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Anotace

Autor se v rámci diplomové práce soustředí na racionalitu sekuritizace portfolia importu 
strategické energetické suroviny zemního plynu z Ruska a států SNS na evropský 
spotřebitelský trh (v kontextu společného trhu Evropské unie). 
Jelikož je tento import částí evropských aktérů vnímán jako možný geopolitický nástroj 
Ruské federace, interdependentní obchodní a ekonomický vztah je jimi sekuritizován do 
podoby politické a ekonomické hrozby. Je ovšem otázkou, nakolik je tato sekuritizace 
vhodnou formou reakce na vzniklou surovinovou dependenci.
V rámci daného tématu autor nahlíží na racionalitu sekuritizace evropskými aktéry z druhé 
strany interdependentního řetězce (RF), přičemž zkoumá, zda je hypotetické využití 
zemního plynu jako geopolitického nástroje a) v ruském zájmu b) zda je vůbec Ruskem 
realizovatelné. Důvodem pro tuto pochybnost je klíčovost stabilních příjmů z exportu 
zemního plynu pro veřejné rozpočty RF (z toho plynoucí fiskální dependence je dle autora 
významnější než surovinová dependence EU). Autor proto zkoumá, jakými prostředky a 
jakými nástroji se RF snaží petrifikovat svoji pozici na trhu se zemním plynem s cílem 
maximalizovat své zisky nikoliv krátkodobě, ale především v dlouhodobém horizontu.
Výsledkem práce je zpochybnění středoevropského konceptu energetické bezpečnosti a 
jeho nahrazení pružnější filosofií energetické politiky.

Annotation

The author of the diploma thesis focuses on the securitization of a portfolio of energy 
importing strategic raw commodity of natural gas from Russia and CIS countries to the 
European consumer market (in the context of the Common Market of the European Union).
Because this import is by part of European market agents perceived as a potential 
geopolitical instrument of the Russian Federation, they securitize interdependent trade and 
economic relationship and shape it to the form of political and economic threat. But the 
question is how much this form of securitization is an appropriate form of reaction. 
Under such thesis, the author focuses primarily on the analysis of approaches to 
securitization of the individual actors (EU, Russia, transit actors - states and corporations as 
well as key companies operating across whole network), and analyze their validity and logic.
The second section of the thesis is the prediction of possible scenarios for European energy 
security in terms of its raw material inadequacy in the segment of natural gas. The prediction 
is done through a model of future development of natural gas segment including the possible 
development of the Russian energy sector as such.
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Úvod

Politizace energetiky 
Energetika a energetický business vždy byly, jsou a budou politikem. Byly jí v době, kdy 

státy-producenti iniciovaly vznik organizace OPEC, byly politikem v roce 1973, kdy stejní 

aktéři blokovali produkci a export ropy. Americké, více než dvacetileté vojenské angažmá 

v Iráku, mělo a zcela jistě stále má energetické konotace. 

Energetika je politikem i dnes, kdy se Rusko střetává s Ukrajinou, Čína hladoví po aditivních 

zdrojích a Evropa sní o energetické soběstačnosti. 

Bude politikem i v budoucnu, neboť surovinové zdroje nejsou nekonečné a spolu s tenčícími 

se zásobami se budou zvyšovat ceny i počet zájemců o ně. 

Energetika také představuje samostatný industriální komplex per se, s vlastními trhy, zákony, 

očekáváními i predikcemi. Představuje ale nejen to. Energetika je motorem všech ekonomik, 

všech politických systémů ve všech regionech světa. Pokud surovina neproudí a energie 

neteče, celý chod ekonomiky a tím i státu se zastaví. Energetika se tak stává jedním 

z ústředním témat hospodářství i bezpečnosti státu. Není tak náhodou, že mnoho stratégů 

vidí právě v boji o energetické suroviny klíčový střet 21. století. 

Na druhou stranu není možné zapomínat na to, že jde o komodity jako každé jiné. Mají svou 

nákladovou stránku i svou tržní stránku. A přesto, že energetika a energetické suroviny mají 

bezpečnostní náboj, jde v prvé řadě o produkty trhů, jejichž zákony se řídí. 

Do světa střetů a bojů o suroviny je plně vtažena i Česká republika. Je do ní vtažena se 

zátěží stárnoucích energetických výrobních prostředků pro generování elektrické energie a 

nezbytné spolupráce s Ruskem, jakožto hlavním importérem energetických surovin. ČR sice 

nepatří k významným konzumentům energetických surovin (v absolutních hodnotách při 

komparaci s okolními státy), přesto může být případnými výpadky importu ohrožena 

(především se jedná o segment zemního plynu). Právě zemní plyn zároveň tvoří, díky své 

geopolitičnosti, nejproblematičtější část českého energetického mixu.

ČR má v současné době na své straně dvě výhody. Patří jednak k těm evropským zemím, 

jejichž produkce elektrické energie je přebytková, a může si ji proto dovolit aktivně 

exportovat.1 Zároveň ČR představuje tranzitní prostor pro 28 milionů m3 zemního plynu 

ročně, který je dále distribuován do Německa, Francie, Itálie, Rakouska a Slovinska.2 Díky 

tomu je strategickým bodem na trase mezi producenty a nejbohatšími evropskými zákazníky 

(jednotková cena x velikost odběru). 

Bohužel obě české výhody v příštích několika letech na dlouhou dobu, ne-li na trvalo, zmizí. 

Produkce/spotřeba elektrické energie se v příštích letech (2012-2017) dostane do záporných 

                                                     
1 Kavina, P., Jira, J., Sivek, M., Some issues related to the energy sources in the Czech Republic, Energy Policy č. 37,  2009
2 Zaplatilek, J., Gas Industry in the Czech Republic, Ministry of Industry and Trade, www.mpo.cz
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hodnot a nedojde-li ke dramatickým změnám na straně poptávky, bude ČR muset elektrickou 

energii začít dovážet. Nejreálnější scénář předpokládá, že nebude-li přistoupeno k stavbě 

nových generátorů elektřiny, tak již v polovině příštího desetiletí začne být situace (z 

ekonomického a bezpečnostního hlediska) pro ČR problematická. 

Spolu s tím ČR v současné době kvůli stavbě nových plynovodů, které obcházejí geografické 

jádro EU, ztratí postavení tranzitní země. To bude znamenat nejen odliv příjmů plynoucích 

z tranzitních poplatků, ale především ztrátu pozice důležitého ruského obchodního partnera, 

který je nejen dostatečně solventní, ale který mu umožňuje přístup na ještě větší a 

lukrativnější trhy (Francie, Německo). Tím padne i další překážka, která velkým státům EU15 

bránila přejít v energetických otázkách z multilaterální na bilaterální rovinu vyjednávání

obchodních dohod a kontraktů. 

Kvůli oběma faktorům se (přesto, že to není na první pohled zřejmé) problém dovozu 

zemního plynu do EU úzce dotýká i ČR.

Je však řešením jednoznačné odmítnutí ruského importu jako potenciálního geopolitického 

nástroje ohrožujícího svobodu volby budoucího směřování ČR? Nebylo by ekonomičtější a 

ve všech faktorech racionálnější odpovědí využít vzájemných dependencí a vymodelovat 

z nich funkčnější vztah?

Geopolitičnost komodity zemního plynu ve vztahu EU - Rusko
Mezi energetické komodity, jež mají jednoznačný bezpečnostní rozměr, a které zároveň tvoří 

páteř energetického vztahu ČR – Rusko, potažmo EU – Rusko, patří právě zemní plyn. Je 

surovinou využívanou v průmyslové výrobě, v teplárenství a – což je nejdůležitější – k výrobě 

elektrické energie. Zároveň jde o surovinu, která je díky svému skupenství do značné míry 

závislá na transportu liniovými stavbami. To její bezpečnostní rozměr dále umocňuje, neboť 

vztah producent –

zákazník získává nutné 

mezičlánky v podobě 

tranzitních aktérů. 

V případě segmentu 

zemního plynu je 

energetický bezpečnostní 

komplex Evropy historicky svázán především s územím bývalého Sovětského svazu, 

jakožto dominantním regionálním producentem.

Evropská energetická závislost na nich v žádném případě nepředstavuje nový faktor. 

Produktovod Družba byl otevřen již v roce 1964, Yamal, Sojuz a Urengoi byly postaveny o 

šest let později. Tím sovětský zemní plyn začal proudit jak do střední, tak do západní 

Pokrytí spotřeby evropských zemí ruským zemním plynem

100% 97% 89% 86% 75%

BiH Makedonie Bulharsko Maďarsko Polsko ČR

Baltské 

státy

Moldavsko 67% 36% 27% 25%

Finsko Slovensko Turecko Německo Itálie Francie
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Evropy.3

Kvůli dlouhodobé dependenci si evropští bezpečnostní analytici pokládají otázku, zda je 

evropská rostoucí závislost na ruských surovinových zdrojích důvodem ke znepokojení či 

zda jde pouze o zvýraznění dlouho trvající vzájemné závislosti Evropa = peníze ↔ Rusko = 

suroviny. Stejnou otázku si klade i tato diplomová práce.

Přitom při jejím zodpovídání je nezbytné si uvědomit, že přes problémy není možné 

vzájemné soužití rozdělit, neboť naše energetická nesamostatnost může být uspokojena 

pouze v kooperaci s Ruskem a Společenstvím nezávislých států. Navíc i kdybychom byli 

schopni Rusko obejít a o importech zemního plynu vyjednávat přímo se státy SNS, stále se 

neobejdeme bez ruských transportních kapacit.

Proto, nedojde-li v Evropě k radikálnímu obratu ve věci jaderné energetiky, tak základní 

otázkou není, jakým způsobem je možné se od Ruska a jeho surovin oddělit, ale jakým 

způsobem lze s Ruskem bezbolestně kooperovat. Proto musíme pochopit vztah, jaký 

existuje mezi Ruskem a jeho surovinovým bohatstvím, zda je pro něj „pouze“ zdrojem 

kapitálu získaném v liberálním světě mezinárodního obchodu či reálpolitickým 

nástrojem sloužícím k uspokojení státních zájmů Ruska (ať jsou jakékoliv).

Surovinová interdependence je hrozbou i pro prodejce
V rámci 21. století se díky geometrickému růstu poptávky (vyčerpávání stávajících zdrojů, 

růst výkonu rozvíjejících se ekonomik, snaha preferovat plyn na úkor méně ekologických 

zdrojů) nadále zlepšuje pozice producentů oproti poptavatelům. Kvůli stále trvající

nenahraditelnosti fosilních paliv je bourána existující rovnováha nabídky a poptávky; 

producenti si mohou stále jednodušeji vybírat z mnoha zákazníků.4 Na druhou stranu 

energetická závislost není jednosměrnou sítí, neboť jako se zákazníci mohou stát 

závislými na dodávkách plynu, tak se producenti mohou stát závislými na příjmech 

z něho plynoucích.

Oboustrannou závislost (interdependence) mezi producenty a spotřebiteli lze jednoduše 

modelovat na příkladu dlužníka a věřitele. Pokud věřitel potřebnému půjčí malou částku, 

získá nad ním moc vyplývající z daného závazku. Pokud však půjčí extrémně velký obnos (v 

případě států vyjádřený v příjmech z energetických surovin) sváže s ním ve světě globální 

ekonomiky a globálních interdependencí svou další existenci. 

Oboustranná interdependence nejen snižuje vyděračský potenciál exportéra, ale zároveň jej 

může ekonomicky poškodit. Z praktické zkušenosti je zřejmé, že většina států významně 

exportujících fosilní paliva má svá hospodářství stále svázána s příjmy těžebního průmyslu, 

což jim sice při stabilně rostoucích cenách generuje rostoucí zisky, ale při jakémkoliv 

problému nejsou tyto příjmy schopny v rámci svých rozpočtů nahradit. 

                                                     
3 Rutland, P., Russia as an Energy Superpower New Political Economy, č.13, 2.6. 2008
4 Johnson, D., EU–Russian Energy Links: A Marriage of Convenience?, Government and Opposition, březen 2005
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Právě v tom tkví paradox energetických závislostí,5 neboť umělé skokové zvyšování cen 

realizovaným producenty by sice krátkodobě vedlo ke zvýšení cen paliv, dlouhodobě by 

ovšem došlo k přesnému opaku: k transformaci vydíraných ekonomik (pokud by toho byly 

schopny), následně k poklesu odběrů a tím i k poklesu cen. Ekonomické problémy by tak

z hlediska trhu dopadly nikoliv na vydíraného, ale na vydírajícího. 

Vydírání států skrze jejich energetickou závislost je proto dvousečnou zbraní. Pokud 

vydírající stát začne na svého zákazníka tlačit příliš tvrdě (skokové zvyšování cen, hrozba 

omezení dodávek), zákazník se může rozhodnout, že přes vysoké transakční náklady je pro 

něj výhodnější přizpůsobit svoji ekonomiku jinému zdroji. Navíc pokud by věřitel chtěl dluh 

využít k politickému tlaku na dlužníka, svým aktivismem z podstaty fungování mezinárodní 

ekonomiky ovlivní jeho výkonnost, a tím i schopnost splatit své závazky. Také vždy existuje 

riziko konfiskace či znárodnění závazku jako zpětné reakce na zpolitizování původně 

ekonomického vztahu. 

Zároveň lze pochybovat o tom, zda ekonomický tlak vůbec může indukovat náležité chování. 

V případě ekonomických sankcí je statistická úspěšnost nižší než 30%.6 Politizací energetiky

by navíc Rusko dosáhlo toho, že by se proti němu začali ostatní aktéři velmi rychle spojovat.

Největším problémem, který plyne z příklonu ekonomiky k energetickým komoditám tak není 

naše závislost na nich či jejich možná transformace (zisků) na zbraně či politický kapitál. 

Problémem je přesný opak. Rusko stejně jako kterýkoliv jiný aktér globálního trhu není 

imunní vůči jeho změnám a transformacím. Pokud tj. současná bublina energetického trhu 

splaskne a ceny surovin spadnou na předchozí úroveň, o zisky přijde nejen Gazprom, ale 

především ruský federální rozpočet, který je v žádném případě není schopen nahradit, byť 

jen krátkodobě. Kromě zhroucení rozpočtu by došlo ke zhroucení domácího trhu s elektřinou 

a teplem, které jsou také závislé na subvencích Gazpromu. Obé bude znamenat citelný 

zásah do Ruska jak je známe, možná povede i ke zhroucení současného politického 

systému. Ten sice není ideální, ale je možné, že představuje nejlepší z možných 

světů.7 I kvůli tomu je stále se vracejícím problémem nikoliv jednostranné vymezení se vůči 

ruskému zemnímu plynu, ale snaha o navázání racionálního vztahu založeného na 

ekonomické racionální bázi. 

                                                     
5 Quester, G. H., Energy Dependence and Political Power: Some Paradoxes, Demokratizatsiya - Washington, září 2007
6 Ibid.
7 Czarny, E., Menkes, J., Toporowski, P., Gazprom – threat to Europe?, Poznan university of economics review, Warsaw 
School of Economics, 2009
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Teze a koncepce diplomové práce - Šest podob ruské 
snahy o zaklenutí trhu

Teze diplomové práce
Zajistit bezpečnost, stabilitu a rozsah dodávek energetických surovin je jedním 

z klíčových úkolů EU v nadcházejícím desetiletí. EU do něj vstupuje se zátěží stále více 

asymetrické interdependence vůči Rusku a jeho surovinovému exportu. 

Přestože Rusko bez výpadků a problémů zásobuje evropský prostor již páté desetiletí, 

změny v rámci celého segmentu zemního plynu nutí Evropu se nad její dependencí znovu 

zamýšlet. 

Zátěží Evropy však primárně není její závislost na importu zemního plynu z Ruska a 

států SNS, ale především neschopnost dosáhnout v energetických otázkách alespoň 

bazálního konsenzu. Právě to EU znemožňuje zisk statutu respektovaného partnera. 

Spolu s tím je pro EU problémem stagnující produkce plynu v tradičních regionech 

evropského odběru (především oblast Severního moře), kontinuálně rostoucí spotřeba a 

převratné technické změny (především LNG), díky čemuž producenti zemního plynu v čele 

s Ruskem získávají alternativní možnosti exportu; Evropě tak na globálním trhu se zemním 

plynem rostou významní konkurenti (BRIC, USA, Japonsko). To dále snižuje evropskou 

kapacitu být v obchodních otázkách Rusku důstojným soupeřem.

Ani na druhé straně interdependenčního vztahu není situace jednoduchá. Tradiční místa 

ruské těžby vysychají a otevření nových je extrémně kapitálově a technologicky náročné.

Spolu s tím je ruský domácí trh se zemním plynem zatížen extrémně energeticky neúčinným 

hospodářstvím a uměle nízko nastavenými fixními cenami. Jednoznačná provázanost mezi 

energetickými příjmy a ruskými veřejnými rozpočty ztěžuje racionální chování ruských 

energetických korporací.

Přesto  či právě proto by další trvání rusko-evropského energetického partnerství bylo pro 

obě strany prospěšné: Rusko by mělo zajištěn dlouhodobý odbyt a tím i stabilní příjem do 

státního rozpočtu, Evropská unie by získala jistotu dovozu v segmentu zemního plynu (to by 

v žádném případě nebránilo dále debatovat a případně přistoupit k realizaci renesance 

jaderné energetiky). 

Rozvoj vztahu ovšem nebude možný bez reflexe obou stran: Rusko se musí stát více 

prediktabilním a stabilním partnerem, Evropu musí přestat ve vztahu k Rusku ovládat 

prvoplánový strach (střední a východní Evropa) či appeasement (část zemí EU15) z jeho 

energetického potenciálu. Přestože v Rusku změny pomalu a jistě probíhají, Evropa se 

zavírá do konceptu zelené politiky a nově konstruovaného diskursu energetické bezpečnosti. 
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Koncepce diplomové práce
Autor se v rámci diplomové práce soustředí na racionalitu sekuritizace portfolia importu 

strategické energetické suroviny zemního plynu z Ruska a států SNS na evropský 

spotřebitelský trh (v kontextu společného trhu Evropské unie). 

Jelikož je tento import částí evropských aktérů vnímán jako možný geopolitický nástroj 

Ruské federace, interdependentní obchodní a ekonomický vztah je jimi sekuritizován 

do podoby politické a ekonomické hrozby. 

V rámci daného tématu autor nahlíží na racionalitu sekuritizace z druhé strany 

interdependentního řetězce (tedy ze stran Ruské federace), přičemž zkoumá, zda je 

hypotetické využití zemního plynu jako geopolitického nástroje a) v ruském zájmu b) zda je 

vůbec Ruskem realizovatelné c) jaké důvody ruskou energetickou politiku vedou 

k horizontálnímu a vertikálnímu rozšíření aktivit a portfolia. 

Důvodem pro zpochybnění hypotetického využití zemního plynu jako ruského geopolitického 

nástroje je klíčovost stabilních příjmů z exportu zemního plynu pro veřejné rozpočty RF, 

které jsou bez nich de facto nesestavitelné (z toho plynoucí fiskální dependence je dle 

autora významnější než surovinová dependence EU). Autor klíčovost příjmů zkoumá 

skrze analýzu struktury příjmové stránky veřejných rozpočtů RF a finančních toků uvnitř 

velkých producentů zemního plynu (nezbytnost otevřít nová pole, subvencování domácího 

trhu).

S ruským státním rozpočtem je pevně spojen i hlavní strategický cíl ruské energetické 

politiky, kterým není geopolitické využití zemního plynu (politicky a především ekonomicky 

nerealizovatelné), ale zajištění časově, produkčně i politicky stabilního exportu 

v dlouhodobých horizontech → Debata o tom, jak stability exportu dosáhnout, proměňuje 

ruskou energetiku i její politické vedení (siloviki x ekonomičtí liberálové)

Autor tuto proměnu zkoumá na základě analýzy personální politiky v ruském plynárenském 

průmyslu, pokusů o reformu ruského domácího trhu a jeho produkce a především na základě 

hledání nových ekonomických příležitostí (viz dále) (či a+b současně), bez nichž není možné 

dlouhodobě financovat: a) SR RF 

b) rozvoj nové těžby ve vlastním Rusku

Autor také prověřuje, nakolik si ruské elity uvědomují, že cenový růst zemního plynu je 

možné realizovat pouze moderátně a v souladu s trhy, neboť:

a) RF není swing partner – nemůže trh v jeho komplexitě  ovlivňovat ve svůj prospěch 

b) umělá eskalace cen ze strany RF → koncoví zákaznici budou hledat alternativní řešení:

a) nákup komodity z jiných regionů
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b) přechod na nová paliva přílišný tlak na zákazníky nekoreluje s ruskými

dlouhodobými zájmy (analogie k energetické politice EHS po roce 1973). 

Kvůli snaze zajistit dostatek příjmů pro státní rozpočet i pro saturování ztrátového domácího 

trhu, je možné v rámci analýzy ruské energetické politiky vnímat šest nástrojů, kterými chce 

zvýšit absolutní i relativní míru ziskovosti segmentu zemního plynu v dlouhodobých 

horizontech:

A) Homogenizace a re-nacionalizace domácí produkce + domácího tranzitu

B) Monopolizace exportu

C) Snaha o akvizici komplementárních míst produkce

D) Snaha o diverzifikaci příjmů – LNG + export do východní Asie

E) Optimalizace procesů tranzitu

F) Snaha o kontakt s finálním zákazníkem (akvizice distribučních a prodejních sítí)

Vyšší (absolutní) ziskovost → kapitál na otevření nové technologicky a kapitálově náročné 

produkce → zajištění dlouhodobé těžby → zajištění dlouhodobých příjmů státního 

rozpočtu RF

Výše uvedenou strategii autor diplomové práce testuje na vztahu ruské energetické politiky 

k jednotnému evropskému trhu (se zvláštním odkazem k LNG):

Ad A) Způsob provázání ekonomiky Ruska se strategickým průmyslem v oblasti energetiky – region 

vlastní RF

Ad B) Optimalizace ztrátového domácího trhu – region vlastní RF

Ad C) Snaha o zisk doplňkových kapacit produkce ve střední Asie - tlak ruské energetické 

politiky na region střední Asie 

Ad D) Možnost zajištění stabilní výše cen zemního plynu skrze kartel producentů - pokus o 

ustavení kartelu zemního plynu

Ad E) Optimalizace tranzitu komodity (snížení transakčních nákladů, zajištění stability 

dodávek pomocí alternativní transportní cesty) - tlak ruské energetické politiky proti 

západním státům SNS

Ad E - II) Formy ekonomického tlaku ruské energetické politiky vůči státům SNS

Ad F) Snaha Ruska posílit interdependentní vztah EU - tlak ruských korporací (a 

energetické politiky RF) na downstream EU

Ad F - II) Kontakt s finálním zákazníkem - ruská akviziční aktivita na jednotném 

evropském trhu

Ad F – III) Evropská reakce na ruskou snahu o zaklenutí trhu

Všechny kroky mají dle autora vést k zaklenutí/uzavření trhu (network), kvůli čemuž se 

Rusku:

• Přestane tříštit zisk
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• Sníží transakční náklady

• Získá komparativní negociační a kapitálovou výhodu vůči konkurenci

Skrze výše uvedenou analýzu ruské energetické politiky a jejich proexportních strategií se 

autor snaží zpochybnit středoevropskou koncepci energetické bezpečnosti. Snaží se 

dokázat, že případné násilné přerušení interdependenčního řetězce ekonomických závislostí 

by z dlouhodobého hlediska více poškodilo Rusko, nikoliv státy EU. Z tohoto důvodu je 

umělý ruský tlak v rámci ruských zájmů iracionální a tím i nepravděpodobný.  

Argumentem potvrzujícím, že Rusku jde v případě společného trhu EU o dlouhodobé 

partnerství a nikoliv o zneužití komparativní výhody, je jeho snaha o petrifikaci své pozice na 

trhu se zemním plynem s cílem maximalizovat zisky nikoliv krátkodobě, ale především 

v extrémně dlouhodobém horizontu.
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Metoda diplomové práce

Metoda analýzy vnitřních procesů ruské energetiky
Ruská energetika prochází trvalým procesem proměny. Katalyzátorem její obchodní praxe 

není ovládnutí nějakého konkrétního geografického prostoru pomocí hrubé síly (ani o 

skupině siloviků to neplatí). Energetické korporace i elity, které je ovládají, chtějí 

pouze využít slabostí svých protihráčů a v maximální možné míře z nich profitovat.

Přesto, že se tyto elity snaží chovat pragmaticky a racionálně, vnitřní procesy ruské 

energetiky jsou zmateny debatou o účelu, využití a budoucnosti ruského plynárenství, což 

problematizuje jeho externí chování (i jeho analýzu). Zmatení je způsobeno tím, že segment 

zemního plynu se stal součástí mnohem širší debaty o povaze a schopnostech současného 

ruského hospodářství a tím i debaty o pozici Ruska v mezinárodním řádu.        

Na ruský zemní plyn lze totiž v současnosti velmi jednoduše aplikovat tezi Alexandera 

Wendta (což také autor této diplomové práce činí), že mezinárodní vztahy (v našem případě 

vztahy energetických interdependencí) jsou neuzavřeným procesem střetu identit, v nichž se 

aktéři musí vyrovnávat nejen s vlastní identitou, ale i s projekcí sebe sama v očích ostatních 

aktérů. V případě ruské energetiky je mnohovrstevnatost a mnohoznačnost identit  

způsobena historickými důvody (sovětský a postsovětský přístup k hospodářství) i jejím 

současným nekompaktním chápáním segmentu, oscilujícím od vidiny energetiky jako 

strategického průmyslu, přes ideu národního bohatství až po neekonomickou vizi 

geopolitické zbraně. Přístup elit k ruské energetice je tak stále bez jasného názoru a identity.

Tvorbu vnitřních pozic a procesů v ruské energetice ( i jejích reflexí) považuje autor za jeden 

ze dvou klíčových faktorů analýzy přístupu ruské energetiky k okolnímu světu, k partnerům, 

ke konkurenci i k potenciálním protivníkům.  

Kvůli tomu se autor snažil modelovat její vnitřní obraz pomocí aplikace teze Valentiny 

Feklyuninové z časopisu Europe Asia studies8 (o klíčovosti sebepojímání ruských elit 

v analýze ruské vnitřní i zahraniční politiky) na identitu ruské energetiky, díky níž získal tři 

formy její vnitřní podoby:

 Vnitřně rozdělené sebepojímání energo elit

o Siloviki - nacionalistický obraz 

o Liberálně ekonomický obraz (liberální v ekonomickém smyslu slova)

 Vnitřně rozdělený oficiální obraz

o Externí oficiální/P.R. obraz určený domácímu publiku (konstruovaný spíše 

z pozice siloviků)

o Externí oficiální/P.R. obraz určený zahraničním partnerům (konstruovaný 

                                                     
8 Feklyunina, V., Battle for Perceptions: Projecting Russia in the West, Europe-Asia Studies, č. 60/4, 
červen 2008, str. 605 – 629
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spíše z pozice ekonomických liberálů)

 Výsledná konstrukce

o Neukotvený obraz9 složený ze sebepojímání, oficiálního P.R. a zrcadla 

nastaveného konkurenty (viz dále)

Důležitý faktor identity ruské energetiky, který autor zkoumá, je také její dvojí obraz, 

odrážející se v Evropě. Ten také není jednotný, ale složený ze dvou základních poloh:

 Středoevropský a východoevropský postoj, v němž (především Polsko a Pobaltí) 

dominuje historický strach z ruského imperialismu a z ruského vnímání blízkého 

příhraničí

 Západoevropský postoj, v němž se aktéři (vedení německou sociální demokracií), 

kteří ruskou rozpínavost de facto nepoznali, snaží pesimistické scénáře a negativní 

predikce a priori vytěsňovat10

Autor se v diplomové práci snaží všechny pohledy a obrazy analyzovat také skrze texty a 

projevy jejích hlavních mluvčích (Putin, Medvedev, Rjazanov, Gref, Krishenko, Miller, Sečin, 

Lavrov, Tokarev, Kudrin, Ivanov, Schroder, Merkel, Sikorski, Gyurcsany, Bajnai, Prodi, aj.). 

