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Anotace 

 

Diplomová práce „Česká republika a její připojení na nové LNG terminály - posílení 

plynové bezpečnosti“ zkoumá úroveň plynové bezpečnosti ČR. Česká republika je téměř 

stoprocentně závislá na dovozu plynu ze zahraničí. Dominantním dodavatelem je Ruská 

federace, která se na dovozu podílí přibližně 75 %. Z pohledu energetické bezpečnosti je 

vysoká závislost na jednom dodavateli riziková a snahou české vlády by tedy mělo být tento 

stav změnit. Účinným nástrojem na zvýšení plynové bezpečnosti je diverzifikace zdrojů. 

V současné době se v okolních zemích budují nové plynové projekty, které mohou 

ovlivnit energetickou bezpečnost v České republice. Studie zkoumá, jaký dopad budou mít 

tyto projekty na Českou republiku. Jmenovitě se jedná o plynovod Nord Stream a jeho 

českou přípojku Gazela, která propojí severní Německo s Bavorskem přes území ČR (ale 

zároveň bude napojena na českou plynovodní síť) a Severojižní koridor spojující Baltské a 

Jaderské moře plynovou sítí s možností napojení na LNG terminály Świnoujście v Polsku a 

Adria na poloostrově Krk v Chorvatsku. Dále jsou zde dlouhodobé plány na otevření nové 

jižní plynové cesty, která by do Evropy přivedla plyn z Kaspické oblasti. 

 Hlavním cílem práce je prozkoumat reálné možnosti napojení ČR na LNG terminály 

v Polsku a Chorvatsku a jejich využití jako alternativních zdrojů plynu. Dále je zkoumán 

potenciál Severojižního koridoru vedoucího přes ČR a obecně srovnávány možnosti jeho 

využití s plynovodem Nord Stream.  

 Metodologicky se jedná o jedinečnou případovou studii, určitou zajímavostí je, že 

část práce zkoumá postoj vlády ČR k plynové bezpečnosti na základě rozhovorů s odborníky 

z ministerstev. Plynová bezpečnost ČR je ve srovnání s dalšími středo a východoevropskými 

státy na relativně dobré úrovni. Nové projekty mohou tuto bezpečnost ještě posílit, zároveň 

jejich ignorace nebo nevyužití by mohla vést ke zhoršení energetické bezpečnosti ČR.  
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Abstract 
 

Master thesis “Czech Republic and its connection to new LNG terminals - 

strengthening of the gas security” examines the level of gas security in the Czech Republic. 

Dependency of the Czech Republic on gas supplies from foreign countries is almost 100 %. 

Russian federation is dominant supplier with roughly 75 % of the supplies. High dependency 

on one exporter is considered hazardous from energy security perspective. The Czech 

government should strive to change and improve this situation. The diversification is 

considered as a useful tool to improve the gas security. 

Currently there are new gas projects built in neighboring countries, which may 

influence energy security of the Czech Republic. The study researches the impact of these 

new projects on the Czech Republic. Namely we focused on gas pipeline Nord Stream and its 

Czech connection Gazelle, which will connect North Germany and Bavaria through the Czech 

Republic. Second project is gas network called “the North – South Corridor” connecting 

Baltic and Adriatic Sea. The North – South corridor may be potentially linked up to the new 

LNG terminals Świnoujście in Poland or Adria in Croatia. Furthermore, there are long-lasting 

plans to open new “South” gas route from Caspian region to Europe.  

The main goal of this thesis is to explore real possibilities of linking the Czech 

Republic on the LNG terminals in Poland and Croatia. The LNG terminals might become new 

alternative sources of gas supplies. Furthermore, we explored the potential of North – South 

Corridor and generally compared its usage with Nord Stream pipeline.  

Methodologically the thesis is a single case study. Part of the thesis explores the 

position of the Czech government towards gas security. This part is based on author 

interviews with the experts from Ministry of Foreign Affairs and Ministry of Industry and 

Trade. Gas security is on a relatively good level in the Czech Republic in comparison with 

other Central/Eastern European countries. New projects may even strengthen the energy 

security. On the other hand its ignorance or neglecting may worsen the energy security and 

opportunities of the Czech Republic.  
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 Úvod  

 

Energetická bezpečnost je v posledních letech v Evropě živé téma, kterému je 

věnováno dost prostoru. Určitým milníkem se stala plynová krize z ledna roku 2009, která 

ukázala velmi přesvědčivě závislost především východní Evropy na dodávkách ruského plynu. 

Zároveň důrazně připomněla známý fakt, že EU není a nebude energeticky soběstačná. Krize 

rozproudila debatu o potřebě společné energetické bezpečnostní politiky EU, avšak kvůli 

velmi rozdílným zájmům jednotlivých států se nedaří na žádné společné energetické politice 

domluvit. Energetická bezpečnost tak nadále zůstává převážně v kompetencích členských 

států, které se nechtějí vzdát svých suverénních práv ve prospěch Bruselu.  

Ve své diplomové práci se zaměřuji na nové možnosti diverzifikace dodávek plynu pro 

Českou republiku. ČR na svém území těží pouze malé množství plynu a drtivou většinu jej 

musí dovážet ze zahraničí, přičemž dominantním exportérem je Ruská federace. Z hlediska 

energetické bezpečnosti je vysoká závislost na jednom dodavateli riziková. Obecným 

trendem v Evropě je proto diverzifikace zdrojů z důvodu zajištění dlouhodobých stabilních 

dodávek za přijatelné ceny. Česká republika stejně jako další evropské státy považuje 

diverzifikaci za účinný nástroj pro zvýšení své energetické bezpečnosti.  

V posledních letech se začalo realizovat v okolních státech několik projektů, které 

mohou výrazně ovlivnit plynovou bezpečnost ČR. Jmenovitě se jedná o plynovod Nord 

Stream a jeho českou přípojku Gazela a Severojižní koridor spojující Baltské a Jaderské moře 

plynovou sítí s možností napojení na LNG terminály Świnoujście v Polsku a Adria na 

poloostrově Krk v Chorvatsku. Dále jsou zde dlouhodobé plány na otevření nové jižní plynové 

cesty, která by do Evropy přivedla plyn z Kaspické oblasti. Zůstává otázkou, jakým způsobem 

bude moci ČR na nových projektech participovat.  

Tato studie se zabývá možností posílení plynové bezpečnosti napojením České 

republiky na LNG terminály v Polsku a Maďarsku a využitím Severojižního koridoru jako 

bezpečnostního prvku. Studie zároveň podrobně zkoumá přínos ostatních výše zmíněných 

projektů pro Českou republiku.  
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Hypotéza diplomové práce a vymezení výzkumných otázek 

 

Diverzifikace dodávek energií je považována za základní nástroj energetické 

bezpečnosti. Česká republika je do velké míry závislá na jednom dodavateli (Rusku). V 

současné době existují projekty na nové LNG terminály v Chorvatsku a v Polsku (LNG 

terminál se již staví), na které by se Česká republika mohla napojit a tím snížit svoji 

energetickou závislost na dominantním exportérovi. Vybudování nové infrastruktury je 

ovšem ekonomicky velmi nákladné. Zároveň zde existují další projekty, jmenovitě projekt 

Gazela, které zvýší energetickou bezpečnost a které nakonec mohou být uznány za 

dostatečné pro zajištění plynové bezpečnosti ČR.  

Tato studie se pokusí potvrdit hypotézu, že Česká republika považuje plynovou 

bezpečnost za natolik závažnou otázku, že se na nově budované LNG terminály pokusí 

napojit a vybuduje severojižní plynový koridor přes Českou republiku. Ve studii budeme 

zároveň zkoumat překážky ať již technického, ekonomického či politického rázu, které by 

mohly vést k upuštění od plánu výstavby nových plynovodů a napojení se na LNG terminály.  

 

 K potvrzení nebo vyvrácení dané hypotézy budou zodpovězeny následující výzkumné 

otázky: 

 

1) Mohou LNG terminály v Polsku a Chorvatsku skutečně posílit energetickou bezpečnost 

ČR?  

2) Jaké existují překážky, které mohou ohrozit napojení na LNG terminály?  

3) Jaký je postoj vlády k LNG terminálům a jakým způsobem prosazují napojení se na ně a 

jejich využití? 

 

Metodologie 

  

 V podstatě se bude jednat o jedinečnou explanatorní případovou studii1, ve které se 

pokusíme podrobně zanalyzovat energetickou bezpečnost České republiky a jaký dopad na ní 

                                                      
1
 Drulák P. a kol. (2008) s. 29. 
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budou mít nové energetické projekty. Zároveň nás bude ovšem zajímat, jakým způsobem může 

ČR na těchto projektech participovat. První část práce je více deskriptivní zabývající se popisem 

současného stavu, druhá část práce je pak více analytická a do určité míry pracuje s daty z první 

části.  

Práce je postavena na obecně uznávaném názoru, že vysoká závislost na jednom 

dominantním dodavateli je riziková pro zajištění energetické bezpečnosti země. Z této premisy 

studie nadále vychází. Řešením by tedy měla být snaha o snižování závislosti, případně o 

vytváření alternativních zdrojů, tzv. diverzifikace. Budeme zkoumat, jakým způsobem nové 

projekty diverzifikaci České republiky reálně ovlivní a co dalšího s sebou přinesou.  

Dominantním dodavatelem energií pro Českou republiku je Ruská federace. Vztah mezi 

ČR a Ruskem definujeme na základě liberální teorie jako asymetrickou vzájemnou závislost.2 

Vycházíme z definice L. Tichého, který tvrdí, že „asymetrická vzájemná závislost mezi ČR a 

Ruskem je způsobená odkázaností ČR na dovozu ruských nerostných surovin (zejména ropy a 

plynu), která je zdrojem moci (power) a vlivu (influence) Ruska, prosazovaných prostřednictvím 

energetické politiky a má za následek citlivost (sensitivity) a zranitelnost (vulnerability) 

energetické bezpečnosti České republiky“.3 Takto definovaný vztah jsme použili jako výchozí 

stav, na jehož základě zkoumáme, jak jej nové energetické projekty ovlivní.  

Důležitým prvkem naší práce jsou i rozhovory s odborníky, na jejichž základě zkoumáme 

postoj české vlády k energetické bezpečnosti.  

 

Struktura a obsah práce 

 

 V první kapitole je vymezen pojem energetická bezpečnost a jeho historický vývoj. 

Dále se podrobně věnujeme pojetí energetické bezpečnosti v Evropské unii s přesahem 

k environmentálním otázkám a ochraně životního prostředí. Postoj České republiky k 

energetické bezpečnosti je následně analyzován pomocí studia oficiálních vládních 

dokumentů.  

 Druhá kapitola se věnuje podrobnému zhodnocení energetiky ČR. Nejprve je popsán 

energetický mix a dovozní závislost. Dále se již studie zaobírá zemním plynem, tedy otázkou 

odkud je tranzitován, jaké jsou kapacity podzemních zásobníků a vývojem plynové sítě. 

                                                      

2
 Koehane R. Nye J. (2001) s. 8. 

3
 Tichý L. (2010) s. 3. 



8 
 

Důležitá část je prognóza spotřeby zemního plynu, protože ta do velké míry ovlivňuje, jaké 

projekty mají být podporovány. 

 Třetí kapitola se zaměřuje na zhodnocení současné plynové bezpečnosti, zároveň se 

snaží popsat ideální stav. Jedním z nástrojů zlepšení energetické bezpečnosti je liberalizace 

vnitřního trhu EU s energiemi. V kapitole jsou představeny jednotlivé liberalizační kroky EU 

včetně liberalizačních balíčků, zároveň také privatizace a liberalizace českého plynárenství.  

 Ve čtvrté kapitole se krátce věnujeme plynovodní síti ČR. Dále představíme nové 

energetické projekty (Nord Stream a Gazela, Severojižní koridor a LNG terminály). V druhé 

části podrobně analyzujeme dopad jednotlivých projektů na plynovou bezpečnost a jejich 

zhodnocení jako celku.  

 Pátá kapitola je menším exkurzem k zahraničním tématům, která však mají dopad na 

českou plynovou bezpečnost. Německý odklon od jaderné energie způsobí navýšení 

spotřeby plynu a větší poptávku po elektrické energii v EU. Energetická politika Ruska jakožto 

hlavního dodavatele plynu a ropy se České republiky úzce dotýká. Poslední problém se týká 

otevření jižního koridoru a zhodnocení, zda má větší šanci projekt Nabucco nebo South 

Stream.  

 Šestá kapitola se zabývá postojem české vlády k plynové bezpečnosti a novým 

energetickým projektům. Do velké míry je postavena na osobních rozhovorech autora studie 

s odborníky na energetiku z jednotlivých ministerstev. Jejich odpovědi jsou poté 

konfrontovány s předchozími závěry naší studie.  

 Poslední kapitola má za cíl podrobně zodpovědět výzkumné otázky a zhodnotit jaké 

jsou možnosti plynové bezpečnosti České republiky na základě předchozích kapitol. Tato 

kapitola je zároveň i určitým doporučením, jaké projekty jsou pro ČR nejvýhodnější a co od 

nich lze či nelze očekávat.  

Zhodnocení použité literatury a dalších zdrojů 

 

Studie pracuje jak s primárními tak sekundárními prameny. Mezi důležité primární 

prameny v rámci České republiky patří oficiální vládní dokumenty: Aktualizace Státní 

energetické koncepce z února 2010, Bezpečnostní strategie ČR (2011) či Zpráva nezávislé 

expertní komise (tzv. Pačesova zpráva). Další skupinou primárních zdrojů jsou oficiální 

dokumenty Evropské unie: Lisabonská smlouva či jednotlivé „Green papers“. Za primární 
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zdroje lze také považovat oficiální stránky jednotlivých energetických projektů, z nichž jsme 

čerpali informace o stavu stavby či významné technické parametry (Nord Stream, South 

Stream, Nabucco, LNG terminály Świnojuście či Adria). 

Z velkého výčtu sekundárních pramenů je třeba vyzdvihnout několik studií: 

Energetická bezpečnost ČR a budoucnost energetické politiky EU, kterou napsal kolektiv 

autorů pod vedením Filipa Černocha pro potřeby Ministerstva zahraničních věcí. Tato 

obsáhlá SWOT analýza komparuje státy Visegrádské čtyřky (V4) a jejich plynovou 

bezpečnost. Dále potom studii společnosti NET4GAS: Desetiletý plán rozvoje přepravní 

soustavy v České republice 2012-2021 či dokument Energy security of V4 Countries (2011, 

kolektiv autorů, editor Joanna Swiatkowska), který podrobně analyzuje energetickou 

bezpečnost zemí Visegrádské čtyřky. Dále pro naši studii byly velkým přínosem tyto 

monografie: Energetická bezpečnost a mezinárodní politika (2011) Energetická bezpečnost 

ČR a budoucnost energetické politiky EU (Binhack P. Tichý L. 2011 – úplně shodný název se 

studií pro MZV je snad jen náhodný), či The future of natural gas security in the V4 countries 

(2010). Protože se jedná o vysoce aktuální téma, některé problémy ještě nebyly zpracovány 

v žádných studiích. Zde pomohly články ze zavedených tiskovin (E15, Reuters, BBC).  

