoz energií 

 Dlouhodobým trendem je nárůst čistého dovozu energií do EU. Po dočasném 

poklesu v roce 2007 v EU - 27 čistý dovoz energie v roce 2008 opět vzrostl a dosáhl 

historického maxima 1014 Mtoe. 

Graf 3.5 Čistý dovoz energií do EU - 27, (Mtoe), 1990 - 2008 

 

Zdroj: Europe´s energy position: 2010 Annual report. Market observatory for energy, 

str. 25  
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 V roce 2008 se ropa podílela největším podílem (59 %) na dovážených 

energetických surovinách do EU - 27. V dalším pořadí následoval dovoz plynu, tuhých 

paliv a elektrické energie. 

Graf 3.6 Čistý dovoz energií podle jednotlivých typů paliv, EU - 27, 2008, v % 

 

Zdroj: Europe´s energy position: 2010 Annual report. Market observatory for energy, 

str. 25, vlastní zpracování 

3.4.5 Energetická závislost EU - 27 

 Závislost EU - 27 na dovozu energetických surovin v období od roku 1999 

do roku 2008 postupně rostla, v roce 2009 došlo k mírnému poklesu. V roce 2009 

tvořila míra celkové závislosti na dovozu energií 53,9 %. Viz tab. 3.3. V průběhu tohoto 

období byla zaznamenána největší míra závislosti na energetických surovinách 

v Polsku, od roku 1999 tato závislost vzrostla z 9,8 % na 31,7 %. Oproti tomu 

v Estonsku nastal nejvyšší pokles z 34,8 % v roce 1999 na 21,2 % v roce 2009. V letech 

2008 a 2009, se míra závislosti snížila v osmnácti členských státech. Dánsko bylo 

jediným členským státem EU, které mělo v roce 2009 zápornou míru energetické 

závislosti (-18,8 %), a tedy bylo jediným státem EU s čistým vývozem. Velká Británie 

byla čistým vývozcem až do roku 2003, ale od té doby je dovozce energetických 

surovin. Viz příloha č. 4. 

Tab. 3.3 Míra energetické závislosti EU - 27 v % – všechny energetické suroviny 1999 -

2009 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

EU - 27 45,1 46,7 47,4 47,6 49,0 50,2 52,5 53,7 53,0 54,7 53,9 

Zdroj: Energy, transport and environment indicators: Eurostat pocketbooks, str. 25, 

vlastní zpracování  

59,0%

27,0%

13,5%

0,1% Ropa

Plyn

Tuhá paliva

Elektřina
Celkem 1 014,95 Mtoe
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 Míra závislosti na dovozu ropy vzrostla v do roku 2009 na 83,5 % oproti 

hodnotě 72,9 % z roku 1999.   

Tab. 3.4 Míra energetické závislosti EU - 27 na ropě (v %) 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

EU - 27 72,9 75,7 77,3 75,9 78,5 79,8 82,3 83,5 82,4 84,1 83,5 

Zdroj: Energy, transport and environment indicators: Eurostat pocketbooks, str. 29, 

vlastní zpracování 

 Z grafu 3.7 je patné, že míra závislosti na dovozu je u ropy větší, než u ostatních 

zdrojů energetických surovin, v případě tohoto grafu, zemního plynu a tuhých paliv. 

U všech je navíc patrný mírný vzrůstající trend. 

Graf 3.7 Závislost na dovozu, v %, 1995- 2008 

 

Zdroj: Europe´s energy position: 2010 Annual report. Market observatory for energy, 

str. 28 

 Příloha č. 5 znázorňuje míru energetické závislosti na ropě u jednotlivých států 

EU v roce 2009. Vzhledem k omezeným vlastním zdrojům ropy v členských státech, 

je EU jako celek čistým dovozcem ropy. V roce 2009 dosáhla míra závislosti EU - 27 

na ropě 83,5 %, což představovalo nárůst o 11 p.b. od roku 1999. Z přílohy č. 5 je také 

patrné, že 21 členských států EU mělo v roce 2009 míru závislosti na dovozu ropy přes 

90 %. Avšak u 18 států došlo ke snížení míry závislosti na dovozu ropy v letech 2008 

a 2009. Dánsko bylo jediným čistým vývozcem ropy v zemích EU. Velká Británie byla 

vývozcem ropy do roku 2005, v roce 2006 se tento trend změnil a v roce 2009 byla její 

závislost na dovozu ropy 8,6 %, což je nejnižší míra závislosti v EU.  
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3.4.6 Hlavní dodavatelé ropy do EU - 27 

 V následující tabulce jsou znázorněny údaje, týkající se dodavatelů ropy do EU. 

Podle databáze Eurostatu je největším dodavatelem ropy do EU - 27 dlouhodobě Rusko, 

které si tuto pozici drží v celém sledovaném období 2000 – 2009. Na druhém místě je 

Norsko a následuje Libye. V roce 2009 bylo do EU importováno 522 Mt ropy. Přestože 

byl v období 2000 - 2009 v EU - 27 zaznamenán mírný pokles v dovozech ropy (-2 %), 

dovoz ropy z Ruska vzrostl o 47 %, a také se téměř trojnásobně zvýšil dovoz ropy 

z Kazachstánu v daném období. 

Tab. 3.5 Dovozy ropy podle země původu (Mt) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Rusko 118 136 153 169 183 186 188 185 178 173 

Norsko 115 107 102 105 107 97 87 84 86 79 

Saúdská A. 65 57 53 62 64 61 51 40 39 30 

Libye 46 44 39 46 50 50 52 54 56 47 

Kazachstán 10 9 13 15 19 26 26 26 27 28 

Írán 35 31 26 35 36 35 35 35 30 25 

Ostatní země 145 148 138 115 109 118 124 133 151 140 

Celkem 533 532 524 545 568 573 564 557 568 522 

Zdroj: Energy, transport and environment indicators: Eurostat pocketbooks str. 38 

 V Příloze č. 6 je znázorněn čistý dovoz ropy dovážený do jednotlivých zemí EU. 

V roce 2009 bylo do EU dovezeno 553 827 000 tun ropy. Z tohoto celkového objemu 

dovezené ropy byla téměř pětina objemu importována do Německa. Dalšími státy 

v pořadí byly Francie, Španělsko a Itálie. 