K vytvoření matrice používá především metodu trojích identit uveřejněnou v časopise Europe 

Asia studies. Autorovi jde o tvorbu vztahové mapy, z níž by mělo být patrné, zda koreluje 

s jeho názorem na skutečné intence a cíle ruské energetické politiky v segmentu zemního 

plynu (viz dále); především s faktem, že přes agresivní rétorické pozice, Rusku nejde o 

tvorbu mocenské pozice energetické bezpečnosti, ale o postupnou (byť bolestivou) výstavbu 

diskursu energetické politiky.   

Metoda analýzy ruské energetické politiky
Autor analyzuje zásadní vztah mezi příjmy z energetického exportu a vnitřním složením 

ruského státního rozpočtu (viz koncepce diplomové práce), přičemž jej chápe jako klíčový 

faktor směřování ruského plynárenského průmyslu jako celku. Zároveň si všímá stability či 

nestability energetických příjmů (a implikativně tedy i příjmů státního rozpočtu) 

z krátkodobého, střednědobého a dlouhodobého hlediska, přičemž k tomu používá analýzu 

disbalance S/P (jak v samotném Rusku, tak regionálně a globálně), predikce těžby a rezerv, 

růst spotřeby v konkurenčních regionech, ekonomických interdependencí mezi Ruskem a 

EU, vývoje v chápání energetiky v rámci EU a především analýzu nástrojů, jimiž chtějí ruští 

proexportní producenti petrifikovat svoji pozici na trhu v dlouhodobém horizontu (analýza 

akvizic, dlouhodobých dohod o nákupech a prodejích, dohod se strategickými partnery, 

analýza exportních strategií Gazexportu).

                                                     
9 Ibid.
10 Czarny, E., Menkes, J., Toporowski, P., Gazprom – threat to Europe?, Poznan university of economics review, Warsaw 
School of Economics, 2009
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Pro predikci dlouhodobého chování trhu autor využívá model nabídky a poptávky, 

vypracovaný kolektivem německých autorů vedených Francizskou Holz.11 Jejich studie, 

(model GASMOD) publikovaná v časopise Energy journal, v příštích 15-20 letech 

nepředpokládá, že by na trhu zemního plynu došlo k výraznějším změnám a transformacím. 

V případě států BRIC autoři očekávají razantní růst spotřeby, zatímco v rozvinutých státech 

spíše její stagnaci, způsobenou využitím modernějších technologií a tím i úspor. Jediný 

nesoulad mezi jejich textem a možnou skutečností lze nalézt v jejich analýze trhu s LNG 

importovaného do států EU, kde autor diplomové práce na rozdíl od nich (na základě dat 

BP)12 od roku 2015 předpokládá (při stávající predikci nabídky a poptávky i geopolitickém 

klimatu), že dojde k ještě výraznějším nákupům evropskými distributory (především z oblasti 

Alžír, SAE, Katar).13

Použitá literatura
Jako základní analytické prameny autor využívá texty EU commisariate for energy, 

EU/Russia energy partnership,  Státní správy hmotných rezerv a ČEPSu. Pro analýzu 

vnitřního chování ruské energetiky je důležitá analýza pozic jejích představitelů (především 

distinkce Putin x Medvěděv).

Autor dále použil SWOT a CBA analýzy ruského energetického sektoru i jeho konkrétních 

hráčů (především výroční zprávy a ekonomické analýzy OAO Gazprom, OAO Rosněft, OAO 

Gazexport), sekundárně pak texty ekonomických analytiků, kteří popisují formování  ruského 

segmentu obchodu se zemním plynem.

Pro část diplomové práce, věnující se evropskému chápání energetické politiky a jejímu 

vztahu s Ruskem, autor opětovně využil textů a projevů jejích hlavních mluvčích, dále pak 

materiálů EK, EP, DG Energy a příslušných českých úřadů (MPO, MFČR a MZV). 

Potřebná data (vývoj cen surovin a jejich další predikce, operacionalizované spojení mezi 

cenou energetických surovin a vývojem ekonomik, vývoj možné spotřeby) a spolu s tím i 

sekundární materiály (makroekonomické analýzy vývoje, chování trhu, operacionalizace 

proměnných jako jsou trh, cena, spotřeba) autor přebral primárně z materiálů NIMEXu, 

British Petroleum a textu Francizsky Holz uveřejněném v časopise Energy journal. 

Terciární literaturu tvoří především články autorů, kteří se dlouhodobě věnují segmentu ruské 

energetiky (jak z pohledu IR tak z pohledu ekonomického a podnikohospodářského), 

ekonomickým interdependencím a chápání role energetiky v ruské politice i Rusku jako 

takovém. 

Autor také využil práce tří „klasických“ autorů IR. Pro vytvoření analýzy vnitřních identit ruské 

                                                     
11

Holz, F., Von Hirschhausen, C., Kemfert, C., Perspectives of the European Natural Gas Market until 2025. The Energy 
Journal, Special Issue „World Natural Gas Markets And Trade: A Multi-Modeling Perspective“, 2009, str. 137-150
12

British petroleum statistical review, 
http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/reports_and_publications/statistical_energy_review
_2008/STAGING/local_assets/2009_downloads/statistical_review_of_world_energy_full_report_2009.pdf
13

Qatar Liquefied Gas Company, http://www.qatargas.com/
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energetiky pro něj byli důležité dva texty Alexandera Wendta: článek Collective Identity

formation and the international state14 a kniha Social Theory of International Politics (o jejich 

aplikaci viz Koncepce diplomové práce). Pro obecný popis zemního plyn jako vhodné

zahraničně-politické zbraně pak využil práci Josepha Nye a Roberta Keohana Power and 

interdependence (1977),15 přičemž ji komparoval s konkrétní analýzou ruské energetické 

politiky provedené Josephem Nyem v rámci jeho reakce na Davoské fórum 2007 (Four 

reasons why Russia will not be a major power in 2020).16 V ní Nye mimo jiné glosuje ruskou 

neschopnost

 Rozšířit portfolio úzkoprofilové ruské ekonomiky založené na energetických příjmech

 Vyrovnat se s liberálně tržními mechanismy v oblasti zahraničního obchodu 

s energetickými komoditami, což snižuje jejich kredibilitu jako stabilních partnerů (a 

zasahuje i do dalších oblastí soft power)

 Dlouhodobá neudržitelnost sítě ruského sociálního zabezpečení (díky ekonomickým 

a demografickým proměnným)

Všechny tři momenty představují zásadní východiska celé diplomové práce, na základě 

nichž se autor snaží dokázat 

a) nemožnost využít energetické závislosti jako geopolitickou zbraň

b) nezbytnost ruské energetiky, potažmo ruského státu získat aditivní příjmy, což 

opětovně znemožňuje radikální politizaci ruského zemního plynu (příjmy lze dnes 

získat pouze v tržním prostředí).

                                                     
14

Wendt, A., Identity formation and the international state, American Political science review, č.88/2, 1994
15 Keohane, R., Nye, J., Power and Interdependence, Longman 2000
16

Nye, J., Davos day 4: an impressive Russian delegation, The Huffington post, 27. Ledna 2007
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Postupná transformace vnitřní kultury ruské energetiky

Energetický úspěch jako součást odpovědi na ruské hledání sebe sama
Rusko od roku 1991 prožívá krizi identity, krizi pohledu na sebe samé a svou roli ve světě 

vzniklou vymizením sovětské státní ideologie. Snaží se ji vyřešit unifikací všech vhodných 

prvků (byť na první pohled nesourodých) do jednoho clusteru. Jeho součástí jsou dva 

základní kameny: Rusko valutových příjmů a konzumního způsobu života a resentiment 

imperiálního ruského medvěda (v Rusku mezi velkou částí obyvatel i elit stále převládá 

značná nostalgie po imperiální minulosti, ať už v sovětské či starší pravoslavně carské 

podobě).17

Putin se krizi identity pokusil vyřešit rehabilitací a pozvednutím kulturního a spirituálního 

základu Rusi,18 vyzdvihujíce myšlenky filosofa Ivana Ilijina. Ten vykreslil Rusko jako 

ekonomicky a politicky jednotné, vedené silným vůdcem, odmítající západní koncepty 

individuality a politické soutěže a posvěcované pravoslavím.19

Zároveň při hledání nové státní ideologie Putin začal čelní představitele strategického 

průmyslu (v čele s plynárenskými korporacemi) propagovat jako základní nositele ideje 

silného Ruska. 

Putin se snažil vytvořit obraz interdependence mezi dodavateli a zákazníky energetických 

surovin, kde neúspěch jednoho znamená nutně i neúspěch druhého. Putin chce své 

posluchače přesvědčit o tom, že destabilizace dodávek a nerespektování závazků (a tedy 

využití energetiky jako politického nástroje) by poškodilo především Rusko jako takové.20 Dle 

něj totiž energetická bezpečnost neznamená pouze bezpečnost pro spotřebitele, ale také 

bezpečnost pro producenty.21

Právě za vlády Vladimira Putina Rusko vyvinulo velké úsilí pro zlepšení koordinace všech 

aspektů své energetické politiky včetně jejího public relations, aby výslednice investovaných 

sil byla co nejvíce homogenní. 

Putin se rovněž vytrvale snažil novináře nabádat k tomu, aby se při psaní o ruské energetice 

vyvarovali dle něj nekorektních přístupů, nemluvili o Rusku jako o energetické supervelmoci 

a nesrovnávali její obchodní přístup k metodám Sovětského svazu.“22 Snahu o současný 

ruský kooperativní přístup shrnul Sergej Ivanov na Mnichovské bezpečnostní konferenci 

                                                     
17 Stent, A. E., Restoration and Revolution in Putin’s Foreign Policy, Europe-Asia Studies, č.60/6, srpen 2008, str. 1089 –
1106
18 Ibid.
19 Ibid.
20 Ibid.
21 Stent, A. E., Restoration and Revolution in Putin’s Foreign Policy, Europe-Asia Studies, č.60/6, srpen 2008, str. 1089 –
1106
22 ‘Stenograficheskii otchet o vstreche s uchastnikami tret’yego zasedaniya mezhdunarodnogo
diskusionnogo kluba Valdai’, 9 September 2006, available at: http://www.kremlin.ru/appears/2006/
09/09/1930_type63376type63381_111114.shtml/, accessed 20 October 2006
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(2008): „my (Rusko) již ideologie nevyvážíme, my již vyvážíme pouze zboží a kapitál.“23

Dle Vladimira Putina musí v zahraniční politice dostat ekonomika přednost před 

geopolitikou.24 Navíc, jak Rusové neustále opakují, ani po konci détente, kdy střet mezi 

oběma světy vypukl s obnovenou prudkostí, Sověti nikdy nepřerušili nasmlouvané dodávky. 

Jak Putin řekl zahraničním novinářům: „Rusko zásobuje Evropu po více než 40 let. Přes 

naše ekonomické a politické problémy, však ani jednou nedošlo k přerušení našich dodávek 

do západní Evropy. Evropané se nemají čeho obávat.“25

Přes tyto proklamace mnozí evropští aktéři vnímají ruský akviziční tlak na evropský trh 

emotivně. Příkladem může být agresivní tlak společnosti Severstal na francouzský Arcelor, 

jehož výsledkem bylo pouze spojení ostatních aktérů proti němu (Arcelor + Mittal x 

Severstal).26

Kvůli nejasně naformulované identitě je Rusko vůči takovým účelovým koalicím 

hypersensitivní a chápe je jako snižování významu symbolů své velikosti (včetně 

energetiky),27 kterou nesou právě o to hůře, pokud ji registrují ze západních médií. Ruští 

stratégové jsou frustrovaní z rozporu mezi svoji investicí do budování pozitivního image a 

negativním vnímáním Ruska na západě. 

Zároveň jako pokrytectví chápou dvojí pohled Evropanů na investice v energetickém 

podnikání. „když západní společnosti přijdou do Ruska, je to označován za globální 

ekonomiku a investice, když však my (Rusové) chceme jít kamkoliv, je to označováno za 

expanzionizmus ruských společností.“28

Přes cílevědomé budování státní identity se trvající ruská nejistota v otázce sebepojímání 

následně odráží v jeho interakcích ve vnějším světě včetně obchodu s energetickými 

surovinami. V nich si sice na každodenní, taktické úrovni ruští národní šampioni udržují

cílevědomou aktivitu, v dlouhodobých cílech však tápou. Jejich aktivita představuje střípky 

mozaiky, která jako celek stále postrádá smysl.

Díky Putinovu tlaku ruští podnikatelé nemají problém být spojováni s oficiální politikou 

ruského hospodářství, ať je (hypoteticky) jakákoliv. Vadí jim ovšem právě nejednoznačnost 

její dlouhodobé strategie a identity.29 Igor Yurgens, viceprezident ruského sdružení 

průmyslníků vyjádřil rozporuplnost uměle budované ruské identity následovně: „…jsme 

                                                     
23 Stent, A. E., Restoration and Revolution in Putin’s Foreign Policy, Europe-Asia Studies, č.60/6, srpen 2008, str. 1089 –
1106
24 Feklyunina, V., Battle for Perceptions: Projecting Russia in the West, Europe-Asia Studies, č. 60/4, červen 2008, str. 605 –
629
25 ‘Transcript of the Interactive Webcast with the President of Russia’, 6 July 2006, available at:
www.kremlin.ru/eng/speeches/2006/07/06/2312_type82917_108352.shtml/, accessed 20 July 2006
26 Goldman, M.I., The New Imperial Russia, Demokratizatsia - Washington, 2008
27 Ibid.
28 ‘Press Conference Following Russian–German Intergovernmental Consultations’, 27 April
2006, available at: http://www.kremlin.ru/eng/speeches/2006/04/27/2350_type82914type82915_105149.
shtml/, accessed 12 May 2006.
29 Ibid.
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nepřátelé Evropy a USA nebo ne? Jaká je naše strategie (směrem k nim)? Pokud 

zodpovíme zásadní otázku – v jakém hodnotovém systému chceme existovat – bude pro 

nás, businessmany, jednodušší, tento systém následovat.“30

Transformace vnitřní kultury
V současné době je ruská podnikatelská kultura v oblasti energetiky a surovin v područí 

ruských elit. Je realitou, že Vladimír Putin a Dmitrij Medvedev ruskou těžkou energetiku 

využívají jako ekonomický nástroj pro politické cíle (primárně vnitropolitické cíle). Jako první 

si uvědomili, že klíčem k sebevědomému a respektovanému Rusku je silná ekonomická 

základna, a proexportní hospodářská politika tak může jít v ruku v ruce s ruskými 

zahraničněpolitickými zájmy. 

Aby ruští politici naplnili svoji vizi silného Ruska, podporují ty podnikatele a businessmany, 

kteří jsou svými projekty schopni přesáhnout ruské geografické hranice, a kteří zároveň 

akceptují primát ruské politiky a kremelského politického tandemu. 

Ideálním příkladem propojení ruského businessu a politiky je právě ruský energetický 

průmysl, konkrétně plynový obr Gazprom, spravující majoritu produkce, tranzitu a exportu 

zemního plynu Ruska i části producentů zemního plynu z řad států SNS.

Na základě knihy polského analytika Janusze Bugajského lze jeho cíle i cíle ruské 

ekonomické politiky sumarizovat následovně. Rusko chce:

 Vybudovat exkluzivní postavení pro možné ekonomické ovlivnění prostoru bývalé 

sovětské zóny vlivu skrze vytvoření sítě energetických závislostí (a posílení těch 

stávajících)

 Dosáhnout monopolizace strategického podnikání pod rozhodujícím přímým 

vlivem státu

 Konsolidovat politické a ekonomické (kapitálové a surovinové) závislostí (na 

Rusku)  v obchodních vztazích

 Zastavit nezávislé (tržní) pronikání „západních“ korporací do ruské sféry vlivu

 Díky energetické převaze znovu dosáhnout globálního mocenského statutu

Je otázkou, na níž se tato práce snaží také nalézt odpověď, zda celá ruská ekonomická 

politika v oblasti surovinového exportu není jen jakousi Potěmkinovou vesnicí, v níž 

Rusko svoji relativní slabost zakrývá tvrdým přístupem a agresivní rétorikou.31

Ruská energetika totiž není homogenním monolitem. Nejprve ji výrazně změnil a 

transformoval Vladimir Putin, který účinně potlačil partikulární zájmy oligarchů (ren-seeking 

paradigma), přičemž jimi ovládané korporace plně podřídil státnímu zájmu. Druhý výrazný 

                                                     
30 Slashcheva, Y., YakobashviliD., Yurgens, I., Ishchem vykhod, Radio Ekho Moskvy, 17.11. 2005, 
http://echo.msk.ru/programs/exit/39998/index.phtml
31 Stent, A. E., Restoration and Revolution in Putin’s Foreign Policy, Europe-Asia Studies, č.60/6, srpen 2008, str. 1089 –
1106
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prvek představuje skupina ekonomů/liberálů vedených ruským prezidentem Dmitrijem 

Medvedem, současným předsedou představenstva SberBank, Germanem Grefem, a 

ministrem průmyslu Viktorem Kristenkem. Ti již několik let upozorňují na nízkou efektivitu a 

konkurenceschopnost ruských korporací způsobenou jejich úmyslnou politizací (především 

upozorňují na její vnitropolitický aspekt). 

Debatu odkrývající distinkci mezi svoji představou o údělu ruského hospodářství a jeho 

reálnou pozicí v rámci mezinárodního systému pozoruje velmi pozorně celá ruská 

společnost. Ovšem přes jasně se zrcadlící odraz rozporuplné reality, pozitivně vnímají tlak 

současné politické reprezentace na to, aby byl Rusku vrácen (dle nich neprávem odejmutý) 

status jednoho z klíčových hráčů tohoto systému a to jak reálně, tak v mediální rovině.

Podporují proto, že součástí pomyslného „návratu k velikosti“ je ruská energetika v čele se 

zemním plynem jako klíčovým exportním artiklem. 

(Je důležité, aby evropští aktéři byli schopni odlišovat umělý ruský pozicionalismus od 

skutečných ruských možností a skutečné ruské energetické politiky)

Role Vladimira Putina při formování současné podoby ruské energetiky
O ekonomiku energetiky se dlouhodobě zajímá přímo i Vladimír Putin, který je také klíčovou 

osobností, jež její dnešní podobu formovala. Ještě před vstupem do sanktpeterburské 

politiky vystudoval Petrohradský důlní institut, na kterém jeho tehdejší rektor Vladimir 

Litvinenko propagoval ideu energetiky jako prodlouženého nástroje politiky státu.32 Právě v 

rámci studia si Putin začal uvědomovat klíčovost nerostných surovin pro ruské hospodářství 

                                                     
32 Ciziunas, P., Russia and the Baltic States: Is Russian Imperialism Dead?, Journal of Comparative Strategy, č. 27, květen 
2008, str. 287 – 307
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(i ruskou budoucnost). Odmítal, aby se klíčové energetické společnosti dostaly mimo 

kontrolu státu a byly obchodovány pouze v kuratele tržních mechanismů a privátního 

vlastnictví. Kvůli tomu pomohl vytvořit sít tzv. národních šampiónů, společností, které 

získaly faktický monopol v jednotlivých segmentech strategického průmyslu a jež měly být 

schopné odolat konkurenci doma a především v zahraničí.33 Klíčovým odvětvím, jež bylo 

takto monopolizováno, byla energetika.

Dle Putina jsou totiž „energie nejdůležitější hybnou silou světového ekonomického pokroku. 

Vždy tomu tak bylo a po dlouhý čas tomu tak bude. Rusko je držitelem přírodních a 

technologických výhod, díky nimž může zaujmout vedoucí pozici ve světové energetice. 

V pravdě, Rusko nemá žádnou jinou oblast, v níž (dnes) může převzít vedení.“34 „Komplex 

těžby surovin tak pro příští období zůstane nejdůležitějším faktorem rozvoje státu.“35

Hned od počátku svého prezidentského mandátu Putin energetiku zároveň využíval jako 

nástroj ekonomické obnovy. V průběhu rozpadu finančního trhu v roce 1998 to byla právě jím 

preferovaná energetika, která krátkodobě pomohla nastartovat průmysl a zároveň zabránila

deprivaci obyvatel, kteří byli z velké části závislí na zemním plynu jako na primárním zdroji 

energie.36 Putinova ekonomická strategie v oblasti energetiky byla postavena na pěti 

základních pilířích:

 Rovná daň z příjmu 13%

 Nacionalizace klíčových segmentů průmyslu 

 Státní podpora ruských producentů doma i v zahraničí 

 Levná elektrická energie

 Levné suroviny

Díky nízké ceně energií, rapidně vzrůstá jejich spotřeba mimo jakékoliv predikce. V rámci 

energetické strategie (2003) Rusko předpokládalo, že jeho spotřeba plynu bude růst z 327 

miliard m3/2003 na 418/446 miliard m3/2010. Této hodnoty však dosáhlo již v roce 2004, aby 

poté spotřeba rostla dál.37

Stejně jako v případě zemního plynu i poptávka po elektřině stoupá díky její nízké ceně. To

zpětně zatěžuje producenty zemního plynu, jako dominantní poskytovatele suroviny pro 

paroplynové elektrárny (generace elektrické energie spotřebuje 38% roční produkce 

                                                     
33 Putin, V.,  “Mineral’no-syr’evye resursy v strategii razvitiia Rossiiskoi ekonomiki,” Zapiski Gornogo Instituta 144, 1999; 
reprinted in translation in Harley Balzer, “Vladimir Putin’s Academic Writings and Russian Natural Resource Policy,” 
Problems of Post-Communism 53, 2006, str. 50
34 Rosner, K., Gazprom and the Russian State (Russian Foreign Energy Policy), Russian energy diplomacy, GMB publishing,
2006
35 Putin, V.,  “Mineral’no-syr’evye resursy v strategii razvitiia Rossiiskoi ekonomiki,” Zapiski Gornogo Instituta 144,1999; 
reprinted in translation in Harley Balzer, “Vladimir Putin’s Academic Writings and Russian Natural Resource Policy,” 
Problems of Post-Communism 53, 2006, str. 50
36 Price, R. F., Energy Reform in Russia and the Implications for European Energy Security, Demokratizatsia - Washington, 
2007, č.15/4, str. 391-407
37 International Energy Agency, Natural Gas Information 2006 (Paris, 2006), 9, table 3, in Price, R. F., Energy Reform in 
Russia and the Implications for European Energy Security, Demokratizatsia - Washington, 2007, VOL 15; PART 4, pages 
391-407
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Gazpromu).38 Výsledkem je, že Rusko na jednotku HDP využije 2x více energie než ostatní 

rozvinuté státy.39 Kvůli tomu může tlak neoimperiálně naladěných politiků/energetiků,

snažících se maximalizovat intenzitu těžby za každou cenu, vést nikoliv k růstu zisku, ale 

pouze a jen k přehřátí a poté k vyčerpání celého sektoru. Dmitrij Medvedev ve své řeči O 

stavu Ruské federace tuto mainstreamovou obchodní praxi v ruské energetice nepřímo 

přirovnal k sovětskému hospodářství, které navázalo své primární příjmy pouze na těžbu 

surovin, kvůli čemuž utrpělo katastrofální propad poté, co se snížily ceny ropy v 80. letech.40

Přestože dlouhodobě nebyla Putinova strategie příliš racionální, v krátkodobém horizontu 

skutečně představovala funkční odpověď na ekonomickou krizi. Kvůli tomu začal být Vladimir 

Putin v ekonomických otázkách stále více ambiciózní (výrazně mu pomohl kontinuální růst 

energetických a metalických surovin na světových trzích). V roce 2007 vyhlásil dlouhodobou 

ekonomickou strategií, jež by z Ruska měla vytvořit jedno z klíčových ekonomických center. 

Do r. 2030 by se tak Rusko dle jeho predikcí mělo stát:

 Pátou nejvlivnější ekonomickou světa

 Rubl by měl být všeobecně uznán jako rezervní měna

 Moskva by se měla stát světovým finančním centrem

 Mělo by dojít k transformaci světových finančních institucí, aby více reflektovala 

nové postavení Ruska41

Prezident Putin si v oblasti energetiky jako zahraničně politického nástroje dále vytkl tři 

strategické cíle:

 Ekonomická obnova (díky ziskům z energetického exportu)

↓

 Dosažení globální konkurenceschopnosti

↓

 Obnova Ruska jako moderního a silného státu42

Důležitost energetiky pro výkon ruské ekonomiky je enormně viditelná nejen z hlediska 

reálných výsledků, ale mnohem více v komparaci s ostatními segmenty hospodářství. 

Pomineme-li ruské nerostné suroviny a průmyslový komplex na ně navázaný, dojdeme 

k nezbytnému závěru, že ruský průmysl i služby jsou zcela neprodejné a mezinárodního 

srovnání a konkurence neschopné. Navíc výkonnost a produktivita ruských společností je 

velmi nízká, neboť se stále nezbavily filosofie sovětského plánování, nesnížily extrémně 

                                                     
38 OAO Gazprom, Gazprom Annual Report, 2005, str. 52
39 Kononov, Y.D., Galperova, E.V., Mazurova,O.V., Posekalin , V.V., The dynamics of the energy intensity of the Russian 
economy against the background of global trends, International Journal of Global Energy, č. 20/4, 2003, str. 364 – 374
40 Feklyunina, V., Battle for Perceptions: Projecting Russia in the West, Europe-Asia Studies, č. 60/4, červen 2008, str. 605 –
629
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President of Russia oficial website - Statements on Major Issues, 
http://eng.kremlin.ru/speeches/2008/02/08/1137_type82912type82913_159643.shtml
42 Rosner, K., Gazprom and the Russian State (Russian Foreign Energy Policy), Gazprom and global energy, GMB 
publishing, 2006
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vysoké výrobní náklady a všudypřítomné korupce na všech úrovních řízení. Také se nesnaží 

využívat výrobní procesy založené na modelu levné/drahé energie.

Kvůli tomu celý průmyslový komplex zastarává, přičemž od naprostého úpadku jej chrání 

pouze levná a všudypřítomná energie. Pokud ta z jakéhokoliv důvodu příliv energie zmizí, 

ruské hospodářství se propadne. 