 Významným zdrojem informací byly rozhovory autora studie s odborníky na 

energetiku z Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zahraničních věcí. Tyto 

rozhovory byly základem pro zkoumání postoje české vlády k energetické bezpečnosti.  

 Některá témata plynové bezpečnosti, například komparace států Visegrádské čtyřky 

(V4) jsou v české odborné literatuře poměrně dobře zpracovaná. Ucelená odborná 

monografie o Severojižním koridoru a srovnání nových energetických projektů zatím chybí. I 

z toho důvodu si myslíme, že je zde prostor pro tuto studii.  
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1. Vymezení energetické bezpečnosti  

1.1. Pojem energetická bezpečnost 

Pojem energetická bezpečnost je v posledních letech velmi často skloňován jak 

v médiích, mezi odbornou veřejností, tak i ve strategických dokumentech jednotlivých států. 

Ne jinak je tomu v případě České republiky, kde je energetika zahrnuta do bezpečnostních 

otázek.  

 Podle mnohých autorů se pojem energetická bezpečnost začal rozšiřovat po Yom 

Kippurské válce a následném prvním ropném šoku v roce 1973. Ačkoliv důležitost 

energetické bezpečnosti si dobře uvědomoval již Winston Churchill, když v roce 1913 

rozhodl, že anglické loďstvo bude využívat nově jako své palivo ropu namísto uhlí. Tím se 

zvýšila rychlost a dojezd lodí, ale zároveň musely být zajištěny nepřerušované dodávky ropy, 

neboť ta se na Britských ostrovech téměř nevyskytovala. Na otázku ohledně zajištění 

energetické bezpečnosti Winston Churchill odpověděl. „Jistota a bezpečnost (dodávek) ropy 

leží jen a pouze v rozmanitosti (zdrojů)“4  

Obecně se dá říci, že v sedmdesátých letech se naplno ukázalo, jak důležité jsou pro 

vyspělé státy nepřerušené dodávky energií a jakou škodu mohou napáchat byť jen 

krátkodobé výpadky. Mezi příklady politiky, která byla ovlivněna energetickou hrozbou, patří 

tzv. Carterova doktrína. Ta byla vydána v návaznosti na druhý ropný šok a invazi Sovětů do 

Afghánistánu americkým prezidentem Jamesem Carterem. Doktrína prohlašuje oblast 

Perského zálivu za klíčovou pro americkou národní bezpečnost, a Spojené státy jsou nadále 

připraveny použít vojenskou sílu proti komukoliv, kdo v této oblasti ohrozí jejich národní 

zájmy.5 Carterova doktrína ovlivnila americký přístup k oblasti Blízkého východu a je součástí 

americké energetické bezpečnosti.  

 Jak je obecně známo, energie jsou základní podmínkou ekonomického růstu. Veškeré 

hospodářství států je závislé na energiích (průmyslová výroba, doprava, zemědělství atd.), a 

proto je vitálním zájmem každého státu zajistit dostatek dodávek. Navíc existuje přímá 

souvislost mezi hospodářským růstem a rostoucí spotřebou energií. Tento jev můžeme nyní 

dobře pozorovat u rozvíjejících se ekonomik a jejich vyšších nároků na dodávky surovin, což 

dále ovlivňuje celkovou světovou poptávku.  

                                                      

4 „Safety and certainty in oil lie in variety and variety alone.” Yergin D. (2006) s. 69. 
5
 Pečenka M. (1999) s. 76 
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Koncept energetické bezpečnosti se v průběhu let vyvíjel a rozšiřoval do dalších 

okruhů podobně jako jiná odvětví bezpečnostních studií. Původně byl chápán pouze jako 

kontrola primárních zdrojů. „(Nyní hovoříme) o posunu k širšímu konceptu bezpečnosti 

oproti 70. letům 20. století, kdy v energetických přístupech jednotlivých států dominovaly 

prakticky jen kvantitativní aspekty. Přechod od užšího pojetí zdrojové bezpečnosti k širšímu, 

reflektující i kvalitativní hlediska, je spojen s koncem studené války a navázáním bližší 

spolupráce v postbipolárním světě.“6 V současnosti je energetická bezpečnost nejčastěji 

definována s odkazem na Daniela Yergina jako „dostupnost dostatečného množství 

energetických dodávek za přijatelnou cenu“7, s poznámkou, že pro každou zemi mohou tyto 

podmínky znamenat něco poněkud rozdílného. Na této formulaci je i založena ve světě 

obecně přijímaná definice IEA (International Energy Agency): „nepřerušovaná dostupnost za 

přijatelné ceny při respektování environmentálních aspektů.“8 Environmentální otázky jsou 

čím dál těsněji spojovány s energetickou bezpečností, což je nejsilněji znát v Evropské unii.   

 Téměř žádný vyspělý stát dnes již není plně energeticky soběstačný a musí některé 

energie dovážet. Tím vzrostla vzájemná závislost mezi exportéry a importéry. Je na místě 

mluvit o vzájemné závislosti, protože výpadek dodávek surovin může být pro importující stát 

stejně zdrcující jako výpadek financí plynoucích do státních kas exportujících států. 

 Dalším faktorem ovlivňujícím energetickou bezpečnost je vzrůstající poptávka po 

surovinách. Ta je již delší dobu poháněna rychle se rozvíjejícími ekonomikami převážně v jižní 

a jihovýchodní Asii (nejvíce Čína a Indie) ale i dalšími státy, například Brazílií v Latinské 

Americe. V těchto státech roste rychle spotřeba energií spolu s hospodářským růstem, což 

celosvětově vede k vyšší poptávce a vyšší ceně energií. Při nedostatku surovin na světových 

trzích může dojít ke skokovému zvýšení cen až do neúnosných výšek, jako jsme zažili 

například u ropy v roce 2008. Vyšší cena surovin nemusí znamenat automaticky hrozbu pro 

bohatší státy. Chudé státy jsou ovšem na zvýšení cen mnohem náchylnější. Vyšší ceny energií 

zvednou ceny všech ostatních komodit včetně potravin, což může ve slabších ekonomikách 

vést k hlubší krizi.  

                                                      
6
 Kučerová, I. (2008) s. 1 

7
 Yergin, D. (2006) s. 70. 

8
 cit: „the uninterrupted physical availability at a price which is affordable, while respecting environment 

concens“ IEA (nedatováno) Energy security přístup: 
 http://www.iea.org/subjectqueries/keyresult.asp?KEYWORD_ID=4103 (18.4.2012). 

http://www.iea.org/subjectqueries/keyresult.asp?KEYWORD_ID=4103
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 Za účinný nástroj pro zvýšení energetické bezpečnosti považuje většina států 

diverzifikaci. Exportéři se snaží rozšířit počet zemí, do kterých mohou vyvážet, a importéři 

diverzifikují přepravní cesty a snaží se zajistit více států, od kterých mohou energie odebírat. 

Zároveň je snahou většiny států mít rozvrstvený primární energetický mix. Přílišná závislost 

na jednom zdroji se totiž ukazuje jako potenciálně dosti nebezpečná, pokud stát nemá 

dostatek vlastních zásob, a ani v takovém případě to není ideální pro ekonomiku.  

 

1.2. Energetická bezpečnost v Evropské unii 

 

 Evropská unie pojímá energetickou bezpečnost jako široký koncept, ve kterém není 

zahrnuta pouze formule „dostatek dodávek za přijatelné ceny“, ale i různé environmentální 

aspekty, snaha o nezvyšování dovozní závislosti a udržení konkurenceschopnosti. Formování 

energetické politiky EU ovlivnilo několik klíčových dokumentů. V roce 2000 byla vydána 

Zelená kniha „K evropské strategii pro bezpečnost energetických dodávek“9, ve které je 

zmiňován problém zajištění dodávek a energetické závislosti EU. Jako účinný nástroj proti 

tomu je navrhnuto vytvoření společného energetického trhu. Následovala Zelená kniha 

z roku 200610, která se zabývá třemi hlavními cíli: udržitelnost, konkurenceschopnost a 

zabezpečení dodávek. Tento dokument je základem pro současné směřování energetické 

politiky EU. Cílem je, aby EU investovala do nové infrastruktury, podporovala zelené 

technologie, vytvořila funkční vnitřní trh s energiemi a stala se nejkonkurenceschopnějším 

prostředím na světě. O rok později vyšel akční plán, ve kterém se Evropská unie zavázala 

splnit tzv. cíle 20-20-20, což je velice ambiciózní projekt (viz níže). Poslední důležitý 

dokument vyšel v roce 2010 s názvem Evropa 2020, který do sebe implementoval předchozí 

výše zmíněné návrhy.11  

 Energetická politika EU se v Lisabonské smlouvě skrývá pod hlavou XXI.12 Pravomoci 

v této oblasti jsou rozděleny mezi členské státy a instituce EU, ale zatím se nedaří vytvořit 

                                                      

9
 Evropská komise (2000): Green paper - Towards a European strategy for the security of energy supply, 

přístup:  http://ec.europa.eu/energy/green-paper-energy-supply/doc/green_paper_energy_supply_en.pdf 
(5.4.2012). 
10

 Evropská komise (2006): Green paper -  A European Strategy for Sustainable, Competitive and Secure Energy, 
přístup:  http://europa.eu/documents/comm/green_papers/pdf/com2006_105_en.pdf (5.4.2012). 
11

 Kolektiv autorů (2011) s. 77. 
12 Evropská unie (2010) Lisabonská smlouva_plné znění s. C306/88, přístup: 

http://ec.europa.eu/energy/green-paper-energy-supply/doc/green_paper_energy_supply_en.pdf
http://europa.eu/documents/comm/green_papers/pdf/com2006_105_en.pdf
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fungující společnou energetickou politiku. Je to způsobeno více důvody. Členské státy 

považují energetiku za důležitou oblast fungování státu a nechtějí se vzdát v této oblasti své 

suverenity ve prospěch Unie. Dále chybí dostatečná infrastruktura, která by propojovala 

jednotlivé státy, navíc státy se velmi liší ve svých energetických mixech a prioritách. Velké 

rozdíly jsou také mezi starými a novými členskými státy, například ve vnímání Ruska jako 

obchodního partnera, ale i v rozdílných energetických cílech. V Lisabonské smlouvě je jasně 

vymezeno, že složení energetických mixů je v kompetenci jednotlivých států. Zatímco Unie 

má na starosti podporu vytváření jednotného trhu, rozvoje infrastruktury a propojování 

energetických sítí či zvyšování energetické účinnosti. Zajímavostí je tzv. klauzule solidarity, 

která říká, že státy by si měly v případě krize navzájem pomoci, jak nejlépe dovedou. Ovšem 

celá formulace je poněkud vágní, proto bude záležet na budoucím výkladu, a jak k ní 

jednotlivé státy přistoupí.13 

Pokud bychom měli shrnout hlavní priority energetické politiky a bezpečnosti EU, byly by 

to14:  

a) Snížení energetické spotřeby a zvýšení efektivity 

 b) Zvýšení konkurenceschopnosti trhů a jejich vzájemná integrace 

 c) Zajištění stabilních dodávek a ochrana spotřebitelů 

 d) Vývoj nových technologií a inovací 

 e) Prohlubování vztahů se sousedními a dodavatelskými státy 

1.2.1. EU 20-20-20 targets 

 Ambiciózní projekt naplnění evropských cílů 20-20-20 je v textu často zmiňován, 

proto je vhodné mu věnovat několik vět. Byl představen v akčním plánu z roku 2007 a 

členské státy se v něm zavázaly do roku 2020 splnit tyto podmínky:15 

1) Snížení emisí CO2 o 20% oproti roku 1990. V případě, že se k tomuto projektu 

připojí i ostatní globální znečišťovatelé, pak dokonce o 30 %. 

2) Zvýšit podíl obnovitelných zdrojů v primárním energetickém mixu na 20 %. Zde je 

třeba podotknout, že 20 % je průměr pro celou EU. Jednotlivé státy mají různá 

                                                                                                                                                                      

 http://www.consilium.europa.eu/treaty-of-lisbon.aspx?lang=cs (18.4.2012). 
13

 Binhack, P., Tichý L. (2011) s. 39.  
14

 Kolektiv autorů (2011) s. 78. 
15

 Evropská komise (2010) Green paper – Energy 2020, s. 4, přístup:  
http://ec.europa.eu/energy/publications/doc/2011_energy2020_en.pdf  (5.4.2012). 

http://www.consilium.europa.eu/treaty-of-lisbon.aspx?lang=cs
http://ec.europa.eu/energy/publications/doc/2011_energy2020_en.pdf
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kritéria dle jejich geografických a dalších podmínek. Česká republika se zavázala 

navýšit podíl obnovitelných zdrojů na 13 % primárního mixu 

3) Zvýšení energetické efektivity o 20 % oproti roku 1990 

Není zatím jasné, jestli se těchto cílů podaří dosáhnout, když se Evropa zmítá v hospodářské 

krizi s nejasným koncem a mnohé státy se bojí ztráty konkurenceschopnosti.  

1.3. Energetická bezpečnost a Česká republika 

 

„Dostupná, bezpečná a cenově přijatelná energie je jednou ze základních podmínek 

pro samu existenci demokratické společnosti. Fungující energetický sektor je proto základní 

podmínkou bezpečnosti státu“.16 Těmito slovy je uvedena Aktualizace Státní energetické 

koncepce z roku 2010 a jde de facto o parafrázi výše uvedené Yerginovy definice. Česká 

republika není energeticky soběstačná a nemá ani předpoklady, aby někdy v budoucnu byla. 