 V roce 2009 byla do zemí EU dovážena ropa z 32 zemí. V procentuálním 

vyjádření se Rusko podílelo na dovozu ropy 33 %, Norsko 15 %, Libyi 9 %. Státy Irán, 

Kazachstán a Saudská Arábie se podílely na dovozu 5 - 7% , ostatní země mají podíl 

pod 5%. Podle geografických zón, země bývalého Sovětského svazu tvořily na dovozu 

42 %, Afrika 22 %, Střední východ 15 % a Amerika 3 %. Země OPEC představovaly 

38 % na dovozu ropy z třetích zemí EU. [30]  
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Graf 3.8 Dovoz ropy do EU z třetích zemí, 2009 

 

Zdroj: Europe´s energy position: 2010 Annual report. Market observatory for energy, 

str. 44, vlastní zpracování 

 Export ropy z EU do třetích zemí v roce 2009 představoval 16 % produkce ropy 

EU, největším příjemcem bylo USA (61,3 %), Kanada (7,3 %) a Makedonie (6,2 %) 

Viz graf 3.9. 

 Co se týče dovozu a vývozu ropných produktů, stejně jako v případě surové ropy 

bylo Rusko (30 %) a USA (13 %) v roce 2009 největšími dodavatelem ropných 

produktů do EU. Země OPEC zaujímaly v roce 2009 19 % z celkového objemu ropných 

produktů dovezených do EU. Podobně jako u ropy bylo USA v roce 2009 největším 

příjemcem ropných produktu (22 %). [30] 

Graf 3.9 Vývoz ropy z EU do třetích zemí, 2009, v % 

 

Zdroj: Europe´s energy position: 2010 Annual report. Market observatory for energy, 

str. 45, vlastní zpracování  
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4 Ropa a ekonomický růst vybraných zemí EU 

 Ekonomický růst a ropa spolu úzce souvisí, neboť existuje ukazatel, jenž 

zkoumá poměr mezi hrubou tuzemskou spotřebou energií a hrubým domácím 

produktem zkoumaných zemí. V této kapitole je hodnocena energetická situace 

Evropské unie z pohledu energetické náročnosti v časovém horizontu deseti let, 

v období 2000 - 2010. Analýza bude provedena na základě srovnávání ukazatele 

energetické náročnosti jednotlivých států EU a ceny ropy Brent. Výsledkem této 

analýzy by měla být potvrzena či vyvrácena stanovená hypotéza této diplomové práce.  

4.1 Energetický mix členských zemí Evropské Unie 

 Energetický mix představuje zastoupení jednotlivých zdrojů energie. V tabulce 

4.1 je zachycen přehled jednotlivých podílů energetických surovin, které tvoří celkový 

primární energetický mix všech států EU a taktéž Evropské unie jako celku. Data 

pochází z International Energy Agency, přičemž nejnovější dostupné údaje v době 

zpracovávání této práce jsou z roku 2009. 

 Z tabulky je patrné, že nejméně diversifikovanou skladbu energetického mixu, 

co se týče jednotlivých energetických surovin, mají nejmenší ostrovní státy EU, 

a to Malta a Kypr. V případě Malty se jedná o 99,9 % zastoupení ropy v jejím 

energetickém mixu, zbylých 0,1 % tvoří geotermální energie. Kypr měl v roce 2009 

zastoupení ropy 95,1 %, zbývající část byla tvořena geotermální energií (2,5 %), 

biopalivy (1,8 %) a uhlím a rašelinou (0,6 %). Naopak nejnižší podíl ropy měly státy, 

jež jsou v tabulce označeny žlutou barvou. Jedná se o Estonsko, Slovensko, Českou 

republiku, Bulharsko, Rumunsko, Polsko a Švédsko. V případě Estonska byl podíl ropy 

pouze 10,6 %, což je zapříčiněno vysokým podílem uhlí a rašeliny, který tvořil 63,2 % 

energetického mixu Estonska, následovaly biopaliva (14,7 %), zemní plyn (11,1%), 

a minoritní podíl geotermální a vodní energie (0,4 % a 0,1 %). Zajímavě si také stojí 

Česká republika, která měla v roce 2009 poměrně diversifikovaný energetický mix. 

Nejvyšší zastoupení mělo uhlí a rašelina, které tvořily 40,7 % energetického mixu. Ropa 

se podílela 21,1 %, což představovalo třetí nejnižší podíl ropy z celé EU. Dalšími 

energetickými zdroji byly v pořadí jaderná energie (16,5 %), zemní plyn (15,6 %), 

biopaliva (5,5 %), vodní energie (0,4 %) a jako poslední geotermální energie (0,1 %). 
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Tab. 4.1 Primární energetický mix EU v % (TPES), 2009 

 

Zdroj: [33] International Energy Agency, vlastní zpracování 

 Za zmínku taktéž stojí skladba energetického mixu Evropské unie jako celku. 

Opět se jedná o údaje z roku 2009. V grafu je vidět, že energetický mix byl v daném 

roce poměrně diversifikovaný. Dominantní byl podíl ropy (34,7 %), následovaný 

zemním plynem (25,2 %). Uhlí a rašelina tvořila (16,1 %), jaderná energie (14,1 %), 

biopaliva (7,0 %), vodní energie (1,7 %) a (1,2 %) energie geotermální.  