Za radikálním růstem poptávky stojí (částečně) obnova ruské ekonomiky v mezidobí 1998-

2009, kvůli čemuž vzrostla i spotřeba elektrické energie, kde Gazprom hraje roli jako klíčový 

producent.43

Přesto, že se 

krátkodobě oba 

faktory (levný 

plyn a levná 

elektřina)

skutečně staly 

katalyzátorem 

ekonomického 

růstu, 

z dlouhodobého 

hlediska byl

efekt opačný: 

levná energie umožňuje ruským společnostem i občanům chovat se extrémně 

nezodpovědně: Není investováno do modernizace průmyslu, není zvyšována účinnost strojů, 

není zateplována zastarávající infrastruktura. Případné investice do energetiky navíc nejsou 

určeny ke stabilizaci sektoru a rozvoji budoucí produkce, ale primárně k nápravě minulých 

chyb. Tlak sovětských (i ruských) ekonomických i politických elit na maximalizaci kvartálních 

zisků způsobil, že používané metody těžby (především vodní injekce pro zvýšení tlaku 

v rezervoárech) poškozují těžbu budoucí.44 Zároveň špatná údržba systému vedla k tomu, že 

produkce a transport nutně potřebuje komplexní rekonstrukci.45

Kvůli výše uvedeným argumentům lze říci, že je to z velké části prvoplánový důraz ruských 

elit na růst těžbu a export energetických surovin, co způsobuje zaostalost ruské ekonomiky i 

ruské společnosti jako celku. Celková fixace veřejných rozpočtů na zisky těžařských 

společností jim umožňuje necitlivý přístup k problémům, jejichž řešení je pro liberální 

ekonomiky nezbytné. Nejenže je energetický export velmi málo citlivý k potřebě budovat 

vyváženou skladbu domácí ekonomiky, ale zároveň díky tomu, že většina akumulovaného 

                                                     
43 Price, R. F., Energy Reform in Russia and the Implications for European Energy Security, Demokratizatsia - Washington, 
2007, č.15/4, str. 391-407
44 Johnson, D., EU–Russian Energy Links: A Marriage of Convenience?, Government and Opposition, březen 2005
45 Ibid.
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zisku není neinvestována, ale využita jako daňový příjem,46 podkopá i základy energetiky 

samé. Firmám totiž po odčerpání kapitálu nezbývá dostatek financí k otevření extrémně 

nákladných, ale nezbytných nových těžebních kapacit. 

Vysoké exportní ceny surovin tak představují pro producenty (a akcionáře) dar i riziko. 

Dnešní vysoké zisky snižují jejich vnímání budoucích problémů. Energetika a její vysoké 

exportní ceny Rusko petrifikují ve stavu v jakém je.

Personální struktura ruské energetiky
Důležitým momentem pro pochopení myšlenkových pochodů současné ruské energetiky je 

uvědomění si, že současní vůdci Kremlu, kteří obsazují správní rady korporací, nejsou 

typickými veřejnými činiteli. Ve většině případů jde o profesionální kariérní byrokraty 

s nádechem protokapitalistů z dob průmyslové revoluce. Od počátku prvního Putinova 

mandátu se stalo zaběhlým pravidlem, že právě tito kremelští politici-úředníci jím byli 

jmenováni do exekutivních funkcí v polostátních firmách. Jmenování navíc nelze klasifikovat 

jako pouhé prebendy plynoucí ze symbolických členství ve správních a dozorčích radách, jak 

je známe z naší politické reality. Šlo o skutečné exekutivní pozice vždy vybavené 

rozhodovacími pravomocemi.  

Jmenování, jdoucí ruku v ruce s aktivními kroky proti politikařícím oligarchům, Putinovi 

umožnila ovládnout celý ruský energetický komplex. Spolu s tím účinná kontrola upstream 

produkce pomohla realizovat tlak ruských státních investorů na opačnou stranu výrobního 

řetězce, na distributory a finální uživatele. Ti, i když jsou tisíce kilometrů vzdáleni od Ruska a 

od jeho surovinových zdrojů, se díky hierarchizované podobě ruské energetiky dostávají 

velmi blízko ke Kremelským zdem. 

Konsolidací energetiky se Putinovi podařilo propojit tři dříve oddělené světy, když správní a 

dozorčí rady společností obsadil lidmi z exekutivy, armády a tajných služeb. Putinovi 

energetici ovšem nikdy netvořili homogenní skupinu. Mezi sebou se odlišovali a odlišují 

svými pohledy na ekonomický systém i na roli, jakou v něm má hrát ruská energetika i Rusko 

jako takové. Dle rozdílných postojů, idejí a vizí je lze rozdělit na dvě základní skupiny, jimiž 

prochází skupina Putinových spolupracovníků z doby, kdy pracoval na Petrohradském 

magistrátu.

 Skupina liberálních ekonomů, jejichž snahou je maximalizovat zisk a hodnotu 

společností dle racionálních tržních zákonů bez ohledu na širší geopolitickou realitu

 „Siloviki,“ rekrutující se z bezpečnostních složek SSSR a z řad KGB/FSB, kteří díky 

Putinovi získali v uplynulých deseti letech klíčový vliv a dominantní postavení ve 

všech sférách ruské ekonomiky

Obě skupiny lze dále rozčlenit dle intenzity a hloubky jejich záběru na 
                                                     
46 Soviet Legacy on Russian Petroleum Industry, Center for Energy Economics, University of Texas in Austin
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 Ekonomické integracionisty, dle nichž má energetika sloužit jako generátor zisku

 Pragmatické nacionalisty, pro které je energetika ekonomicko-politickým nástrojem

 Fundamentální nacionalisty,47 pro něž je primárně geopolitickým nástrojem

V případě Gazpromu je vedení společnosti složeno ze 17ti členů Rady ředitelů a 11ti 

členného představenstva. Těchto 28 osob odráží mocenská a názorová uskupení, která tvoří 

kruh kolem Vladimira Putina. 

Ruští ekonomičtí liberálové
Ruští liberálové chápou segment ekonomiky obdobným způsobem jako představitelé 

západních korporací. Chápou, že hypotetické politické využití energetického exportu nutně 

předpokládá existenci funkčních, finančně zajištěných a kapitálově solventních společností. 

Ty ovšem budou efektivní a konkurenceschopné právě tehdy, když upozadí prvoplánovitost 

politicky motivovaného řízení.

Jde tak o strategii uzavřenou v kruhu, která navíc není v éře akciových trhů (na nich jsou 

kótovány i ruské energetické společnosti) dlouhodobě únosná. Dle ruských liberálních 

ekonomů je pro modernizaci společností i systému energetiky jako takové nezbytné, aby 

energetika i těžba suroviny byly konkurenceschopné v globálním srovnání. Zároveň chtějí 

proti zahraniční konkurenci bojovat nikoliv politickými nástroji, ale spíše využívat 

komparativních výhod ekonomického charakteru. Kvůli tomu chtějí ruské korporace

restrukturalizovat, snížit jejich transakční náklady (plynoucí z povahy dnešního podnikání 

v Rusku) a integrovat je do mezinárodního hospodářského systému. 

Mezi hlavní představitele ekonomického liberalismu v ruské energetice patří:

 German Gref – bývalý ministr ekonomiky a obchodu, předseda představenstva 

SberBank, člen představenstva Gazprom

(„stát má v energetice pouze chránit pravidla hry a svobodné soutěže“)

 Andrej Illarionov – bývalý ekonomický poradce prezidenta Putina, dnes analytik Cato 

institut

(„Yukos, švindl roku“)48

 Alexei Kudrin – ministr financí a předseda představenstva těžní společnosti Alrosa 

 Andrei Denisov – náměstek ministra zahraničí

 Dmitrij Medvedev – CEO Gazprom, ruský prezident

 Alexei Miller – předseda představenstva Gazprom

 Anatolij Čubajs - vedoucí kanceláře Kremlu a předseda představenstva UES

 Viktor Kristenko – ministru průmyslu a energetiky, předseda představenstva 

Transneft, člen představenstva Gazprom a UES

                                                     
47 Feklyunina, V., Battle for Perceptions: Projecting Russia in the West, Europe-Asia Studies, č. 60/4, červen 2008, str. 605 –
629
48 Rosner, K., Gazprom and the Russian State (Russian Foreign Energy Policy), Russian energy diplomacy, GMB publishing, 
2006
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(„Nejlepší cestou jak zajistit národní energetickou bezpečnost a přínos Gazpromu pro 

veřejné rozpočty je umožnit, aby začal fungovat skutečně tržně, bez politických zásahů“)

Právě Viktor Kristenko je v současné době hlavním mluvčím skupiny volající po liberalizaci 

ruské energetiky v západním slova smyslu. Na Asijském ekonomickém fóru (2005) 

k energetické bezpečnosti například podotknul, že: „pouze vyřešením problému (energetické 

bezpečnosti) na globální, mezinárodní i národní úrovni, budeme (Rusko) schopni pojmenovat 

a zvládnout rizika ekonomického rozvoje (v oblasti energetiky). Zvládnutí rizik 

v petrochemickém sektoru hospodářství je možné pouze skrze:

 širší a transparentnější přístup k informacím o poptávce, rezervách a zásobách 

pro všechny aktéry

 uzavírání většího počtu dlouhodobých smluv, což povede k větší prediktabilitě 

trhu

 dialog mezi producenty a konzumenty

 razantnější rozvoj infrastruktury pro potřeby trhu49

Siloviki
Siloviki představují z tržního hlediska nejproblematičtější postavy ruské energetiky. Jde o 

nacionalisty až neoimperialisty z řad armády, KGB/FSB a GRU, jejichž základní vizí je 

obnova geopoliticky silného Ruska. Energetiku chápou jako: a) nástroj ekonomického růstu, 

který je pro mocenskou obnovu Ruska nezbytný b) čistě zahraničně politický a geopolitický 

nástroj.

Primárně jde o osobnosti, které byli do vedení společností inkorporováni jako pojistka 

státního zájmu na základě svých zkušeností z bezpečnostních složek státu. Oni sami se 

pokládají za reprezentanty ruského státu. „A přestože politický systém se změnil, zájmy státu 

zůstávají (dle nich) stále stejné.“50 Někteří z nich zároveň podléhají snu, v němž Rusko 

opráší své imperiální ambice a získá zpět své ztracené mocenské postavení.51

Někteří analytici upozorňují, že bývalí členové bezpečnostních složek skrze správní a 

dozorčí rady ovládají 70% ruského HDP.52 Mezi nejvýznamnější manažery pocházející 

z jejich řad patří:

 Alexander Rjazanov – místopředseda představenstva Gazpromu, předseda 

představenstva UkrGazEnergo, CEO Sibněft

 Jevgenij Školov - viceprezident Transněft

 Sergei Grigoriev - viceprezident Transněft

                                                     
49 Khristenko, V., The world energy market must follow transparent and clear-cut rules, Speech to the Asian Energy Summit, 
listopad 2005
50 Bremmer, I., Charap, S.,  The Siloviki in Putin’s Russia: Who They Are and What They Want, THE Washington 
Quarterly, zima 2006
51 Krickus, R.J., Iron Troikas: The New Threat from the East, Carlisle: U.S. Army War College, 2006, str. 11
52 Rosner, K., Gazprom and the Russian State (Russian Foreign Energy Policy), Gazprom management, GMB publishing, 
2006
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 Viktor Ivanov – předseda představenstva Almaz-Antei

 Sergei Ivanov – místopředseda vlády

 Sergei Ivanov ml. – předseda představenstva Gazprombank

 Arkadij Evstafiev – CEO Mosenergo

Petrohradská klika
Jde o Putinovy spolupracovníky, kteří jej provázejí po celou dobu jeho politické dráhy od 

vstupu na petrohradský magistrát v první polovině devadesátých let. Z hlediska 

ideologického zakotvení jde o lidi, kteří prostupují oběma názorovými skupinami, ale kteří 

přeci jen více inklinují k liberální reflexi nutnosti reforem předtím, než bude možné energetiku 

využít jako nástroje (ať už v čistě tržní, nebo v ekonomicko-politické rovině). 

 Alexei Miller – CEO Gazprom

 Alexei Kudrin

 German Gref

 Igor Sečin

 Dmitrij Kozek – CEO Sovkomflot

 Igor Yusufov – člen představenstva Rosněft a Gazprom

 Nikolai Tokarev – bývalý viceprezident Transněft

 Dmitrij Medvedev – vedoucí kanceláře prezidenta, předseda představenstva 

Gazpromu, prezident RF

Již v době svého působení v Gazpromu projevoval Dmitrij Medvedev (společně s Alexejem 

Millerem) větší sensitivu k makroekonomickým proměnným než prezident Putin. Byl jedním 

z těch liberálů (ekonomických liberálů), kteří ve snaze ochrany budoucího finančního zdraví 

energetiky obhajovali 

nepopulární kroky 

cenové deregulace a 

náročných investic 

v upstreamu.53

Hlavním rozdílem 

mezi vývojem ruské 

energetiky za Putina a vývojem za Dmitrije Medvedeva, je větší sensitiva současného 

prezidenta k volání trhu po transformaci segmentu zemního plynu k liberálním tržním 

standardům (vyšší výkonnost → vyšší zisky → vyšší příjmy státního rozpočtu).

                                                     
53 Price, R. F., Energy Reform in Russia and the Implications for European Energy Security, Demokratizatsia - Washington, 
2007, č.15/4, str. 391-407
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A) Způsob provázání ekonomiky Ruska se strategickým 
průmyslem v oblasti energetiky

Energetika a monopoly jako nástroj ekonomické obnovy Ruska
V průběhu celého dvacátého století Rusko žilo a umíralo (i ekonomicky) pro své hodnoty, 

ideje a vize, které exportovalo do vnějšího světa. Oproti tomu po roce 1991 se jeho 

primárními hodnotami staly kapitalismus a liberální tržní ekonomika, tj. paradoxně objekty 

jeho předchozí kritiky.

Opačně Evropa, v minulosti vybudovaná na pragmatických hodnotách volného trhu a 

hospodářské soutěže, prošla hlubokou proměnnou a dnes v energetické oblasti hlásá vizi

„zeleného“ resentimentu. Svět se proměnil a díky jeho dvojité transformaci je to v 

současnosti Rusko, nikoliv „Západ,“ kdo je schopen plně využít všechny tržní příležitosti, 

které rychle se měnící globální svět nabízí. Dnešní Rusko proto představuje skutečného 

Homo oeconomicus, v němž se peníze a moc slily v jedinou veličinu, kvůli čemuž jsou jeho 

nejdůležitějšími spojenci globální ekonomika, kapitalismus, otevřené trhy a konzumně 

naladěná společnost. V tomto hodnotově novém Rusku je jedním z klíčových dárců úspěchu 

právě energetika a energetické suroviny. 

Je to právě výtěžnost energetického sektoru, která je (vedle bezpečnostního hlediska) pro 

Rusko klíčová: čistý daňový výnos sektoru v mezidobí 1996-2006 vzrostl ze 14 miliard USD 

na 140 miliard USD. Od roku 2004 jen Gazprom sám o sobě generuje přibližně 1/4 všech 

ruských daní a tvoří 8% ruského HDP.54

Daňová zátěž uvalená na export ropy a zemního plynu představuje celých 60% příjmů 

státního rozpočtu a 66% celkové hodnoty exportu55 (exportní daň na ropu představovala 

v roce 2008 275USD/tuna, přičemž dalších 130 USD/tuna činila těžební daň).56 Zároveň více 

než 90% exportu je přímo svázáno s produkcí surovin, kdy 2/3 připadají na energetické 

suroviny a 1/3 na export metalických kovů.57 Díky zemnímu plynu byli Rusové schopni splatit 

své dluhy vůči Pařížskému klubu a vytvořit federální stabilizační fond o síle 89 miliard USD.

Národní šampióni energetiky
Před rokem 1991 byl obchod se zemním plynem součástí sovětského státního monopolu. Po 

pádu SSSR nástupnické státy (především Rusko, Ukrajina a Bělorusko) zvažovaly možnost 

vytvořit tzv. tripartitu vlastníků, která by následně plynový monopol privatizovala. Menší státy 

si ovšem chtěly své podíly ponechat, a Rusko svou část plynového monopolu (Gazprom) 

                                                     
54 Russia Profile, http://www.russiaprofile.org/page.php?pageid=resources-business-russiancompanies-gazprom.wbp
55 Energy Information Administration, U.S. Department of Energy, http://www.eia.doe.gov/
emeu/cabs/Russia/Background.html; “Russia’s Success May Be Too Well Oiled,” Associated Press,
11.7. 2006
56 Czarny, E., Menkes, J., Toporowski, P., Gazprom – threat to Europe?, Poznan university of economics review, Warsaw 
School of Economics, 2009
57 Background Note: Russia, Bureau of European and Eurasian affairs, duben 2009
http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/3183.htm



31

samostatně (1994) odprodalo v jednom balíku (ropný monopol byl na rozdíl od plynu nejprve 

rozdělen na tři nezávislé části, které byly privatizovány samostatně. Tím bylo od počátku 

vytvořeno více konkurenční prostředí než v případě zemního plynu). Minoritní, přitom 

kontrolní podíl 40% zůstal státu, 15% bylo nabídnuto managementu a zaměstnancům a 35% 

přímo privatizováno (se zákazem účasti neruského kapitálu). 

Jako polostátní subjekt bez státní majority Gazprom existoval pouze šest let, neboť Vladimir 

Putin se po nástupu do prezidentské funkce aktivně snažil získat ve společnosti opětovně

plnou státní majoritu. 

Důvodem pro zvýšení státního podílu v Gazpromu a následně ve všech segmentech 

strategického průmyslu byla jeho idea vzniku národních šampiónů, silných, státem 

ovládaných monopolů, které budou v jednotlivých odvětvích schopny prosazovat 

ekonomickou politiku státu. Na oplátku by jim stát měl zaručit unikátní postavení díky 

skryté i otevřené, přímé i nepřímé podpoře. 

Koncept si Putin osvojil již v roce 1997 při psaní své diplomové práce, přičemž historickou 

analogií pro něj byl vztah vládních labouristů k znárodněnému britského průmyslu v 50. 

letech či texty generála de Gaulla taktéž z 50. let.58 Jako odborné východisko mu sloužila 

práce Davida Clelanda a Williama Kinga z University of Pittsburgh,59 přičemž výsledný text 

představuje pomyslný „manuál akcionáře,“60 jímž Putin apeloval na racionálnější využití 

ruského nerostného bohatství pro obnovu země. Monopol dle něj má fungovat jako podpůrný 

nástroj nejen pro ruský daňový výnos, ale také pro ekonomický rozměr ruské bezpečnostní a 

zahraniční politiky. Zároveň má představovat konglomerát státního a soukromých zájmů 

nejen za účelem generování zisku, ale především za účelem kontroly příslušného trhu jako 

celku. Díky tomu má být schopen útočit na zájmy neruských firem, a tím prosazovat 

ekonomické zájmy Ruska.61 Dalším důvodem pro vznik národních šampiónů, byla Putinova 

nedůvěra ke vstupům neruských investorů do tzv. strategického byznysu. Proto jejich 

případné nákupy omezil legislativními překážkami do maximální výše 20% na jednu akciovou 

společnost.62 Zároveň – na základě svých zkušeností s politicky aktivními ruskými podnikateli 

– nevěřil ani domácímu kapitálu, který by v této oblasti také neměl být nezávislý, ale 

podřízený státnímu zájmu.63

Po opětovném získání majoritních podílů ve firmách i nalezištích se ruské politické elity

neomezovaly pouze na zvyšování fiskální výkonnosti národních šampionů. Jejich cílem 

                                                     
58 Goldman, M.I., The New Imperial Russia, Demokratizatsia - Washington, 2008
59 Ibid.
60 Ibid.
61 Putin, V.,  “Mineral’no-syr’evye resursy v strategii razvitiia Rossiiskoi ekonomiki,”
Zapiski Gornogo Instituta 144 (1999); reprinted in translation in Harley Balzer, “Vladimir Putin’s
Academic Writings and Russian Natural Resource Policy,” Problems of Post-Communism 53, no.
1 (2006): 50.
62 Ciziunas, P., Russia and the Baltic States: Is Russian Imperialism Dead?, Journal of Comparative Strategy, č. 27, květen 
2008, str. 287 – 307
63 Goldman, M.I., The New Imperial Russia, Demokratizatsia - Washington, 2008
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nebyl pouhý výkon akcionářských práv, ale plné ovlivnění jejich každodenních procesů. 

Integrací ekonomiky a politiky ovšem došlo k pokřivení řídících procesů, jejich politizaci a 

zmatení (chaos mezi politickými x ekonomickými zájmy), a tím ke skokovému snížení výkonu 

firem v rámci mezinárodního srovnání; Putinem vytvořený, na všech úrovních propojený 

amalgám, posvěcující všechny sféry ruského veřejného a hospodářského života, tak nikdy 

nebyl plně ekonomicky efektivní. 

Citlivost ruských politických a ekonomických elit k zahraničním ekonomickým aktivitám 

v energetice lze dokladovat na příkladu slibného naleziště zemního plynu na Sachalinu (tzv. 

projekt Sachalin II).64 Investice se v roce 1994 stala prvním projektem strategického rozvoje, 

do nějž Rusové vpustili majoritní zahraniční kapitál. Pozitivně vnímaná spolupráce ruských a 

západních firem byla rázně ukončena poté, co se Vladimír Putin stal prezidentem. 

Investorům pohrozil, že pokud své podíly neprodají Gazpromu, budou obviněni z porušování 

ruských zákonů na ochranu životního prostředí. Investoři (Mitsui, Mitsubishi, Dutch Shell) ze 

strachu z ruských soudů své podíly skutečně prodali.65

Stejným martyriem prošlo anglo-ruské joint venture TNK-BP, které s Gazpromem 

kooperovalo na polích v regionu Kovytka. Poté, co se naleziště ukázalo jako perspektivní, 

Rusové Brity obvinili z porušení exportních zákonů a donutili je prodat své podíly 

Gazpromu.66 Ruská vláda následně nechala schválit zákon O vývozu plynu, na jehož 

základě dceřiná společnost Gazpromu Gazexport získala 100% monopol na vývoz ruského 

plynu ze země. 

Kromě úmyslného 

pokřivení práva, vláda ve 

prospěch národních 

šampiónů manipuluje 

s již vypsanými 

soutěžemi na průzkum 

potenciálně zajímavých 

lokalit. V roce 2004 tak 

zrušila aukci na 

průzkumná práva na 

Sachalinu III, které 

nejprve získal 

                                                     
64 Halpin, T., Putin takes hard line on Shell Sakhalin dispute, The Times, 28. září 2006, 
http://business.timesonline.co.uk/tol/business/industry_sectors/natural_resources/article652443.ece
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Ibid. 
66 Baran, Z., EU Energy Security: Time to End Russian Leverage, The Center for Strategic and International Studies and the 
Massachusetts Institute of Technology, The Washington Quarterly, str. 131–144, podzim 2007
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ExxonMobil, aby je následně předala přímo Gazpromu.67

(Alternativním pohledem na vytěsňování zahraničních investorů je, že ruští 

oligarchové/majitelé, kteří díky programu loans-for-shares přes noc získali obrovské majetky,

odmítali jeho dělení. Proto zahraniční kapitál ze systému privatizace úmyslně vyloučili 

stejným způsobem, jako do ní sebe samé s pomocí úřadů začlenili). 

Zborcení distinkce mezi politickým a ekonomickým však nelze klást za vinu jen řádu věcí

nazíraných Vladimirem Putinem. Ruské hospodářství se nikdy nezbavilo obtížného dědictví 

z dob sovětského plánování a přezaměstnanosti. Zároveň liberalizace a privatizace 90. let 

nepředstavovaly liberalizaci a privatizaci v západním smyslu slova. Byl z nich a priori 

vyloučen všechen zahraniční kapitál a domácí účastníci byli předem selektováni. Noví 

majitelé se po levném nabytí majetků pouze soustředili na rychlé zbohatnutí a využití zisků

jako vnitro politického nástroje a o dlouhodobou perspektivu společností se nestarali.

Právě vůči kořistnictví 90. let se Vladimir Putin snažil politicky vymezit, když postavil do 

kontradikce Jelcinovu a svoji éru v tom smyslu, že zatímco Jelcinovi oligarchové využívali 

nerostných zdrojů pouze pro svoji osobní potřebu (rent-seeking strategy), díky jím 

vytvořeným národním šampiónům z nich má užitek celá společnost.68 Vladimir Putin tak 

vyřešil letitý problém s politicky aktivními oligarchy tím, že na rozdíl od Jelcina, který se 

soustředil na úroveň oligarchů/miliardářů, Putin moc rozdělil a v komunikaci s podnikateli 

„sestoupil“ níž na úroveň milionářů.69

Pozitivní role nezávislých operátorů
Kromě Gazpromu a jeho monopolního postavení, existuje v ruském plynárenském průmyslu

skupina nezávislých providerů, kteří se snaží vyplnit skulinu vzniklou špatně fungujícím 

domácím trhem s plynem. Independenti (Rosněft, TNK-BP, Lukoil a další) se snaží využít 

toho, že na rozdíl od Gazpromu nepodléhají systému kvót a predefinovaných fixních cen, a 

mohou tak zákazníkům nabízet plyn sice za vyšší ceny, ale za to bez množstevního 

omezení. Jejich cílem je

a) obstát v sílící konkurenci, v níž nemají zajištěnu přímou ochranu vládních úřadů

b) maximalizovat profit na lokálních trzích uvnitř Ruska (exportní monopol drží 

Gazprom)

Splnění obou cílů nutně implikuje, že nezávislí operátoři budou podporovat jakoukoliv 

možnost liberalizace vnitřního trhu. 

Nezávislí operátoři v současné době na ruský trh dodávají přibližně 61 miliard m3 zemního 

plynu ročně, které putují převážně k průmyslovým odběratelům. Tržní podíl Gazpromu s jeho 
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451 miliard m3 je tedy 7,5x větší.70

Zásadní problém bránící jejich ještě výraznějšímu rozvoji představuje vnitřní tranzitní 

monopol, jímž Gazprom úmyslně oslabuje konkurenci. Díky tomu, že vlastní všechny ruské 

plynovody, může určovat výši poplatků za jejich využití, a tím křivit trh. Gazprom úmyslně 

udržuje cenovou diferenci nejen mezi jednotlivými segmenty odběratelů (to je v energetice 

standardní), ale i mezi jednotlivými regiony, aby dokázal alespoň z části sanovat dotační 

politiku státu. Independenti jsou proto nuceni operovat pouze ve výsecích trhu v okolí míst 

produkce, jinak by nebyli schopni zvládnout Gazpromem vysoko nastavené tranzitní 

poplatky.71 Kvůli tomu jsou nuceni část svého produktu spálit (odhady flaringu se různí: 11-60 

miliard m3/rok).72

Přesto zůstávají mírně ziskovými, což jim umožňuje kontinuální rozvoj, čímž mimoděk 

pomáhají přetíženému ruskému trhu před kolapsem.73 Díky jejich existenci dochází i 

k samovolné liberalizaci a autoregulaci trhu, neboť zatímco výše těžby Gazpromu je stabilní 

až stagnující, hlavní podíl na rozvoji mají právě nezávislí operátoři. Jejich skrytý vliv na trhu 

tak dále roste.
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B) Optimalizace ztrátového domácího trhu

Gazprom a jeho postavení v systému
Prvních sedm let existence Gazpromu jako polostátní korporace bylo poznamenáno 

bezbřehou korupcí a nepotismem. Management firmy za podpory politického establishmentu 

přepisoval účetní knihy, kradl plyn, vyváděl firemní kapitál a pral jej skrze uměle vytvořené 

bílé koně: společnosti Itera a PurGaz.74 Chování Gazpromu postrádalo jakékoliv strategické 

ratio, což rozvrátilo reputaci společnosti a její kredibilitu mezi obchodními partnery. 

Společnost zároveň neprošla restrukturalizací a k sovětskému dědictví korporátní 

neefektivity přibylo i zatěžující dědictví nového Ruska.

Kvůli tomu nově zvolený prezident Vladimir Putin (který skrze kontrolní podíl státu ovládal 

radu ředitelů společnosti) nařídil účetní a daňový audit, revizi rozhodnutí společnosti a 

reformu managementu. Nejdůležitější pro budoucnost Gazpromu bylo nahrazení Rema 

Vikarieva putinovými spolupracovníky Alexandrem Medvedevem, Dmitrijem Medvedevem a 

Alexejem Millerem. 