Z primárních surovin se zde nachází pouze větší množství uhlí, případně uranu. Těžba uranu 

byla sice v roce 2008 prodloužena na dobu neurčitou, ale ČR nevlastní výrobní technologie 

na jeho obohacování, a proto musí palivové články do jaderných elektráren dovážet. Palivové 

články se ovšem dají nakupovat na mnoho let dopředu a existuje více výrobců. Z toho 

důvodu se závislost na jejich dovozu nejeví tolik problematická jako v případě fosilních 

paliv.17   

ČR nemá přístup k moři, což sebou přináší určité omezení ve způsobu dopravy 

surovin. Ropa a zemní plyn se tak dá přepravovat nejlépe prostřednictvím mezistátních 

produktovodů 

Energetická bezpečnost není novým fenoménem v České republice, což dokládá 

úspěšná diverzifikační snaha českých vlád z poloviny devadesátých let, kdy se ČR napojila na 

západní trhy s plynem a ropou. V posledních letech se ovšem stala opět aktuálním tématem 

z důvodu opakovaného omezování ruských dodávek plynu do Evropské unie. Určitým 

zlomem byl rok 2007, kdy Rusko kvůli sporům s Ukrajinou, jakožto tranzitní zemí, dodávky 

přerušilo, a poté lednová krize 2009, kdy byly dodávky opět kvůli sporům Ruska a Ukrajiny 

                                                      
16

 MPO (2010) Aktualizace státní energetické koncepce České republiky, str. 3. 
17

 Ústav jaderného výzkumu (nedatováno) Fakta a mýty o jaderné energetice, přístup: 
 http://www.ujv.cz/web/ujv/fakta-a-myty-o-jaderne-energetice (3.4.2012). 

http://www.ujv.cz/web/ujv/fakta-a-myty-o-jaderne-energetice
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ohledně platby za plyn přerušeny. Lednová krize již silně postihla některé státy EU, například 

Slovensko. 

Dalším důležitým vládním dokumentem je Bezpečnostní strategie, jejíž poslední 

aktualizace je z roku 2011, a i v tomto dokumentu je energetické bezpečnosti věnováno 

poměrně dost prostoru. Mezi strategické zájmy patří: „zajištění energetické, surovinové a 

potravinové bezpečnosti ČR a adekvátní úrovně strategických rezerv.“18 Přerušení dodávek 

strategických surovin nebo energií je dále v dokumentu označeno za jednu z hrozeb. Autoři 

dokumentu přímo tvrdí, že soutěžení o energetické suroviny se stalo nedílnou součástí 

mezinárodních vztahů a zajištění dostatku diverzifikovaných zdrojů energie je jedním 

z hlavních bezpečnostních cílů. „Rostoucí závislost na dostupnosti přírodních zdrojů a 

zintenzivňující se globální soutěž v zajištění přístupu ke strategickým surovinám a energiím 

zvyšují význam ochrany kritické infrastruktury a především prostředků přepravy 

strategických surovin, které se vyznačují vysokou mírou zranitelnosti případnými státními i 

nestátními aktéry. Trend zneužívání pozice výhradního dodavatele těchto surovin či tranzitní 

země k prosazení vlastních politických a bezpečnostních zájmů má dopad i na zajištění 

základních potřeb ČR a lze jej označit za asymetrickou hrozbu strategické povahy… funkčnost 

energetické infrastruktury je ohrožována jak politickými tlaky, tak hrozbami s kriminální 

podstatou. Příkladem těchto ohrožení jsou politicky motivované manipulace s dodávkami 

strategických surovin.“19 V dokumentu je přímo vyjádřena obava ze zneužití postavení 

výhradního dodavatele a doporučuje diverzifikaci zdrojů. Pokud dokument porovnáme 

s minulou bezpečnostní strategií z roku 2003 je vidět změna ve vnímání hrozeb, protože 

v dokumentu z roku 2003 není energetická bezpečnost téměř zmíněna. 20 Současná 

bezpečnostní strategie ČR řadí mezi nové hrozby například ohrožení kritické infrastruktury, 

přerušení dodávek surovin či přílišnou závislost na jednom dodavateli. 

Při prostudování současných dokumentů je tedy jasně patrné, že Česká republika 

usiluje o zaručení energetické bezpečnosti, kterou považuje za důležitou součást bezpečnosti 

našeho státu. Za nejlepší nástroj ke zvýšení energetické bezpečnosti je pokládána lepší 

                                                      
18

 MZV (2011): Bezpečnostní strategie ČR, s. 6. 
19

 MZV (2011): Bezpečnostní strategie ČR, s. 8.   
20

 MZV (2003) Bezpečnostní strategie ČR 2003. 
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diverzifikace, což koresponduje s úsilím v celé Evropské unii. Diverzifikaci můžeme rozdělit 

na21: 

1) Diverzifikaci energetického mixu 

2) Diverzifikaci zdrojů (odkud se suroviny odebírají) 

3) Diverzifikaci přepravních tras 

  Vyšší diverzifikace je tedy považována za jeden z klíčových nástrojů.  

 

1.4. Dílčí závěr 

 

Rozšiřování energetické bezpečnosti do současného komplexního stavu s sebou nese 

několik zvláštností. Diverzifikace je oprávněně považována za základní kámen energetické 

bezpečnosti. V tom se shodne naprostá většina autorů. Nové environmentální aspekty 

ovšem energetickou bezpečnost do určité míry podvazují. Nejvýrazněji je to vidět právě na 

příkladu Evropské unie, která klade velký důraz na ochranu životního prostředí.  

Ačkoliv autoři této studie souhlasí s klimaticko-energetickými balíčky, je třeba si 

uvědomit, že některé kroky zatíží energetickou bezpečnost jednotlivých států. Nemožnost 

využívat například domácích zásob uhlí (z důvodu vysoké uhlíkové stopy, což jde proti 

závazkům 20-20-20), zvyšuje závislost na okolních státech a tím klade větší nároky na 

energetickou bezpečnost. Podobným příkladem je odklon Německa od jádra, který 

bezesporu způsobí navýšení německé dovozní závislosti.  

Česká republika, která se plánuje také méně spoléhat na domácí zásoby uhlí, by měla 

podporovat diverzifikaci. Z toho důvodu se snaha o napojení na LNG terminály v Polsku a 

Chorvatsku jeví jako správná volba.   

 

  

                                                      
21

 Kolektiv autorů (2011) s. 42. 
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2. Energetická situace v České republice 

2.1. Energetický mix 

 

Před tím, než se budeme moci pustit do hlubší analýzy plynové bezpečnosti České 

republiky, je třeba stručně popsat energetický mix ČR.  

V roce 2009 se na primárním energetickém mixu (PEM)22 podílela tuhá paliva 

(převážně uhlí) 41 %. Česká republika je tradičně orientována na tuhá paliva, což je 

způsobeno tím, že jsou zde poměrně velké zásoby uhlí. Přílišná závislost na jednom zdroji je 

ovšem nežádoucí a pokračujícím trendem je postupné snižování podílu uhlí na PEM. V roce 

1995 se tuhá paliva podílela na PEM téměř 60 %. Uhlí je tradičně využíváno především 

v elektrárnách, teplárnách a hutnictví. Pokles spotřeby uhlí o 15 % během posledních 

patnácti let je mimo jiné způsoben novým přístupem k ochraně přírody. Těžba uhlí byla 

postupně omezována a doly zavírány. Navíc se ČR zavázala snížit výrazně emise CO2 v rámci 

evropské legislativy (20-20-20 targets) a uhelné elektrárny patří mezi velké znečišťovatele.   

Kapalná paliva (ropa) se na PEM podílejí 22 %. Za posledních 15 let došlo k  mírnému 

nárůstu přibližně o 4 %. Využívají se nejvíce v dopravě. Ačkoliv narůstá počet automobilů 

v ČR, jejich spotřeba díky vývoji motorů klesá. I z toho důvodu nebyl nárůst ropy na PEM tak 

markantní. Dlouhodobě se zvyšující ceny pohonných hmot navíc v budoucnu mohou vést 

k preferování alternativních paliv.    

Plynná paliva (převážně zemní plyn) se podílí na PEM 17,5 %. Jejich podíl se 

v minulých letech příliš neměnil. V 90. letech došlo k masivní plynofikaci měst, což vedlo 

k nárůstu přibližně z 6 mld. m3 na 9 mld. m3, ale od té doby spotřeba jen mírně kolísala.23 

Zemní plyn se využívá hlavně k vytápění domácností, dále pak v průmyslu, a jeho spotřeba 

tak do velké míry závisí na průběhu zimních měsíců. V blízké budoucnosti se plánuje 

vybudování několika paroplynových elektráren, které pravděpodobně navýší spotřebu 

(podrobněji rozebráno níže).  

Jaderné elektrárny přispívají do PEM přibližně 16,5 %. Zde došlo za posledních 15 let 

k velkému nárůstu díky zavedení do provozu jaderné elektrárny Temelín. Zbylých 5 % pak 

                                                      

22
 Primární energetický mix je složení veškerých palivoenergetických surovin, které daná země spotřebuje 

23
 Spotřeba zemního plynu v ČR, přístup:  http://zemniplyn.cz/doprava/default.htm#sp (3.4.2012) 

http://zemniplyn.cz/doprava/default.htm#sp
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tvoří obnovitelné zdroje energie (hydroelektrárny, biomasa, solární panely či větrné 

elektrárny).24  

Česká republika má vysokou energetickou náročnost. Zjednodušeně to znamená, že 

spotřebuje více energie na vytvoření jednotky HDP než jiné státy EU. V rámci EU byla v roce 

2006 na čtvrtém místě od konce. Hůře na tom byla jen Belgie, Rumunsko a Slovensko. Tento 

údaj je ovšem do určité míry ovlivněn tradičním průmyslovým zaměřením ČR. I s 

přihlédnutím k průmyslovému zaměření je ovšem energetická náročnost příliš vysoká a je 

zde prostor k velkým úsporám, který zatím nebyl využit.25 

 

Graf 1: Primární energetický mix (2009) 

 

Zdroj: Autor, data: MPO 

 

Z výše popsaných dat plyne, že energetický mix České republiky je poměrně pestrý. 

Žádná jeho složka již nepřesahuje 50 %, jak tomu bylo v minulosti. Závislost na uhlí je ovšem 

stále dosti vysoká. Podle některých vědců je jednou ze zásad energetické bezpečnosti, aby 

žádný zdroj v energetickém mixu nebyl zastoupen více jak 1/3, což ČR zatím nesplňuje. Dle 

prognózy Státní energetické koncepce (SEK) by toho ovšem mělo být dosaženo již před 

rokem 2030.26 Vysoká závislost na tuhých palivech je samozřejmě do velké míry ovlivněna 

                                                      
24

 MPO (2010) Primární energetické zdroje 1995-2010, přístup: http://www.mpo.cz/dokument57026.html 
(3.4.2012). 
25

 MPO (2010) Aktualizace státní energetické koncepce České republiky, s. 17. 
26

 MPO (2010) Aktualizace státní energetické koncepce České republiky, s. 91. 
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http://www.mpo.cz/dokument57026.html


19 
 

historickým vývojem. Pokles využívání tuhých paliv by měl být v budoucnu vyrovnán 

nárůstem OZE, jaderné energie a případně plynnými palivy.  

2.1.1. Dovozní závislost 

 

Závislost na dovážených energetických surovinách je v České republice relativně nízká 

oproti průměru Evropské unie. Udává se pouhých 35 % oproti více než 50 % v rámci EU.  To 

je opět dáno soběstačností v tuhých palivech. V různých publikacích se udávají rozdílné údaje 

o závislosti na dovážených surovinách. Odlišnosti jsou zaviněny nejednotným způsobem 

v počítání a rozdílnou metodologií. Evropský statistický úřad (Eurostat) například považuje 

jaderné elektrárny i v případě, že je do nich importován uran ze zahraničí, za domácí zdroj. 

Při užití této metodologie je energetická závislost v ČR pouze 28 %. Díky tomu se v rámci EU 

řadíme mezi nejsoběstačnější státy.27 Ovšem budoucí prognózy jsou spíše nepříznivé a je 

možné, že se do roku 2030 závislost na dovozu vyšplhá k 65 %. Záleží na více faktorech, 

například zda-li budou prolomeny těžební limity či zvýšena kapacita jaderných zařízení).28 

2.2. ČR a zemní plyn 

 

Jak bylo zmíněno výše, plyn se na PEM podílí přibližně 17 % a téměř všechen se musí 

do ČR dovážet. Nacházejí se zde pouze velmi malé zásoby, a to v oblasti jižní Moravy. Těžba 

se pohybuje pod 100 mil m3 a na celkové spotřebě se podílí pouze 1 %.29 Celková roční 

spotřeba byla v roce 2010 8,9 mld. m3 a obecně se pohybuje každoročně mezi 8 – 9 mld. 

m3.30  

Česká republika je téměř stoprocentně závislá na dovozu plynu, ačkoliv se zde začal 

těžit již v roce 1901 na Hodonínsku na jižní Moravě. Po válce, roku 1947 byl vybudován první 

dálkový plynovod spojující Most s Prahou, což znamenalo určitý mezník pro československý 

plynárenský sektor. O dvacet let později, v roce 1967 byl dostavěn plynovod Bratrství ze SSSR 

a začal do tehdejšího Československa proudit sovětský plyn. O pět let později se ČSSR stala 

tranzitní zemí a dodávala plyn do Východního Německa. Následující rok (1973) začal plyn 

                                                      
27

 Swiatkowska J. a kol. (2011) s. 36. 
28

 Dančák B., Závěšický J. (2007) s. 51. 
29

 Spotřeba zemního plynu v ČR, přístup:  http://zemniplyn.cz/doprava/default.htm#sp (3.4.2012). 
30

 Česká plynárenská unie, přístup: http://www.cpu.cz/tiskove-zpravy/1869-3 (3.4.2012). 

http://zemniplyn.cz/doprava/default.htm#sp
http://www.cpu.cz/tiskove-zpravy/1869-3
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proudit ze Sovětského svazu do západní Evropy (Západního Německa).31 Navázání 

hospodářské spolupráce mezi Východem a Západem bylo součástí hlubšího oteplování mezi 

oběma bloky, tzv. politika détente. Až do roku 1989, kdy byla ČSSR silně ekonomicky a 

politicky svázaná se Sovětským svazem, nebyla otázka importu plynu nijak problematická. 

V rámci RVHP fungovaly poměrně stabilní dodávky a energetická bezpečnost nebyla 

aktuální.32 

Rozpad Sovětského svazu a celého východního bloku s sebou přinesl určité změny. 

Mezi Ruskem a jeho západními odběrateli vznikly nové tranzitní státy, které již nebyly plně 

podřízeny diktátu Moskvy. Během Jelcinovy vlády (1991 – 1999) byly vztahy mezi tranzitními 

zeměmi a Ruskem ještě v pořádku, ale po nástupu Vladimíra Putina do funkce prezidenta 

v roce 2000 začalo docházet k velkým neshodám ohledně cen za plyn a za tranzitní poplatky, 

které vyvrcholily opakovaným přerušením dodávek plynu. To koresponduje s novou 

ambicióznější zahraniční politikou Ruska, které začalo využívat energetických zásob 

k prosazování svých politických cílů. 