 Ropa Uhlí/ 
rašelina 

Zemní 
plyn 

Jaderná 
energie 

Vodní 
energie 

Biopaliva Geotermální 
energie 

Celkem 
(Mtoe) 

EU-27 34,7 16,1 25,2 14,1 1,7 7,0 1,2 1656 

Estonsko 10,6 63,2 11,1 0 0,1 14,7 0,4 5 

Slovensko 20 23,3 26,6 22,4 2,3 5,3 0,1 17 

Česká Rep. 21,1 40,7 15,6 16,5 0,5 5,5 0,1 42 

Bulharsko 23,5 35,8 12,1 22,3 1,7 4,2 0,5 17,5 

Rumunsko 23,8 21,4 30,6 8,9 3,9 11,4 0,1 34 

Polsko 25,6 54,3 12,7 0 0,2 7,1 0,1 94 

Švédsko 26,3 4,3 2,4 30,2 12,6 23,1 1,1 45 

Litva 27,0 1,9 25,2 33,3 0,4 9,5 2,7 8 

Maďarsko 27,6 10,5 37,5 16,5 0,1 7,2 0,5 25 

Finsko 28,7 16,2 10,8 19,1 3,4 21,5 0,2 33 

Lotyšsko 29,4 2,1 30,1 0 7,3 31,1 0,1 4 

Francie 31,3 4,3 14,9 41,3 1,9 5,9 0,3 256 

Velká Británie 32,5 15,2 39,7 9,2 0,2 2,7 0,4 197 

Německo 32,9 22,4 24,0 11 0,5 7,8 1,5 319 

Slovinsko 35,6 19,7 11,5 20,7 5,6 6,9 0 7 

Dánsko 37,9 21,6 21,0 0 0 16,2 3,3 19 

Rakousko 38,5 9,2 22,7 0 11 17,6 1,1 32 

Nizozemí 39,0 9,6 45,0 1,4 0 4,4 0,6 78 

Belgie 41,9 5,2 26,4 21,4 0 4,9 0,2 57 

Itálie 41,9 7,9 39,7 0 2,6 4,4 3,4 165 

Španělsko 47,5 7,4 24,5 10,8 1,8 4,9 3,1 127 

Portugalsko 49,5 12,1 17,8 0 3 13,9 3,7 24 

Irsko 50,4 15,1 30,0 0 0,5 2,2 1,8 14 

Řecko 54,3 29 10,2 0 1,6 3,4 1,5 29 

Lucembursko 63,5 2,1 30,4 0 0,2 3,6 0,2 4 

Kypr 95,1 0,6 0 0 0 1,8 2,5 2,5 

Malta 99,9 0 0 0 0 0 0,1 1 
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Graf 4.1 Energetický mix EU - 27, 2009 

 

Zdroj: [35] International Energy Agency, vlastní zpracování 

 V grafu 4.2 je zachycen vývoj energetického mixu v EU- 27 v časovém období 

1990 - 2009. Objem celkových primárních energetických zdrojů (TPES) byl v roce 

2009 1656 Mtoe a ve srovnání s rokem 1990 se jen nepatrně navýšil. Taktéž je možné 

vidět, že vývoj objemů jednotlivých složek byl v celém sledovaném období velmi 

pozvolný, bez větších výkyvů. 

Graf 4.2 TPES, EU - 27, 1990 - 2009 

 

Zdroj: [34] International Energy Agency 9  

                                                           
9 česká legenda ke grafu 4.2 je shodná s grafem 4.1. 
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4.2 Vývoj ceny ropy 

 Pro hodnocení a analýzu stanovené hypotézy jsem si zvolila ropu Brent, jelikož 

je to typ ropy, se kterým se v Evropě nejčastěji obchoduje. V tomto případě, dle mého 

názoru, příliš nezáleží na typu ropy, jelikož jak naznačuje graf 4.3, ceny jednotlivých 

typů ropy se v dlouhodobém horizontu vyvíjí ve velmi podobném trendu. 

Toto je zapříčiněno arbitráží a celosvětově integrovaným trhem s ropou [36].  

Graf 4.3 Vývoj cen některých typů ropy ($ / barel 

 

Zdroj: [36] U.S. Energy Information Administration, měsíční průměr 

 Pro lepší názornost vývoje cen ropy Brent, slouží graf 4.4, jenž byl vytvořen 

na základě měsíčních cen ropy. Dle údajů, použitých pro vytvoření tohoto grafu, jsem 

zjistila, že od ledna roku 2000 do března roku 2012 došlo k navýšení ceny ropy 

o 79,7 %. V dlouhodobém trendu se cena ropy zvyšovala od ledna 2000 (25,5 $ / barel) 

až do června roku 2008 (132,3 $ / barel).  Následoval prudký pád ceny ropy, kdy během 

šesti-měsíčního intervalu cena ropy klesla z 132,3 $ / barel na 39,9 $/ barel. Od prosince 

2008 dochází k opětovnému nárůstu ceny ropy avšak s mírně strmějším trendem 

než v letech 2000 - 2008. Dle posledních dostupných dat dosahovala cena ropy v březnu 

roku 2012 hodnoty 125,5 $ / barel.  
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Graf 4.4 Dlouhodobý vývoj ceny ropy Brent, ($ / barel) 

 

Zdroj: [38] U.S. Energy Information Administration10 

4.3 Energetická náročnost zemí EU  

 Energetická náročnost je ukazatel, na jehož základě je zjišťován poměr 

mezi hrubou tuzemskou spotřebou energie a hrubým domácím produktem za daný 

kalendářní rok. Tento ukazatel měří spotřebu energie hospodářství a jeho celkovou 

energetickou účinnost. Hrubá tuzemská spotřeba je vypočítávána na základě součtu 

hrubé tuzemské spotřeby pěti typů energetických zdrojů (uhlí, elektrická energie, ropa, 

zemní plyn a obnovitelné zdroje). Jelikož hrubá tuzemská spotřeba je vyjádřena v Kgoe 

a hrubý domácí produkt v 1000 €, je ukazatel energetické náročnosti vyjádřen 

v kilogramech ropného ekvivalentu na 1 000 Euro [39] 

 Časová řada je zobrazena pro období 2000 – 2010. Jsem si vědoma toho, že delší 

časové období by mohlo přinést lepší výsledky, avšak data z období 90. let nebyla 

dostupná pro všechny členské země EU a tudíž by neměly potřebnou vypovídací 

hodnotu  

                                                           
10

 V příloze č. 7 je vytvořen přehled průměrných čtvrtletních dat ceny ropy Brent, vypočtený na základě 

měsíčních dat zveřejněných společností U.S. Energy Information Administration. 
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Tab. 4.2 Energetická náročnost zemí EU, 2000 – 2010 

Zdroj: Eurostat [nrg_ind_332a], referenční rok 2000, vlastní zpracování 

 Dlouhodobě nejnižší hodnoty energetické náročnosti vykazují Dánsko, Irsko 

a Velká Británie. Naopak nejvyšší hodnoty byly zaznamenány u Bulharska, Estonska, 

Rumunska, Česká Republiky a Slovenska.  