Díky centralitě energetiky v jeho vidění světa byli i další členové představenstva společnosti i 

její ředitelé vybráni a ve svých funkcích potvrzeni právě jím. 

Zároveň Putin nepovažoval ruskou obchodní praxi, založenou na metodě rozděl - panuj -

ovládni za nic nepřiměřeného.75 Jak řekl na desátém výročí založení Gazpromu: „Gazprom, 

jako společnost strategického významu by měla být integrována do jednoho organismu, 

neboť představuje mocného celosvětového nositele politického a ekonomického vlivu.“

Proto se již od počátku svého prvního prezidentského mandátu soustředil na zvýšení 

potenciálu Gazpromu, a to nejen kvůli z něj plynoucím daňovým ziskům, ale také proto, že jej 

chápal jako zdroj politické moci a vlivu (vnitro i zahraničně politického).

Podařilo se mu tak navýšit strategický podíl státu, a to nejen v Gazpromu, ale obecně ve 

všech klíčových strategických společnostech. 

V případě Gazpromu je akcionářská struktura tvořena Ruskou federací, která skrze federální 

agenturu Rozimunstchestvo a státní Rosneftgaz ovládá 50,001% akcií. Minoritními akcionáři 

jsou Gazprom bank se 41,23% a Gerozgas s 2,93%. Jediným silným zahraničním 

akcionářem je E.ON Ruhrgas s 2,5%. 

Pro zvýšení komparativní výhody Vladimir Putin Gazprom podporoval širokým spektrem 

zásahů od úmyslného deformování trhu, legislativní i diplomatické podpory domácích i 

zahraničních akvizic až po zřízení autonomních bezpečnostních složek podléhajících pouze 

vedení firmy. V létě 2007 byl Gazprom posílen zákonem státní Dumy, který mu umožňuje 

ustavit vlastní ozbrojené síly s mnohem většími rozsahem pravomocí než mají tradiční 
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bezpečnostní agentury.

I přes bezprecedentní podporu úřady plně nevyřešili investiční nedostatečnost Gazpromu, 

Rosněftu a dalších korporací, které kvůli technologickému zastarávání přestaly být schopny 

operovat v klimaticky a geograficky problematických podmínkách. Polární oblast a Dálný 

východ jsou však jedinými místy, která jsou schopna nahradit již vyčerpaná ruská pole

(nepočítáme-li akviziční aktivitu ve střední Asii). 

Ruské elity se zároveň obávají vlastních predikcí budoucího vývoje segmentu. Není zcela 

jasné, jak bude globální trh vypadat za deset či za dvacet let. 

Ruské úřady jsou tak, přes veškerou péči, kterou Gazpromu dávají, jako majoritní vlastník 

mezi třemi mlýnskými koly. Na jedné straně chtějí společnost využívat jako dominantního 

přispěvatele veřejných rozpočtů (65% zisku),76 na druhé straně její zisky rozpouští 

v bezedném domácím trhu. Konečně, jelikož je Gazprom akciovou společností (OAO), 

zajímá je jeho hodnota na světových trzích. Plnit všechny tři úkoly zároveň však není pro 

Gazprom dlouhodobě finančně únosné. 

Krize ruského domácího trhu
Stav ruského domácího trhu se zemním plynem je velmi nepřehledný. Důvodem je 

iracionální politizace segmentu a ruská všudypřítomná korupce, díky níž se na trhu vyvinula 

celá řada technik umožňujících ilegální prodej plynu skrze černý trh (poptavateli byly

především velké průmyslové komplexy vázané systémem kvót). Kvůli korupci nelze přesně 

určit velikost bezedné jámy domácí spotřeby. Pevná čísla neexistují a jediným vodítkem jsou 

pouze účetní uzávěrky producentů. Například Gazprom jen v mezidobí 1999-2003 vykázal 

na domácím trhu ztrátu ve výši 25 mld. USD.77 Ztráta by nebyla tak velká, pokud by nebyla 

umocněna úřady, které nařídily povinné snižovaní již tak nízkých cen energií ve snaze 

podpořit nefunkční ekonomiku (1998). Únosnou ztrátu (ovšem stále ztrátu) začal Gazprom 

generovat až v roce 2003, kdy se hospodářství vzmohlo natolik, že byla povolena prodejní 

cena zemního plynu 29,7 USD/1000 m3.78

Zatímco Gazprom navrhoval neutěšenou situaci na domácím trhu řešit jeho postupnou 

reformou, akcionáři (stát) nařídili zvýšit profit z exportu a z něj následně krýt ztrátu.79 Tato 

strategie byla extrémně kapitálově náročná (zvlášť na úřadech favorizovaném poli Yamal), 

kvůli čemuž Gazprom nechtěl vybudovat nová pole předtím než bude 100% jejich plynu 

prodáno (Miller).80 Kvůli obavám z možného bankrotu Gazprom také odmítá plnit svoji roli 

národního patrona průmyslu a garanta levných paliv. 
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Prodej toho, co není vybudováno, ovšem znamená, že Gazprom musí naprosto 

nevyhnutelné otevřít nová pole, jinak již v roce 2015 nebude schopen dostát svým 

závazkům.81

Gazprom v současné době na domácím trhu stále ztrácí jednu mld.USD ročně, již musí plně 

vykrývat svými zisky z exportu. Těžkou hlavu mu dělají i zvyšující se výrobní náklady, které 

budou díky geografické poloze nových polí pouze stoupat. Nová naleziště na severu Ruska 

budou navíc rentabilní pouze tehdy, kdy cena ropy (a na ní navázaného plynu) bude vyšší 

než 30-35USD (pozn. ropa z Perského zálivu je přitom rentabilní již při cenách nad 5USD za 

barel).82

Nejde totiž o to, zda Gazprom do nových kapacit chce, či nechce investovat. Při jejich 

extrémní kapitálové náročnosti není otázkou zda chtít či nechtít, ale kolik jich vybudovat, 

v jakém objemu a v jakém časovém horizontu. Odpovědi na tyto otázky komplikuje fakt, že 

není jisté, zda bude budoucí obchod se zemním plynem v Evropě organizován v rámci 

dnešního systému dlouhodobých smluv, nebo bude vyvinut flexibilnější komoditní trh na bázi 

spot market. 

Umělé pokřivení cen na domácím trhu (tedy de facto jeho státní subvencování) Rusku 

komplikuje jeho vztahy se světovými finančními institucemi, především s WTO.83 Domácí trh 

tak ohrožuje ruskou účast na zahraničních trzích i ruskou ekonomiku jako celek. Energetika 

zároveň snižuje citlivost Rusů budovat komplexně vyváženou skladbu domácího 

hospodářství. Konečně díky tomu, že většina akumulovaného zisku není investována ale 

využita jako daňový příjem, korporacím chybí dostatek kapitálu pro otevření nových těžních 

kapacit. 

Rusko těmto 

závažným 

problémům čelí již 

více než 20 let. 

V případě 

Gazpromu je 

dlouhodobě 

největší část 

primárních zisků 

(70% roční 

produkce) 

soustředěna do těch polí (Urengoi, Yamburg, Medvezye), v nichž v příštích patnácti letech 
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dojde k nejvýraznějšímu útlumu těžby (meziročně v nich těžba klesá o 20-25 mld.m3). 

Gazprom sice díky aktivní pomoci ruské administrativy vlastní dostatek substitučních kapacit 

v regionech Nadym Pur Taz, Yamal a v arktickém šelfu, ty však nutně potřebují rozsáhlé 

investice předtím než budou ekonomicky rentabilní.84

V 90. letech se elity snažily tyto problémy řešit liberalizací trhu a otevřením cesty 

zahraničním investorům. Na konci desetiletí a především po nástupu Vladimira Putina se 

však situace zcela obrátila a Rusko začalo zahraniční investory perzekuovat. Neumožnilo jim 

(třetím stranám) nakupovat tranzitní kapacity ve svých potrubních systémech a neuvolnilo 

zafixované ceny, kterým se těší domácí spotřebitelé. Snaží se tak své problémy řešit 

samostatně a pokud možno bez vědomí a ingerence okolního světa. 

Někteří politici nové generace (v čele s Dmitrijem Medvedevem) si uvědomují, že pokud 

Rusko situaci nezvládne a nebude schopno otevřít nová naleziště, může se nechtěně 

dostat do vážných sociálních, a tím i politických problémů, kvůli tomu, že nebude 

moci garantovat dodávky na domácí trh. Zahraniční dodávky totiž nebude moci 

přerušit  z finančního hlediska (dopad na veřejné rozpočty) a z právního hlediska 

(dlouhodobé smlouvy na bázi take-or-pay), čímž snížení produkce plně zasáhne 

domácí spotřebitele, a tím i domácí politickou scénu. 

Snaha o optimalizaci
Systém nákupu zemního plynu funguje v rámci ruského trhu tak, že každý zákazník si s 

Gazpromem každoročně nasmlouvá množství zemního plynu (kvóta), které získá za 

regulovanou, předem stanovenou cenu. Kvóty pro jednotlivé uživatele jsou stanovovány na 

základě platebních pásem dle velikosti a povahy zákazníka. Původně těchto pásem bylo 

sedm, po tlaku Gazpromu, který již nebyl schopen takto přímočaře designované ztráty 

zvládat, byl jejich počet zvýšen na čtrnáct.85

Pokud danému zákazníkovi stanovená kvóta nevyhovuje, musí se pokusit získat plyn na 

neregulované části oficiálního trhu (ceny jsou průměrně o 10-20% vyšší), který je ovládán 

nezávislými operátory, ropnými společnostmi (ty plyn získávají jako vedlejší produkt při těžbě 

ropy) a z malé části i Gazpromem. Ten má vstup na neregulovaný trh povolen od května 

2007, přičemž v rámci něj může prodávat pouze úřady povolené množství (vyššími zisky se 

snaží zčásti umořit ztráty získané v rámci oficiálního trhu).86

Kvůli extrémně nízké ceně zemního plynu i elektrické energie z něj generované Rusové 

nevidí (ani se nesnaží vidět) iracionalitu své spotřeby. Spotřeba elektrické energie tak 

v uplynulých letech rostla průměrnou rychlostí 5,8%,87 což ani energeticky silná země, jakou 
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je Rusko, není schopna zvládnout, a velká města zažila několik kompletních black-outů 

(květen 2005, zima 2005/2006, zima 2006/2007).88 Jelikož byly elektrárny nastaveny na 

maximální výkon, neexistovalo jiné řešení s rychlým výsledkem než zavedení šetrnější a 

úspornější energetické politiky. Tu však nebylo energeticky rozmařilé Rusko schopno 

implementovat. Bezpečnostní riziko tak dále narůstalo, až bylo v červnu 2006 zakázáno 

připojovat do rozvodné sítě nové průmyslové uživatele.89

Právě kvůli obavám z jednostranného zaměření ruského generování elektřiny na 

paroplynové elektrárny a tj. i z možných budoucích výpadků Vladimir Putin na jaře 2007 

oznámil snahu vyrábět více elektrické energie z uhelných zdrojů.90 Úřady vyhlásily 

ambiciózní plán rozvoje elektrické rozvodné sítě v podobě výstavby 45 nových jaderných 

reaktorů a 15 uhelných elektráren.91 To by mělo z části ulevit Gazpromu jako primárnímu 

dodavateli paliva paroplynových elektráren.92 Zároveň pokud se z toho plynoucí predikce, 

uvádějící, že v roce 2020 bude z uhlí generováno o dvacet procent více elektrické energie 

(15% → 35%)93 potvrdí, pomůže to Gazpromu hned třemi způsoby: 

 zmizí nutnost spalovat exportní surovinu v ruských paroplynových elektrárnách

 díky tomu, že Gazprom kapitálově vstoupil do těžby uhelných produktů, se z dříve 

ztrátového portfolia stane místo budoucího zisku

 Gazprom si svoji pozici na trhu s elektrickou energií nejen zachová, ale jeho 

monopolní postavení se ještě zvýší

Ani tato stabilizační opatření kumulujícím se ztrátám na domácím poli nezabránila, což 

v roce 2006 úřady vedlo k tomu, aby i ony samé začaly uvažovat o reformě celého trhu. 

Putin ve svém projevu O stavu federace (2009) začal poprvé mluvit o nutnosti zbavit se 

závislosti na nerostných surovinách jako základu ruské ekonomiky.94

Po Putinově projevu začali proti plýtvání vystupovat i další opinion-makeři. Nejaktivněji (již 

tradičně) ministr průmyslu a energetiky Viktor Krishtenko a předseda RAO Anatolij Čubajs, 

kteří ruské energetické návyky označili za barbarské a varovali, že znamenají pro zemi 

bezprecedentní nebezpečí. 95 Postupné zvyšování cen by dle nich – poprvé v historii ruského 

průmyslu – mělo vést ke snaze zvyšovat účinnost zařízení, k úspoře energií i většímu využití 

alternativních zdrojů.96
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Pokud se Rusko skutečně rozhodne segment zemního plynu reformovat, funkční vzorec po-

reformní ceny může být nejjednodušeji odvozen od dnešní exportní ceny: 

 cena nabízená Gazpromem: Evropská cena – transportní/tranzitní poplatky –

exportní daň – ruský tranzit

 cena nabízená nezávislými operátory – 3 x ruský tranzit x vzdálenost od místa 

produkce97

Vedlejším efektem bitvy o liberalizaci ruského trhu bylo poukázání na komplikovanost vztahů 

mezi Gazpromem a Kremlem i vazeb uvnitř Gazpromu jako takového (liberálové x energetičtí 

nacionalisté), které byly do té doby vykládány jako de facto ideální.98

Každopádně „starost Gazpromu o jeho finanční zdraví je dobrou zprávou pro energetickou 

bezpečnost. Bezpečnost evropských dodávek bude ve větším nebezpečí, pokud Gazprom 

bude ve finanční pasti,…než pokud bude solventní a bez obav o svou budoucnost díky 

(domácí) rozumné cenové politice.“99

Horizontální a vertikální konsolidace portfolia
Gazprom v uplynulých deseti letech většinu zisků využil na agresivní akviziční politiku doma i

v zahraničí. Většinu zdaněných zisků, které nepotřebuje na sanaci domácího trhu s rostoucí 

intenzitou investuje do nákupů distribučních, tranzitních i těžebních firem, díky nimž zvětšuje 

dosah (horizontálně) a rozsah (vertikálně) své energetické sítě. 

Gazprom se pod Putinovou kuratelou nesoustředil pouze na nákup energetických 

společností. Příkladem je úspěšná akvizice jediné ruské nestátní zpravodajské televizní 

stanice NTV (2004). Své impérium Gazprom také ozdobil nákupem vlivného ruského deníku 

Izvěstija (obě média společnost výhodně nakoupila od ruského podnikatele Vladimíra 

Gusinského poté, co jej Putin donutil odejít do exilu).100 Gazprom vstoupil i na pole 

finančních operací. Vybudoval si silné postavení nákupy podílů prakticky ve všech ruských 

bankovních domech a pojišťovnách, zároveň vytvořil kapitálově silný žraločí fond, pomocí 

něhož provádí zahraniční nákupy (cílem je kontrolovat celý řetězec produkce od naleziště až 

po distribuci koncovému uživateli). 

Nejaktivnější je právě za ruskými hranicemi. Získal právo organizovat pokusné vrty 

v Bengálském zálivu, vytvořil joint venture s holandskými a britskými společnostmi pro oblast 

Severního moře a především podepsal smlouvu s Hugo Chávezem, která mu zajišťuje 

pronájem venezuelských polí na dobu třiceti let. Gazprom je ekonomicky i akvizičně 

nejúspěšnější právě v těch zemích, kde je

 Slabá vláda práva

                                                     
97 Vypočteno na základě dat: Price, R. F., Energy Reform in Russia and the Implications for European Energy Security, 
Demokratizatsia - Washington, 2007, č.15/4, str. 391-407
98 Ibid.
99 Ibid.
100 CNN.com, NTV fact file: From Gusinsky to Gazpromm 10. dubna 2001, 
http://edition.cnn.com/2001/WORLD/europe/04/09/ntv.factfile/index.html
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 Existuje historický vztah mezi místními elitami a Ruskem

 Kde jím vlastněná distribuce a logistika může operovat de facto nepostižitelně101

(stejný model využívají i „západní“ energetické korporace)

Tyto úspěchy jsou sice zajímavé pro možnou budoucnost Gazpromu jako globálně 

operující korporace, pro stabilní růst těžby však v žádném případě nestačí. Pro tu je 

nutný jen rozvoj produkce (primárně) ve vlastním Rusku.

Jelikož do nových vrtů v Rusku není Putinova administrativa stále schopna (restrikce 

zahraničních investic), ani ochotna (vysoká daň zatěžující energetická export) v dostatečné 

míře investovat, snaží se Gazprom svoji situaci řešit snahou ovládnout transport a 

distribuci surovin, jakožto vynikajícího vedlejšího zdroje zisku v odvětví. Vzhledem 

k stagnující produkci je to právě konsolidace sektoru pod křídly Gazpromu, která stojí za jeho 

rostoucími zisky.102 Radikální změna přístupu spojená s nutností přímého kontaktu s finálním 

zákazníkem je také cestou, jak se Gazprom může vyhnout problémům s likviditou.

Tržním způsobem lze ruský tlak na downstream komplex vysvětlit tak, že finální 

distribuce představuje významné posílení ruského produktového portfolia. Díky 

kontrole celého tržního portfolia od těžby až po koncového zákazníka, Gazprom může 

z jedné výrobní jednotky alokovat větší míru zisku díky přemostění všech dosavadních 

mezičlánků řetězce (tranzit, velko a malodistribuce). 

Zajímavým rozšířením portfolia je také přímá akvizice velkých konzumentů suroviny, tj. 

paroplynových elektráren. Díky koncentraci všech dosavadních mezičlánků řetězce do 

jednoho celku (tranzit, velko a malodistribuce, spotřeba) je výsledný zisk producenta 

součtem zisků všech aktérů řetězce a jejich transakčních nákladů. 

                                                     
101 Socor, V., ‘Kyiv Reopening the Door to RosUrkEnergo’ Jamestown Foundation, 16. 3. 2006
102 Research and Markets: Latest Report Examines OAO Gazprom's Key Business Structure and Operations, History and 
Products and Provides Summary Analysis of Its Key Revenue Lines and Strategy.(Company overview), Business Wire, 16. 
7. 2008
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C) Snaha o zisk doplňkových kapacit produkce ve střední 
Asie 
Přes jistý útlum v 90. letech ruský plynárenský průmysl v čele s Gazpromem nikdy nepřestal 

být ve střední Asii aktivní. Středoasijský, méně kvalitní plyn mu sloužil a slouží jak k 

vyrovnávání domácí spotřeby, tak je míchán s výhřevnějším ruským plynem a prodáván na 

méně důležité trhy (Ukrajina, Bělorusko, Moldavsko). Vzhledem ke strategické důležitosti 

tohoto regionu je pro Gazprom klíčové, aby v něm z velké části ovládal obchod s plynem. 

Důkazem, že i ostatní aktéři (Irán, Čína, USA) se snaží do teritoria vklínit, je použití 

turkmenské cenové zbraně vůči Rusku (o použití cenové zbraně viz dále), kdy Turkmeni 

v lednu 2005 byli schopni Gazpromu jednostranně zastavit dodávky v průběhu vyjednávání o 

nových jednotkových cenách. Kdyby měl Turkmenistán (o což se dlouhý čas snažil) 

alternativu v podobě transkaspického či čínského plynovodu, mohl by na cenovou politiku 

Gazpromu tlačit ještě 

účinněji. 

Přes aktivní snahu 

celého regionu o 

obchodní 

samostatnost Rusko 

účinně odrazilo 

všechny pokusy o 

vznik alternativních 

obchodních a 

tranzitních tras: na 

Teheránské 

konferenci o zemním 

plynu prosadilo 

závazek všech 

zúčastněných, že bez souhlasu všech aktérů (právo veta) sousedících s Kaspickým mořem,

nebude na jeho dně možné vybudovat žádný produktovod.103 Rusko tak elegantním 

způsobem znemožnilo spojení Střední Asie a Evropy, kvůli čemuž lze konstatovat, že 

turkmenský plyn je pro Evropu na dlouhou dobu, ne-li navždy, nedostupný (přímá vazba EU 

– Střední Asie). 

Jediným nepřítelem Ruska v bitvě o středoasijský plyn zůstávají pouze Číňané se snahou 

vybudovat 7000km dlouhý plynovod mezi Turkmenistánem a Urumci.104 Jejich tlak zvýšil 

ceny středoasijského plynu a donutil Rusko uzavřít nové ekonomicky méně výhodné

                                                     
103 Nygren, B., Putin’s Use of Natural Gas to Reintegrate the CIS Region, Problems of Post-Communism, č.55/4, červenec-
srpen 2008, str. 3 - 15
104 Ibid.
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smlouvy (2007): Turkmenistán, Kazachstán a Uzbekistán sice uznaly geografickou realitu 

(uvědomili si, že neexistuje jiná exportní alternativa než Rusko), ovšem za významné 

zvýšení výkupních cen.

Ve strachu ze sílící čínské a částečně iránské přítomnosti ve Střední Asii musel Gazprom 

v březnu 2008 uzavřít v rámci předchozích dohod doložky a opětovně navýšit výkupní cenu 

plynu na konečných (a světově tržních) 340 USD/1000 m3. Meziročně tak své platby za 

středoasijský plyn více než zdvojnásobil (140/160 USD/1000 m3 → 340 USD/1000 m3), což 

citelně snížilo jeho revenue. Dodávky z regionu tak přestaly mít přímou ekonomickou validitu, 

kvůli čemuž se Gaprom snaží v jednotlivých zemích změnit z nákupčího na přímého 

producenta. To se mu ve všech středoasijských státech poměrně dobře daří:

Kazachstán 

 2001 – obě země podepsaly smlouvu na vybudování nového ropovodu 

z Machačkaly do Novorosijska. Jím bude proudit ropa ze společně organizované 

produkce (Kashagan, Kurmangazy), do níž Rusko investovalo více než 30 

miliard USD.105

 50/50 joint ventures s kazašskými společnostmi na průzkum a produkci 

v perspektivních polích Kurmangazy a Chvalinsj-III.106

Uzbekistán

 2002-2012 – smlouva na výkup uzbecké těžby zemního plynu Gazpromem

 2003 – 15ti leté joint ventures na extrakci plynu (pole Shakpakta)

 2004 – 35ti letá smlouva Lukoilu na investice a otevření těžby na poli 

KandymGaz107

Turkmenistán

 2003 – podpis strategické smlouvy na kooperaci v oblasti energetiky

 2003 – dohoda na dlouhodobých dodávkách zemního plynu do roku 2028

 2005 – investice ve výši 1 miliardy USD na rozvoj nových polí

Klíčovým kamenem vedoucím k homogenizaci středoasijského obchodu se zemním plynem 

(a faktickému znemožnění alternativního tranzitu včetně plynovodu Nabucco) bylo uzavření 

smlouvy mezi Gazpromem a turkmenskou vládou, díky níž Gazprom získal práva exportovat 

skoro všechen turkmenský zemní plyn skrze vlastní potrubní soustavu. Od počátku roku 

2009 tak z Turkmenistánu vyvádí plyn o celkovém objemu 75 miliard m3 ročně.108

O podobně monopolní model exportu usiluje i ve svých interakcí s Ázerbájdžánem, s jehož 

národním producentem SOCAR podepsal v březnu 2009 memorandum o porozumění (ve 

stejné záležitosti). 

                                                     
105 Nygren, B., Putin’s Use of Natural Gas to Reintegrate the CIS Region, Problems of Post-Communism, č.55/4, červenec-
srpen 2008, str. 3 - 15
106 Ibid.
107 Ibid.
108 Ibid.
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D) Možnost zajištění stabilní výše cen zemního plynu skrze 
kartel producentů
(pokus o diverzifikaci příjmů díky změně z regionálního hráče na globálního producenta)

Přestože se Rusko snaží aktivně používat titul energetické supervelmoci, je otázkou, zda mu 

tento titul vůbec náleží. Je sice pravdou, že vlastní největší rezervy zemního plynu na světě 

(22,3% světové produkce + 24% světového 

exportu), druhé největší rezervy uhlí a osmé 

největší zásoby ropy (díky intenzivní těžbě je  

druhým největším světovým producentem). Přes 

vlastnictví rozsáhlých rezerv však není bez 

koordinace s ostatními aktéry schopno 

systém globální energetiky v její

komplexnosti a velikosti ovlivnit, a působit 

tak jako swing partner. Navíc je na jeho 

současné podobě samo existenčně závislé. To se týká především segmentu extrémně 

geopolitického zemního plynu, na němž globální trh stále nefunguje. 

Kvůli tomu se Rusko již několik let snaží uměle vylepšit své postavení v rámci energetického 

komplexu tlakem na  ustavení zemně plynové alternativy k organizaci OPEC (Tuto úvahu 

v únoru 2007 nepřímo potvrdil i Vladimír Putin).110

Plynový kartel by jemu i dalším zúčastněným zemím teoreticky poskytl možnost kontrolovat 

nejen produkci a množství komodity na trzích, ale především úroveň obchodovaných cen. 

Koordinace aktivit pomocí kartelové dohody by z ekonomického hlediska aktérům umožnila 

nejen ovládnout trh v jeho současné podobě, ale především by jim zajistila převahu 

do budoucna. Cenovou manipulací by mohli ceny držet v takové výši, aby se jim 

vyplatili investice do aditivních polí, které jsou nyní kvůli geografickým a klimatickým 

podmínkám nerentabilní. 

Kromě ekonomických výhod by kartelový obchod s plynem aktérům umožnil využít komoditu 

jako politický nástroj vůči odběratelům. Je ale nepravděpodobné, že ti by ji použili jako 

hardpower nástroj v rovině komodita teče/komodita neteče, spíše ji v současné době chápou 

v rovině softpower, díky níž by ve vybraných zemích získávali vliv díky nepřímému 

ekonomickému tlaku na energo-průmyslový komplex protivníka (Kromě kartelu jako nosiče 

politických zájmů samozřejmě jeho účel leží i v rovině garanta stabilní roviny cen bez 

výpadků). 

Pokud bychom pomyslný OPEC zemního plynu komparovali s OPECem stávajícím, zjistíme 

                                                     
109

British petroleum statistical review, 
http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/reports_and_publications/statistical_energy_review
_2008/STAGING/local_assets/2009_downloads/statistical_review_of_world_energy_full_report_2009.pdf
110 Socor, V., “Gas Suppliers’ Cartel: Not an ‘OPEC,’ But Cartel All the Same,” Eurasia Daily Monitor, 29. 3. 2007

Rezervy zemního plynu v jednotlivých 

regionech109

Region triliony 

m3

% světových 

rezerv

R/P

EU 2,87 1,6% 15,1

OECD 16,63 9,0% 14,6

Rusko 

& SNS

57,00 30,8% 71,8
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ovšem, že ropný OPEC nebyl v delších časových horizontech schopen fungovat jako 

ekonomicko-politický komplex, neboť jeho členové byli a jsou do značné míry na příjmech ze 

surovinového exportu závislí. Kvůli tomu vždy tlačili na vysokou intenzitu a stabilitu produkce, 

čímž možné politické využití komodity sami znemožnili. Akce OPECu tak lze chápat primárně 

jako snahu o korekci trhu za účelem maximalizace současného zisku (a jeho projekce do 

budoucna) a nikoliv jako snahu ropu transformovat do podoby politického nástroje. OPEC tak 

svůj způsob vidění světa skrze ropu rozvinutým státům/odběratelům nikdy nevnucoval.111

Používal ji jako dlouhodobý strategický nástroj a nikoliv jako nástroj odměn a trestů.112 Je 

pravděpodobné, že zemně plynový OPEC by se choval analogicky. Razantní akce ze 

strany producentů (manipulace s cenou, nestabilita dodávek) by navíc na straně na 

straně zákazníků vyvolala odezvu v podobě snahy vytvořit alternativu k nabízenému 

produktu. 