Česká republika byla až do roku 1997 plně závislá na ruských dodávkách. Ačkoliv v té 

době ještě nebyla otázka energetické bezpečnosti tolik aktuální, vláda ČR v roce 1996 

rozhodla o nutnosti diverzifikace dodávek plynu. Toto rozhodnutí sledoval ruský státní 

podnik mající monopol na transport plynu do Evropy Gazprom s velkou nelibostí a snažil se 

silně lobbovat proti uzavření smlouvy na dodávky s Norskem. Jako jednu z alternativ 

prosazoval uzavření smlouvy mezi Českou republikou a některou západoevropskou 

společností o dodávkách plynu, čímž by došlo sice k diverzifikaci, ale stále by se jednalo o 

ruský plyn. Nakonec byl uzavřen mezi českými společnostmi ČPP a Transgas a norským 

konsorciem firem Statoil, Norsk Hydro a Saga Petroleum dvacetiletý kontrakt na dodávku 53 

mld. m3 plynu. Smlouva byla podepsána 14. dubna a 1. května 1997 do Čech začal proudit 

norský plyn.33  

Smlouva s Norskem, která snížila závislost ČR na jednom dodavateli, se v následujících 

letech ukázala jako velmi užitečný krok. V současnosti je z Norska exportováno přibližně 22 % 

zemního plynu a z Ruska 78 %. Kapacity jsou takové, že by z Norska mohlo proudit přibližně 

                                                      
31

 Schirillo S. (2006) s. 3. 
32

 Historie plynárenství, přístup: http://zemniplyn.cz/historie/default.htm (3.4.2012). 
33

 Strašíková Lucie (2009) Norský plyn má Česko od roku 1997, přístup: http://www.ct24.cz/ekonomika/41121-
norsky-plyn-ma-cesko-od-roku-1997/  (10.4.2012) 

http://zemniplyn.cz/historie/default.htm
http://www.ct24.cz/ekonomika/41121-norsky-plyn-ma-cesko-od-roku-1997/
http://www.ct24.cz/ekonomika/41121-norsky-plyn-ma-cesko-od-roku-1997/
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až 30 % v případě nouze. Na evropském trhu s plynem došlo v posledních letech k určité 

liberalizaci. Z toho důvodu je do ČR ve skutečnosti dodáván za normálních podmínek ruský 

plyn (nakoupený na německé burze) plynovodem z Berlína přes hraniční předávací stanici na 

Hoře Sv. Kateřiny.  

Norský plyn fakticky do Čech nikdy nedorazil. Proudí pouze na sever Německa, kde je 

swapován za ruský plyn. Za normálních okolností tak většina plynu teče stejně přes předávací 

stanici Lanžhot. Norský plyn do ČR nedorazil ani během lednové krize 2009. V době krize do 

Čech proudil ruský plyn přes polský plynovod Jamal a Horu sv. Kateřiny. Swapování plynu je 

výhodné pro všechny strany, protože norský plyn má trochu jiné složení a při míšení by 

docházelo k tepelným ztrátám, navíc jsou tímto zkráceny tranzitní vzdálenosti.34 Během 

lednové krize 2009 byla ČR díky technologii „reverse flow“ vybudované na některých 

plynovodech schopná posílat plyn zpětným chodem na Slovensko.35 Slováci měli ovšem 

problém, protože ten plyn poté nebyli schopni dopravit ze západu na východ.  

Ačkoliv do ČR norský plyn reálně neteče, je to velmi důležitý diverzifikační a 

bezpečnostní prvek. Kdyby opravdu došlo k dlouhodobému ruskému výpadku, tak by na něj 

Česká republika měla samozřejmě nárok.  

 

2.2.1. Podzemní zásobníky plynu 

 

Klíčovým bezpečnostním prvkem jsou podzemní zásobníky plynu (PZP). Ty slouží 

především k sezónnímu vyrovnávání vyšší spotřeby plynu v zimním období těžbou ze 

zásobníků, kam je plyn vtláčen v letním období při nižší spotřebě. Zároveň slouží k pokrytí 

nečekaných nárůstů ve spotřebě, kdy je potřeba rychle dodat další plyn. Z bezpečnostního 

hlediska fungují jako záloha v případě dlouhodobějšího výpadku dodávek.36 Česká republika 

patří kapacitou zásobníků ke špici Evropské unie. Jsou schopny pokrýt až 1/3 roční spotřeby 

celé ČR (přibližně 3 mld. m3)37 a v případě nouze by měly poskytovat dostatek zásob na 60 

mrazivých dnů. Státní energetická koncepce navíc plánuje v blízké budoucnosti postavení 

                                                      
34

 Osobní rozhovor s M. Marešem, 26.4.2012. 
35

 Černoch F. a kol. (2010) s. 13 – 14.  
36

 NET4GAS (2011) Desetiletý plán rozvoje přepravní soustavy v České republice 2012-2021, s. 16. 
37

 MPO (2010) Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2009, s. 50. 
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nových zásobníků a navýšení kapacity až na 40 % roční spotřeby.38 Tyto projekty by mohly 

být částečně financovány prostřednictvím fondů Evropské unie.  

V současné době se nachází na území ČR 8 těchto zásobníků. 6 z nich vlastní firma 

RWE Gas Storage (viz mapa č. 1). Další vlastní firma MND Gas Storage. Poslední z nich, který 

se nachází v Dolních Bojanovicích vlastní firma SPP Bohemia, ale tento zásobník je určen pro 

potřeby Slovenska. V rámci energetické bezpečnosti je považováno za určitý problém, že stát 

není vlastníkem žádného ze zásobníků.  

 

Mapa 1: Podzemní zásobníky plynu - RWE 

 

 

Zdroj: RWE Gas Storage 

 

2.3. Prognóza vývoje spotřeby zemního plynu 

 

 Zemní plyn patří mezi paliva poměrně šetrná k životnímu prostředí, protože při jeho 

spalování vzniká relativně málo emisí CO2. Státy EU se v roce 2007 zavázaly ke snížení emisí 

CO2 o 20 % oproti roku 1990 v rámci tzv. „20-20-20 Targets“.39 Z toho důvodu se dá 

předpokládat, že k naplnění tohoto cíle může vzrůst spotřeba zemního plynu. V ČR se zemní 

plyn na primárním mixu podílí menším dílem, než je průměr EU (17% oproti 25 %). 

                                                      
38

 MPO (2010) Aktualizace státní energetické koncepce České republiky, s. 35. 
39

 Evropská komise (2010) The EU climate and energy package, přístup: 
 http://ec.europa.eu/clima/policies/package/index_en.htm (10.4.2012). 

http://ec.europa.eu/clima/policies/package/index_en.htm
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 Podle různých prognóz se předpokládá, že spotřeba zemního plynu v ČR bude 

postupně narůstat, ale relativně mírným tempem. Energetický regulační úřad vypracoval 

studii zabývající se spotřebou v následujících deseti letech do roku 2021. Studie počítá 

s mírným nárůstem spotřeby, která v roce 2021 dosáhne 10, 3 mld. m3.40 Společnost 

NET4GAS vypracovala vlastní studii, ve které vycházela z tzv. nejhoršího scénáře. Do svých 

statistik započítala všechny rozpracované a plánované projekty, které mohou spotřebu 

ovlivnit. Ve svých výpočtech došla k závěrům, že v případě, pokud se realizují projekty na 

paroplynové elektrárny, spotřeba v roce 2021 dosáhne 11,4 mld. m3. Spotřeba bez 

paroplynových elektráren stoupne pouze na 9,4 mld. m3.41 Ani státní energetická koncepce 

nepočítá s žádnými rapidními změnami. Podle jejich výhledu se v roce 2030 bude zemní plyn 

na PEM podílet 20 %.  

 

2.4. Dílčí závěr 

 

Energetický mix ČR je docela vyvážený. Určitým specifikem je vyšší závislost na uhlí, 

která má ovšem klesající tendenci. Poptávka po uhlí je z většiny kryta z domácích zásob. 

Z toho důvodu patří Česká republika v rámci Evropské unie mezi energeticky 

nejsoběstačnější země. Z této charakteristiky ovšem plyne určité riziko. Pokles využívání uhlí 

(ať už kvůli strategii 20-20-20 či z důvodu vyčerpání zásob a neprolomení těžebních limitů) 

s sebou nese zvýšení dovozní závislosti ČR, protože tento výpadek bude muset být 

kompenzován. Je tedy pravděpodobné, že závislost na dodávkách energií ze zahraničí bude 

vzrůstat.  

 Je zřejmé, že poptávka po plynu tím pádem poroste, sice relativně pozvolna, ale 

spotřeba se bude zvyšovat. Určitou neznámou zůstává, do jaké míry budou podporovány a 

budovány paroplynové elektrárny, které spotřebu zemního plynu do velké míry ovlivní. 

 Poptávka po plynu ovšem poroste nejenom v Evropě, ale i globálně. Zajistit si 

dostatek diverzifikovaných zdrojů by tedy mělo být primárním cílem každého státu. Česká 

                                                      
40

 Energetický regulační úřad (nedatováno) Prognóza dodávek a spotřeby zemního plynu v ČR v letech 2012-
2021, přístup: http://www.eru.cz/user_data/files/plyn/40_statistika/prognoza/Desetileta%20prognoza.pdf 
(10.4.2012). 
41

 NET4GAS (2011) Desetiletý plán rozvoje přepravní soustavy v České republice 2012-2021, s. 18. 

http://www.eru.cz/user_data/files/plyn/40_statistika/prognoza/Desetileta%20prognoza.pdf


24 
 

republika má díky novým projektům (Nord Stream a Severojižní koridor + LNG terminály) 

dobré podmínky k navýšení své kapacity i případné diverzifikaci.   
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3. Plynová bezpečnost ČR a vlastnická struktura 

 

3.1. Zhodnocení plynové bezpečnosti ČR  

 

Díky diverzifikačním iniciativám českých vlád v polovině devadesátých let se 

energetickou bezpečnost České republiky podařilo výrazně zvýšit. Nový ropovod IKL, který 

propojil ČR s Německem a dalšími západními zeměmi, i norský plynovod prokázaly 

mnohokrát svoji užitečnost. Ropovod IKL, který do ČR přivádí ropu z italského Terstu, má 

dokonce dostatečnou kapacitu, aby pokryl současnou spotřebu celé České republiky při 

případném výpadku dodávek z Ruska.42  

 V porovnání s ostatními zeměmi bývalého východního bloku je diverzifikace dodávek 

v ČR na nejlepší úrovni. Jako jediná postkomunistická země má ČR diverzifikované přepravní 

trasy pro plyn i ropu.43 Dobrý základ energetické bezpečnosti země navíc poskytuje poměrně 

vyrovnaný primární energetický mix (jak je již zmiňováno výše, největší podíl mají tuhá 

paliva, která jsou ale z většiny pokryta domácí produkcí). 

Zajistit dostatečnou energetickou bezpečnost u zemního plynu, který se do ČR musí 

téměř ze 100% dovážet, je komplikovanější a stát musí hledat komplexní dlouhodobá řešení. 

U zemí, které jsou silně závislé na importu, se za ideální situaci považuje stav, kdy jsou 

schopny plyn odebírat ze dvou a více zdrojů. Tyto zdroje ovšem musí mít ideálně každý 

dostatečnou kapacitu, aby pokryly celou spotřebu země v případě dlouhodobějšího výpadku 

z jednoho zdroje. Dále je důležité, aby importovaný plyn nepocházel pouze od jednoho 

producenta, byť by byl do dané země dodáván skrze různé tranzitéry. Dalším důležitým 

faktorem je cena. Zde neexistují jasná vymezení, protože cena plynu je ovlivněna mnoha 

faktory, ale v zásadě je důležité, aby import surovin nebyl natolik nákladný, aby ohrozil 

průmyslovou výrobu a ekonomiku dané země. Takto definovaný ideální stav je ovšem pro 

mnoho států těžce realizovatelný.  

Česká republika je díky diverzifikaci napojena na dva různé zdroje: Norský a ruský 

plyn. Část plynu je nakupována také na německé burze, ale to se opět jedná většinou o ruský 

                                                      
42

 Petroleum.cz, informace o ropovodu IKL, přístup: http://www.petroleum.cz/doprava/ropovod-ikl.aspx 
(11.4.2012) 
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 Barysh K. a kol. (2008) s. 58. 
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plyn, který je do Německa tranzitován skrze Polsko plynovodem Jamal. V případě 

dlouhodobého výpadku ruských dodávek by norský plyn nedokázal pokrýt celou spotřebu 

ČR, jak bylo zmíněno výše, a ČR by se mohla dostat do vážnějších hospodářských potíží. 

Výpadek by ovšem musel trvat alespoň v řádu několika měsíců, protože zásoby v plynových 

zásobnících jsou schopny pokrýt 1/3 roční spotřeby a dohromady s norským plynem jsou 

poměrně slušnou pojistkou. Plánované rozšíření zásobníků na 40 % průměrné roční spotřeby 

povede samozřejmě ještě k vyšším zárukám.  

Zhodnocením současné situace jsme dospěli k závěru, že Česká republika je relativně 

dobře připravená na krátkodobé krize. Při dlouhodobějších výpadcích by mohlo dojít 

k vážnějším problémům, ale nutno podotknout, že tato situace není v krátkodobém 

horizontu příliš pravděpodobná. Nově budované projekty, o kterých pojednávají následující 

kapitoly, by měly plynovou bezpečnost ČR ještě navýšit.  

 

3.2. Zemní plyn a cenová politika 

 

Pokud vycházíme z Yerginovy definice, energetická bezpečnost se neskládá pouze ze 

zajištění nepřerušovaných dodávek surovin, ale zároveň tyto suroviny musejí být k dispozici 

za přijatelnou cenu. Zde může v případě České republiky nastat problém, protože ČR je kvůli 

vysoké závislosti na jednom zdroji (Rusku) v tomto ohledu celkem zranitelná. Ve vztahu 

Rusko – ČR se dá říci, že se nachází v podřízené vyjednávací pozici oproti dominantnímu 

exportérovi. Názory autorů se liší v otázce, jestli Rusko využívá svého vlivu jako politického 

nástroje či jde pouze o tržní boj a ekonomickou soutěž. Magda Leichtová tvrdí, že: „ Je 

evidentní, že jednání s Ruskou federací se evropské země ani Evropská unie jako celek ve 

snaze zajistit pro sebe dostatečné dodávky strategických surovin nemohou vyhnout… Rusko 

si je této skutečnosti dobře vědomo a obchod s energetickými surovinami se postupně stal 

jedním z nástrojů jeho zahraniční politiky.“44 Na druhé straně, například Dmitri Trenin ve 

studii Pipelines, politics and power tvrdí, že snaha Gazpromu získat podíl v evropských 

podnicích se zemním plynem a podíl na transportních trasách je vedena čistě ekonomickými 

zájmy získat přístup na lukrativní evropské trhy.45 U autorů hraje roli jejich národnost. 
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Rusové vnímají daný problém naprosto jinak než středoevropané, ale rozdíly panují i napříč 

Evropskou unií.   