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

EU - 27 187,3 187,8 185,0 186,8 184,4 181,3 175,7 169,1 167,6 165,7 168,0 

Belgie 234,8 230,7 218,8 229,5 220,7 216,3 208,4 197,8 204,8 205,3 212,6 

Bulharsko 1332 1330 1246 1206 1105 1095 1057 977,6 910,4 842,5 853,8 

Česká rep. 671,1 672,0 665,8 671,4 658,7 612,8 587,0 552,6 527,4 514,7 531,9 

Dánsko 114,0 116,4 113,7 118,2 112,3 107,0 110,6 106,5 100,8 108,4 104,1 

Estonsko 806,0 781,8 698,3 714,8 685,8 616,4 543,7 568,1 579,7 607,1 678,8 

Finsko 249,2 250,0 258,4 267,1 259,4 233,1 243,5 228,8 217,6 224,1 234,0 

Francie 179,1 181,6 180,3 181,9 180,1 177,4 170,9 165,4 166,6 163,7 166,7 

Irsko 135,7 136,4 129,2 122,0 118,1 111,3 107,6 105,0 108,4 109,8 112,4 

Itálie 147,6 145,3 145,1 151,2 150,9 151,5 147,2 143,6 142,8 141,0 143,7 

Kypr 237,4 230,6 227,7 243,0 218,4 213,1 212,6 211,2 214,5 212,8 204,0 

Litva 578,4 624,6 622,0 587,2 557,9 488,0 444,3 437,3 426,3 455,4 361,8 

Lotyšsko 440,5 446,7 412,5 408,8 386,5 356,1 327,2 306,3 308,6 354,5 372,9 

Lucembursko 164,9 169,8 170,5 177,1 188,3 183,3 171,8 157,9 155,8 152,1 156,7 

Maďarsko 492,1 485,5 467,0 458,1 434,1 444,7 425,7 414,3 408,6 414,2 419,5 

Malta 189,2 211,7 193,0 212,9 216,6 215,3 198,0 201,5 190,9 184,6 180,2 

Německo 166,6 169,2 165,4 167,2 166,0 162,9 158,9 150,7 150,6 150,5 149,5 

Nizozemí 183,2 185,3 185,3 190,1 189,0 184,9 173,8 179,2 171,8 173,9 182,0 

Polsko 483,6 481,4 468,7 462,8 440,5 430,6 426,3 397,4 384,1 363,8 373,9 

Portugalsko 197,7 195,0 201,8 198,6 203,5 207,3 191,6 191,3 183,6 186,2 179,7 

Rakousko 140,6 147,0 146,1 153,3 152,3 153,2 148,2 141,5 139,2 137,0 143,3 

Rumunsko 906,1 869,2 857,7 847,4 766,7 733,0 704,8 659,1 612,8 578,2 588,9 

Řecko 204,9 202,5 198,8 192,6 187,4 186,7 178,5 171,4 171,0 168,2 165,5 

Slovensko 815,4 824,6 795,1 754,6 708,2 681,6 622,7 532,9 517,9 496,6 509,0 

Slovinsko 299,8 306,1 298,5 293,7 290,2 284,3 269,6 252,6 257,5 256,7 259,2 

Španělsko 196,7 194,5 195,1 195,7 197,9 195,0 187,8 183,6 176,5 168,3 168,4 

Švédsko 177,7 186,3 185,7 178,1 177,7 168,9 157,9 152,3 152,4 147,2 156,7 

Velká Brit. 144,6 141,6 135,4 134,0 130,8 128,8 123,6 116,2 114,7 114,3 115,5 
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 Z tabulky 4.2 je patrné, že ve sledovaném období je u většiny zemí zaznamenán 

buď konstantní trend případně snižující se trend energetické náročnosti ve vztahu 

k HDP, výjimkou je Estonsko, kde meziroční změny energetické náročnosti kolísají, 

a od roku 2007 je zaznamenán výraznější nárůst míry energetické náročnosti. Taktéž 

u Lotyšska je v posledních dvou letech patrný mírný nárůst míry energetické náročnosti. 

Bulharsko, přestože mělo v celém sledovaném období ze všech států Evropské unie 

nejvyšší míru energetické náročnosti, zaznamenalo největší pokrok, co se týče snižování 

hodnot tohoto ukazatele (- 44 %) za celé sledované období.  

4.4 Vztah mezi energetickou náročností a cenou ropy Brent 

 Na základě tabulky primárního energetického mixu (4.1) jsem seřadila státy 

vzestupně podle zastoupení podílu ropy v energetickém mixu. Rozdělila jsem je do pěti 

kategorií s tím, že EU - 27 jako celek, tvoří samostatnou kategorii.11 Následně jsem 

vytvořila grafy energetické náročnosti všech států EU, do kterých je zakomponována 

křivka vývoje ceny ropy Brent, státy jsou rozděleny právě podle zmiňovaných 

kategorií.12 Časový horizont byl zvolen 2000 - 2010. 

4.4.1 Skupina zemí 1 

 Do této skupiny patří země Estonsko, Slovensko, Česká republika, Bulharsko, 

Rumunsko, Polsko a Švédsko. U všech zmiňovaných zemí, s výjimkou Estonska, 

dochází k poklesu energetické náročnosti ve zvoleném časovém období. Estonsko 

je země, která během sledovaného období sice snížila energetickou náročnost z hodnoty 

806,1 Kgoe / 1000 € v roce 2000 na 678,8 Kgoe / 1000 € v roce 2010, avšak jak 

naznačuje graf, vývoj je poměrně kolísavý a od roku 2006 se energetická náročnost 

naopak zvyšovala, což je velmi ojedinělý trend v této skupině zemí.  

  Tato skupina taktéž vykazuje největší rozdíly ve zjištěných  hodnotách 

energetické náročnosti napříč jednotlivými zeměmi. Bulharsko mělo v roce 2000 

nejvyšší hodnoty energetické náročnosti ze všech zemí EU (1332,8 Kgoe /1000 €) 

a taktéž u něj došlo k největšímu poklesu na hodnotu 853,8 Kgoe / 1000 € v roce 2010. 