Navazujícím problémem je, že Rusku se zatím nedostává partnerů, kteří by byli ochotni s 

ním propojit své ekonomické zájmy. Základem skutečně funkčního plynového kartelu by totiž 

musela být spolupráce Ruska a Iránu nad tvorbou cen.113 Obě země spolu sice již několik let 

v ekonomických i bezpečnostních otázkách spolupracují a zároveň si v otázce exportu plynu 

nekonkurují (Rusko se zaměřuje na region EU, Irán na Indický subkontinent a jihovýchodní 

Asii). Přesto je užší kooperace vyloučena, neboť geopoliticky mají obě země několik 

zásadních témat, na nichž se nedokážou shodnout (statut Kaspického moře, rivality ve 

střední Asii, íránská podpora muslimských menšin v Rusku a ve státech SNS, íránský 

jaderný program) a která vznik kartelové dohody znemožňují. Navíc ani další klíčoví 

producenti zemního plynu (Katar, SAE, Norsko) nechtějí s Ruskem na vzniku podobné sítě 

spolupracovat, neboť se bojí, že by skrze něj začalo Rusko ovlivňovat i je. 

Když Rusko neuspělo s ustavením kartelu, začalo s některými zeměmi poměrně úspěšně 

vyjednávat na bilaterální bázi. Jako alternativu k NG OPECu se Rusko snaží ustavit 

středoasijský plynový kartel (Rusko, Turkmenistán, Kazachstán, Uzbekistán), 114 který by 

plyn uchránil před zájmy EU a Číny. Díky propojení několika producentů zemního plynu do 

jednoho clusteru s vlastnictvím distribuce v cílových zemích by aktéři získali přístup ke 

koncovým zákazníkům. Takto modelovaná dependence by byla velmi špatně odstranitelná, 

neboť by do ní pomocí smluvních závazků byli přímo vtaženi koncoví uživatelé.115

                                                     
111 Quester, G. H., Energy Dependence and Political Power: Some Paradoxes, Demokratizatsiya - Washington, září 2007
112 Rosner, K., Gazprom and the Russian State (Russian Foreign Energy Policy), What is Gazprom?, GMB publishing, 2006
113 Ibid.
114 Ibid.
115 Quester, G. H., Energy Dependence and Political Power: Some Paradoxes, Demokratizatsiya - Washington, září 2007
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E) Optimalizace tranzitu komodity
(snížení transakčních nákladů, zajištění stability dodávek pomocí alternativní transportní 
cesty)

Původně (1991-2005) byly rusko-ukrajinské a rusko-běloruské vztahy v segmentu zemního 

plynu organizovány na netržní bázi. Rusko oběma zemím (stejně tak např. Gruzii) dodávalo 

plyn za uměle stanovené ceny přičemž k tomu nebyl žádný logický (ekonomický či obchodní) 

důvod. Novou energetickou politiku vůči zemím SNS Rusko ústy Sergeje Lavrova vyhlásilo 

na summitu v roce 2005 s tím, že začne vzájemné obchodní vztahy budovat na čistě tržní 

bázi.116 Změna přišla poté, co Rusko vyčíslilo nepřímou dotaci bývalým zemím sovětského 

impéria v podobě uměle nízkých cen zemního plynu částkou 75 mld. USD (1992-2008). Jak 

řekl Vladimir Putin: „Nikdo by nechtěl nést břímě dotování jiné země třemi až pěti miliardami 

dolarů ročně. To co nikdo nechce, však (…) ostatní chtějí po nás. Tak jako po patnáct 

uplynulých let.“117

Paradoxem je, že 

ruská podpora 

neučinila 

hospodářství 

Ukrajiny, Běloruska 

a dalších 

odolnějšími a 

konkurenceschopně

jšími (komparativní 

výhoda). Namísto 

toho je uvrhla do 

ještě výraznější 

dependence. 

Zároveň se jejich 

ekonomiky staly 

energeticky extrémně neefektivní (stejně na tom je i Rusko). Na skokové zvýšení cen plynu,

tak nebyly schopny účinně reagovat.

Slabé rozvojové země SSSR nemají mnoho možností, jak uniknout tlaku ruské energetiky. 

Nemají technologie, kapitál ani schopnosti, jak reagovat na obratně taktizující Rusy. Zároveň 

                                                     
116 Bochkarev, D., "European" Gas Prices: Implications Of Gazprom's Strategic Engagement With Central Asia, East West 
Institute, 2009
117 ‘Stenograficheskii otchet o vstreche s uchastnikami tret’yego zasedaniya mezhdunarodnogo
diskusionnogo kluba Valdai’, 9 September 2006, available at: http://www.kremlin.ru/appears/2006/09/
09/1930_type63376type63381_111114.shtml/, accessed 20 October 2006
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nejsou schopny platit stále vyšší ceny za ruský plyn. Díky vysoké ne-efektivitě svých 

ekonomik se nutně dostávají do sféry vlivu Ruska, kterému nízká výchozí cenová báze 

umožňuje prodejní ceny dále zvyšovat. 

Ekonomický a akviziční tlak Gazpromu na státy SNS je vskutku impozantní. Rusko je 

největším nebo druhým největším hráčem na trhu zemního plynu na Ukrajině, v Bělorusku i 

ve všech třech Pobaltských republikách.118 Tlak je viditelný i v možnosti využití plynu jako 

dárce zvýšeného ruského vlivu ve „vazalských“ regionech. Příkladem může být před čtyřmi 

roky vybudovaný (2006) plynovod mezi Ruskem a Jižní Osetií či úmyslné zneklidnění 

kapitálu investujícímu v Gruzii: Rusku se díky operaci v severní Gruzii podařilo znemožnit 

stavbu nových terminálů v Batumi, Kolevi a Poti. 

Rusko dlouho znervózňovaly malé tranzitní alternativy 

ke kapacitám vedoucím přes 

zprostředkovatelské země (Ukrajina, Bělorusko), 

neboť ani některé z nově budovaných nemohou plnit 

funkci strategických uzlů (nové plynovody Yamal-

Europe, South a Blue Stream mají součet ročních 

průtoků pouze 49 mld.m3/rok). Oproti tomu tradiční 

tranzity (plynovod Družba - 130 mld. m3/rok a plynovod 

Polární záře 25 mld. m3/rok) mají několikanásobně 

vyšší kapacity (situace se radikálně změní poté, co 

bude postaven plynovod Nord Stream).

Jelikož tranzitní země (Ukrajina, Bělorusko) Rusko 

chápe jako bezpečnostní (ekonomické) riziko, snaží se řešit svůj problém právě stavbou

produktovodů, které z jihu a severu obcházejí jejich území. Především tři plynovody Stream 

– Blue, South a Nord zásadním způsobem změní postavení obou zemí, jakožto nezbytných 

tranzitních uzlů. Vznik výše zmíněných tras podporuje hypotézu, že pokud to konvenuje 

ruským geopolitickým zájmům, jsou ruské firmy schopny kooperovat s těmi evropskými, 

neboť výše uvedené plynovody jsou budovány jako společné joint venture Gazpromu a 

evropských korporací (např.South stream - Gazprom a Eni.SpA) za aktivní ekonomické a 

politické podpory Kremlu.

Na druhou stranu stavba ruských produktovou bude z ekonomického hlediska znamenat, že 

Gazprom bude moci na elevaci cen tlačit mnohem účinnějším způsobem (v těch regionech, 

kde ještě neúčtuje tržní ceny). Dojde také k zpřetrhání jednotné tepny na ose Rusko –

tranzitní země – Evropa (nahrazená bilaterálními osami typu Rusko – Německo či Rusko –

Itálie), čímž zmizí prvoplánová jednota evropských zemí a evropských zájmů. To při 

                                                     
118 Ciziunas, P., Russia and the Baltic States: Is Russian Imperialism Dead?, Journal of Comparative Strategy, č. 27, květen 
2008, str. 287 – 307
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současném appeasementu klíčových zemí Unie vůči Rusku bude znamenat řetězení již 

existujících ekonomických závislostí.

Snaha o zvýšení ziskovosti díky stavbě nových tranzitních tras (Nabucco 
vs. Projekty „Stream“)
Kapitálově i politicky nejsilnějšími projekty propojujícími EU a Euroasii v oblasti zemního 

plynu jsou připravované euro-ruské projekty Nordstream, Bluestream a Southstream. 

Všechny tři plynovody jsou společnými iniciativami Gazpromu a evropských energetických 

korporací. Na plynovodu Nordstream spolupracují Gazprom (51%), BASF (20%), E.ON 

(20%) a N.V. Nederlanse Gasunie (9%). V případě jihovýchodního sektoru EU je nejlépe 

připravený projektem plynovod Southstream, budovaný jako 50:50 joint venture Gazpromu a 

ENi.Spa za podpory francouzské Gaz de France. 

Jejich jedinou alternativou je (spíše byl) ambiciózní plynovod Nabucco, u něhož není jisté, 

zda se jej v politické rovině podaří prosadit, v ekonomické realizovat, a především je 

otázkou, zda se Nabucco, které by mělo přepravovat středoasijský a íránský plyn na ose 

Turecko, Bulharsko, Rumunsko do střední Evropy, podaří plynem vůbec naplnit. Projekt se 

potýká jak s nedostatkem financí (prozatím alokováno pouze 200 mil. Euro z plánovaných 

7,9 mld.Euro), tak s nedostatečnou podporou zúčastněných zemí. Nabucco se totiž překrývá 

s ruskými plynovody South Stream a Blue Stream, do nichž Rusko a jeho partneři investují

velké množství ekonomického i politického kapitálu. Navíc všichni potenciální partneři si od 

Nabucca slibují něco jiného. Především ti na začátku pomyslného řetězce nejsou se 

stávajícími podmínkami spokojeni: Turecko by rádo kromě obvyklých tranzitních poplatků 

získalo možnost preferenčního odběru levného plynu a v politické rovině zahájení 

skutečných rozhovorů o přistoupení k EU. Dodavatelské státy (Ázerbájdžán, Kazachstán a 

Irán) pak na projektu nejsou výrazně zainteresovány již z toho důvodu, že mohou své 

suroviny lépe a jednodušeji na trhy transportovat v rámci stávajících tranzitních kapacit. 

I politická reprezentace se k plynovodu vyjadřuje poměrně skepticky. Jak řekl český ministr 

průmyslu a obchodu Martin Říman v rozhovoru pro časopis Euro v únoru 2009: „Nabucco 

zůstává zatím primárně v rovině myšlenkové než v rovině skutečného plánování (…). Tento 

projekt může být úspěšný pouze za předpokladu, že dojde k dohodě – k níž zatím nedošlo –

a Nabucco bude importovat primárně iránský (NE středoasijský – pozn.aut.) plyn.“ Dle 

Ference Gyurcsányho pak projekt Nabucco, „není ničím než snem, zatímco BlueStream je 

kryt velmi silnou vůlí a dobře organizovanou silou.“119

Jedinými dvěma zeměmi, které se alespoň částečně chtějí angažovat na projektech 

alternativních tranzitních tras v jihovýchodní Evropě (nejde však o Nabucco), jsou pouze 

                                                     
119 Baran, Z., EU Energy Security: Time to End Russian Leverage, The Center for Strategic and International Studies and the 
Massachusetts Institute of Technology, The Washington Quarterly, str. 131–144, podzim 2007
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Turecko a Ázerbájdžán (jistota vysokých výkupních cen, jistota dodávek). Díky aktivní 

podpoře USA vznikly na jejich území plynovody dva plynovody (Baku-Tbilisi-Ceyhan, Baku-

Tbilisi-Erzurum) nezávislé na Rusku.120 Kromě vybudování nové transportní trasy je, jejich 

důležitým přínosem vznik zdroj zemního plynu pro Gruzii, který je nezávislý na Rusku. 121

Druhým neruským plynovodem, který má být postaven dle amerických a evropských plánů,

je plynovod TGI vedoucí z Ázerbájdžánu (pole Shah Deniz) do Turecka, Řecka a Itálie.122

Zatím však nebyl z finančních i politických důvodů realizován.

Vznik alternativních tras s alternativními koncovými partnery by měl ekonomický dopad v tom 

smyslu, že by Rusko donutil ke snížení uměle vysokých tranzitních poplatků.123 Zemní plyn, 

který by mohl být liniovými stavbami do Evropy dovážen, se ovšem nachází pouze ve 

čtyřech regionech

 Perský záliv

 Irán

 Střední Asie

 Ázerbájdžán 

Zatímco v případě alžírského či katarského plynu zemního plynu je hlavní překážkou nákupu 

stále příliš vysoká cena LNG transportů, íránský plyn je pro Evropany z politických důvodů 

nedostupný. Poslední dva regiony pak jsou součástí velké hry o střední Asii, v níž je stále de 

facto jediným hráčem Rusko za sekundování Číny a USA; Evropa žádnou významnou roli 

nehraje. V současné době tedy EU mnoho na Rusku alternativních řešení nemá.

Snaha o realizaci projektu ukazuje na diferenci mezi ekonomickým uvažováním Rusů a 

Evropanů. Zatímco Gazprom není ochoten zahájit průzkumné vrty (natož stavět nové 

transportní cesty) aniž by měl všechen plyn předem prodán, Evropané se snaží své 

firmy uvázat do projektu, který nemá smluvně zajištěnu ani podporu tranzitních zemí, 

natož tak bazální věc, jakou je nabídka dostatku transportovatelných surovin.

Přestože je v současné době zřejmé, že před Nabuccem dostane přednost ruský projekt 

Southstream, je nutné připomenout, že i ten má svá negativa: nejenže zvýší ruskou 

přítomnost na Balkáně, ale spolu s tím je - díky stavbě podmořského potrubí - také dvakrát 

dražší než plynovod Nabucco. Náklady budou logicky promítnuty do ceny pro koncové 

zákazníky. 

                                                     
120 Nygren, B., Putin’s Use of Natural Gas to Reintegrate the CIS Region, Problems of Post-Communism, č.55/4, červenec-
srpen 2008, str. 3 - 15
121 Baran, Z., EU Energy Security: Time to End Russian Leverage, The Center for Strategic and International Studies and the 
Massachusetts Institute of Technology, The Washington Quarterly, str. 131–144, podzim 2007
122 Nygren, B., Putin’s Use of Natural Gas to Reintegrate the CIS Region, Problems of Post-Communism, č.55/4, červenec-
srpen 2008, str. 3 - 15
123 Nygren, B., Putin’s Use of Natural Gas to Reintegrate the CIS Region, Problems of Post-Communism, č.55/4, červenec-
srpen 2008, str. 3 - 15
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Jediným samostatným projektem v oblasti transportu surovin, který EU zdárně dokončila, 

zůstává produktovod Medgaz mezi jižním Španělskem a Alžírem, vybudovaný jako první 

joint venture afrických a jihoevropských společností v takto citlivé oblasti. Plynovod MEdgaz 

byl uveden do provozu v létě 2009 a v první fázi je schopen transportovat až 8 mld. m3

zemního plynu ročně.
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E - II) Formy ekonomického tlaku ruské energetické politiky 
vůči státům SNS 
Pro prosazení svých záměrů ve střední Asii ruští aktéři využívají ekonomickou a surovinovou 

převahu dvěma způsoby: jako cenovou zbraň v případě, že producenti či tranzitní subjekty

problematizují cenu či transport plynu pro koncové zákazníky, a jako tranzitní zbraň, kdy 

aktér (Rusko) může primárnímu producentovi přemostit jeho export proudící přes (ruské)

území či přes jím vlastněnou rozvodnou síť. 

Náhlá valorizace jednotkové ceny (tap weapon)
Valorizační strategie funguje tím způsobem, že nebude-li zákazník ochoten či schopen 

zaplatit skokově zvýšenou cenu, distributor/producent (Gazprom) mu zastaví dodávky a 

zároveň se jej pokusí uvrhnout  do dluhové pasti.124

Příkladem užití cenové zbraně je chování Gazpromu vůči Gruzii, které účtuje cenu 

230USD/1000 m3, přestože ještě v nedávné době kupoval turkmenský (tj. sousední) plyn za 

pouhých 100USD/1000 m3 (do roku 2006 dokonce za 45-65USD/1000 m3).125 Pro radikální 

elevaci cen v tak krátkém čase nebyly žádné objektivní důvody. 

Cenovou diskriminaci vůči odběratelům lze dokázat na základě jednoduchého výpočtu. 

vezmeme-li standardní cenu zemního plynu pro ruské odběratele a připočteme k nim 

tranzitní poplatky v průměrné hodnotě 3,5USD/1000 m3/100km, získáme finální cenu plynu 

111USD v Berlíně a 160USD v Římě. Skutečná cena však v uplynulých letech byla 241USD, 

respektive 246USD/1000 m3.126

Zřejmě nejznámějším příkladem razantní cenové elevace ze strany Ruska jsou Ukrajina a 

Bělorusko. Kontinuální tlak vůči nim trvá již několik let, přičemž komplikuje jak vlastní vztahy 

v rámci regionu SNS, tak díky celosvětové důležitosti ruského plynu i vztahy Ruska s EU a 

USA. Prvoplánová strategie Gazpromu tak nepřináší pouze ekonomický a geopolitický 

kapitál v podobě vyšších zisků a násilných převzetí protivníkových strategických firem, ale 

také ztráty. Kvůli velmi špatné explikaci cenové politiky vůči zahraničním odběratelům 

(výsledky této politiky bylo možné sledovat v průběhu ledna 2009) zažívá Gazprom 

v zahraničí obtíže způsobené ztrátou důvěry. Proti cenové politice protestují jak Ukrajina a 

Gruzie argumentujíc tím, že důvodem pro elevaci cen byla odlišná zahraniční politika, tak 

členské státy EU, které se bojí, že podobnou strategii může Gazprom aplikovat i vůči nim 

samým. 

Přestože zahraniční orientace také sehrála svou roli, lze říci, že

a) Rusko ceny plynu zvedlo všem odběratelům bez rozdílu, tj. nejen svým 

                                                     
124 Nygren, B., Putin’s Use of Natural Gas to Reintegrate the CIS Region, Problems of Post-Communism, č.55/4, červenec-
srpen 2008, str. 3 - 15
125 Baran, Z., EU Energy Security: Time to End Russian Leverage, The Center for Strategic and International Studies and the 
Massachusetts Institute of Technology, The Washington Quarterly, str. 131–144, podzim 2007
126 Czarny, E., Menkes, J., Toporowski, P., Gazprom – threat to Europe?, Poznan university of economics review, Warsaw 
School of Economics, 2009
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hypotetickým protivníkům

b) Původní cenová báze byla velmi nízká a neodpovídala vývoji cen zemního plynu 

na trzích = tržní logika valorizace

Case study I – Úspěšná valorizace cen
Ukrajinou historicky protékalo 80% ruského exportu zemního plynu. Byla tak strategickým 

bodem na cestě ruského (středoasijského) plynu za evropskými zákazníky. I díky tomu po

dlouhou dobu do vzájemného obchodu s touto komoditou nebyl implementován tržní vztah. 

Ukrajina přitom nebyla pouze ruským tranzitním partnerem, ale i jedním z koncových 

zákazníků, což vztah dále komplikovalo.

2000-2004 existence velmi nadstandardních vztahů Putina a Kučmy, Kučma fungoval 

jako hlavní kanál vlivu Ruska na Ukrajině. Vzájemný vztah v obchodu se 

zemním plynem fungoval na základě barteru, v němž Ukrajina místo 

tranzitních poplatků získávala 15% protékajícího zemního plynu

2002 Gazprom poprvé uvažuje o stavbě alternativních tranzitních koridorů

2004 Oranžová revoluce, zpřetrhání vazeb elit obou zemí

↓ ↓ ↓

Rusko mělo dvě alternativy, jak na změnu reagovat:

a) hard power (Krymská karta, černomořská flotila)

b) soft power (Ukrajinská ekonomická závislost, energetika)

12. 2005 Rusko jednostranně ohlásilo změnu cenové politiky vůči SNS, přechod na 

tržní ceny (Rusko → Ukrajina: 50 USD/ 1000 m3 → 160 - 230 USD/ 1000 m3). 

Jedním z důvodů byla krádež 7,8 miliard m3 plynu, který si v ukrajinských 

rezervoárech uložil Gazprom

↓ ↓ ↓

Ukrajina se mohla z placení vyšších sazeb vykoupit vytvořením rusko-

ukrajinského konsorcia Gazpromu a Naftohazu, které by operoval tranzit 

ruského plynu zemí (Gazprom tím chtěl otupit ukrajinskou možnost použít 

tranzitní zbraň)

x

odpor Ukrajiny, hrozba krádeží plynu určeného pro EU (gas siphoning)

↓ ↓ ↓

leden 2006 dohoda Juščenko – Putin (x Timošenko) dle níž vzniklo několik joint 

ventures, které administrovaly ukrajinský trh s plynem. Nakupovaly plyn ze 

dvou zdrojů (Rusko, Střední Asie), přičemž výsledný produkt vznikl mícháním 

kvalitnějšího a dražšího ruského plynu (33%) s méně kvalitním středoasijským

(66%). 
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Z ekonomického a geopolitického hlediska neměly společnosti smysl, neboť 

zvýšení cen bylo možné realizovat v rámci stávajících subjektů, stejně tak 

ovládnutí ukrajinského tranzitu Ruskem bylo možné i bez komplikovaných joint 

ventures. Jejich hlavním účelem bylo propojení politiky, legálního businessu a 

šedé ekonomiky. Došlo k vytvoření systému, díky němuž bylo možné ze 

segmentu vyvádět finance a suroviny, a díky míchání plynů různých zdrojů i 

různých kvalit celkově měnit jeho toky. To připustili i sami Ukrajinci. Např. 

ministr zahraničí Borys Tarasjuk připustil, že způsob, jakým Ukrajina nakupuje 

zemní plyn, „je velmi dalek od transparentnosti.“127 Podivná majetková 

struktura RosUkrEnergo byla složena z následujících subjektů:

Aplikace dohody Putin – Juščenko v praxi (leden 2006)

A.) ruský plyn (33%: 230USD/1000 m3) B.) středoasijský plyn (66%: 65USD/1000 m3)

RosUkrEnergo (j.v. in Švýcarsko)

UkrGazEnergo – distribuce na Ukrajině

(j.v. vlastněné z 50% Naftohaz Ukrajiny a z 50% RosUkrEnergo)

Vyvedení části 

příjmů ze systému

Distribuce na Ukrajině EU 

(95USD/1000 m3) (předprodej za 250USD/1000 m3)

(alternativně nákup pouze středoasijského plynu za 95USD/1000 m3, výsledná 

vyšší cena je způsobena uměle nastavenými tranzitními poplatky skrze 

Rusko)

2008 aditivní elevace ceny středoasijského plynu

(způsobená zdražením plynu ve vztahu Střední Asie – Rusko)

1.-6. 2008:  130 USD/1000 m3

+30USD tranzit = 150, 180 USD/1000 m3

                                                     
127 Socor, V. ‘Kyiv Reopening the Door to RosUrkEnergo’ Jamestown Foundation, 16. 3. 2006
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7.-12. 2008: 150USD/1000 m3, poté další růst
+

Ukrajinský dluh vůči Gazpromu a úroky z něj se dále kumulovaly + nedošlo 

k uzavření cenových sazeb (jež měla Ukrajina platit) pro další období odběru

↓

2009 obnovení krize vzájemného obchodu se zemním plynem, Evropa jako 

rukojmí

Výsledek krize 2009:

1.) Stavbou alternativních exportních tras dojde ke snižování účinnosti ukrajinské 

tranzitní zbraně

2.) Vzájemný obchod přestal být veden skrze prostředníky

3.) Extrémní snížení důvěry evropských distributorů a koncových zákazníků vůči Rusku

4.) Potvrzení asymetričnosti vztahu: Ekonomika+důvěra < vlastní bezpečnost = Ukrajina 

primárně chránila sebe, ne své zákazníky

Využití tranzitu jako nástroje (tranzit weapon)
Díky této strategii může tranzitní země producentovi znemožnit tranzit jeho produktu k 

zákazníkovi pokud ten:

a) nezaplatí vyšší tranzitní ceny

b) neprodá tranzitní zemi plyn za preferenční cenu

c) nenabídne tranzitní zemi preferenční odběr plynu

Klíčovou snahou ruské energetiky v uplynulých deseti letech bylo znemožnit ruským 

sousedům užít takovou tranzitní zbraň vůči Gazexportu (především Ukrajina a Bělorusko). 

Diplomatické i obchodní úsilí Rusko proto zaměřilo na ovládnutí stávajících koridorů 

(Moldávie, Bělorusko, střední Asie) i na vybudování alternativních cest, které by nepřátelské 

země zcela obešly (NordStream, SouthStream, BlueStream).

Oproti tomu se tranzitní země snaží maximalizovat svůj profit plynoucí z faktu, že jsou 

tranzitními aktéry a) krádežemi plynu (a jeho případný předprodej)

b) snahou o zvýšení tranzitních poplatků

c) hrozbou celkového zastavení toku suroviny

Nebezpečí při tlaku producentů na tranzitní země tkví v ohrožení prodeje do třetích zemí, 

neboť tranzitní země mohou zastavit transport všeho plynu. V takovém případě Gazprom 

předpokládá, že evropské země se ve snaze o rychlé obnovení dodávek postaví na jeho 

stranu a za viníka označí prostředníky.

Case study II – Ruské úspěšné zneškodněni tranzitní zbraně
Výchozí stav: Běloruskem proudí minoritní podíl ruského tranzitu do EU (20%)

Září 2003 Gazprom začal cenu zemního plynu pro Bělorusko odvozovat od světové tržní 

ceny ↓
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2003 → 2007: kumulující se nesplacený běloruský dluh

↓

Gazprom: pokud nebude zaplacen → zastavení dodávek

Fáze I: za slib stabilních cen pro běloruský trh + umazání dluhu, Bělorusové prodají 

blokační část akcií (50%) své tranzitní společnosti Beltransgaz Gazpromu

Fáze II: Gazprom po převzetí kontroly tranzitu (= odstranění hrozby tranzitní zbraně → 

snížení důležitost Běloruska) dohodu porušil a ceny skokově zvýšil (47 USD/ 

1000 m3 → 200 USD/ 1000 m3)

Scénáře mohou být realizovány tím účinněji, čím monopolističtější je prostředí. Je také 

možné je účinně kombinovat, jak je možné opětovně vidět na příkladu Běloruska:

Ruská cenová zbraň + Běloruská tranzitní zbraň

↓ ↓

využití uměle konstruované zranitelnosti protivníka, který je přepravcem

↓

Umělé zvýšení ceny plynu

↓

Nabídka preferenční ceny plynu, dojde-li k odprodeji tranzitního systému

↓

Prodej systému vydírajícímu

↓

Protivník již nepředstavuje riziko

↓

Možnost dále zvednout ceny

Tranzitní zbraní (vůči středoasijským a kaspickým producentům) disponuje i Rusko, které ji 

ovšem využívá opačným způsobem: Pokud mu producenti nebudou ochotni prodávat plyn za 

jím stanovených podmínek a cen, uzavře potrubí, znemožní tranzit, a tím zcela zastaví 

jakékoliv obchodní aktivity (neratifikovalo EEC a všechna kapacita v ruských tranzitních 

kapacitách tak je jeho majetkem). 