Na cenovou politiku Ruska se podíváme trochu hlouběji. Poměrně málo je mezi 

odbornou veřejností diskutováno, že firmy ve státech Visegrádské čtyřky odebírají ruský plyn 

dráž než jejich západní sousedi: Rakousko či Německo46. Navíc k tomu musíme připočíst fakt, 

že obě německy mluvící země jsou na tom ekonomicky lépe, což cenový rozdíl ještě zvyšuje. 

V případě Německa je určitě důležité, že je pro Rusko klíčovým odběratelem zemního plynu a 

klíčovým obchodním partnerem. Německo z Ruska odebírá 25 % veškerého ruského importu 

zemního plynu do Evropy, takže jeho vyjednávací pozice je velmi silná. Zatímco státy 

Visegrádské čtyřky pro Rusko představují pouze relativné malé trhy (ČR a SR přibližně 4%, 

Polsko 5% a Maďarsko 6 % z celkového ruského importu do Evropy). Rakousko má ovšem 

podobně výhodné dodávky jako Německo, ačkoliv se svými 4 % představuje podobně malý 

trh jako ČR nebo SR.47  

Za rozdílnými cenami nemusíme hledat politický vliv. Německo jakožto největší 

odběratel si dokázalo vyjednat výhodnější podmínky a Rakousko využilo úzkého vztahu se 

svým silnějším sousedem. Na druhou stranu potenciální riziko, že Rusko může svého 

postavení využívat k prosazování vlastních politických zájmů, zde bezesporu existuje. Při 

neexistenci alternativního dodavatele zemního plynu, který by mohl ruské dodávky 

v krátkém čase plně nahradit, je pozice Ruska velmi silná. Zde vidíme asi největší zranitelnost 

české energetiky. Při nemožnosti změnit svého dodavatele plynu se může dostat do 

politického tlaku ze strany exportéra.  

Svoji roli může hrát i historický kontext. Česká republika se po pádu železné opony 

vymanila z ruského vlivu a úspěšně se začlenila do západních organizací NATO a EU. Rusko 

vnímá ztrátu svého vlivu ve střední Evropě negativně a rozšiřování NATO pokládá za ohrožení 

vlastních zájmů. Státy V4 tím mohou být do určité míry „trestány“ za svoji západní orientaci. 

Tento názor ovšem nesdílí Michal Mareš z Ministerstva zahraničních věcí ze sekce zabývající 

se energetikou. Tvrdí, že Rusko sice využívá svého postavení v energetice k prosazování 

vlastních politických zájmů (což je legitimní), ale historický vývoj v tom nehraje žádnou roli. 

                                                      
46

 Kontrakty mezi jednotlivými společnostmi jsou obchodním tajemstvím a nejsou veřejně známé. Ceny 
vycházejí z odhadů. 
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 Nosko A. a kol. (2010) Energy Security, Visegrad Security Cooperation Initiative, Policy paper, s. 3, 4. 
Evropská komise (2011) Quarterly Report on European Gas Markets, s. 17,  
přístup: http://ec.europa.eu/energy/observatory/gas/doc/qregam_2011_quarter2.pdf (11.4.2012).   
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Je odpovědností jednotlivých států V4, aby zlepšily svoje postavení vůči Rusku (což není 

zadarmo) a mohly lépe ovlivňovat ceny plynu.48 

 

3.2.1. Případ Rusko – Ukrajina 

 

Zajímavý je případ Ruska a Ukrajiny, kde Rusko v roce 2009 skokově zvýšilo cenu 

plynu přibližně z 201 USD/1000 m
3
 na 450 USD/1000 m

3
. Jde opravdu o velký skok, na 

druhou stranu, jak uvádí Karel Svoboda z Institutu mezinárodních studií, je si třeba uvědomit, 

že tím Ukrajina začala platit evropské ceny. Do té doby měla mnohem výhodnější, respektive 

levnější kontrakty, ačkoliv v roce 2009 byla cena plynu pro Ukrajinu náhle vyšší než 

například pro Německo.
49

 Během krize byl prezidentem Ukrajiny Viktor Juščenko
50

, který 

jasně deklaroval záměr země vstoupit co nejdříve do EU. Zdražení plynu tak můžeme 

posuzovat i z pohledu geopolitiky. Ukrajina politicky směřovala na západ a snažila se oslabit 

své vazby na Rusko. Moskva proto neměla žádný důvod poskytovat levnější plyn svému 

sousedovi. Zároveň tím mohla účinně demonstrovat, že odpoutání z jejího vlivu nebude 

zadarmo. Ačkoliv je možná přehnané mluvit o cenové válce, je zde vidět, jakým způsobem se 

mohou ceny měnit.  

O tom, že obchod s plynem není postaven pouze na tržní bázi, jak Rusko často 

proklamuje, jsme se mohli přesvědčit následující rok. V dubnu 2010 byla podepsána mezi 

novou proruskou vládou Ukrajiny a Ruskem dohoda o prodloužení užívání námořní základny 

v Sevastopolu pro Rusko a snížení ceny plynu pro Ukrajinu o 30 %. Rusko, kterému měl 

v roce 2017 vypršet pronájem námořní základny, si ji pronajalo až do roku 2042. Ukrajina za 

to obdržela slevu na importovaný ruský plyn 30 %.
51

 Tato smlouva ukazuje celkem výstižně, 

jakým způsobem Rusko může propojit naplňování svých politických cílů s obchodem 

s plynem.  

 

                                                      
48

 osobní rozhovor s M. Marešem, 26.4.2012. 
49

 Bartuška V. (2009) s. 59. 
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 Viktor Juščenko byl prezidentem Ukrajiny v letech 2005 – 2010.  
51

 Pirani, S. a kol. (2010) s. 2. 



29 
 

 

3.3. Určování ceny zemního plynu   

 

Cena zemního plynu se pro jednotlivé regiony může značně lišit. Samotný vývoj 

tvorby ceny této suroviny byl poměrně složitý a dlouhý a dlouho se nedařilo vyjednat 

jednotný systém. Při prodeji plynu jsou většinou uzavírány dlouhodobé kontrakty až na 35 let. 

Je to způsobeno tím, že těžba i přeprava plynu s sebou nese velké investice a exportéři 

potřebují mít jisté dlouhodobé zisky, aby tuto investici pokryli.  

V 60. letech cena plynu vycházela z vlastních výrobních nákladů. To exportérům 

přestalo vyhovovat v 70. letech, kdy se kvůli ropným šokům zdražovaly ostatní energie, ale 

plyn zůstával stále levný. Po roce 1973 byl v Evropě i USA zemní plyn levnější než mazut. 

Producenti usilovali o změnu metodiky a stanovení ceny plynu v návaznosti na ropu a další 

ropné produkty, protože měli dlouhodobě mnohem nižší zisky než producenti ropy. Ke změně 

došlo na zasedání OPEC ve Vídni v roce 1980, kde bylo stanoveno, že plyn je rovnocenný 

ropě. Ačkoliv trvalo ještě dlouho, než s tímto principem souhlasila většina států, v současné 

době je již cena plynu odvozována od tržní ceny ropy.
52

 To ovšem neznamená, že by 

jednotlivé státy odebíraly plyn za stejnou cenu. Jak je vidět i na příkladu ČR a Německa, cena 

je dále určována například velikostí trhu, inflací, silou a možnostmi odběratele a může být 

ovlivněna i dalšími faktory.  

Dlouhodobé kontrakty přes plynovody získaly v posledních deseti letech konkurenci 

v podobě LNG plynu. Jeho podíl na spotřebě plynu v EU narůstá. V roce 2010 to bylo 63 

mld. m
3
. Navíc je jeho cena dlouhodobě nižší než průměrná cena plynu z plynovodů. V roce 

2010 byla cena LNG 4,49 Eur/MBTU (tisíc britských tepelných jednotek
53

), zatímco 

„tradiční“ plyn se obchodoval za 5,61 Eur/MBTU.
54

  

Navíc je nyní trh s plynem v EU částečně liberalizovaný díky nové legislativě 

(liberalizační balíčky) a hodně plynu se obchoduje na spotových trzích
55

, takže můžeme 
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 Kysilka, H. (2007) Plyn – strategické partnerství prověřené desetiletími, Pro-energy 3/2007, s. 22. 
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 BTU se používá jako energetická jednotka většinou v anglosaském světě.  
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očekávat, že v budoucnosti dojde pravděpodobně k dalším úpravám při formování ceny 

plynu.    

3.4. Liberalizace trhu se zemním plynem V EU 

 

Záměrem Evropské unie je již více jak deset let vytvoření plně liberalizovaného 

evropského trhu se zemním plynem a elektřinou. Inspirací pro liberalizaci byl anglosaský 

liberalizovaný model obchodu s plynem, který fungoval v Anglii a ve Spojených státech 

v určité podobě již od osmdesátých let.
56

  

EU považuje liberalizaci trhu za účinný nástroj na zvýšení energetické bezpečnosti a 

zároveň snížení ceny plynu pro koncové zákazníky díky vyšší konkurenci. V roce 2009 byl 

z tohoto důvodu přijat již třetí liberalizační balíček. Cílem je, aby se plyn mohl volně 

přesouvat skrze EU tam, kde je zrovna potřeba. To by zabránilo například problémům se 

zásobováním východní Evropy, které nastaly při lednové krizi 2009, kdy Rusko kvůli sporu 

s Ukrajinou uzavřelo kohoutky s plynem a tím odřízlo několik států od dodávek plynu. 

Ačkoliv bylo v tuto dobu v západní Evropě dostatek volného plynu, neexistovaly systémy ani 

přepravní trasy, které by plyn do postižených států dovedly.
57

 

Trh s elektřinou se podařilo liberalizovat poměrně dobře, avšak na trhu s plynem je 

situace mnohem složitější a existuje zde několik překážek. Zemní plyn se transportuje 

většinou pomocí plynovodů na větší vzdálenosti. Tři největší dodavatelé (Rusko, Norsko, 

Alžírsko) jsou mimo Evropskou unii a preferují jednat s jednotlivými státy na bilaterální 

úrovni než v rámci velkého trhu, kde je silná konkurence a zároveň mají kupující silnou 

vyjednávací pozici. Vybudování funkční infrastruktury i započetí těžby je navíc finančně 

náročné a exportéři i z toho důvodu preferují dlouhodobé kontrakty s jednotlivými státy. 

Mnohé evropské státy jsou vlastníky velkých národních plynárenských firem a snaží se svůj 

interní trh kontrolovat.  

Dalším neméně závažným nedostatkem je nedostatečná přepravní infrastruktura, která 

chybí téměř v celé unii v severojižním směru. Hlavní přepravní trasy existují z východu na 

západ a jednotlivé členské země nejsou dostatečně propojené.  

Pokud bychom měli v bodech shrnout základní překážky liberalizace, jsou to: 

1) Nedostatečná infrastruktura a propojení jednotlivých států 

2) Dlouhodobé kontrakty s dodavateli se striktními podmínkami odkupu 
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3) Gigantické plynárenské firmy, díky nimž přetrvává monopolizace trhu 

s plynem, způsobující pokroucené vztahy se spotřebiteli 

4) Několik velkých dodavatelů se silnou pozicí 

 

Evropská unie vytyčila několik cílů, které směřují k liberalizaci. Ty se snaží 

prosazovat v rámci liberalizačních balíčků. Jedná se o: 

1) Unbundling – Rozdělení společností na menší subjekty. Firma, která prodává plyn, 

nesmí vlastnit přepravní síť. 

2) Propojení trhů jednotlivých států – vytvoření jednoho velkého trhu v rámci EU 

3) Liberalizace provozu transportních sítí – umožnění přístupu třetích stran do již 

vybudované transportní infrastruktury. Není možné, aby si každá společnost 

budovala vlastní síť.  

4) Možnost koncových zákazníků vybírat si dodavatele.
58

  

3.4.1. Liberalizační balíčky 

 

První liberalizační balíček (směrnice 98/30/EC) byl vydán v roce 1998 a jeho hlavním 

přínosem bylo umožnění přístupu do existujících infrastrukturních sítí producentům, 

distributorům a velkým spotřebitelům, aby jich mohli využívat.
59

 

Druhý liberalizační balíček (směrnice 2003/55/EC) byl vydán v roce 2003 a klíčovou 

změnou bylo prosazování tzv. právního unbundlingu. Unbundling je proces rozdělení velkých 

společností ovládajících jak transport, tak prodej a distribuci plynu, protože tyto monopolní či 

semimonopolní společnosti deformují volný trh. V rámci unbundlingu musejí společnosti 

ovládající nákup/ prodej nebo distribuci plynu prodat transportní sítě či je převést do jiné 

společnosti. Dalším bodem bylo otevření trhů se zemním plynem v rámci jednotlivých států. 

Od července 2004 si průmyslové podniky mohly začít vybírat své dodavatele a od roku 2007 

mají tuto možnost i domácnosti.
60

  

Třetí liberalizační balíček byl přijat v červnu 2009 během českého předsednictví EU a 

je považován za jeden z největších úspěchů tohoto předsednictví. Je kompromisem mezi 

některými členskými státy, které se obávají úplného vlastnického unbundlingu (v čele 

s Německem a Francií) a Evropskou komisí, která tento typ unbundlingu prosazuje. V rámci 
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tohoto liberalizačního balíčku byly přijaty 3 možné varianty unbundlingu, mezi kterými si 

mohou jednotlivé státy vybrat.
61

 

1) Úplný unbundling – společnost musí prodat přenosové sítě  

2) Nezávislý systémový operátor (ISO) – společnosti si mohou ponechat sítě, ale 

kontrolu nad nimi převezme nezávislá agentura jmenovaná národní vládou 

s posvěcením Evropské komise.   

3)  Nezávislý přenosový operátor (ITO) – nejmírnější možnost, společnosti si 

ponechají přenosové sítě a navíc si ponechají část vlivu v rámci přesných pravidel.  