V celém sledovaném desetiletém období došlo ke snížení o 479 Kgoe / 1000 €. 

                                                           
11 Viz Skupina 1, Skupina 2, Skupina 3, Skupina 4 a EU - 27. 
12 U jednotlivých grafů  4.4.1- 4.4.5  je na hlavní svislé ose zvoleno odlišné měřítko z důvodu velkých 
rozdílů ve zjištěných hodnotách energetické náročnosti napříč jednotlivými státy- pro vizuálně zřetelnější 
trend. 
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Graf 4.5 Srovnání energetické náročnosti „skupiny  1“ a ceny ropy Brent v období 2000 

- 2010 

 

Zdroj: Eurostat [nrg_ind_332a], Index mundi, vlastní zpracování 

4.4.2 Skupina zemí 2 

 V této skupině zemí, do které patří Litva, Maďarsko, Finsko, Lotyšsko, Francie, 

Velká Británie a Německo, se s rostoucí cenou ropy Brent, snížila energetická náročnost 

u všech zemí během sledovaného období. Snížení energetické náročnosti již není tak 

výrazné, jako u předchozího grafu, avšak jak bude dále možné sledovat v následujících 

grafech, je snížení stále dostatečně patrné. K nejvyššímu snížení došlo v Litvě, kde byla 

energetická náročnost 578,4 Kgoe / 1000 € v roce 2000 a v desetiletém časovém 

horizontu došlo ke snížení o 216,6 Kgoe / 1000 € (37,4 %) na hodnotu 361,8 kgoe 

/ 1000 €. V případě Francie a Německa došlo ke snížení v procentuálním vyjádření 

v rozmezí 6,9 % - 11,4 %.   
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Graf 4.6 Srovnání energetické náročnosti „skupiny  2“ a ceny ropy Brent v období 2000 

- 2010 

 

Zdroj: Eurostat [nrg_ind_332a], Index mundi, vlastní zpracování 

4.4.3 Skupina zemí 3 

 V této skupině zemi se s rostoucí cenou ropy snižuje energetická náročnost 

u všech zemí, kromě Rakouska, kde byla v roce 2000 energetická náročnost 140,6 Kgoe 

/ 1000 € a na konci sledovaného období, tedy v roce 2010, 143,3 Kgoe / 1000 €, zde 

je vidět nepatrný nárůst. Energetická náročnost se u těchto zemí pohybuje v rozmezí 

306,1 Kgoe / 1000 € (Slovinsko v roce 2001) a 104,1 Kgoe / 1000 (Dánsko v roce 

2010). Dánsko má z této skupiny zemí nejnižší energetickou náročnost v celém 

sledovaném období.   
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Graf 4.7 Srovnání energetické náročnosti „skupiny  3“ a ceny ropy Brent v období 2000 

- 2010 

 

Zdroj: Eurostat [nrg_ind_332a], Index mundi, vlastní zpracování 

4.4.4 Skupina zemí 4 

 Do skupiny zemí 4 patří Portugalsko, Irsko, Řecko, Lucembursko, Kypr a Malta, 

jež jsou země s nejvyšším podílem ropy ve svém energetickém mixu. U všech těchto 

zemí došlo, ve sledovaném období, ke snížení energetické náročnosti v závislosti 

na ceně ropy Brent. Energetická náročnost se pohybovala v rozmezí od 243 Kgoe / 1000 

€ (Kypr v roce 2003) do 112,4 Kgoe / 1000 € (Irsko v roce 2010), přičemž rozdíly mezi 

hodnotami jednotlivých zemí nejsou příliš výrazné např. ve srovnání s grafem Skupiny 

zemí 1, kde hodnoty v případě Bulharska dosahovaly 1332,8 Kgoe / 1000 € na začátku 

sledovaného období.  
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Graf 4.8 Srovnání energetické náročnosti „skupiny  4“ a ceny ropy Brent v období 2000 

- 2010 

 

Zdroj: Eurostat [nrg_ind_332a], Index mundi, vlastní zpracování 

4.4.5 Skupina EU – 27 

 Při srovnání energetické náročnosti Evropské unie, jako celku je zřejmé, 

že s rostoucí cenou ropy Brent energetická náročnost klesá. Energetická náročnost EU 
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Graf 4.9 Srovnání energetické náročnosti  EU - 27 a ceny ropy Brent v období 2000 -

2010 

 

Zdroj: Eurostat [nrg_ind_332a], Index mundi, vlastní zpracování 
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výjimku tvoří Švédsko, které je zařazeno ve skupině 1, tedy země s nízkým podílem 

ropy (26,3 % v roce 2009) v porovnání s ostatními zeměmi, a přesto má srovnatelný 

trend vývoje se zeměmi jako je Francie a Německo (31,3 % a 32,9 %) nebo dokonce 

Španělsko (47,5 %) a Lucembursko (63,5 %), které mají podstatně vyšší zastoupení 

ropy ve svých energetických mixech. 

 K největšímu poklesu energetické náročnosti došlo ve sledovaném období 

2000 - 2010 ze všech zemí EU u Bulharska (479 Kgoe / 1000 €), Rumunska (317,2 

kgoe / 1000 €) a Slovenska (306,4 Kgoe / 1000 €).  Naopak k nejnižšímu poklesu došlo 

u Nizozemí (9,9 Kgoe / 1000 €), Itálie (3,9 Kgoe /1000 €) a Dánska (9,9 Kgoe / 1000 

€). Všechny tyto státy, u nichž došlo k nejnižšímu snížení energetické náročnosti, 

pocházejí ze skupiny 3. Jediným státem, kde nedošlo ke snížení, ale naopak k mírnému 

zvýšení, bylo Rakousko, které na začátku sledovaného období mělo energetickou 

náročnost 140,6 Kgoe / 1000 € a v roce 2010 vzrostla na 143,3 Kgoe / 1000 €. Taktéž 

patří do skupiny 3. Relevantní spojitost, proč došlo k nejnižším poklesům - a v případě 

Rakouska dokonce k navýšení energetické náročnosti, u zemí, jež patří právě 

do skupiny 3, však nevidím a nelze ji jednoznačně dokázat. Osobně se přikláním 

k názoru, že se jedná spíše o náhodu, případně je výsledek ovlivněn jinými faktory, 

které nebyly do této analýzy zahrnuty.  
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5 Závěr 

 Předkládaná diplomová práce si kladla za cíl zhodnotit energetickou politiku 

Evropské unie se zaměřením na ropu a komparaci energetické náročnosti jednotlivých 

států EU s vývojem ceny ropy Brent v období 2000 – 2010. Pro dosažení stanoveného 

cíle jsem se rozhodla využít metody analýzy a komparace. Hypotéza byla stanovena tak, 

že zvyšující se cena ropy pozitivně působí na snižování energetické náročnosti. 