Právě ve snaze znemožnit vznik alternativních tras (a tím plně kontrolovat středoasijské 

zdroje) Rusko vetovalo všechny pokusy o vybudování transportních systémů Kaspickým 

mořem. 

Lze tak říci, že je de facto jedno odkud plyn pochází a kdo jej vlastní. Pokud totiž proudí 

Ruskem, je, díky v něm panujícímu monopolnímu prostředí a cenovému diktátu, jeho 

majetkem.
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F) Snaha Ruska posílit interdependentní vztah EU – Rusko
(zajištění dlouhodobého odbytu)
Rusko je s Evropou historicky svázáno kulturními, sociálními a politickými vazbami. Nově 

pak vzájemné pojivo představuje globální informační společnost a spotřebně zaměřená 

ekonomika. Poprvé v historii se také Evropa (myšleno EU) stala domovem velkých 

ruskojazyčných komunit, které v dlouhodobých horizontech mají integrační dopad stejný jako 

vzájemný obchod a energetické interdependence. 

Stejně jako se Rusko odráží v Evropě, tak se Evropa a západ obecně odráží v Rusku. 

V ruském energetickém podnikání se její zrcadlo manifestuje ve třech podobách:

 Evropa jako (kulturní) idea

 Evropa jako model/příklad

 Evropa jako geopolitická realita128

Přestože se Evropa v Rusku zrcadlí jako více či méně homogenní prostor, v Evropě samé 

tato homogenita tak zřetelná není. Zásadní otázkou, kterou si různé části Evropy vykládají 

různě je, zda může Rusko využít svého energetického potenciálu k rozehrání partie, která 

postaví evropské země proti sobě. 

Pravdou je, že evropské země nemají v rovině uspokojování energetických potřeb shodné 

zájmy, což případnou názorovou jednotu ve vztahu k Rusku velmi komplikuje. Základní 

důvody jsou dva:

 ceny surovin se kontinuálně zvyšují 

 produkce v na Evropu navázaných regionech není bez problémů

Všechny evropské země tak v současné době hledají nové příležitosti, jak si zajistit dostatek 

surovin v dlouhodobých časových horizontech i na úkor přirozených partnerů. To v sobě 

nese i snahu některých z nich vytvořit si s Ruskem nadstandardní bilaterální vztahy. Právě 

kvůli evidentní výhodnosti bilaterálních vztahů se je budou ty státy, které jsou ve vztahu 

s Ruskem nejvíce ekonomicky aktivní (Francie, Německo, Itálie), snažit uchránit a dále 

rozvíjet i za cenu, že by to pro ostatní členy mohlo znamenat ohrožení či ztrátu.129 Velké 

země zároveň neshledávají v multilaterálním vyjednávání žádné benefity.130

Je třeba říci, že jednání jeden na jednoho aktivně vyhledává i Rusko, neboť díky nim a skrze 

ně zvyšuje kredit sebe sama a částečně získává dříve ztracený velmocenský status.131

                                                     
128 Stent, A. E., Restoration and Revolution in Putin’s Foreign Policy, Europe-Asia Studies, č.60/6, srpen 2008, str. 1089 –
1106
129 Schmidt-Felzmann, A., All for One? EU Member States and the Union’s Common Policy Towards the
Russian Federation, University of Glasgow, UK, Journal of Contemporary European Studies, č. 16/ 2, str. 169–187, srpen 
2008
130 Ibid.
131 Ibid,
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Evropsko-ruské 

energetické vazby a joint 

venture však nelze 

jednoduše transformovat 

tak, aby Rusko mohlo vůči 

EU plně využít své 

převahy. Vztahy jsou 

rigidní a způsob 

vzájemného obchodu stále 

extrémně konzervativní 

(tomu napomohl i 

Gazprom, jehož 

formalizované vztahy 

s evropskými aktéry trh 

dále fixují). Aby Rusko 

mohlo využít síly své 

energetiky k tlaku na 

evropský trh, muselo by 

dojít hned ke třem 

významným změnám 

najednou:

a) k přechodu 

z obchodování na základě 

dlouhodobých smluv na 

flexibilnější spot system (k 

tomu částečně dochází), 

což ale odmítá samo 

Rusko, neboť na něj 

v současné době není

schopno reagovat

b) Ruská těžba by musela začít vykazovat přebytky (surplus těžba)133

c) Rusko by muselo být mnohem svobodnější ve výběru exportní strategie. Muselo by tedy 

mít možnost exportovat obdobná množství na jiné trhy a tím vydírat své zákazníky

Zároveň je evropský trh přes pokračující transformaci stále ovládán velmi malým počtem 

                                                     
132 Ibid.
133 Locatelli, C., Gazprom’s export strategies under the institutional constraint of the Russian gas market, Institute of LEPII at 
CNRS, University of Grenoble, BP 47-38040, Grenoble Cedex 9, France

Joint venture mezi Gazpromem a evropskými korporacemi

Země
132

Partnerská 

společnost
j.v.

Podíl 

Gazpromu
Účel společnosti

Německo

BASF Wingas 50 Transport a prodej

BASF WIEH 50
Prodej a 

marketing

Rakousko OMV GWH 50
Prodej a 

marketing

Finsko
E.ON 

Rurhgas

Gasum 50 Distribuce

North 

Transgas
50 Transport

Francie
Gas de 

France
Fragaz 50

Distribuce a 

marketing

Řecko
Prometh

eus Gas
50 Marketing

Maďarsko MOL

Panrusga

z
40

Distribuce a 

marketing

Borsodch

em
25 Petrochemie

DKG –

EAST 

Co. Inc.

38
Prodej a 

marketing

Itálie
SNAM, 

Edison
Promgaz 50

Distribuce a 

marketing

Polsko

PGNiG
EuroPol

Gaz
48 Transport

PGNiG
Gaz 

trading
16

Distribuce a 

marketing

Česká 

republika

Gas-

Invest
37,5

Distribuce a 

marketing

Vemex 33 Prodej

Slovensko E.ON
Slovrusg

az
50

Transport a 

marketing

Švýcarsko
Wintershall/

BASF
WIEE 50 Marketing
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hráčů. A přestože se Evropská komise i část členských států snaží vnitřní trh liberalizovat, 

v každé členské zemí existují jeden, maximálně dva silní aktéři (jak na straně dodavatelů, tak 

i na straně distribuce a tranzitu), těžící ze své velikosti a skryté či otevřené podpory 

mateřských států. Tito hráči, ve snaze vytvořit či posílit své vztahy s Gazpromem, s ním 

vytvořili sérii bilaterálních joint venture (viz tabulka str. 57).

Ve snaze získat přístup k distribuci energetických surovin na lukrativním evropském trhu 

Rusko dlouho tlačilo na EU, aby zákonitosti svého energetického trhu změnila, začala 

respektovat liberální zásady otevřeného trhu a umožnila ruským společnostem akvizice 

v rámci svého jednotného prostoru. 

Ovšem to, co Rusko požaduje od jiných, nežádá od sebe. Kvůli pasivnímu přístupu evropské 

politické scény Rusko doposud nesplnilo (a nebylo nuceno splnit) ani jednu ze tří podmínek, 

které si Evropská komise kladla při jednáních o otevření energetického trhu třetím stranám:

 Rusko se nevzdalo monopolního postavení, které Gazprom (produkce) a Gazexport 

(export) zaujímají na trhu s ruským plynem 

 Neumožnilo třetím stranám nakupovat prostor ve svých tranzitních systémech (to je 

problém i nově budovaných plynovodů NordStream, SouthStream a BlueStream)

 Ve snaze zabránit zahraničním providerům přístup ke zdrojům SNS Rusko 

neratifikovalo Evropskou energetickou chartu (EEC) 

Někteří evropští geopolitičtí stratégové – především ti v Německu – se domnívají, že není 

rozumné na Rusko příliš tlačit a vyžadovat splnění závazků. Naopak vyjadřují obavy, že by 

Rusko, provokované státy střední a východní Evropy, mohlo přehodnotit své exportní 

strategie a změnit jejich strukturu ve prospěch zemí dálného východu. 

Jejich jednostranný appeasement ve vztahu k ruskému energetickému tlaku je způsoben tím, 

že EU15 jej nikdy otevřeně nepoznala, kvůli čemuž je zvyklá zprávám z východní části unie a 

ze států SNS buď nevěřit, nebo je podceňovat.

Budeme-li ovšem předpokládat, že jsou ruští energetici víceméně racionální aktéři, 

snažící se maximalizovat svůj profit, tak je případná změna exportních extrémně 

nevýhodná, a tím i nepravděpodobná (= appeasement nemá opodstatnění). Ruský 

export do evropských států je totiž v současné době velmi významný (50% celkového 

objemu exportu vyjádřeného v dolarech), navíc rozložený především do oblasti těch 

nerostných surovin, jejichž transportní trasy jsou fixně dané na velmi dlouhou dobu dopředu. 

Rusko v současné době 90% svého energetického exportu prodává právě na evropské 

trhy,134 kvůli čemuž v krátko a střednědobém horizontu (a s velkou pravděpodobností ani 

v dlouhodobém) není radikální změna pravděpodobná. Oproti tomu vzájemná obchodní 

výměna mezi Ruskem a Čínou (hypotetická nejpravděpodobnější substituce evropského 

                                                     
134 Perret, Q., Whither Gazprom? The EU and Russia's gas, www.diploweb.com/english/1.htm
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trhu) je více než 10x nižší než výměna se skupinou států G7,135 mezi něž patří i čtyři členské 

země EU. 

Pro přesměrování exportu na východ do Číny je zároveň zapotřebí extrémně velkých investic 

a vyspělých technologií, jimiž v současné době disponuje v zásadě pouze EU, USA, 

Japonsko, ale nikoliv Rusko.

Nejdůležitějším důvodem stability obchodních tras pak jsou ceny energetických 

surovin, které jsou v EU výrazně vyšší než na trzích ve východní Asii (vyšší jsou již jen 

v USA). Konečně Rusko (Gazexport) je k evropským zákazníkům přivázáno sérií 

extrémně dlouhodobých smluv, které lze velmi obtížně vypovědět.

Pozitivním zjištěním pro evropskou energetickou bezpečnost také je, že struktura 

finančních toků uvnitř Gazpromu ukazuje, že nedochází k transformaci „plynu na 

zbraně“ či „plynu na politický aktivismus,“ čehož se obává mnoho západních stratégů. 

Důvodem jsou objektivní důvody vyplývající z daňové zátěže (DPH, energetická daň, zvláštní 

daň uvalená na surovinový export), které tyto strategie znemožňují. Zároveň je většina zisku

plynoucího od evropských a asijských zákazníků rozpuštěna ve ztrátovém domácím trhu. 

Ceny v Rusku jsou totiž přes snahy o reformu hluboko nejen pod tržními cenami, ale 

v některých případech i pod cenou samotné produkce. 

Rusko se tak Evropy nezbavuje. Naopak. Vztahy s významnými energetickými zákazníky 

chce dále upevnit pomocí nově budovaných produktovodů, které byť jsou z čistě 

ekonomického hlediska nevýhodné, posílí bilaterální vztahy bez spojovacích článků. 

Produktovody pomohou oběma stranám. Pro evropské odběratele jsou důkazem, že pro 

Rusko představují obchodní prioritu, Gazpromu umožní lepší a přímočařejší akumulaci zisků

a výhodnější vyjednávací postavení vůči tranzitním zemím a vůči klíčovým koncovým 

zákazníkům (státům i jednotlivým odběratelům). 

                                                     
135

Lynch, A., The Putin Succession and Russian Foreign Policy, Brown Journal of World Affairs, zima 2007/1
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Kromě pozitivně fungující vzájemné závislosti jsou rusko-evropské vztahy zatíženy 

heterogenitou energetických zájmů evropských zemí. Z toho plyne evropská nejednota, a tím 

i asymetrický vztah Ruska a malých členů EU. Členské země ze střední a východní Evropy 

toho totiž Rusku nemohou mnoho nabídnout, čímž se pro něj stávají nezajímavými: nejsou 

držiteli ani unikátních technologií ani investičního kapitálu, které Rusko potřebuje. Jejich trhy 

nejsou natolik velké, aby pro něj představovali prvořadou prioritu. 

Rusové si tak mohou dovolit nerespektovat smlouvy, které sami uzavřeli, popírat zavedené 

vzorce chování a machiavelisticky se jich držet pouze po dobu, v rámci níž platí výchozí

podmínky (stejně se ovšem chovají západní korporace vůči svým partnerům).

Příkladem může být jednání Gazpromu s Běloruskem dlužícímu platby za již spotřebovaný 

plyn. Bělorusko nabídlo jako náhradu škody podíl na svém potrubním systému. Zároveň byla 

ve smlouvách stanovena ceny za něž budou běloruští distributoři odebírat plyn 

v následujícím období. Poté, co dohoda nabyla účinnosti a Gazprom získal svoji akvizici, 

předchozí dohodu zrušil a ceny zvednul. Ve dvou letech tak došlo k cenovému skoku o 68%. 

Podobně se Gazprom chtěl zachovat i v Polsku, kde nejprve s polskými partnery ustavil joint 

venture v podobě tranzitní a distribuční společnosti EuroPolGaz, aby se ji poté cenovou 

manipulací snažil přivést k bankrotu. Jelikož byla polská část j.v. vybudována s pomocí 
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kapitálu Gazprombank, po případném bankrotu by celá přešla do rukou Gazpromu. 136

Rusko tak do světa vysílá smíšené signály: Na jednu stranu se snaží tvářit jako odpovědný 

obchodní partner, na druhou jako agresivní hráč s vyděračským potenciálem. Na setkání 

s evropskými velvyslanci akreditovanými v Rusku Alexei Miller například upozornil, že 

nebude-li Gazpromu poskytnut svobodný přístup na evropský trh, může přenastavit své 

obchodní priority a začít aktivněji obchodovat s Čínou a USA.137

Interpretace rétorické agrese může být trojí:

 Rusko se snaží o zvýšení bezpečnosti (dlouhodobá stabilita odběru) svých dodávek 

zemního plynu k finálním odběratelům

 Rusko chce zvýšit cenu svých produktů tím, že se díky strašení partnerů snaží 

jednodušeji dostat přímo na nejlukrativnější trhy v západní Evropě, které jsou zároveň 

místem s nejvyššími a nejstabilnějšími odběry 

 Rusko se snaží rozdělit staré a nové členy EU, aby mohlo jednodušeji ovládnout 

země bývalého východního bloku (ať už politicky či "jen" ekonomicky)

Ruský zemní plyn tak v současné EU vzbuzuje smíšené pocity. Ambivalentně vnímanou 

identitu ruského plynu v Evropě zároveň spoluvytváří (kromě základní distinkce postojů ve 

starých a nových členských zemích EU)

 Dnešní ekonomické příležitosti, jichž se Gazprom snaží maximálně využít

 Ruské obavy z budoucnosti (chápané jimi jako příležitost i jako hrozba)

 Směsice obav (obyvatelé a média EU) a příležitostí (evropské energetické korporace)

 Snaha Rusů uměle budovat vizi silného, sebevědomého a respektovaného Ruska, se 

silnou ekonomickou základnou, jejímž klíčovým článkem je a bude ruský energetický 

průmysl 

 Věčné dilema evropských politiků (nikoliv distributorů!), zda je Rusko – pokud se na 

něj Evropa spolehne jako na svého de facto výlučného dodavatele - vůbec schopné 

své závazky splnit nejen kvůli možným interním turbulencím, ale také pro svou 

ekonomickou, technologickou a manažerskou neschopnost dostát svým smlouvám

Ruské pověsti nepřispívá ani velmi častá prvoplánová snaha balancovat mezi ekonomickou, 

politickou a geopolitickou rovinu zemního plynu. Ve chvíli, kdy je nespokojeno s kvalitou 

vztahů s konkrétními evropskými zeměmi, snaží se indukovat dle něj náležité chování 

hrozbou zákazu importu suroviny či výrobku do Ruska (embargo), které jsou pro danou zemi 

důležité. 

Embargo jako zahraničně politický nástroj Rusko použilo například proti Nizozemí (zákaz 

dovozu květin) jakožto reakci na jeho kritiku záchrany rukojmích v Beslanu (2004). Stejný 

                                                     
136 Czarny, E., Menkes, J., Toporowski, P., Gazprom – threat to Europe?, Poznan university of economics review, Warsaw 
School of Economics, 2009
137 Smith, K. C., Gaz Promises: Russian Energy's Challenge for the West, Georgetown Journal of International Affairs; zima 
2007, str. 51
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způsob, zákaz dovozu komodity (vepřové maso), zavedlo Rusko jako odvetu za dánský 

nekompromisní postoj k migraci mezi kaliningradskou oblastí a vlastní  Ruskem.138 Rusko 

z politických důvodů zakázalo i dovoz vína a vody z Gruzie v březnu 2006.139 Konečně 

zřejmě nejznámější jsou jeho dlouhodobé spory s Polskem, na něž reagovalo zákazem  

exportu polského masa do země (zdůvodněním jsou obvykle nedostatečné hygienické normy 

v postižených zemích). 

Díky integraci zemního plynu do  ruské zahraniční politiky nelze předpokládat, že by Rusko 

ve snaze zlepšit podmínky ruskojazyčných diaspor v Pobaltí pominulo možnost elegantně 

využít jeho závislost na ruském energetickém trhu. Pragmaticky je pomine pouze tehdy, 

pokud by případné politické ztráty převýšily zisky z Pobaltí (především aktivní a jednotný 

evropský postoj). 

Obdobně agresivním způsobem Rusko dokázalo rozbít i projekty v segmentu zemního plynu. 

Podporu plynovodům TGI a Nabucco destruovalo tím, že jednotlivé aktéry poštvalo proti 

sobě, přičemž některým nabídlo preferenční přístup k zemnímu plynu (Maďarsko) a 

s nespokojenými uzavřelo dodatečné strategické dohody (Rakousko).140

Zároveň Rusko dokáže Evropany rozehrávat proti sobě a oddělit je od jejich přirozených

spojenců (Ázerbájdžán, Gruzie, Střední Asie, Ukrajina, Turecko, Balkán).141 Ve chvíli, kdy je 

jeden z nich ohrožen, ostatní se spokojí se slovním odsouzením a Gazprom oznámí, že tlak, 

výhrůžky či výpadky dodávek jsou nedorozuměním, či byly způsobeny technickými problémy 

(jako několikrát v případě Litvy).142 Pro stabilitu současných dodávek a současných 

obchodních vztahů, Evropa opouští ty budoucí. 

Tlak ruského plynu (primárně ekonomický tlak, politický tlak byl ve své době spíše 

druhořadý) je dobře viditelný právě v Pobaltí, v němž se Gazprom a ruské společnosti 

obecně snaží svůj současný faktický monopol transformovat do trvalé ekonomické 

dependence Pobaltských států na něm samém. Ruské chování lze dobře modelovat na 

příkladu litevské rafinérie Mažeikiu, kterou se nejprve Rusové pokusili odkoupit. Když se jim 

to nezdařilo dle jejich představ, snažili se ji masivním tlakem na snížení jejího revenue 

přivést k bankrotu. 

                                                     
138 Schmidt-Felzmann, A., All for One? EU Member States and the Union’s Common Policy Towards the
Russian Federation, University of Glasgow, UK, Journal of Contemporary European Studies, č. 16/ 2, str. 169–187, srpen 
2008
139 Feklyunina, V., Battle for Perceptions: Projecting Russia in the West, Europe-Asia Studies, č. 60/4, červen 2008, str. 605 
– 629
140 Baran, Z., EU Energy Security: Time to End Russian Leverage, The Center for Strategic and International Studies and the 
Massachusetts Institute of Technology, The Washington Quarterly, str. 131–144, podzim 2007
141 Ibid.
142 Ibid.
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Case study III – Mažeikiu: převzetí/bankrot
Příkladem ruského tlaku na území EU byla snaha ruských korporací převzít litevskou rafinérii 

Mažeikiu. Mažeikiu, největší litevský zaměstnavatel byl v hledáčku zájmu ruských investorů 

od konce 90. let, výsledkem čehož byl odkup rafinérie společností Yukos. Poté, co byl Yukos 

destruován, pokusily se ruské korporace Mažeikiu opětovně získat. Jelikož se jim to 

nepodařilo, bylo jejich strategií přivést společnost k bankrotu.

1999 Litevská vláda prodává rafinérii společnosti Williams

(od počátku dohoda, že ke všem i případným budoucím transakcím musí dát svolení litevská 

vláda)

↓
2000  Williams → Yukos

2003 ruská vládní kampaň proti Yukosu vedená s cílem násilného take-over

↓

převod Mažeikiu na Yukos Finance BV (kótována mimo Rusko)

↓

tlak Ruska na převzetí energetiky v baltských republikách včetně Mažeikiu143

↓

Akcionáři odmítli převzetí Ruskem

↓

2005 prodej akcií společnosti PKN Orlen

↓

Fáze I.) ruský násilný tlak: Gazprom přestal využívat prodávat Mažeikiu ropu skrze liniové 

systémy. Rafinérie tak byla nucena získávat suroviny výrazně dražší cestou z přístavního 

terminálu Butinge → snaha přinutit Mažeikiu k bankrotu a ve chvíli, kdy bude mít ekonomické 

problémy, ji násilně převzít

Fáze II.) přemostění Pobaltí plynovodem Nordstream → izolace pobaltské energetiky jako 

celku144

Přestože je ruské jednání do jisté míry primitivní, díky své jednoznačnosti je velmi účinné. 

Pomohla mu navíc i EU, která deklarovala, že spory mezi Ruskem a jednotlivými členy 

Unie chápe pouze jako bilaterální záležitost. Kvůli tomu ve většině případů na ruský 

tlak nijak nereagovala. 

Evropská strategie nezúčastnění se je v případě energetiky iracionální, neboť Rusko je 

v této oblasti příliš silné (jediným způsobem, jak mu být důstojným soupeřem, je 

vnitřní jednota, respektive nastavení jasně daných mantinelů), přičemž jeho cílem je 

                                                     
143 Sieczkoś, A., Russia turns up the heat on EU energy sector, Czech Business weekly, 3. května 2009
144 Ibid.
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právě rozbití jednotné evropské fronty do řady bilaterálních interakcí. 

Evropská unie je přitom vybavena účinnými nástroji,145 které mohou usměrnit 

agresivitu společností jako je Gazprom či Rosněft za jejich monopolní chování na 

trhu: jestliže EU či někteří její členové (především Francie) byli schopni úspěšně využít 

unijní antimonopolní legislativu proti americkým společnostem (Microsoft, Honeywell, GE), 

měli by být schopní ji využít i vůči společnostem ruským. 

                                                     
145 Ibid.
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F - II) Kontakt s finálním zákazníkem - ruská akviziční 
aktivita na jednotném evropském trhu
Po celé období vzájemného obchodu byly vztahy Ruska a Evropy vázány systémem 

dlouhodobých smluv na bázi take-or-pay. V rámci nich jednal ruský producent přímo s 

„národním“ operátorem (de facto monopolem), který komodity dále prodával lokálním 

distributorům a koncovým zákazníkům. Obchodní riziko (výše cen/odebrané množství) bylo 

rovnoměrně rozloženo mezi oba aktéry. 

Kvůli prvku nejistoty je a bude pro Gazprom ideální, bude-li moci základní proměnnou 

(obchodní riziko) sdílet i s dalšími aktéry, např. skrze nejrůznější formy joint venture, 

v rámci nichž na sebe partneři převezmou část rizika. Racionálně uvažující ruská 

administrativa by tak v zahraničních investorech a partnerech neměla vidět protivníka, ale 

dárce jistoty. Zároveň by měla usilovat o to (což také činí), aby vztah EU-Rusko byl i nadále 

fixován extrémně dlouhými smlouvami. Extrémní fixace Ruska na evropský trh je dobře 

viditelná z délky smluv uzavřených jednotlivými národními operátory (viz tabulka str.65).146

Ovšem díky liberalizaci 

evropského 

energetického prostoru 

národní operátoři již 

nepředstavují faktický 

monopol a na trhu se 

objevuje celá řada 

menších aktérů-

distributorů. Zároveň 

díky změnám lze

uzavírat velmi flexibilní 

smlouvy na mnohem 

kratší časová období. 

Liberalizace do systému přinesla výraznější prvek nejistoty, s nímž se aktéři snaží vyrovnat 

právě rozšířením portfolia. Nejistota způsobená tříštěním trhu do menších faset ovšem 

zároveň umožňuje, aby na něm Gazprom (a noví aktéři obecně) vůbec získal prostor a 

obchodní příležitosti.

                                                     
146 Ibid.
147

Locatelli, C., Gazprom’s export strategies under the institutional constraint of the Russian gas market, Institute of LEPII 
at CNRS, University of Grenoble, BP 47-38040, Grenoble Cedex 9, France

Délka rusko-evropských energetických vztahů147

Země Zákazník Kontrakt Nakoupené množství

Německo

E.ON Ruhrgaz 2011-2036 100 mld.m
3

E.ON Ruhrgaz 2020-2035 300 mld.m
3

E.ON 2009-2020

WIEH 2014-2031 90 mld.m
3

Rakousko OMV 2012-2027 7,5 mld.m
3
/rok

Bulharsko Bulgargaz 2011-2030 3 mld.m
3
/rok

Dánsko Dong 2011-2030 1 mld.m
3
/rok

Itálie ENI 2017-2030 22 mld.m
3
/rok

Francie Gaz de France 2017-2030 12 mld.m
3
/rok

ČR
RWE Transgaz 2014-2035 9 mld.m

3
/rok

Vemex 2008-2012 0,55 mld.m
3
/rok

Rumunsko WIEH 2012-2030 4,5 mld.m
3
/rok
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Gazprom v roce 2007 podepsal smlouvu s německou společností BASF (známější je v ČR 

její dceřiná společnost Wintershall), díky níž budou Němci a Rusové kooperovat v celém 

tržním řetězci: vybudují spolu těžební 

pole Yužno-Ruskoje, spolu s tím 

Gazprom získá podíl 50%-1 akcií 

v distribuční společnosti Wingas, která 

bude zajišťovat obchod s ruským plynem 

v Německu.149

V roce 2008 vytvořil joint ventures 

s rakouskou OMV gas international, s níž 

založil středoevropský energetický hub 

(CEGH) a zároveň dohodl spolupráci na 

stavbě několika podzemních 

rezervoárů.150 Portfolio aktivit Gazpromu 

na evropském trhu je samozřejmě 

mnohem silnější. Míru akvizic je možné 

vidět v následující tabulce (str. 66), z níž 

vyplývá, že Gazprom je úspěšný ve 

                                                     
148

Locatelli, C., Gazprom’s export strategies under the institutional constraint of the Russian gas market, Institute of LEPII 
at CNRS, University of Grenoble, BP 47-38040, Grenoble Cedex 9, France
149 Locatelli, C., Gazprom’s export strategies under the institutional constraint of the Russian gas market, Institute of LEPII at 
CNRS, University of Grenoble, BP 47-38040, Grenoble Cedex 9, France
150 OAO Gazprom, Company Profile, 17. 8. 2009, www.datamonitor.com

Země Akvizice148

Rakousko 25% v distribučních společnostech 

GWH a Centrex

Maďarsko Akvizice částí E.ON Foldag 

Storage, E.ON Foldaz

Itálie 10% ENIpower + možnost prodávat 

plyn přímo pro generaci el.energie

UK Akvizice části Pennine Natural Gas

Distribuční společnost Natural Gas 

Shipping Services

Ustavení společnosti Gazprom 

Marketing&Trading

Estonsko 37,5% Eeesti Gaas

Lotyšsko 34% Latvijas Gaze

Litva 30% Stella Vitae

37%  Lietuvos Dujos
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všech regionech EU.