 

Důvodem, proč se členské státy stavěly negativně vůči úplnému unbundlingu byly 

mimo jiné obavy ze ztráty kontroly nad přenosovými soustavami, které by skrze nucený 

prodej mohly získat zahraniční firmy, například Gazprom. To mnohé státy pokládají za 

ohrožení vlastní energetické bezpečnosti. Tyto obavy ovšem do určité míry vyřešila tzv. 

klauzule Gazprom, jež je součástí třetího liberalizačního balíčku. Ta má zabránit nákupu 

podílu v transportních sítích společnostem ze zemí, ve kterých nejsou přijata stejná pravidla 

unbundlingu jako v EU (což je právě například Rusko).
62

  

 

3.5. Vlastnická struktura plynové sítě ČR 

3.5.1. Privatizace 

 

V osmdesátých letech působil na území Čech státní Český plynárenský podnik, který 

zabezpečoval přepravu, uskladnění a distribuci plynu pro národní potřeby a tranzit zemního 

plynu pro zahraniční zákazníky. Struktura podniku vydržela až do roku 1994, kdy 

odstartovala fáze privatizace českého plynárenského sektoru.  

 V roce 1994 došlo k rozdělení Českého plynárenského podniku na státní firmu 

Transgas a.s. a osm regionálních samostatných akciových distribučních společností. Transgas 

dále spravoval obchod s plynem, tranzit a podzemní zásobníky.  
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 Černoch F. a kol. (2010) s. 177. 
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V roce 2000 česká vláda rozhodla o dokončení privatizace plynárenského sektoru. 

Mezirezortní komise navrhla mezi několika kandidáty silnou německou společnost RWE Gas 

AG. Vláda prodej Transgasu odsouhlasila roku 2001. RWE Gas AG získala veškeré akcie 

společnosti Transgas a.s. a podíl v 8 distribučních regionálních společnostech, který do té 

doby patřil do Fondu Národního majetku.
63

 Privatizace byla ukončena 16. května 2002 a 

firma RWE Gas AG za ní zaplatila celkem 4,1 miliard eur.
64

  Od roku 2005 působí na českém 

trhu pod názvem RWE Transgas.  

3.5.2. Liberalizace trhu se zemním plynem v ČR 

 

Proces privatizace byl dokončen v roce 2002 a v následujících letech došlo k postupné 

liberalizaci českého plynárenského sektoru. Česká republika v rámci liberalizace svého 

vnitřního trhu do velké míry sledovala a implementovala jednotlivé směrnice Evropské unie.  

Důležitým krokem bylo oddělení přepravních sítí od společnosti RWE Transgas. Jak 

se píše na stránkách společnosti NET4GAS: „Od 1. ledna 2006 přestal RWE Transgas na 

základě požadavků směrnice Evropské unie a novely energetického zákona vykonávat roli 

provozovatele přepravní soustavy a rozdělil se na dvě právně samostatné a nezávisle fungující 

části. Provoz přepravní soustavy v současnosti vykonává společnost NET4GAS, s.r.o. (do 3. 

3. 2010 pod jménem RWE Transgas Net, s.r.o). Rozdělení společnosti neboli právní 

unbundling má zajistit rovnoprávnost všech dovozců a obchodníků na trhu se zemním plynem 

a souvisí s procesem liberalizace.“
65

 Společnost NET4GAS se stala provozovatelem přepravní 

plynárenské soustavy v České republice a její náplní je zabezpečovat:  

1) mezinárodní přepravu zemního plynu přes Českou republiku do zemí západní 

Evropy 

2) vnitrostátní přepravu zemního plynu zejména pro regionální plynárenské 

společnosti 
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 Kastl, J. (2004) 10 let samostatné činnosti plynárenských společností, přístup: 
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V roce 2007 se od RWE Transgas oddělila společnost RWE Gas Storage, která ovládá 

šest z osmi podzemních zásobníků s plynem. Jednotný koncern RWE se tedy postupně 

rozdělil do několika menších společností, z nichž nejvýznamnější jsou
66

: 

RWE Transgas a.s., společnost, která obchoduje s plynem (a nově i s elektřinou) a 

zprostředkovává nákup plynu pro ČR na základě dlouhodobých kontraktů jak z Ruska, tak i 

z Norska.  

NET4GAS s.r.o., vlastník plynovodní sítě v ČR o délce přibližně 2460 km, který 

zajišťuje tranzit zemního plynu z Ruska do západní Evropy a zároveň zajišťuje zásobování 

regionálních distribučních sítí. Díky liberalizaci mohou síť NET4GAS využívat i další firmy 

na základě tzv. TPA (Third Party Acces – viz kapitola o liberalizačních balíčcích).  

RWE Gas Storage s.r.o. – společnost se vyčlenila od RWE Transgas 1. května 2007. 

Na území ČR vlastní celkem 6 podzemních zásobníků plynu s celkovou kapacitou 2,6 mld. 

m
3
.
67

     

Důležitými změnami bylo přijetí evropských směrnic. V rámci liberalizačních balíčků 

si od roku 2004 mohly průmyslové podniky vybírat dodavatele plynu a v roce 2007 získaly 

stejnou možnost i domácnosti. 1. ledna 2007 tím došlo k plné liberalizaci vnitřního trhu 

s plynem v České republice.
68

  

 

3.5.3. Další významné plynárenské firmy působící v ČR 

 

V současnosti již v České republice působí na poli se zemním plynem velké množství 

společností. Plynový sektor z pohledu obchodu můžeme rozdělit do tří částí:  

1) Tranzit plynu – zprostředkovává NET4GAS 

2) Distribuce – 8 regionálních distribučních společností 

3) Prodej koncovým zákazníkům – k 1.1.2012 vlastnilo licenci na prodej zemního 

plynu již 144 firem.
69

 Kromě RWE Transgas jsou nejvýznamnějšími prodejci: VEMEX s.r.o, 

Česká plynárenská, E-ON a od roku 2009 také elektrárenský gigant ČEZ. Společnost 

VEMEX v roce 2010 ovládala již 10 % českého trhu s plynem a stala se tak druhým 
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 NEK (2008) s. 40.  
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 ERÚ (nedatováno) Informace o držitelích licencí, přístup: 
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nejvýznamnějším prodejcem. VEMEX je ovšem zároveň dodavatelem, protože má se 

společností Gazprom vlastní dlouhodobý kontrakt na dodávky plynu do ČR.
70

  

 

3.5.4. Energetický zákon, Energetický regulační úřad 

 

 V roce 2000 byl vydán energetický zákon č. 458/2000 Sb.71 Ten definoval role 

jednotlivých institucí státní správy. Na základě tohoto zákona také vznikl v roce 2001 

Energetický regulační úřad (ERÚ) se sídlem v Jihlavě. Hlavní náplní energetického regulačního 

úřadu je regulace cen energií, podpora využívání obnovitelných zdrojů, podpora 

hospodářské soutěže a dohled nad energetickými trhy.72   

 K energetickému zákonu vyšlo mnoho novelizací. Poslední ze srpna 2011, která do 

českých zákonů implementuje třetí liberalizační balíček EU. V energetickém zákoně najdeme 

také pojem stav nouze v plynárenství. K jeho vyhlášení dochází při přerušení nebo omezení 

dodávek plynu na území ČR. Stav nouze vyhlašuje držitel licence na provozování přenosových 

sítí (NET4GAS) a během krize spadá celá přenosová síť pod jeho kontrolu.73  

 

3.6. Zhodnocení vlastnické struktury plynové sítě ČR 

 

Německý gigant RWE Gas AG je vlastníkem přibližně osmdesáti procent českého 

plynárenského sektoru. Ačkoliv je jeho majetek kvůli unbundlingu rozdělen do několika 

dceřiných firem, ovládá vysoký podíl trhu v sektoru nákupu, distribuce a transportu plynu, 

tak i prodej koncovým zákazníkům.  

Na jednu stranu je bezesporu kladem, že zde působí stabilní nadnárodní firma, která 

je určitou zárukou kvality a má dostatek finančních prostředků na rozvoj infrastruktury. Na 

druhé straně je však nutno brát na zřetel, že vláda ČR nemá kontrolu nad přenosovou sítí ani 
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nad podzemními zásobníky plynu a nemůže účinně kontrolovat, jak je s nimi nakládáno. 

Pokud se RWE rozhodne prodat část sítě, hrozí, že se část plynárenského sektoru dostane 

pro ČR k nežádoucímu kupci.74  

Toto nebezpečí poměrně silně rezonuje na české politické scéně. Europoslanec Josef 

Zielenec se v roce 2007 vyjádřil k problému unbundlingu: „Neméně nebezpečným 

důsledkem této situace je bezpečnostní riziko. Zejména pro nové  členské země ze střední a 

východní Evropy by proniknutí ruským státem kontrolovaného vlastnictví do těchto mocných 

obřích firem bylo nejenom ekonomickou, ale především politickou katastrofou.“ Podobně 

Martin Říman, v té době ministr průmyslu a obchodu prohlásil: „V případě liberalizace je 

nebezpečí, že síť ovládnou vlastníci mimo Evropu, kteří nejsou vítáni, protože jsou 

nevyzpytatelní“75  

 Otázka prodeje přenosových sítí do cizích rukou je v roce 2012 vysoce aktuální, 

protože firma RWE plánuje prodat svoji dceřinou společnost NET4GAS z důvodu úspor a 

finančních problémů, které jsou způsobeny odklonem Německa od jádra. Vláda ČR sice 

avizovala, že si pohlídá, aby prodejem nebyla ohrožena bezpečnost státu, ale protože RWE 

je soukromá společnost, jsou možnosti české vlády značně omezené. "Za Českou republiku 

chceme velmi významně diskutovat o tom, aby pro Česko byly tímto prodejem zachovány 

všechny bezpečnostní atributy, aby nedošlo k žádnému ohrožení," uvedl ministr Martin Kuba, 

jakým způsobem ovšem podrobněji neuvedl.
76

 Původně se očekávalo, že NET4GAS bude 

prodán za 50 miliard eur, ale tato suma se může značně změnit. Státní gigant Gazprom 

oznámil, že v budoucnu plánuje obejít v transportu plynu Ukrajinu, čímž by značně poklesl 

význam sítě NET4GAS a České republiky jako transportní země.
77

 Tyto zprávy jsou ovšem 

velice nové, takže se na ně nedá plně spolehnout. Nastiňují ovšem, jaké problémy a nové 

výzvy přinesou nové projekty, jmenovitě Nord Stream. Více o tomto problému 

v následujících kapitolách.  

Ačkoliv kapacita zásobníků plynu je přibližně 1/3 průměrné roční spotřeby, veškeré 

tyto zásobníky jsou v soukromých rukou a stát k jejich rezervám nemá přístup. Na rozdíl od 

ropy zatím u plynu neexistují státní strategické rezervy plynu. Současná situace, kdy stát 
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nevlastní žádný zásobník, není považována za příliš problematickou, ale kvůli zlepšení 

energetické bezpečnosti by bylo vhodné definovat v zákoně možnosti vlády/ státu v případě 

nouze a obecně upravit zákonem užívání rezerv při hrozícím nedostatku.  

 

3.6.1. Kontrakty na obchod s plynem a proměna trhu 

 

Česká republika importuje většinu zemního plynu na základě dlouhodobých 

kontraktů, které mnoho exportérů upřednostňuje. V roce 1997 uzavřela kontrakt s norskými 

producenty na období 20 let v celkové výši 53 mld. m3, který vyprší v roce 2017. Norsko 

exportuje průměrně 3 mld. m3 ročně.  V roce 1998 byl uzavřen patnáctiletý kontrakt mezi 

společností Transgas a OOO Gazprom Export na dodávky 8 – 9 mld. m3 plynu ročně. Tento 

kontrakt byl v roce 2006 společností RWE prodloužen až do roku 2035.78 Kromě společnosti 

RWE má dlouhodobý kontrakt s ruským Gazprom Export uzavřen ještě společnost VEMEX 

s.r.o., která zvyšuje svůj podíl na českém trhu.   

V důsledku evropské liberalizace se ovšem trh s plynem začíná proměňovat. V roce 

2008 začal boom na spotovém trhu s plynem, který není vázán dlouhodobými kontrakty. 

Kvůli hospodářské krizi došlo k poklesu světové poptávky po zemním plynu a zároveň se 

vybudovaly nové LNG terminály. Cena LNG plynu je navíc v současné době nižší než cena 

potrubního plynu. Díky tomu se stále více plynu obchoduje na burzách a spotových trzích 

jako je například rakouský Baumgarten místo dlouhodobých kontraktů. V ČR se v roce 2007 

ze spotového trhu nakoupilo 0,02 % plynu, následující rok to bylo již 2,51 % a v roce 2009 

6,59 %. Vidíme celkem rychlé navyšování podílu spotového trhu (údaj pro rok 2010 je třeba 

brát s rezervou).79 
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Tabulka 1: Nákup plynu pro ČR 

 Dlouhodobé kontrakty 
Rusko+ Norsko 

Německý / Evropský trh 

2006 99,65 % 0,35 % 

2007 99,98 % 0,02 % 

2008 97,49 % 2,51 % 

2009 93,41 % 6,59 % 

2010* 79,18 %  20,82 % 

Zdroj: Slabá, M. Gapko, P. (2011), s. 10. 
* Údaje pro rok 2010 je třeba brát s rezervou, protože ERÚ již nebyl schopen přesně 
rozlišovat mezi dlouhodobými kontrakty a spotovým trhem.  

 
 

3.7. Dílčí závěr 

 

Evropský trh s plynem v posledních několika letech prošel zásadní proměnou. 

Významný je boom na spotovém trhu po roce 2008 a pokles ceny LNG. V českém prostředí 

byla důležitým krokem privatizace, kdy stát prodal přenosové sítě a obchodní společnost 

Transgas německému gigantu RWE. Dalším krokem byla liberalizace vnitřního trhu podle 

evropských směrnic.  

Z pohledu energetické bezpečnosti privatizace představuje potenciální riziko, protože 

stát ztratil efektivní kontrolu nad přenosovou sítí i nad podzemními zásobníky. Nemůže tím 

pádem kontrolovat prodej infrastruktury do rukou nevhodných firem, například firem 

kontrolovaných cizími státy.  

Z naší studie vyplývá, že největším nedostatkem ČR v rámci plynové bezpečnosti je 

nemožnost lepším způsobem ovlivňovat cenu importovaného plynu. Vysoká závislost České 

republiky na Rusku jako hlavním dodavateli drží ČR v podřízené pozici vůči hlavnímu 

exportérovi. Vyjednávací pozice České republiky by se mohla zlepšit, kdyby existovalo více 

alternativních dodavatelů. Plánované LNG terminály by mohly dobře plnit tuto roli. Z toho 

důvodu by Česká republika měla usilovat o připojení k těmto terminálům (nejblíže k otevření 

je polský LNG terminál Swinoujście. Doplňující alternativou jsou také spotové trhy, pro ČR je 

nejvhodnější rakouský Baumgarten. Ty ovšem nejsou schopny zatím zajistit větší objemy 

dodávek. 