 Zlepšení energetické účinnosti se již dlouho prosazuje jako způsob ke zvýšení 

produktivity a udržitelnosti společnosti, a to především prostřednictvím energetických 

úspor. Dopad opatření na zvýšení energetické účinnosti může jít daleko za úspory 

energie a zvýšení energetické účinnosti může být důležitým přispěvatelem 

k hospodářskému růstu a sociálnímu rozvoji. V rámci strategie Evropa 2020 vznikl 

indikativní cíl pro zvýšení energetické účinnosti na unijní úrovni o 20 % a právě 

ukazatel energetické náročnosti je jeden z indikátorů, který je využíván pro hodnocení 

stanovených cílů této Strategie. 

 Konkrétní cíle energetické politiky EU se v rámci evropské integrace měnily 

a mění v závislosti na různých okolnostech. Záleží například na tom, je-li období 

nedostatku či přebytku energetických surovin, na dynamice otevírání nových nalezišť 

ropy, na postavení jednotlivých zdrojů v energetické bilanci EU a v neposlední řadě 

také na vývoji světové ceny ropy. Jelikož je energetická politika oblastí spadající pod 

sdílené pravomoci EU, existují rozdíly v pojetí cílů energetických politik napříč 

jednotlivými členskými státy Evropské unie. Dle mého názoru je energetické politice 

EU v současnosti věnována patřičná pozornost. Tím, že byla nově začleněna 

do primárního práva, prostřednictvím Lisabonské smlouvy, její význam stoupl 

na důležitosti. Tento fakt také dokládá zvýšený zájem zemí předsedajících v Radě EU, 

které se ve svých programech snaží poukazovat na problematické oblasti energetické 

politiky a následně je řešit.  

 Mezi hlavní strategické zájmy EU patří vytvoření dlouhodobých a stabilních 

partnerství s důležitými dodavateli energetických surovin, další snahou je eliminace 

spotřeby ropy a těsnější propojení energetické politiky s politikou ekologickou. 

Je žádoucí, aby EU zvýšila své úsilí při vypracovávání účinné vnější energetické 

politiky, plánovala rozvoj infrastruktury pro zabezpečení dodávek energie a poté 

zajistila její výstavbu, a taktéž je nezbytné, aby jednala koherentně, přičemž 
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prohlubovala své obchodní vazby s klíčovými dodavateli energií, tranzitními zeměmi 

a spotřebiteli. 

 Co se týče energetické bilance EU, ropa v ní zaujímá velmi významné místo. 

V roce 2009 byl podíl ropy, vyprodukované na území EU, 13 %. V období 1999 – 2009 

byl zaznamenán klesající trend v produkci ropy o 42 %. Produkce ropy se v roce 2009 

meziročně snížila o 6 p.b. Hlavní příčinou tohoto poklesu bylo snížení produkce ropy 

v Severním moři (týká se to Velké Británie, Dánska a Nizozemí).  

 Dlouhodobým trendem je nárůst čistého dovozu energií do EU. V roce 2008 

se ropa podílela 59 % na dovážených energetických surovinách do EU – 27.  

 Míra závislosti EU na dovozu energetických surovin od roku 1999 do roku 2008 

postupně rostla, v roce 2009 došlo k mírnému poklesu (53,9 %). Největší nárůst byl 

ve sledovaném období zaznamenán v Polsku, kde se míra energetické závislosti zvýšila 

z 9,8 % na 31,7 %, naopak v Estonsku došlo k největšímu poklesu z hodnoty 34,8 % 

na 21,2 %. Jediným státem v EU - 27 se zápornou hodnotou míry energetické závislosti 

bylo v roce 2009 Dánsko (-18,8 %) a bylo tak jediným čistým vývozcem energií. Velká 

Británie byla čistým vývozcem do roku 2003. 

 Taktéž míra závislosti na dovozu ropy vzrostla do roku 2009 na 83,5 % oproti 

hodnotě 72,9 % z roku 1999 a je podstatně vyšší ve srovnání s mírou závislosti 

na dovozu ostatních energetických surovin. Z mého pohledu, zajímavým zjištěním bylo, 

že v roce 2009 ze všech států EU mělo míru závislosti na dovozu ropy přesahující 

90 % 21 členských států. Dánsko je jediným státem EU s čistým vývozcem ropy. Velká 

Británie měla v roce 2008 nejnižší závislost na dovozu ropy (pouze 8,6 %).  

 Jak již bylo zmíněno výše, největším dodavatelem ropy je dlouhodobě (2000 -

 2009) Rusko, následuje Norsko a Libye. V roce 2009 byla ropa do zemí EU dovážena 

z 32 států. Rusko se na dovážené ropě podílelo 33 %, Norsko 15 % a Libye 9 %. 

Do třetích zemí bylo v roce 2009 z EU exportováno 16 % vyprodukované ropy, přičemž 

největším příjemcem byly USA (61,3 %). 