Snaha kontrolovat celý segment trhu (well → user) je vlastní všem velkým energetickým 

korporacím (ExxonMobile, Shell, BP), nejde tedy o chování, které by bylo exkluzivně ruské. 

Kontrolou řetězce jsou producenti (činnost s nejvyšší ziskovostí v segmentu) schopni 

alokovat vyšší zisky (zisk se netříští), spolu s tím získávají komparativní výhodu vůči slabší 

konkurenci. Konečně jejich ekonomická síla jim umožňuje efektivnější vyjednávaní i s 

ostatními aktéry. Akvizicemi v downstream sektoru zároveň získávají nástroj jak zamezit 

snaze uživatelů diverzifikovat své nákupčí.

Přestože je vstup Gazpromu na evropský trh do jisté míry důkazem, že Rusové se učí 

obchodovat dle globálních pravidel, jejich dohody s evropskými hráči na poli zemního plynu 

stále nechápejme jako důkaz o otevírání či liberalizaci ruského trhu. Každá z nich byla 

uzavřena za aktivní kontroly vyjednávacího procesu Kremlem, byla výsledkem jeho vlastní 

ekonomické a politické koncepce a každá z nich obsahuje doložku, díky níž Gazprom získá  

přístup do energetických systémů mateřských zemí. Implementace dohody navíc není 

bezproblémová. Zatímco části, které umožňují Gazpromu vstup do Evropy Rusko prosazuje 

velmi aktivně, vstup evropských firem je jím samým problematizován (např. Total a 

StatoilHydro v regionu Stokhman).
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F –III) Evropská reakce na ruskou snahu o zaklenutí trhu

Vnitřní evropská heterogenita energetických zájmů
Všichni bruselští aktéři se v uplynulých deseti letech aktivně snažili o vznik funkčního 

jednotného pohledu EU na Rusko v oblasti energetiky. Již v roce 1994 Rusko podepsalo 

Evropskou energetickou kartu, o šest let později začal fungovat evropsko-ruský energetický 

dialog. Rusko ovšem Chartu nikdy neratifikovalo a evropské státy k žádné funkční unifikaci 

svých postojů vůči ruské energetice nedospěli.151 Kvůli tomu komisař Peter Mandelsohn 

v roce 2007 správně poznamenal, že heterogenita evropské politiky vůči Rusku byla 

v uplynulém desetiletí alarmující. Dle něj žádná jiná země EU nerozdělovala tak, jako Rusko

„Vztahy s Ruskem jsou nejvíce rozdělujícím faktorem v evropské zahraniční politice…ruští 

diplomaté využívají rozdíly mezi evropskými státy a institucemi a díky tomu, že je rozehrávají 

proti sobě, získávají politický zisk.“152

Tlak mnoha stran uvnitř EU na směr vyjednávání s Ruskem je pochopitelný, neboť kvalita a 

směřování těchto vztahů je pro mnoho z nich zásadní záležitostí; EU jako celku to ovšem 

nepomáhá.

Je velmi nepravděpodobné, že se tento stav změní v po-Lisabonské době a evropská 

energetická politika se díky nové smlouvě stane akceschopnější a kompaktnější. Díky 

čtyřstupňovému rozhodovacímu procesu se totiž systém nezjednodušil, ale zkomplikoval: 

dále narostl již tak vysoký počet institucionálních aktérů, kteří s Ruskem mohou vyjednávat. 

Oproti tomu ruská vnější energetická politika funguje jako jeden homogenní cluster.

Možnou cestou k usměrnění energie Ruska je kooperace v těch oblastech, kde Rusko 

nedosahuje odpovídajících výsledků a kde se bez evropské (západní) podpory do jisté míry 

neobejde. V oblasti zemního plynu je to především vývoj nových kapacit, bez nichž Rusko 

v žádném případě nebude z dlouhodobého hlediska schopné dostát svým závazkům. Rusko 

dále potřebuje modernizovat svá transportní zařízení, z nichž mnohá jsou starší více než 30 

let (Družba). Konečně je pro něj nezbytné zvýšit energetickou účinnost, která je v Rusku 

jedna z nejnižších na světě. Ve všech třech oblastech je Rusko ochotno kooperovat (i na 

základě společných joint ventures). Zpětně cílem spolupráce z evropské strany by mělo být 

vytvoření jednotného transparentního multilaterálního surovinového tranzitu mezi EU, 

Ruskem a tranzitními zeměmi.  

Jedním z důležitých problémů, vztažených ke společnému evropskému energetickému 

postoji k Rusku, je otázka, zda v jednotlivých aktérech EU15 vůbec rezonuje fakt, že od roku 

2004 se evropská mapa diametrálně změnila. Byla obohacena o státy, které uplynulých 40 

                                                     
151 Schmidt-Felzmann, A., All for One? EU Member States and the Union’s Common Policy Towards the
Russian Federation, University of Glasgow, UK, Journal of Contemporary European Studies, č. 16/ 2, str. 169–187, srpen 
2008
152 Ibid.



69

let strávily v ruském, respektive sovětském stínu, a proto z racionálních či iracionálních 

důvodů přistupují k jednání s Ruskem se směsicí nedůvěry, strachu a předsudků 

(oprávněných i neoprávněných). To logicky problematizuje schopnost společných postojů ve 

věci, která je pro část členů natolik citlivá. Východní členové EU, kteří z vlastních zkušeností 

znají ruský tlak a jeho podoby, se logicky brání rozpadu křehké jednotné evropské 

energetické politiky ve vztahu k Rusku. Ta sice leží především v deklaratorní a nikoliv 

v praktické rovině, ale i to dle nich malým státům umožňuje vytvořit alespoň částečnou 

paritu. Jak poznamenal litevský velvyslanec ve Velké Británii: „Proti potenciálním zájmům 

jednotlivých zemí stojí sjednocující principy evropské integrace, která, i když slabá, přesto 

dokáže i malým východním členům zaručit alespoň bazální stupeň ochrany.“153

Pro malé státy jednající s Ruskem, tak jsou instituce EU možností (za cenu nezbytných 

kompromisů),154 jak dosáhnout korekce jejich vlastní nedůležitosti v rámci systému. Záleží 

ovšem na jejich šikovnosti (a na vhodnosti tématu), aby jejich problémy získaly v rámci 

institucí dostatečný prostor. Musí přesvědčit další aktéry, spolu s tím otevřít téma v rámci 

vnitřních institucí a teprve následně prosadit konsenzus na celoevropské úrovni.

Oproti tomu pro velké státy – pokud o to mají zájem – je využití EU jako nosiče 

ekonomických zájmů nepoměrně jednodušší, neboť evropské instituce logicky nejraději 

spolupracují s velkými zeměmi, vědouc, že bez nich nelze žádné dohody dosáhnout.155

Zároveň velké země mohou – pokud by jednání byla vedena v bilaterální rovině – využít 

komparativní výhodu, kterou mají nad ostatními evropskými hráči díky své ekonomické a 

politické váze (úroveň E3 či E6). Kromě toho mohou svá bilaterální jednání propojit 

s multilaterálními do jednoho clusteru.

V případě ekonomiky zemního plynu se to nejlépe povedlo Německu. Plynovod NordStream 

sice nemá ekonomickou validitu, neboť oproti suchozemské variantě (Litva-Polsko) je 

podmořský projekt 3x dražší (plynovod vedený jako paralela ke stávajícími systému Yamal I 

= 2,8 mld.USD x Nordstream = cca 12,5 mld.USD156). Navíc náklady projektu budou zcela 

jistě rozpuštěny do zvýšené ceny účtované západoevropským zákazníkům. Přesto se z něj 

Německu podařilo vytvořit „projekt celoevropské důležitosti, z něhož bude profitovat celá 

Unie.“ 157

Evropské chápání energetické bezpečnosti
Do konce 90. let byla v Evropské unii energetika chápána primárně jako korporátní či 

národní záležitost, v níž se odrážely partikulární zájmy zemí a jimi ovládaných společností. 

                                                     
153

Ibid.
154 Ibid.
155 Ibid.
156 Smith, K. C., Gaz Promises: Russian Energy's Challenge for the West, Georgetown Journal of International Affairs; zima 
2007, str. 51
157 Schmidt-Felzmann, A., All for One? EU Member States and the Union’s Common Policy Towards the
Russian Federation, University of Glasgow, UK, Journal of Contemporary European Studies, č. 16/ 2, str. 169–187, srpen 
2008



70

Evropa si ale pomalu začíná uvědomovat, že má-li být producentům energetických surovin 

rovnocenným partnerem, musí mluvit jednotným jazykem. Změně přístupu napomáhá také 

výše a struktura evropského importu energetických surovin, která hraje proti jakýmkoliv 

sólovým akcím. EU dováží 82% své spotřeby ropy, 57% plynu a 97% jaderného paliva, což ji 

činí extrémně závislou na externích zdrojích. 

Evropská komise definovala energetickou bezpečnost EU jako: „zajištění budoucích 

nezbytných energetických potřeb skrze sdílení vnitřních energetických zásob a strategických 

rezerv (…) a stabilní, diverzifikované a přístupné vnější zdroje.”158 Krátkodobých i 

dlouhodobých scénářů ohrožujících evropskou bezpečnost je přitom velmi mnoho. Patří mezi 

ně například:

 Výpadky systémů

 Black-outy

 Přerušení dodávek

 Nekontrolovaná eskalace cen

 Transformace dlouhodobých toků prodeje

 Růst soutěže o suroviny (demand side)

 Vysychání tradičních nalezišť (supply side)

Snaha řešit tak širokou paletu problémů je ovšem 

z hlediska relativních závislostí (komparace 

produkce a spotřeby mezi regiony) fakticky 

nemožná, neboť v rámci nich se evropská 

nesamostatnost v segmentu zemního plynu jeví 

ještě markantněji (viz tabulka str. 70). Závislost dále 

prohlubuje fakt, že zatímco u ropy a jejich derivátů 

je standardem bezpečnostní pojistka v podobě 90ti 

denních zásob, u plynu podobné standardizované 

zásoby neexistují a black out tak může přijít velmi 

rychle.

159

Velkým tématem je také stárnutí generátorů elektrické energie všech typů, díky nimž bude 

muset EU a její členské státy v příštích pěti letech řešit dilema, jakou cestou se dát. Zda 

cestou 

a) zelených paroplynových elektráren, jež jsou sice v provozu po nejkratší dobu, ale 

mají nižší rentabilitu a představují bezpečnostní riziko

b) tradičních tepelných elektráren, jejichž problémem je vysoká tržní cena černého a 

hnědého uhlí
                                                     
158 Johnson, D., EU–Russian Energy Links: A Marriage of Convenience?, Government and Opposition, březen 2005
159 BP statistical review



71

c) jaderných elektráren, které jsou politicky kontroverzní

V rámci upevnění vlastní 

energetické bezpečnosti EU 

zavedla několik nástrojů, které 

by měly snížit její závislost na 

zdrojích z východu. Schválenou 

strategii EU v oblasti energetiky 

představuje tzv. Koncepce 

1603x20, jejímž cílem je snížení 

exhalací skleníkových plynů o 20%, zvýšení poměru obnovitelných zdrojů v rámci 

energetických kapacit o 20% a 20% snížení hodnoty budoucích energetických nároků Unie. 

Rada ministrů odpovědných za energetiku zároveň v létě 2008 implementovala strategii pro

rozvoj technologií v energetice (SET plan), v němž by mělo dojít ke koordinaci národních 

výzkumů v oblastech obnovitelných zdrojů, energetické účinnosti a také (což je ovšem 

v současné EU stále kontroverzní téma) v oblasti jaderné energetiky. 

EU se dále zaměřuje na vývoj takových technologií, které by měly vést ke snížení 

energetické spotřeby EU (low-carbon economy, trvale udržitelný rozvoj a nové technologie). 

Bohužel dosažení těchto cílů brání partikularita energetického businessu v Evropě, současná 

hospodářská krize a neschopnost přijímat pragmatická rozhodnutí.

Navíc přes svoji snahu EU na rozdíl od jiných aktérů (USA, Japonsko, Čína) nedokáže 

rozpoznat makroekonomický (chápaný v rámci jednotného trhu EU) rozměr energetiky. Celý 

segment je stále primárně chápán jen jako čistě ekonomická oblast, upravovaná pouze 

partikulární obchodní racionalitou, navíc destruovanou snahou jednotlivých států poskytnout 

svým národním energetickým korporacím komparativní výhodu ve vztazích k třetím stranám

(i proti faktickým spojencům).

Důkazem, že současná evropská energetická politika je stále rozdělena a tápe, jsou 

plánované transportní trasy na severovýchodě a jihovýchodě EU. Nerozhodnost EU je dobře 

viditelná především v komparaci s robustní cílevědomostí, s jakou Rusko obhajuje své 

vlastní liniové projekty a jak o nich dokáže přesvědčit jednotlivé členské státy EU. Ideálním 

příkladem je diference mezi projekty Nordstream a Nabucco, z nichž první je kryt reálným 

finančním a politickým kapitálem a druhý do jisté míry není ničím jiným než ideou.  

                                                     
160

Russian bears: oil&gas companies are resource rich, but profit poor, Russian Gas Production: Entering the Blue Ages
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Závěr I.

Budoucnost trhu se zemním plynem – EU, USA a Rusko jako přirození 
partneři
Díky nemožnosti pominout pevný vztah mezi zemním plynem a plynovodem byl obchod 

s touto komoditou ještě více geopolitický než obchod s ropou (důvodem je také nižší 

energetická výtěžnost: 1m3 ropy = 1000 m3 zemního plynu, zároveň přeprava plynu je 5x 

nákladnější než přeprava ropy). Díky technologii LNG, jež umožňuje plyn dopravovat i mimo 

potrubní systém, ovšem slábne regionalizovaná geopolitika zemního plynu a roste jeho 

celosvětový globální rozměr (zvyšuje se podíl přeshraničního obchodu na trhu s plynem). 

Kvůli LNG roste i strategická důležitost Blízkého východu nejen jako klíčového producenta 

ropy, ale i jako klíčového producenta zemního plynu. 

Energetický business se zároveň velmi rychle mění. Slábne role USA, EU a SNS jako 

klíčových producentů a spotřebitelů a v souladu se zvyšujícími se energetickými nároky 

rozvíjejících se ekonomik (především státy BRIC) roste vliv jihovýchodní Asie a v Jižní 

Ameriky.

Komplexita energetických vztahů spolu s rostoucí surovinovou poptávkou ve východní Asii 

(analytici předpokládají, že v roce 2020 budou rychle rostoucí východoasijské země 

spotřebovávat 37% světově vyráběné energie)161 také problematizuje existenci současných 

spojenectví i animozit. IEA navíc očekává, že poptávka bude narůstat právě v segmentu

fosilních paliv (90% nárůstu) včetně zemního plynu.

Asijské země nutně potřebují aditivní zdroje energie, které však v rámci jejich regionu nelze 

získat. Jelikož se Rusko – přes jisté hrozby – nechystá k radikální transformaci svého 

exportu, Asie se obrací k Africe a Blízkému východu jako k potenciálním providerům energií. 

Asijská poptávka jen zvýší tlak na tyto již tak dost nestabilní regiony. Racionálně fungující 

západní vlády by se v takovém případě měly logicky snažit o další diverzifikaci svých importů 

mimo tuto oblast, přičemž logicky se nabízejícím spojencem by mělo být Rusko a jeho hlad 

po kapitálu, trzích a technologiích. 

Energetická spolupráce USA, Evropy a Ruska by tak byla naprosto logická: Američané 

chtějí diverzifikovat svoji závislost na zdrojích z Perského zálivu a Rusové by rádi získali 

přístup k dalším potenciálním zákazníkům. V rámci tohoto vztahu je důležitým momentem 

plán americké administrativy zvýšit do roku 2025 import LNG na 180 miliard m3.162

Tak jako se západ snaží diverzifikovat své importy, tak se Rusko snaží diverzifikovat své 

zisky a získat přístup na nové trhy, mezi něž logicky patří i východní Asie (v tomto případě 

nejde o odklon importu od EU, neboť Rusko chce do Číny prodávat plyn těžený 

ve východosibiřském pásmu). V roce 2006 Rusko s Čínou podepsalo smlouvu, v níž se 

                                                     
161 Rosner, K., Gazprom and the Russian State (Russian Foreign Energy Policy), Gazprom and global energy, GMB 
publishing, 2006
162 Ibid.
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zavázalo vybudovat nový produktovod z východní Sibiře s koncovkami do 

a) přístavu Nachodka, z něhož bude plyn tankery dodáván do Japonska a Jižní Koreje

b) Daqingu (Čína)163

Rusko tak na Dálném východě uvažuje ekonomicky racionálně: nechce se koncentrovat 

pouze na čínský trh a nechává si otevřené i další možnosti exportu v podobě Japonska a 

Jižní Koreje. Důvodem jsou jeho obavy z čínských obchodníků, kteří se nechtějí zavázat 

k dlouhodobým dohodám na bázi take-or-pay; navíc ceny v Číně ani zdaleka nedosahují 

výše obvyklých jednotkových plateb v EU.164 Právě kvůli tomu je nepravděpodobné, že by se 

Čína stala ruským primárním odbytištěm. 

Hlavním 

důvodem 

zvyšující se 

poptávky po 

zemním plynu 

je příklon 

mnoha aktérů

k elektřině 

vyráběné 

z paroplynovýc

h elektráren. 

Právě výroba 

elektřiny 

z tohoto zdroje 

bude stát za 

50ti% nárůstem 

spotřeby 

v příštích 

patnácti letech (průmyslovým využitím naroste spotřeba o dalších 36%, službami a 

maloodběrem o dalších 14%).166 Mezi důvody nárůstu patří:

a) vysoká extrakční cena hnědého a černého uhlí, což jeho transformaci na elektřinu 

prodražuje.167 Zároveň elektrická energie získávaná z uhlí je ekologicky nejméně 

čistá a to nejen kvůli nedokonalému spalování, ale i kvůli jejímu dopadu přímo 

                                                     
163 Rutland, P., Russia as an Energy Superpower New Political Economy, č.13,  2.6. 2008
164 Mejtřík, M., Tesárková, D., Chytilová, J., Oil and natural gas price relation, presentation for EURO business breakfast, 
2006, http://www.docstoc.com/docs/20017909/Oil-and-natural-gas-price-relation-%E2%80%93-world-reserves
165

Vytvořeno na základě dat BP plc, www.bp.com
166 Rosner, K., Gazprom and the Russian State (Russian Foreign Energy Policy), Gazprom and global energy, GMB 
publishing, 2006
167 Ibid.

Geografické rozprostření světových rezerv zemního plynu165

Země Triliony 

m
3

světové 

rezervy

R/P Země Triliony 

m
3

světové 

rezervy

R/P

Severní 

Amerika 8,87

4,8% 10,9 Omán

0,98

0,5% 40,7

Jižní Amerika 7,31 4,0% 46,0 Katar 25,46 13,8%

Azerbajdžán 1,20 0,6% 81,3 Saudská 

Arábie

7,57 4,1% 96,9

Kazachstán 1,82 1,0% 60,3 SAE 6,43 3,5%

Nizozemí 1,39 0,8% 20,6 Jermen 0,49 0,3%

Norsko 2,91 1,6% 29,3 Alžírsko 4,50 2,4% 52,1

Rumusko 0,63 0,3% 54,6 Egypt 2,17 1,2% 36,9

Rusko 43,30 23,4% 72,0 Libie 1,54 0,8% 96,9

Turkmenistán 7,94 4,3% Nigérie 5,22 2,8%

Ukrajina 0,92 0,5% 49,2 Austrálie 2,51 1,4% 65,6

Ukrajina 0,34 0,2% 4,9 Bangladéš 0,37 0,2% 21,4

Uzbekistán 1,58 0,9% 25,4 Čína 2,46 1,3% 32,3

Irán 29,61 16,0% Indie 1,09 0,6% 35,6

Irák 3,17 1,7% Indonésie 3,18 1,7% 45,7

Kuvajt 1,78 1,0% Malajsie 2,39 1,3% 38,2
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v místě extrakce 

b) Přestože z hlediska ekonomické čistoty, ekonomičnosti a především 

z bezpečnostního hlediska je nejoptimálnější varianta stavba nových jaderných

reaktorů, aktéři nejsou ochotni (politické hledisko) či schopni (technologické hledisko) 

jejich stavbu prosadit

Se zvyšující se poptávkou po zemním plynu, přichází i zvyšující se odběr a s tím i zvyšující 

se tlak na providery, aby splnili závazky plynoucí ze smluv uzavřených na extrémně dlouhá 

období (praxe EU-Rusko). Paradoxem tak je, že i když producentům díky rostoucí poptávce 

rostou zisky, jsou nuceni své závazky plnit bez výpadků, což je zpětně nutí investovat 

extrémně velké částky do otevření nových těžních systémů. 

Změny přináší i technologický pokrok. Plyn lze těžit v klimaticky a geograficky extrémních 

podmínkách. Distribuční mechanismy pak stále více ovlivňuje nástup flexibilního a v blízké 

době pravděpodobně ekonomicky rentabilního trhu s LNG. Spolu s tím lze očekávat, že 

s rostoucí poptávkou porostou již tak dost vysoké obchodní ceny. S tím je spojen 

předpoklad, že podíl LNG na trhu se zemním plynem se zvýší ze současných 30% na 

50%.168

Gazprom se na 

změny na trhu a 

především na růst 

segmentu LNG 

aktivně připravuje. 

Uvažuje o 

vybudování LNG 

terminálu poblíž 

Sankt Peterburgu 

(Ust Luga), 

z něhož by bylo 

možné pronikat

na dosud 

nepřístupné a 

přitom ekonomicky zajímavé trhy například do Velké Británie a Irska.169

Pokud si ruské elity udrží svůj neoliberálně racionální přístup k těžbě a surovinám a budou je 

chápat primárně jako zdroj zisku, mohlo by v budoucnu mohlo dojít ke scénáři, v němž 

                                                     
168 Ibid 
169 Norden.com, Plans for LNG plant in Gulf of Finland, http://www.norden.org/en/news-and-events/news/plans-for-lng-
plant-in-gulf-of-finland
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hlavním evropským protivníkem v boji o ruské zdroje budou USA. Právě na jejich trhu 

jsou ceny zemního plynu nejvyšší, což láká Gazprom, jako monopolního ruského exportéra. 

Zároveň je na americkém trhu zemní plyn nejrychleji rostoucí komoditou (jak v absolutních 

hodnotách obchodovaných objemů, spotřeby i v meziročních nárůstech ceny). USA již nyní 

(2010) poptávají 25% světové produkce zemního plynu. Zároveň je 25% americké elektřiny 

generováno z paroplynových elektráren a analytici očekávají, že spotřeba plynu v USA 

vzroste o 40% do roku 2025.170

V rámci vzájemného vztahu obou aktérů je velmi důležitým momentem plán USA zvýšit do 

roku 2025 import LNG na 180 miliard m3 ročně. Racionálně fungující americká administrativa 

by se v takovém případě měla ještě výrazněji snažit o diverzifikaci zdrojů svého importu, 

přičemž logicky se nabízejícím spojencem je Rusko a jeho hlad po kapitálu, trzích a 

technologiích.

Energetická spolupráce USA a Ruska by tak byla naprosto logická. Američané chtějí 

diverzifikovat svoji závislost na zdrojích, Rusové by rádi získali přístup k dalším potenciálním 

zákazníkům. Zároveň by od USA rádi získali investiční kapitál, potřebný k rozvoji nových 

kapacit, přičemž právě americké společnosti jsou jedním z mála zdrojů, kde je možné jej 

získat. Právě kvůli těmto faktorům se ruský byznys hodlá na USA agresivně a aktivně 

zaměřit. Navíc vzdálenost mezi nově otevřenými poli na Sachalinu a západním pobřežím 

USA je 2x kratší než trasa LNG z Blízkého východu.171

Gazprom možnost získat podíl na trhu se severoamerickým LNG bere vážně, kvůli čemuž již 

podepsal smlouvy o spolupráci se společnostmi Chevron a PetrolCanada.

Je otázkou, zda by se k hypotetickému tandemu neměla připojit i Evropská unie. 

Zajistila by si zásoby zemního plynu na velmi dlouhé období, zpětně Rusko by získalo 

stabilní odbytiště, v rámci něhož lze realizovat stabilní růst za poměrně fixní náklady.

Aby pomyslná tripartita vznikla, je nutné, aby EU prošla zásadní debatou o budoucnosti své

energetické politiky včetně jejího nukleárního rozměru.  

                                                     
170Rosner, K., Gazprom and the Russian State (Russian Foreign Energy Policy), Gazprom and global energy, GMB 
publishing, 2006
171 Ibid.
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Závěr II.

Funkční desekuritizace vztahu Ruska a jeho partnerů
Ruský energetický import do EU v žádném případě nepředstavuje mytickou geopolitickou 

zbraň, díky níž by ruská politická scéna chtěla opětovně získat vládu nad střední a 

východní Evropou. Přestože část dnešního ruského establishmentu nostalgicky vzpomíná 

na ztracený velmocenský status sovětské éry, mainstreamová elita si uvědomuje, že doba 

bilaterálního soupeření minula. Její snahou je především maximalizovat zisk z prodeje 

energetických surovin, přičemž k tomu – logicky - využívá všech nedostatků na straně 

trhu i na straně zákazníka; tlak na downstream, rozehrávání protivníků proti sobě i 

politická podpora domácích podnikatelů jsou pro ně normální prvky obchodních 

strategií.

Nutno ovšem říci, že chování Gazpromu či Rosněftu není odlišné od chování 

„západních“ energetických korporací. I ony využívají svých vztahů a vazeb s exekutivami 

příslušných států, snaží se maximalizovat efektivitu svého podnikání i za cenu tvrdého tlaku 

na obchodní partnery a - pokud jde o státy třetího světa – na vlády a obecně elity v jejich 

mateřských zemích. 

Správným přístupem k ruským korporacím proto není a priorní odmítání kooperace s nimi na 

jedné straně či appeasement na straně druhé. Cílem by mělo být vytvoření pevných, jasných 

a transparentních mantinelů a podmínek, za jakých se mohou v evropském prostoru

pohybovat. Spolu s tím musí být EU schopna (v případě nutnosti) vůči Rusům využít 

společnou antimonopolní legislativu. 