Hlavním problémem ČR není zajištění dostatku dodávek (ty jsou v krátkodobém 

horizontu díky více pojistkám dobře zajištěny) ale cena dodávek. Ačkoliv se tomuto tématu 
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v naší práci hlouběji nevěnujeme, lepší podmínky by mohly být zajištěny také hlubší 

spoluprácí v rámci V4. Spolupráce mezi státy V4 na poli energetiky se ovšem zatím nedaří 

příliš vyjednat.  
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4. Nové energetické projekty a jejich dopad na ČR 

4.1. Plynovodní síť v ČR 

 

Česká republika je protkána přibližně 2500 km plynovodního potrubí, které spravuje 

společnost NET4GAS, na které jsou dále napojeny lokální plynovody, celá síť je dlouhá 3650 

km potrubí s různými průměry. Na mapě č. 2 vidíme nejdůležitější plynovodní trasy.  

 V současné době je Česká republika propojena s okolními státy na čtyřech místech. 

Nejstarší je hraniční předávací stanice Lanžhot, spojující ČR se Slovenskem. Zde se předává 

ruský plyn z plynovodu Bratrství. Lanžhot je ovšem napojen i na spotový trh v Rakousku – 

CEGH Baumgarten
80

, takže plyn může být dopravován i odsud. S Německem je Česká 

republika propojena na dvou místech, na předávací stanici Hora sv. Kateřiny a 

Waidhaus/Rozvadov. V těsné blízkosti Hory sv. Kateřiny byla v roce 2011 dostavěna ještě 

předávací stanice Brandov, která bude využívána plynovodem Gazela. Přes Horu sv. Kateřiny 

je do ČR tranzitován norský plyn a zároveň druhým směrem putuje ruský plyn do Německa, 

stejně jako skrze Waidhaus. V roce 2011 se ČR napojila i na Polsko skrze předávací stanici 

Cieszyn, která je součástí nového projektu severojižního propojení. Mapka výstižně ukazuje 

dominantní spojení východ – západ a chybějící infrastrukturu na ose sever – jih, což dokládá i 

to, že se ČR a Polsko propojili teprve v loňském roce.  

 Na plynovodní síti jsou v rozmezích přibližně 100 km nainstalovány kompresní 

stanice, které zajišťují dostatečný tlak.
81

 Plynovodní síť je v ČR bezesporu velmi hustá a 

celková infrastruktura je na dobré úrovni. Větším nedostatkem je pouze nedostatečné 

severojižní propojení s okolními státy.  
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81

 NET4GAS (2011) Desetiletý plán rozvoje přepravní soustavy v České republice 2012-2021, s. 6,7. 
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Mapa 2: Hlavní plynovodní síť ČR 

 

HPS – Hraniční předávací stanice 

KS – Kompresní stanice 

zdroj: NET4GAS 

 

4.1.1. Reverse flow 

 

 Technologie reverse flow umožňuje, aby zemní plyn mohl plynovodem téct oběma 

směry. Význam technologie se ukázal během lednové plynové krize 2009. Díky tomu, že ČR 

disponovala touto technologií na hlavním plynovodu již před rokem 2009, mohla posílat plyn 

v lednu 2009 reverzním tokem ze západu na východ na Slovensko, a tak mu pomoci překonat 

nejhorší dopady krize.  

 Od roku 2009 začala EK podporovat instalaci technologie reverse flow na plynovody 

v celé Evropské unii. Technologie reverse flow se tak v současnosti instaluje na mnoha 

místech s podporou z fondů EU. Provozovatel přepravní sítě NET4GAS realizoval sedm 

nových opatření na zvýšení flexibility a kapacity reverzního toku. Dotace z programu EEPR 

získal na 6 z těchto projektů. Cílem je zvýšit bezpečnost dodávek a posílit příhraniční 
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infrastrukturu.
82

 Nyní je většina projektů dokončena a obousměrný provoz je umožněn téměř 

v celé České republice, což by mělo pomoci lepšímu obchodu s okolními státy. 

 

4.1.2. Paroplynové elektrárny 

 

Dalším problémem spojeným se zemním plynem je, že Česká republika si chce udržet 

pozici významného producenta elektrické energie. Z toho důvodu je plánováno několik 

projektů paroplynových elektráren. Paroplynové elektrárny mají výhodu, že produkují 

čtyřikrát méně emisí CO2 než tradiční uhelné elektrárny, což je podporováno novou 

evropskou legislativou.83 Na druhou stranu zvyšují závislost na dovozu zemního plynu. 

Pačesova zpráva tvrdí, že: „(český) trh se zemním plynem se vyvíjel historicky bez 

předpokladu vzniku tak významných odběratelů, jakými jsou paroplynové elektrárny o 

větším instalovaném výkonu. Z tohoto důvodu není trh ani legislativa (energetický zákon a 

prováděcí předpisy) na tyto zákazníky připraven. Pokud je cílem ČR podporovat investice 

tohoto druhu, je nutné přizpůsobit primární a sekundární legislativu a příslušná cenová 

rozhodnutí ERU o regulaci přirozených monopolů.“84  

 Společnost ČEZ buduje paroplynovou elektrárnu v Počeradech o výkonu 838 MW, 

která má začít dodávat elektřinu do sítě od června 2013. O dalších projektech se zatím 

jedná.85 Očekával se velký boom těchto elektráren, ale nyní se od několika projektů upustilo 

nebo se odložily. Společnost RWE plánovala vybudovat plynovou elektrárnu v Mochově, kde 

se zvedly velké protesty místních obyvatel. Nyní je tento projekt pozastaven nejméně do 

roku 2018.86 ČEZ také pozastavil projekt plynové elektrárny v Mělníku. Do budoucna se 

ovšem počítá, že vyroste nejméně jedna další paroplynová elektrárna s podobným výkonem 

jako ta v Počeradech.  
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 NET4GAS (2011) Desetiletý plán rozvoje přepravní soustavy v České republice 2012-2021, s. 8. 
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 NEK (2008) s. 141. 
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 NEK (2008) s. 41 
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 ČEZ – paroplynové elektrárny, přístup: http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/paroplynove-
elektrarny/pripravovane-projekty-paroplynovych-elektraren-cez.html (18.4.2012).  
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 Žižka J. (2011) RWE pozastavuje stavbu elektrárny u Mochova, E15, přístup: 
 http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/rwe-pozastavuje-stavbu-elektrarny-u-mochova-699200 
(18.4.2012).  
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 Plynové elektrárny zvednou spotřebu plynu v ČR, ale i maximální denní spotřebu. 

Z toho důvodu vláda podporuje budování nových podzemních zásobníků, ale i zvyšování 

jejich maximální denní kapacity.87  

 

4.2. EEPR a rozvoj evropské infrastruktury 

 

 Rozvoj nové energetické infrastruktury je silně podporován Evropskou unií, která 

k tomu důvodu vyčlenila nemalé finanční prostředky. V roce 2009 byl Evropskou komisí 

odstartován Evropský energetický program obnovy - European Energy Programme for 

Recovery (dále jen EEPR), který na rozvoj energetické infrastruktury poskytne téměř 4 

miliardy eur.88 V programu je zaregistrováno celkem 59 projektů. Nejvíce prostředků jde na 

rozvoj elektrických a plynových sítí, ale jsou podporovány i další programy jako například 

větrné elektrárny na moři či technologie CCS89 (Carbon capture and storage). Část podpory 

jde přímo do České republiky nebo na projekty, které se jí úzce dotýkají.90  

4.3. Nord Stream 

 

Nejambicióznější projekt, jehož první etapa byla loni na podzim dokončena, je 

bezesporu plynovod Nord Stream. Ten spojuje ruský Vyborg a německý Greifswald. Plynovod 

je položen na dně Baltského moře, díky čemuž se vyhnul všem tranzitním zemím a spojil 

Rusko přímo s jeho největším odběratelem – Německem. Konsorcium Nord Stream sídlící ve 

Švýcarsku vlastní celkem 5 firem. Ruský gigant Gazprom si drží nadpoloviční podíl 51 %. 

Německé firmy E-ON Ruhrgas a Wintershall Holding mají každá po 15,5 %. Zbylých 18 % si 

rozdělily francouzská GDF Suez S.A. a nizozemská N.V. Nederlandse Gasunie, obě vlastnící 9 

% v konsorciu.91 Již z vlastnické skladby je patrné, že je to především rusko-německý projekt.  
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 osobní rozhovor s Janem Zaplatílkem,  27.4.2012. 
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 Teusch J., Mellar B. (2011) Energetická politika: obecné zásady, přístup: 
 http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/cs/FTU_4.13.1.pdf (18.4.2012). 
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 Nová technologie zachycování a ukládání oxidu uhličitého – dá se využít v uhelných elektrárnách na snížení 
skleníkových emisí.  
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 Evropská komise (nedatováno) European Energy Programme for Recovery, přístup: 
http://ec.europa.eu/energy/eepr/ (18.4.2012). 
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 Nord Stream – about us, přístup: http://www.nord-stream.com/about-us/ (13.4.2012). 
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 Myšlenka na přímé propojení Ruska a Německa se objevila již v devadesátých letech. 

V roce 1997 byla provedena studie o proveditelnosti celého projektu. Projekt silně 

podporoval německý kancléř Gerhard Schröder, který v roce 2005 podepsal dohody o 

vyčlenění německých peněz na stavbu Nord Streamu. Následující rok zasedl do dozorčí rady 

nově vytvořeného konsorcia Nord Stream AG, za což sklidil velkou kritiku pro možný střet 

zájmů.92 V dozorčí radě sedí dodnes.  

Tlak na vybudování nové plynové cesty do Evropy zesílil po opakovaných sporech mezi 

Ruskem na jedné straně a Ukrajinou (2007, 2009) a Běloruskem (2006, 2008) na straně 

druhé kvůli tranzitu plynu. Pro Moskvu se plynovod Nord Stream stal ideálním nástrojem, jak 

obejít tranzitní země a zároveň neohrozit lukrativní trhy v západní Evropě. Zároveň je to 

v souladu s dlouhodobou strategií Moskvy diverzifikovat své přepravní trasy jak je 

zmiňováno v „Energetické strategii Ruska do roku 2030“93. Samotná stavba začala v dubnu 

2010, předtím bylo třeba vyřídit mnoho povolení a provést studie dopadů na životní 

prostředí. Stavba navíc prochází skrze výsostné vody několika dalších států, převážně 

Švédska, takže muselo dojít k dohodám s těmito státy. 
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 BBC News (2005) Schroeder attacked over gas post, přístup: 
 http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4515914.stm (13.4.2012). 
93

 Energy strategy of russia for the period up to 2030 (2009) s. 56. 
přístup: http://energystrategy.ru/projects/docs/ES-2030_%28Eng%29.pdf (13.4.2012). 
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Mapa 3: Nord Stream 

  

Zdroj: IHNED (2011) Nord Stream už funguje, ale energetická bezpečnost střední Evropy je 

stále nejistá, přístup: http://byznys.ihned.cz/c1-53610430-nord-stream-obira-sousedy-o-

penize-i-o-konkurenci (18.4.2012) 

  

 Plynovod bude sestávat ze dvou linek, z nichž každá má mít kapacitu 27,5 miliard m3 

plynu/rok, dohromady 55 mld. m3. První linka byla slavnostně otevřena na podzim 2011 a 

http://byznys.ihned.cz/c1-53610430-nord-stream-obira-sousedy-o-penize-i-o-konkurenci
http://byznys.ihned.cz/c1-53610430-nord-stream-obira-sousedy-o-penize-i-o-konkurenci
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v současné době tudy již proudí plyn do Německa. Druhá linka by měla být dle plánu 

dostavěna ještě letos. Celková délka potrubí je 1224 km.94  

 Nord Stream se na německém území dělí na dvě větve, západním směrem vede 

plynovod NEL (North European Gas pipeline) a jižním směrem pokračuje plynovod OPAL, 

který se v České republice má napojit na plynovod Gazelu. Díky tomu je ČR přímo napojena 

na Nord Stream (viz níže)95 

 

4.3.1. Nord Stream a postoj evropských zemí 

 

 Stavba Nord Streamu vyvolala v Evropě bouřlivou debatu, protože významně ovlivní 

energetickou bezpečnost mnoha států. V rámci Evropské unie je vidět patrný rozdíl mezi 

jejími starými členy, kteří v čele s Německem podporují projekt Nord Stream a některými 

novými členskými zeměmi v čele s Polskem, které jsou ostře proti. Nord Stream výstižně 

ukazuje nejednotu evropské energetické politiky a odlišnosti v přístupu k Rusku. Svoji roli zde 

hraje rozdílná historická zkušenost, ale zároveň jsou ve hře i ekonomické a bezpečnostní 

aspekty.96  

 Polsko, Slovensko, Maďarsko a do určité míry i Česká republika se musí obávat 

poklesu jejich role jakožto tranzitní země, protože Rusko pravděpodobně bude preferovat 

nový plynovod oproti stávajícím cestám přes Ukrajinu či Bělorusko. Rusko sice původně 

proklamovalo, že plynovod Nord Stream je nutný k pokrytí zvyšující se poptávky Evropy po 

zemním plynu a tranzity přes plynovody Bratrství a Jamal nebudou v žádném případě 

omezeny, ale dnes vypadá situace úplně jinak. Probíhající hospodářská krize snížila 

evropskou poptávku, a tak v příštích letech bude Nord Stream pravděpodobně oběma 

plynovodům konkurovat.97 Dokonce není pravděpodobné, že by v blízké době byla využita 

jeho plná kapacita.  

 Nové členské země EU ovšem kromě obavy z poklesu tranzitních poplatků a celkově 

důležitosti zemí jako významných tranzitních cest, řešily ještě bezpečnostní aspekty, které 

v evropské debatě rezonovaly mnohem více. Polsko či Baltské státy se obávají, že Rusko díky 
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 Nord Stream – oficiální stránky, přístup: http://www.nord-stream.com/pipeline/operations/ (18.4.2012) 
95

 Černoch F. a kol. (2010) s. 120. 
96

 Neuman M. (2008) s. 4-6. 
97

 Kolektiv autorů (2011) s. 72. 
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plynovodu, který je obchází, získá silné páky a mnohem lepší vyjednávací pozici vůči nim. 