 K vytvoření analýzy a následnému zhodnocení dosažených výsledků bylo 

zapotřebí rozdělit státy podle podílu ropy ve svém energetickém mixu. Nejnižší hodnoty 

byly zjištěny u Estonska (10,6 %), naopak nejvyšší u Malty a Kypru, jejichž podíl ropy 

byl 99,9 % v případě Malty a 95,1 % v případě Kypru. Z analýzy provedené v kapitole 

4 vyplynulo, že ze všech 27 zemí Evropské unie a taktéž EU jako celku 
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se ve sledovaném období, za současného zvyšování ceny ropy Brent, snížila energetická 

náročnost jednotlivých ekonomik, s výjimkou Rakouska, kde došlo k mírnému nárůstu 

energetické náročnosti (+ 2,7 Kgoe / 1000 €). Nelze tedy jednoznačně tvrdit, že zvolená 

hypotéza byla potvrzena u všech zkoumaných zemí. U 26 zemí EU a EU jako celku 

platí, že s rostoucí cenou ropy Brent klesala energetická náročnost. V případě Rakouska 

se tato hypotéza nepotvrdila.  

 Z analýzy taktéž vyplynulo, že státy, zařazené ve skupině 1 mají nejvyšší 

energetickou náročnost. Jedná se především o Estonsko, Slovensko, Českou republiku, 

Bulharsko, Rumunsko a Polsko. Z toho Bulharsko, Rumunsko, Slovensko, Estonsko 

a Česká republika mají v celém sledovaném období hodnoty energetické náročnosti 

nadprůměrně vyšší, než všechny ostatní státy EU. Z toho plyne zjištění, že existuje 

vazba mezi podílem ropy v energetickém mixu a ukazatelem energetické náročností. 

Země s vysokým podílem ropy mají nízké hodnoty energetické náročnosti a naopak 

země s nízkým podílem ropy mají vysoké hodnoty energetické náročnosti. Překvapivým 

výsledkem je, že u těch zemí, jež mají vysoký podíl ropy v energetickém mixu, dochází 

ke strmějšímu poklesu hodnot energetické náročnosti, než u ostatních zemí v celém 

sledovaném období. Jedinou výjimku tvoří Švédsko, které je zařazeno ve skupině 

1 a patří tedy k zemím s nízkým podílem ropy (26,3 % v roce 2009), a přesto 

má srovnatelný trend vývoje se zeměmi jako je Francie a Německo (31,3 % a 32,9 %) 

nebo dokonce Španělsko (47,5 %) a Lucembursko (63,5 %), které mají ve svých 

energetických mixech podstatně vyšší zastoupení ropy. 

 K největšímu poklesu energetické náročnosti došlo ve sledovaném období 2000 

- 2010 ze všech zemí EU u Bulharska (479 Kgoe / 1000 €), Rumunska (317,2 kgoe / 

1000 €) a Slovenska (306,4 Kgoe / 1000 €).  Naopak k nejnižšímu poklesu došlo 

u Nizozemí (9,9 Kgoe / 1000 €), Itálie (3,9 Kgoe /1000 €) a Dánska (9,9 Kgoe / 1000 

€). Všechny tyto státy, u nichž došlo k pouze k minimálnímu snížení energetické 

náročnosti, pocházejí ze skupiny 3. Jediným státem, kde nedošlo ke snížení, ale naopak 

ještě dokonce k mírnému zvýšení, bylo Rakousko, které na začátku sledovaného období 

mělo energetickou náročnost 140,6 Kgoe / 1000 € a v roce 2010 vzrostla na 143,3 Kgoe 

/ 1000 €. Rakousko taktéž patří do skupiny 3. Relevantní spojitost, proč došlo 

k nejnižším poklesům - a v případě Rakouska dokonce k navýšení energetické 

náročnosti, u zemí, jež patří právě do skupiny 3, však nevidím a nelze ji jednoznačně 
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dokázat. Osobně se přikláním k názoru, že se jedná spíše o náhodu, případně 

je výsledek ovlivněn jinými faktory, které nebyly do této analýzy zahrnuty. 

 Po zhodnocení výše uvedených poznatků a hodnot jsem došla k závěru, 

že zvyšující se cena ropy působí příznivě na snižování energetické náročnosti většiny 

států EU a přispívá tak k naplňování jednoho z energetických cílů Strategie 

Evropa 2020.  
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Příloha č. 1 Schéma využití ropy v rafinérském a petrochemickém průmyslu 

 

Zdroj:  [1] Petroleum.cz, [cit.2012-01-12]  



 
 

Příloha č. 2 Energetická návratnost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Cílek, Kašík, Nejistý plamen, 2008, str. 17, vlastní zpracování, upraveno 

  

Ropa v počátcích těžby 100 

Ropa v Texasu 60 

Ropa na Blízkém východě 30 

Ostatní ropa 10 – 35 

Přírodní plyn 20 

Kvalitní uhlí 10 – 20 

Vodní elektrárny 10 – 40 

Větrná energie 5 – 10 

Solární energie 2 – 5 

Jaderná energetika 4 – 5 

Ropné písky Max. 3 

Biopaliva v Evropě 0,9 – 4 dle plodiny 



 
 

Příloha č. 3 Hrubá tuzemská spotřeba podle paliv, EU - 27, Mtoe 

 

Zdroj: Energy, transport and environment indicators: Eurostat pocketbooks str. 37 

Pozn.: česká legenda ke grafu – ropa, plyn, jaderná energie, černé uhlí, hnědé uhlí, 

obnovitelné zdroje  

  



 
 