Výsledkem evropské reflexe rusko-evropských energetických vztahů by tak nemělo být 

jednostranné přijetí nebo naopak jednostranné odmítnutí vzájemných vazeb. Jde pouze o to, 

aby se asymetričnost interdependence nadále nezvyšovala a Rusko nemohlo začít normálně 

fungující obchodní vztahy začít zneužívat. Tomu lze zabránit poměrně jednoduše, neboť 

Evropa stále drží výhody spíše na své straně:

Evropě, pokud se rozhodne snížit svoji dependenci na ruském zemním plynu a bude se 

snažit zdroje svých surovin diverzifikovat, nahrává několik faktorů:

a) Dlouhodobě vysoká cena energetických surovin na evropském trhu dělá z EU 

žádoucího partnera pro všechny hlavní exportéry zemního plynu

b) Zlepšující se systém intra-evropský tranzitní systém umožňuje v případě výpadku 

dodávek (či jejich přebytků) zemního plynu od jednoho zdroje vyrovnávat nabídku a 

poptávku mezi jednotlivými aktéry

c) Pro evropské státy je v případě nutnosti diverzifikace energetického mixu poměrně 

jednoduché substituovat stávající kapacity levnou a dostupnou jadernou energií  

Pokud ovšem k výrazným změnám nebude přestoupeno v krátké době, tak cena za případné 

změny bude v budoucnu jen vyšší až nakonec možnost transformace zcela vymizí. 
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Evropě ovšem na cestě k sebevědomější, funkčnější a ekonomičtější energetické politice leží

tři zásadní překážky, přičemž za všechny je odpovědná pouze ona sama. Jak iracionální 

politika vůči Rusku (mix appeasementu, předsudků a strachu), tak obchodní resentiment 

(neschopnost oživit myšlenku jaderné energetiky, nacionalita evropské energetiky) a špatně 

nastavená politika obnovitelných zdrojů v současné době funkčnější politiku vůči Rusku 

komplikují. Proto zatím nelze evropskou snahu o vytvoření jednotné evropské politiky se 

zemním plynem hodnotit jako funkční, neboť evropské instituce místo aby problematiku 

demytizovaly, tak ji pouze zahalují závojem předsudků (zelená politika, ideologická 

iracionalita ve vztahu k Rusku, nelogická politika obnovitelných zdrojů). 

Na druhou stranu propletenec vazeb a vztahů mezi ruskou politikou a energetikou negativně 

ovlivňuje nikoliv evropské spotřebitele, ale především Gazprom, neboť mu komplikuje vztahy 

se zahraničními – především evropskými – partnery. Ti se pouze s přemáháním smiřují

s tím, že Gazprom v racionálním prostředí akciových trhů a mezinárodního businessu 

funguje pouze z části, neboť se jednou nohou pohybuje ve „východním světě“ iracionality a 

nízké prediktability. Kvůli tomu ti, kteří s ním chtějí úspěšně obchodovat, musí akceptovat 

složitý úplatků, skrytého i otevřeného ovlivňování a vydírání, v nichž se ruská energetika 

stále nachází.

Podnikat a obchodovat v takových podmínkách není pro evropské firmy, evropské vlády i 

evropské spotřebitele vůbec jednoduché. Jednoduché to ovšem není ani pro Gazprom, který 

si sice rád zachovává odér velkomožnosti a velkopanství, ale který nutně potřebuje západní 

technologie a investice. Bez nich nebude schopen otevřít nová naleziště a splnit již 

nasmlouvané závazky. Technologie však nezíská bez toho, aniž by investorům nabídl

rovnocenné partnerství, stabilní právní prostředí a rovné zacházení. Gazprom si navíc 

nemůže dovolit neuspět, neboť ruský federální rozpočet je bez jeho příjmů de facto 

nesestavitelný. 

Kvůli výše uvedeným argumentům je možné v současné době v Rusku sledovat snahu o 

transformaci ruské energetiky nejen v oblasti jednání, ale také v oblasti myšlení. Tato 

transformace je ovšem stále velmi pomalá a je zřejmé, že bude ruské představitele i ruský 

stát velmi bolet již díky tomu, že v rámci stávajícího paradigmatu poměrně dlouho spokojeně 

existovali.

Aby Rusko přestalo žít v oblasti energetiky v minulém století a svou kulturou se více přiblížilo 

současným obchodním standardům, musí transformovat vnitřní strukturu svého podnikání 

tak, aby nebylo vnímáno jako pouhý kořistník. Pokud chce být i nadále úspěšné, musí se z 

producenta změnit v systém, který bude kontrolovat jak produkci, tak prodej, transport a 

distribuci. To však opět nebude možné bez změny kultury a standardů. 

Změna Ruska z uměle politizujícího subjektu v subjekt více respektující tržní zákony  
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pomůže nejen jemu, ale také jeho partnerům, tj. i České republice. Více racionálnější 

Rusko bude znamenat více prediktabilnější, více spolehlivější a více kooperativnější 

Rusko.  

Evropští energetičtí producenti a distributoři si již uvědomili, že dokud nebude zemní plyn 

nahrazen víc nezávislým zdrojem energie (jaderná energie), tak jsou odsouzeni ke 

spolupráci s Ruskem a jeho energofirmami. Bude zajímavé sledovat, kdy si nezbytnost 

spolupráce a zároveň nezbytnost začít jít po vlastní cestě (opět jaderná energie) uvědomí i 

evropské státy a EU jako taková. 

Funkční a bezproblémové energetické partnerství Evropy a Ruska je v současné době 

ohroženo ruskou energetickou politikou. Vnitřní filosofií stejnojmenného dokumentu je snaha 

znemožnit zahraničním investorům svobodné podnikání na poli ruské energetiky a popřít tak 

povahu liberálně pojímaného obchodu. Ruští stratégové se snaží především zabránit 

majorizaci zahraničních podílů v komplexu tzv. strategickém businessu (obranný průmysl, 

energetika, logistika, majoritní utility, nerostné bohatství).

Je ovšem otázkou jak dlouhou dobu dokáže Rusko vzdorovat globalizaci, tlaku světových 

finančních institucí, nezbytnosti kapitálu, technologií. Je otázkou, jak dlouho dokáže 

vzdorovat vlastním businessmanům a požadavkům státního rozpočtu před tím, než připustí 

nezbytnost reformy svého přístupu k těžbě a k surovinám a začnou se propojovat se 

zbytkem světa. 

Přes rostoucí zisky Gazpromu totiž Rusko stojí před velmi obtížným obdobím, neboť 

ekonomické, bezpečnostní a především demografické ukazatele jsou k zemi extrémně 

nepříznivé. V době tvorby regionálních ekonomických bloků a nových partnerství je také 

zajímavé si položit otázku, kdo je v tomto novém světě ekonomické soft power vůbec ruským 

partnerem a na koho se tak Moskva může alespoň hypoteticky spolehnout.

Možnou cestou, jak otevřít ruskou energetiku světu, jsou vzájemné dohody mezi 

Gazpromem a velkými západními korporacemi. Musíme se však smířit s tím, že cesta dohod 

nebude svým charakterem ani liberální ani otevřená ani tržní. Spíše se bude podobat světu 

energetiky, jak vypadal, když jej ovládalo Sedm sester, volné sdružení nejvýznamnějších 

(„západních“) energetických korporací. Je to však zřejmě jediná cesta, jak lze ruský těžký 

průmysl propojit se zbytkem světa, tím jej zafixovat a s trochou štěstí přivést do 21. století. 

Zároveň je to cesta, kterou na obou březích Atlantiku velmi dobře znají.

EU by měla tuto kooperaci podporovat, neboť tím do jisté míry umožní kultivaci ruské

energetiky. Na druhou stranu spolupráce energetických společností EU jen pevněji připoutá 

k Rusku, neboť zničí poslední zbytky autonomního tranzitního průmyslu (Nabucco, TGI). 

Přestože investoři stále chápou podnikání v Rusku jako velmi rizikovou záležitost (nejen 

z politického ale také z ekonomického hlediska), možnost podílet se na ruském trhu je natolik 
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lákává, že Gazprom v současné době (!) nemá o partnery nouzi. V Astrachaňském kraji 

spolupracuje s italskou Eni SpA, na polích Stokhman se společnostmi Total a Statoil a s 

rakouskou Wintershall v Urengoi. Západní investoři jsou vděčni, že Vladimír Putin přes 

všechny problémy udržel Rusko po celou dobu své vlády ve středním, pragmatickém proudu 

politiky (dle ruských poměrů) a nedal příležitost radikálům ani z jedné strany politického 

spektra. Putinův pragmatický přístup k interakcím se západními zeměmi i korporacemi do 

jisté míry představuje funkční kontrapozici, kdy na domácím poli hraje roli tvrdého, 

ideologického hráče (vnitřní politika - idea Ruska jako obležené pevnosti)172, ale v 

zahraničních interakcích se řídí pouze racionalitou pragmatického obchodníka. 

I kvůli tomu by se EU spíše než o střet měla pokusit o další zlepšení vztahu především skrze 

ztransparentnění komunikace a nastavení funkčních obchodních vztahů, které sice nemusí 

být srdečné, ale měly by být férové a korektní. K tomu přispěje nejen vnější reflexe, tj. reflexe 

vztahů ČR-Rusko či EU-Rusko ale také reflexe vnitřní, zacílená na konstruktivnější a 

především pragmatičtější debatu v rámci EU jako takové. 

Jen Evropa, která bude schopná pojmenovat a hlavně řešit svoji energetickou politiku může 

být tvrdě vyjednávacím Rusům důstojným soupeřem. Dostání se přímo na dřen 

energetických vazeb umožní, aby byl vzájemný obchod se zemním plynem veden ve 

funkčnějším a kooperativnějším prostředí než dosud. A to opět na obou stranách řetězce: jak 

v ruském upstreamu, tak v evropském downstreamu. 

V opačném případě Rusko využije evropských rozdílů, začne obchodní vztahy budovat

pouze na bilaterální bázi (to ostatně dělá již dnes), čímž rozdíly mezi Evropany jen prohloubí. 

Poznámkou závěrem může být, že samotný relativní růst ruského importu není pro EU 

nebezpečný. Ani v kombinaci s akvizičním tlakem v downstream sektoru EU a nově 

postavenými plynovody fungujícími jako bypassy částí EU nelze z energetické závislosti na 

Rusku udělat účinnou politickou zbraň. Teprve v případě, že oba faktory budou doplněny o 

apatickou, pasivní a rozdělenou EU, stane se energetický vztah s Ruskem problémem.
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Přílohy

Autorem využité přístupy k ruskému obchodu se zemním plynem
Obecnějších pohledů na ruskou energetiku je stejně jako modelů trhu celá řada. Autor práce 

využil ty, jež mu umožnily lepší pochopení vztahu ruských elit k energetickým možnostem 

státu:

1.) Odpověď na otázku, zda jsou pro Rusko energetické suroviny pouze zdrojem zisků 

v liberálním světě mezinárodního obchodu či reálpolitickým nástrojem sloužícím 

k uspokojení tužeb a zájmů tvoří zásadní diferenci při vnímání ruské energetiky. Dle 

Chrise Weafera, vedoucího analytika AlfaBank v Moskvě se Rusko „chce stát novou 

Saudskou Arábií v globální energetice – globálním partnerem pro 

spotřebitele…Rusko však chce více než to. Místo „pouhého“ globálního producenta 

chce být dodavatelem několika odlišným typů energií (a surovin), což mu poskytne 

lepší manévrovací podmínky.“173 Autor této práce jeho pohled chápe tak, že Rusko se 

chce – přirovnáme-li jej metaforicky ke korporaci – z regionálního hráče (byť hráče do 

jisté míry rozhodujícího) stát globálním leaderem, vrcholem pyramidy od něhož, skrze 

nějž a díky němuž budou vymezovány mantinely a zákony celého trhu. Chce se tak 

stát plně funkční energetickou supervelmocí.

2.) Druhým zajímavým přístupem, který autor využil, je koncept tří vzájemně se 

doplňujících paradigmat vytvořených analytikem Peterem Rutlandem. Rutland 

analyzoval jednotlivé kořeny současné ruské energetiky, kterou chápe jako amalgám 

politiky, businessu a vznikající nové ruské identity založené na vzývání ruského 

energetického bohatství. V tomto amalgámu dle něj existuje několik základních matric 

chování aktérů. Pokud ty pochopíme, pochopíme chování ruské energetiky jako 

celku. 

Liberálně ekonomický přístup 

Dle ekonomických liberálů je zefektivnění ruského energetického průmyslu možné 

skrze a díky uvolnění mantinelů tržního prostředí. Tím by se ruská energetika stala 

skutečně, nikoliv pouze uměle konkurenceschopným. Liberálně tržní ekonomické elity 

podporují snahu plně srovnat ceny energií a energetických surovin na domácím trhu 

se světovými tržními cenami. To by dle nich vedlo nejen k radikálnímu zvýšení zisku 

producentů (respektive ke snížení jejich ztráty), ale šířeji umožnilo transformaci 

uvažování ruských podniků i Rusů samotných nad vlastní (extrémní) energetickou 

spotřebou i nad nutností její optimalizace. Pojmy jako reálná cena, spotřeba či 
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energetická účinnost jsou totiž v současnosti většině Rusů zcela cizí.174

Ruší liberálové reformy podporují ne kvůli lásce k ekonomickému liberalismu jako 

takovému. Uvědomují si pouze, že a) současný přístup k energetickému trhu je 

neudržitelný b) funkční energetický kapitalismus je vlastní nejen zájmu trhu, ale i 

zájmu Ruska jako takového.

Přístup oligarchů-rentiérů 

V rámci tohoto přístupu se aktéři snaží maximalizovat svůj zisk v krátkém horizontu 

bez dlouhodobé perspektivy. Toto chování bylo vlastní většině energetických 

oligarchů jelcinovy éry. Vladimiru Putinovi se podařilo ruský energetický trh natolik 

kultivovat, že dnes (2010) je tento přístup spíše minoritní strategií uplatňovanou mimo 

hlavní korporace (např. u některých nezávislých producentů a především v satelitních 

– z hlediska energetiky - státech).

Idea ruského medvěda

Koncept představuje tradiční studenoválečný pohled na ruský ekonomický a politický 

prostor, jeho vnímání sebe sama i způsob jak vnímá své okolí. Jde o Rusko, které na 

svět nahlíží skrze reálpolitické a především geopolitické brýle, přičemž rádo využívá 

všech hard i softpolitických prostředků, včetně své pozice jako dominantního 

producenta energetických surovin, aby zvýšilo svůj vliv ve světě jako celku i 

v prostoru jím nazývaném blízké příhraničí.

Pokud bychom na vývoj energetické bezpečnosti v SNS aplikovali koncept Ruského 

medvěda, došli bychom k závěru, že zvyšování cen, přerušování dodávek i akviziční 

program realizovaný ruskými společnostmi v těchto státech, jsou činěny primárně za 

účelem využít je jako předmostí/politický nástroj pro zvýšení vlivu Ruska.175

Pluralismus

Poslední variantou přístupu k ruské energetické politice je její vidina jako šachovnice,

na které se střetává celá řada mnohdy protichůdných zájmů, přičemž finální strategie 

a finální rozhodnutí jsou výslednicí vnitřního, uzavřeného střetávání těchto sil a 

zájmů. Tyto zájmy se manifestují v rámci politických a ekonomických uskupeních, 

především kolem nacionalistické frakce soustředěné především kolem Vladimira 

Putina (přestože již není hlavou státu) a více ekonomicky liberálního kroužku Dmitrije 

Medvedeva.176

Budeme-li ruskou energetiku chápat jako mnohovrstevnatý soubor, pak každý 

                                                     
174 Johnson, D., EU–Russian Energy Links: A Marriage of Convenience?, Government and Opposition, březen 2005
175 Ibid.
176 Ibid.



85

z konceptů má explanatorní validitu v jiných příbězích. Geopolitika ruských plynovodů 

je dle Rutlanda přímou odpovědí na koncept ruského medvěda, tlak na reformu 

ruského energetického sektoru je odrazem jejich liberálního uvažování.  Konečně 

neschopnost zaujmout jednotný postoj k surovinám a roli jakou hrají v dnešním 

Rusku jsou důkazem vnitřního boje několika frakcí uvnitř ruského establishmentu. 

3.) Velmi inspirativní analýzu nabízející pohled na dilema, jak efektivně využít ruské 

surovinové bohatství, připravil tým společnosti Shell. Přišel z dvojicí strategií, kterými 

se dle něj státy řídí při sledování svých cílů v globální ekonomice (při akceptaci 

tržního prostředí jako apriorního východiska). Zatímco západní liberální ekonomiky 

představují jakési otevřené dveře, tj. v naprosté většině případů povolují investiční 

aktivitu třetím stranám na svých území (stát pouze stanovuje pravidla, ale do vlastní 

soutěže nezasahuje), druhá skupina, do níž náleží země jako Čína, Irán či Rusko 

chápe globální ekonomiku naprosto odlišně. Sice její zákony respektují, ale pouze za 

předpokladu, že jsou pro ně ekonomicky či geopoliticky výhodné. V opačném případě 

jsou ochotné právo i nepsané zákony obchodu ohnout ve svůj prospěch, přičemž 

předpokládají, že se proti nim nenajde žalobce. Jsou také extrémně citlivé na 

zahraniční investiční aktivity, které jsou nezávislé na nich samých a nejsou jimi 

řízené.

To je dle Shellu způsobeno institucionálním propojením státu a hospodářství, díky 

nimž se hranice mezi oběma světy stírají a v jednolité mase šedé ekonomiky stát 

podniká a podnikatelé dělají politiku.177 (Právě skrytý propletenec politiky a ekonomiky 

ztěžuje analýzu, jaké jsou skutečné, dlouhodobé cíle ruské energetiky).

                                                     
177 Rosner, K., Gazprom and the Russian State (Russian Foreign Energy Policy), Gazprom and global energy, GMB 
publishing, 2006
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České bezpečnostní projekty v segmentu zemního plynu
ČR stejně jako zbytek EU se snaží zlepšit své postavení na poli bezpečnosti dodávek 

zemního plynu především skrze nástroje technického charakteru. Stabilizaci importu v čase 

případné krize by měly pomoci nové transportní kapacity. Jsou připravovány propojky 

plynovodů Třanovice-Chotěbuz na ose ČR a Polsko (stavební práce byly zahájeny v roce 

2008) a prodloužení připravovaného produktovodu Nord Stream ze Saska přes Ústecko a 

Karlovarsko do Bavorska (plynovod Gazella). Zároveň by v regionu střední Evropy měly být 

vybudovány obousměrné propojky hlavních tranzitů plynu na ose Maďarsko-Slovensko-

Polsko, což dále sníží případné bezpečností riziko v době krize. Právě funkční síť plynovodů, 

ČR ochránila před masivnějším výpadkem importu v lednu 2009, neboť přes jeho výpadek 

na ose Ukrajina – Slovensko jej ČR byla schopna nahradit plynovodem Yamal-Europe a 

propojkami taženými z Norska a Německa.  

V rámci české reakce na plynovou krizi chce MPO spolu s investory přehodnotit 

připravované projekty plynových elektráren. Martin Říman v době, kdy byl ministrem

průmyslu a obchodu k plynovým elektrárnám napsal, že „z bezpečnostního hlediska nejsou 

rentabilní, pokud u nich nebudou vytvořeny záložní zdroje plynu pro případná přerušení 

dodávek. Ovšem v takovém případě by výrazně stoupla jejich cena a ony by již nebyly 

rentabilní ekonomicky.“

Možností jak krátkodobě zvýšit nezávislost ČR na vnějších zdrojích je tak primárně budování 

nových skladových kapacit a snižování energetické náročnosti ekonomiky. Zatímco v oblasti 

efektivity a výkonnosti jsou jednoznačně správnou cestou projekty MŽP (dotace na kotle 

s větší výhřevností a možností měnit druhy užitých paliv, spolu s tím i tzv. zateplovaní 

kampaň), druhou cestou je právě vývoj a stavba nových podzemních kapacit, které 

v současnosti (2009) připravuje MPO ve spolupráci s evropským komisariátem pro 

energetiku a českými plynařskými společnostmi RWE Transgas a MND. Díky novým 

projektům by mělo dojít ke zvýšení kapacit českých podzemních rezervoárů zemního plynu o 

520 mld.m3 v průběhu příštích dvou let (na projekt ČR získala v březnu 2009 dotaci ve výši 

35 mil. Euro). 

O stavbu nových podzemních plynových rezervoárů usiluje i sousední Německo, které 

připravuje projekty na dvě superobří kaverny. Projekt Meklenburska a společnosti Gazprom 

(!) by měl pojmout až 10 mld. m3, čímž by se stal největší úschovnou plynu v západní 

Evropě. 

Podzemní zásobníky plynu jako možná česká cesta
Klíčovou oblastí pro českou energetickou bezpečnost v oblasti importu plynu jsou právě 

podzemní zásobníky plynu (PZP). Celková kapacita českých PZP je v současnosti 3 077  

mil.m3, přičemž hlavními operátory jsou RWE Transgas a společnosti z portfolia KKCG. Tyto 

společnosti mají také pronajaty kapacity na Slovensku, Rakousku a Německu, což zvyšuje 
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české zásoby o dalších 550 mld.m3.

S českými PZP je pracováno standardně, tj. v létě, kdy jsou suroviny nejlevnější je do 

rezervoárů vháněn plyn a v zimě, kdy je plyn nejdražší, jsou podzemní zásoby čerpány do 

rozvodné sítě (jejím operátorem je v ČR výhradně RWE Transgas Net). V případě nutnosti 

jimi mohou být doplňovány krátkodobé výpadky importu. Nejde tj. o klasické strategické 

zásobníky pro případ skutečné krize, neboť je z nich každoročně čerpáno bez ohledu na 

možné krize kontinuálně v celém topném období od října do dubna. Z toho důvodu na ně 

nelze v případě dlouhodobějšího přerušení energetických dodávek spoléhat jako na primární 

nástroj řešení výpadku. Teoreticky by sice rezervoáry určené pro český trh měly pokrýt až 

30% roční spotřeby hospodářství, ovšem v praxi je část zásob nevyčerpatelná také kvůli 

nutnosti udržet částí plynu nezbytný tlak (jeho výše kolísá mezi 20% a 85% dle typu a 

permeability úložiště).

Budeme-li tedy počítat s tím, že i příští krize přijdou ve stejných obdobích (je 

pravděpodobné, že přijdou) jako dosud, tak při plné zátěži (která znamená kompletní 

zastavení ukrajinských dodávek při velmi nízkých teplotách) zásobníky udrží českou 

ekonomiku při životě po dobu 20-25 dní (optimistické predikce hovoří o 40 dnech do úplného 

vyčerpání zásob). Navíc k 1. lednu by statisticky vzato měly být rezervoáry již z půli 

vyprázdněné. Spolu s tím by v nich měl být mnohem nižší tlak, což dále ztěžuje a prodlužuje 

dobu extrakce. Ovšem vzhledem k tomu, že PZP nejsou v ČR plněny na maximální hladinu, 

existuje stále možnost stávající bezpečnostní rezervy v případě nutnosti mírně zvýšit. 

Poslední variantou vedoucí ke zvýšení českých kapacit mohou být tzv. LNG zásobníky, tj. 

zásobníky na zkapalněný zemní plyn (při teplotě – 163 stupňů a stlačení 1/600 ve vztahu 

k atmosférickému tlaku) a klasické plynojemy (gas holders). Obě varianty však mají natolik 

velká úskalí, že rozhodně nemohou být použity ani jako sekundární záložní zdroje. Zatímco 

plynojemy jsou svojí velikostí do 50000 m3 určeny maximálně ke krátkodobému vyrovnávání 

tlaků v systému (a jako jímka plynu pro koncové uživatele), LNG zásobníky jsou stále 

finančně náročným řešením (náročnějším než je stavba nových podzemních kapacit). Svou 

povahou se tak nehodí jako prostředek substituce výpadku hlavního zdroje, tou je totiž 

v případě segmentu zemního plynu pouze jeho nahrazení záložním zdrojem. Kvůli tomu by 

měl primárním cílem české bezpečnosti v této oblasti zkvalitňování rozvodné sítě a její 

propojení na evropské bázi tak, aby v případě potřeby mohla být ČR zásobována 

z komplementárních regionů. Zároveň jsou cestou vpřed jak dlouhodobé vize v podobě úvah 

o renesanci jaderné energie, tak právě jednodušší a levnější propojky mezi konkrétními 

zeměmi. Obousměrné propojky totiž v případě krize umožní země zásobovat bez nutnosti 

rozboření celého stávajícího systému (viz zásobování Slovenska v lednu 2009).178
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Struktura a predikce české spotřeby zemního plynu
ČR jako taková má velmi 

omezené možnosti 

produkce vlastního 

zemního plynu. Malé 

kapacity skýtají pouze 

Moravské naftové doly, 

kde je plyn jímán v rámci 

přidružené výroby. ČR je 

tak z více než  97% závislá na importu této strategicky důležité surovin z oblastí mimo území 

EU. Struktura českého plynového importu je tak pokryta ze dvou hlavních zdrojů: z prostoru 

bývalého Sovětského svazu ročně odebíráme 6548 mil. m3 a z prostoru norské části 

Severního moře 1829 mil. m3. Snaha alespoň zčásti diverzifikovat zdroje importu zemního 

plynu do ČR byla završena v roce 1997 podpisem smluv s norskými dodavateli Statoil, 

NorskHydroil a Saga Petroleum. Ti se zavázali, že dodávat ČR plyn v ročním objemu do 3 

mld. m3, což v případě nutnosti umožňuje flexibilně zvýšit množství odběru (až do výše 25% 

spotřeby ČR180), 

Výhodou pro českou energetickou 

bezpečnost je dlouhodobá 

stagnace spotřeby zemního plynu. 

Již od roku 1997 se předchozí 

zvyšující se křivka spotřeby 

zastavila (viz tabulka str.88b),

přičemž od začátku nového milénia 

v některých segmentech dokonce 

klesá (především malí odběratelé). 

Důvodem stagnace je zvyšování 

cen v rámci celého sdruženého 

segmentu trhu ropa/plyn na 

světových trzích a efektivnější využívání stávajících kapacit zateplování domů, energetické 

audity vedoucí k efektivnější a hospodárnější spotřebě, plynové kotle s možností změny 

spalování paliv).

Českou spotřebu zemního plynu velmi ovlivňují výkyvy počasí a teplot. Například v topné 

sezóně 2007/8 byla spotřeba v ČR nižší cca o 10% (9794 mld. m3 → 8733 mld. m3) díky 

tomu, že průměrné teploty byly o +3,1% vyšší oproti normálu. 
                                                     
179

Kavina, P., Jira, J., Sivek, M., Some issues related to the energy sources in the Czech Republic, Energy Policy č. 37,  
2009
180 Zaplatilek, J., Gas Industry in the Czech Republic, Ministry of Industry and Trade, www.mpo.cz

Těžba energetických surovin v ČR179

Komodita Jednotky 2003 2004 2005 2006 2007

Černé uhlí 1000t
13,38

2
14,468 12,778 13,017 12,462

Hnědé uhlí 1000t
49,92

0
47,840 48,658 48,915 49,134

Uran t U 458 435 420 383 322

Ropa 1000t 310 299 306 259 240

Zemní plyn 1000m3 131 125 356 148 148

Spotřeba zemního plynu a její meziroční výkyvy v ČR

Meziroční změny Meziroční změny

Rok mil.m
3

mil.m
3

% Rok mil.m
3

mil.m
3

%

1993 6983 314 4,7 2003 9739 197 2,1

1994 6934 -49 -0,7 2004 9691 -48 -0,5

1995 8075 1141 16,4 2005 9562 -129 -1,3

1996 9304 1231 15,2 2006 9269 -193 -3,1

1997 9441 135 1,5 2007 8644 -625 -6,7

1998 9390 -51 -0,5 2008 8685 41 0,47

1999 9427 37 0,4 2009 8161 -724 -8,4

2000 9148 -279 -2,9 2010
1Q

3487

2001 9773 625 6,8

2002 9542 -231 -2,4
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Predikce spotřeby ČR dle MPO do r. 2013 předpokládá postupné zvyšování importu o 0,5-

1,2% ročně, který by měl být založen na extrémně dlouhodobých smlouvách (RWE -

Gazprom - smlouva do r. 2035, VEMEX - Gazprom - smlouva do r. 2012, RWE - Norsko -

smlouva do r.2017 s možností opce). Stávající smlouvy zároveň ČR zaručují možnost 

navýšení dodávek až do roční výše 11, 4 mld. m3. 
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