Příloha č. 4 Energetická závislost v % -  všechny produkty 

 1999 2005 2006 2007 2008 2009 

EU - 27 45,1 52,5 53,7 53,0 54,7 53,9 

Belgie 77,0 80,1 79,7 77,1 79,9 74,2 

Bulharsko 48,7 47,5 46,2 51,3 52,1 45,3 

Česká Republika 25,3 28,3 27,8 25,0 27,6 26,9 

Dánsko -16,6 -50,9 -35,9 -24,7 -21,7 -18,8 

Estonsko 34,8 25,4 28,5 23,8 24,0 21,2 

Finsko 51,1 54,7 54,2 53,4 55,0 54,4 

Francie 51,6 51,7 51,3 50,3 51,0 51,3 

Irsko 84,5 89,6 90,7 88,2 89,9 88,0 

Itálie 83,0 84,4 86,8 85,2 85,2 82,9 

Kypr 101,9 100,7 102,5 95,9 97,6 97,3 

Litva 53,9 57,9 63,4 62,3 59,2 51,2 

Lotyšsko 55,3 63,0 65,7 61,5 57,9 58,8 

Lucembursko 97,1 97,7 98,7 97,2 97,9 97,6 

Maďarsko 53,8 63,2 62,7 61,3 63,4 58,8 

Malta 109,5 100,0 100,0 100,0 100,0 101,8 

Německo 59,3 61,4 61,3 58,7 60,9 61,6 

Nizozemsko 29,9 38,4 37,4 38,9 34,4 36,5 

Polsko 9,8 17,6 20,1 25,7 30,6 31,7 

Portugalsko 87,5 88,5 83,0 82,0 82,8 80,9 

Rakousko 65,4 71,3 72,2 68,7 68,8 65,0 

Rumunsko 21,1 27,6 29,2 31,5 27,7 20,3 

Řecko 66,1 68,6 71,8 71,2 73,3 67,8 

Slovensko 66,2 65,4 63,9 68,4 64,6 66,4 

Slovinsko 55,7 52,3 52,1 52,5 55,1 49,0 

Španělsko 76,6 81,5 81,2 79,7 81,2 79,4 

Švédsko 35,0 37,7 37,8 36,3 37,9 37,4 

Velká Británie -20,4 13,5 21,2 20,0 26,0 26,6 

Zdroj: Energy, transport and environment indicators: Eurostat pocketbooks, str. 24, 

vlastní zpracování  



 
 

Příloha č. 5 Míra energetické závislosti EU na ropě (v %)  

 1999 2005 2006 2007 2008 2009 

EU - 27 72,9 82,3 83,5 82,4 84,1 83,5 

Belgie 96,6 100,8 100,8 97,4 98,8 95,0 

Bulharsko 94,0 101,9 98,6 100,0 98,7 101,3 

Česká Republika 95,0 97,5 96,8 96,2 97,4 96,5 

Dánsko -47,0 -103,8 -86,5 -66,4 -49,5 -55,2 

Estonsko 80,5 69,4 75,2 73,0 64,1 64,3 

Finsko 94,5 98,7 99,8 97,8 100,6 98,6 

Francie 96,5 99,4 98,5 97,8 97,6 97,7 

Irsko 101,0 99,7 101,1 97,0 99,7 99,2 

Itálie 94,8 91,7 92,6 92,4 91,1 91,6 

Kypr 103,9 102,3 104,2 98,6 100,1 99,9 

Litva 86,3 92,0 97,0 94,4 92,5 90,1 

Lotyšsko 83,5 102,4 102,4 98,1 99,0 99,4 

Lucembursko 97,8 99,4 101,0 98,8 100,2 100,1 

Maďarsko 75,3 81,3 78,9 82,3 80,7 78,0 

Malta 109,5 100,0 100,0 100,0 100,0 101,8 

Německo 93,0 97,0 95,3 94,1 95,3 95,2 

Nizozemsko 90,1 97,1 95,7 92,4 97,6 97,1 

Polsko 95,4 97,4 99,5 104,4 95,9 98,0 

Portugalsko 101,7 102,3 97,8 98,8 102,1 98,3 

Rakousko 91,0 91,6 94,6 91,4 92,9 90,6 

Rumunsko 34,6 38,1 43,7 51,2 51,5 51,6 

Řecko 95,3 97,7 101,2 100,9 101,2 96,8 

Slovensko 95,9 88,4 94,6 90,4 90,9 88,0 

Slovinsko 97,5 101,3 97,8 98,9 101,7 98,3 

Španělsko 100,2 101,2 100,8 99,7 100,4 98,9 

Švédsko 94,8 103,8 99,4 99,1 102,6 101,7 

Velká Británie -65,6 -3,0 8,6 0,7 8,7 8,6 

Zdroj: Energy, transport and environment indicators: Eurostat pocketbooks, str. 28, 

vlastní zpracování 

  



 
 

Příloha č. 6: Čistý dovoz ropy (v tisících tun) 

 1999 2004 2009 

EU - 27 513 087 573 853 553 827 

Belgie 28 158 32 511 30 633 

Bulharsko 4 202 4 395 4 610 

Česká Republika 7 782 8 914 9 089 

Dánsko -4 439 -10 366 -4 434 

Estonsko 983 883 769 

Finsko 10 168 10 928 10 055 

Francie 89 724 93 671 87 560 

Irsko 8 285 8 789 7 605 

Itálie 87 753 82 661 67 886 

Kypr 2 467 2 434 2 928 

Litva 2 648 2 505 2 366 

Lotyšsko 1 199 1 537 1 547 

Lucembursko 2 051 2 947 2 677 

Maďarsko 5 414 4 961 5 508 

Malta 952 1 939 2 027 

Německo 126 050 119 269 108 311 

Nizozemsko 36 245 44 113 45 491 

Polsko 18 530 20 647 24 151 

Portugalsko 16 720 15 597 12 758 

Rakousko 11 219 13 302 11 394 

Rumunsko 3 684 4 894 4 662 

Řecko 17 839 21 825 18 963 

Slovensko 3 103 3 267 3 169 

Slovinsko 2 503 2 523 2 544 

Španělsko 68 976 76 923 71 019 

Švédsko 15 544 16 721 14 667 

Velká Británie -54 665 -13 937 5 872 
 

Zdroj: Energy, transport and environment indicators: Eurostat pocketbooks str. 40, 

vlastní zpracování  



 
 

Příloha č. 7 Čtvrtletní hodnoty ceny ropy Brent ($ / barel), 2000-2011 

Období 1.Q 2.Q 3.Q 4.Q 

2000 26,927 26,767 30,673 29,723 

2001 25,873 27,273 25,303 19,350 

2002 21,133 25,053 26,930 26,737 

2003 31,520 26,170 28,450 29,390 

2004 31,923 35,447 41,387 44,163 

2005 47,697 51,627 61,470 56,880 

2006 61,753 69,533 69,620 59,680 

2007 57,763 68,583 74,953 88,560 

2008 96,937 121,397 114,397 54,660 

2009 44,433 58,697 68,200 74,630 

2010 76,25 78,510 76,820 86,467 

2011 104,96 117,360 113,340 109,397 

Zdroj: [37] U.S. Energy Information Administration, vlastní zpracování a výpočet 

průměrných čtvrtletních cen ropy Brent na základě měsíčních dat. 