V roce 2006 dokonce tehdejší polský ministr obrany Radowan Sikorski v Bruselu označil 

projekt Nord Stream za nový pakt Molotov – Ribbentrop.98 Nutno říct, že určité obavy jsou 

na místě. Rusko již opakovaně odstavovalo dodávky surovin pro Baltské státy, kde politický 

motiv byl téměř jistý. Rusko bude opravdu vůči těmto státům v lepší pozici než dříve a z jeho 

dosavadních kroků je patrné, že energetiku dovede využívat k prosazování svých politických 

cílů.99  Na druhou stranu je třeba zmínit, že v současnosti je debata již mnohem umírněnější 

a v případě funkčního evropského trhu a dostavěné funkční infrastruktury budou případné 

nežádoucí ruské páky minimalizované. 

Mimo země EU se Nord Stream logicky nejvíce dotýká Běloruska a Ukrajiny. Obě 

země nemají s Ruskem kvůli několika plynovým krizím ideální vztahy a pokles jejich významu 

jako tranzitních zemí je evidentní. Ukrajina, která se po Oranžové revoluci 2004 a jmenování 

Viktora Juščenka do prezidentského úřadu (2005-2010), obrátila směrem na Západ, se 

v posledních letech po nástupu Viktora Janukoviče100 vrací do ruského orbitu. Je 

pravděpodobné, že i díky Nord Streamu Rusko získá nyní ještě lepší vyjednávací pozici.   

 

4.3.2. Nord Stream a Česká republika 

 

 Česká republika je v poněkud odlišnější, respektive výhodnější pozici než ostatní státy 

V4 ve vztahu k projektu Nord Stream, protože na něm bude přímo participovat. Pokles role 

tranzitní země sice České republice hrozí, ale výpadek tranzitu přes předávací stanici Lanžhot 

může být z velké části nahrazen tranzitem skrze plynovod Gazela ze severu Německa do 

Bavorska. Význam České republiky jako tranzitní země by za určitých okolností mohl dokonce 

vzrůst.  

 V otázce energetické bezpečnosti je situace České republiky složitější. Mnozí 

komentátoři tvrdí, že plynovod Nord Stream dokonce zvýší současnou energetickou 

bezpečnost. „Ačkoliv některé z východoevropských zemí jako Polsko, Ukrajina nebo Baltské 

státy si stěžují ohledně tohoto plynovodu a tvrdí, že sníží jejich energetickou bezpečnost, 

Nord Stream ve skutečnosti pozvedne energetickou bezpečnost České republiky. ČR se na 
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 Whist B. S. (2008) s 18. 
99

 Neuman M. (2008) s. 6. 
100

 Prorusky orientovaný Viktor Janukovič je prezidentem Ukrajiny od roku 2010. 
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Nord Stream napojí prostřednictvím OPAL/Gazela plynovodu a díky tomu bude mít přístup 

k plynu proudícímu přes Nord Stream v případě krize nebo přerušení tradičních importních 

toků.“101 Na druhou stranu je si třeba uvědomit, že závislost České republiky na jednom 

zdroji – Rusku se nesníží. Naopak ČR za určitých podmínek může tímto svoji závislost na 

Rusku ještě zvýšit. V případě, že se Rusko z nějakého důvodu rozhodne zvednout ceny či 

uzavřít kohoutky, ČR by se bez dalších alternativ stala velmi zranitelnou.  

 Z naší studie vyplývá, že Nord Stream energetickou bezpečnost ČR nesnižuje, ale 

zároveň ani neposiluje. Zajímavým ovšem může být právě v kombinaci se severojižním 

koridorem.  

 

4.3.3. Gazela  

 

Plynovod Gazela má propojit nejkratší možnou cestou sever Německa s Bavorskem. 

Tato nejkratší cesta vede přes Českou republiku. V předávací stanici Brandov se napojí na 

německý plynovod OPAL (již dokončeno) a z České republiky se do Bavorska vrací na 

předávací stanici Waidhaus. Celková délka plynovodu by měla být 166 km. V současné době 

již stavba probíhá, dokončen by měl být v roce 2012.102  

Bezesporu je pro Českou republiku velmi výhodné, že se do projektu severní cesty 

plynu zapojila. Navíc je díky tomu v úzkém kontaktu se silným hráčem Německem, které 

s Ruskem udržuje dobré vztahy. Není totiž pravděpodobné, že by Rusko v budoucnu chtělo 

Německu přerušovat dodávky.  

Jaký bude mít Nord Stream dopad na ostatní státy V4 záleží na tom, zda se podaří 

více sjednotit evropskou energetiku a zda trh bude fungovat v rámci často proklamované 

evropské solidarity, že si státy v případě krize pomohou. Myslíme si, že vybudování funkční 

mezistátní infrastruktury nebude vážným problémem, protože se do těchto projektů 

v posledních letech hodně investuje a evropské státy to považují za svoji prioritu. Plyn by pak 

mohl díky technologii reverse flow v případě krize putovat přes ČR do Polska či Slovenska.  
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 Swiatkowska J. a kol. (2011) s. 39. 
102

 NET4GAS, projekt Gazela, přístup: http://www.net4gas.cz/cs/projekt-gazela/ (14.4.2012),  
Černoch F. a kol. (2010) s. 120. 
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4.4. Severojižní koridor  

  

Evropská unie si vzala za dlouhodobý cíl zlepšení energetické infrastruktury. V rámci 

plynové infrastruktury jsou v současnosti podporovány 4 velké projekty:103 

1) Severojižní propojení plynárenských sítí ve střední, východní a jihovýchodní 

Evropě  

2) Jižní koridor pro přepravu plynu (přeprava plynu od Kaspického moře, ze 

Střední 

Asie, Blízkého východu a východního Středomoří do Unie s cílem zvýšit 

diverzifikaci dodávek plynu.) 

3) Plán propojení pobaltského trhu s energií ze zemního plynu (infrastruktura, 

jejímž cílem je ukončit izolaci tří pobaltských států a Finska a jejich 

závislost na jediném dodavateli a zvýšit diverzifikaci dodávek v oblasti 

Baltského moře. 

4) Severojižní propojení plynárenských sítí v západní Evropě (cílem je zlepšit 

infrastrukturu, odstranit zúžené body s nedostatečnou kapacitou a umožnit vyšší 

diverzifikaci, možnost využití krátkodobých dodávek LNG plynu. 

 

České republiky se úzce týká Severojižní propojení plynárenských sítí ve střední, 

východní a jihovýchodní Evropě. Tento projekt byl do velké míry iniciován státy V4, které 

zde ukazují schopnost hlubší spolupráce. Cílem je spojit Baltské a Jaderské moře funkční 

plynovodní sítí (v širším pojetí propojit i Černé moře). Základní varianta je z Polska do ČR, 

dále do Slovenska, Maďarska a zakončení v Chorvatsku. Na tuto sít by byly napojeny další 

státy.104  

 Na energetickém summitu v Maďarsku byla 24. února 2010 vydána tzv. Budapešťská 

deklarace, která shrnuje cíle hlubší regionální spolupráce mezi státy Visegrádské čtyřky, 
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 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o hlavních směrech transevropské energetické 
infrastruktury a o zrušení rozhodnutí č. 1364/2006/ES, s. 35 – 36, přístup: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0658:EN:NOT (17.4.2012) 
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 Pazdera F. (2011) Spolupráce v oblasti energetiky v rámci V4, přístup: 
http://www.euroskop.cz/gallery/62/18787-pazdera.pdf (18.4.2012). 
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Rakouska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Chorvatska, Srbska, Slovinska a Rumunska. 

Uskupení nazývané  V4 + se shodlo na podpoře těchto projektů:105 

1)  Severojižního koridoru, který by spojil plánované LNG terminály v Chorvatsku a 

Polsku.  

2) LNG terminálu Constanta v Rumunsku a dalších LNG a CNG projektů v oblasti 

Černého moře 

3) Podpora projektu Nabucco, která je nyní mnohem vlažnější 

 

4.4.1. Realizace stavby koridoru 

 

Mapa 4: Plánovaný severojižní koridor 

 

Zdroj: Swiatkowska J. a kol. (2011) s. 64. 

 

Se severojižním propojením počítá i Státní energetická koncepce. Jedním z  cílů SEK je 

„dosáhnout do roku 2020 propojení plynárenské přepravní soustavy se soustavami v Polsku 

a Rakousku s perspektivní možností dodávek plynu z terminálů LNG budovaných v zahraničí – 

Swinoujście (Polsko) a Adria (Chorvatsko)“.106  

                                                      
105

 Viegrad Group (2010) Declaration of the Budapest V4+ Energy Security Summit, přístup: 
 http://www.visegradgroup.eu/2010/declaration-of-the  (17.4.2012). 
106

 MPO (2010) Aktualizace státní energetické koncepce České republiky, s. 35. 

http://www.visegradgroup.eu/2010/declaration-of-the


51 
 

Česká republika plánuje využít co nejvíce již existující síť plynovodů, aby realizace byla 

co nejúspornější a nevznikaly duplikující se produktovody. Více se hovoří o třech dílčích 

projektech na území ČR: Stork, Moravia a LBL.  

Plynovod STORK byl slavnostně otevřen 14. září 2011. Měří 30 km a spojuje severní 

Moravu a jižní Polsko. Byl spolufinancován společností NET4GAS a Evropskou komisí v rámci 

programu EEPR.107 Je zajímavý z několika důvodů. Jak bylo řečeno výše, jde o první plynovod 

spojující Českou Republiku a Polsko na hraniční předávací stanici Cziesyn a zároveň je to 

první část připravovaného severojižního koridoru. Současná kapacita plynovodu je 0,5 mld. 

m3 plynu/rok, což je v poměru k české spotřebě docela málo, avšak do budoucnosti se 

uvažuje o rozšíření až na 3 mld. m3. Plynovod je v ČR napojen na podzemní zásobník 

v Třanovicích a plyn zatím proudí pouze směrem z ČR do Polska do průmyslových oblastí 

horního Slezska, ale počítá se s obousměrným provozem podle aktuálních potřeb.108  

Další dva projekty, plynovod Moravia a LBL jsou zatím ve stadiu plánování. Moravia 

má posílit přenosovou kapacitu na střední Moravě a být pokračováním plynovodu STORK ve 

směru na jih. Dokončení je naplánováno na rok 2017. Jednalo by se pouze o posilnění 

infrastruktury, protože v dané oblasti je již nyní možno tranzitovat plyn na ose sever – jih. 

Počítá se zatím s kapacitou do 3 mld. m3 plynu.  LBL (Lanžhot – Baumgarten – Line) má posílit 

spojení mezi Českou republikou a Rakouskem a sleduje dva důležité cíle:109 

1) napojení na rozvíjející se středoevropský trh CEGH Baumgarten (sice ČR je již  na 

Baumgarten napojena skrze Slovensko, ale kapacita je nedostatečná) 

2) potenciální napojení na budoucí LNG terminál Adria na poloostrově Krk 

v Chorvatsku110 

Kapacita LBL bude pravděpodobně přes 6,5 mld. m3 ročně. Je logické, že se plánuje vyšší 

kapacita než u předchozích projektů, protože je zde rychle se rozvíjející spotový trh v 

CEGH Baumgartenu, jehož potenciál bude moci ČR v budoucnu více využít. 

 

                                                      
107

 Evropská komise (nedatováno) Evropský energetický program obnovy, přístup: 
 http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/reverse-flow-cz-
pl_en.pdf (18.4.2012) 
108

 Knitl M. (14.9.2011) Premiéři Česka a Polska otevřou první vysokotlaký plynovod, Český rozhlas, přístup: 
 http://www.rozhlas.cz/zpravy/ekonomikavevrope/_zprava/premieri-ceska-a-polska-otevrou-prvni-
vysokotlaky-plynovod--947764 (17.4.2012). 
109

 NET4GAS (2011) Desetiletý plán rozvoje přepravní soustavy v České republice 2012-2021, s. 13. 
110

 NET4GAS (2010) tisková zpráva, 1. 10. 2010,  přístup: 
 http://www.net4gas.cz/cs/media/tiskove-zpravy/TZ_LBL_N4G_OMV_CZ_final.doc (18.4.2012) 

http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/reverse-flow-cz-pl_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/reverse-flow-cz-pl_en.pdf
http://www.rozhlas.cz/zpravy/ekonomikavevrope/_zprava/premieri-ceska-a-polska-otevrou-prvni-vysokotlaky-plynovod--947764
http://www.rozhlas.cz/zpravy/ekonomikavevrope/_zprava/premieri-ceska-a-polska-otevrou-prvni-vysokotlaky-plynovod--947764
http://www.net4gas.cz/cs/media/tiskove-zpravy/TZ_LBL_N4G_OMV_CZ_final.doc
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Plynovody Stork, Moravia a LBL se tedy mají stát páteří severojižního koridoru na 

území České republiky. Ačkoliv mnohem důležitější než technická stránka projektu je, jakým 

způsobem bude fungovat mezinárodní spolupráce. Díky severojižnímu koridoru získá 

například jižní Polsko přístup k spotovému trhu CEGH Baumgarten. V Polsku je problematické 

propojení severu a jihu, protože zatím chybí v ose sever jih kapacita ve středním Polsku. 

Vybudování nového plynovodu bude kvůli legislativním procedurám a výkupu pozemků trvat 

dlouho (až 10 let). Jednotlivé projekty v okolních státech jsme sice hlouběji nestudovali, ale 

samotný koridor by měl být do roku 2020 funkční. Na území České republiky je koridor již de 

facto hotový a zmiňované projekty pouze navyšují jeho kapacitu.  

 

4.4.2. LNG terminály v Polsku a Chorvatsku  

 

Součástí severojižního koridoru mají být plánované LNG terminály v Polsku a 

Chorvatsku. LNG terminály jsou zařízení, která umožňují přijímat LNG tankery (tankery se 

zkapalněným zemním plynem) a zemní plyn pomocí regasifikačních nástrojů opět změnit 

z kapaliny na plyn. Dále pak může být tranzitován pomocí klasických plynovodů. 

 Oba dva projekty jsou sledovány s poměrně velkým očekáváním. Někteří analytici 

uvádějí, že se mohou stát určitými „game changery“ v regionu. 

 

4.5. LNG terminál Swinoujście (Polsko) 

 

 Polská vláda celému projektu přikládá velkou důležitost. V roce 2008 rada ministrů 

schválila výstavbu. V následujících letech byla vyřízena všechna povolení. O důležitosti 

projektu vypovídá i to, že stát vlastní 100 % podíl v terminálu. Státní plynárenská firma 

PGNiG (Polish Oil and Gas Company) vytvořila dceřinou firmu GAZ System S.A. (na základě 

směrnic EU o unbundlingu), která má pod svou patronací firmu Polskie LNG. Společnost 

Polskie LNG je zodpovědná za výstavbu a provoz LNG terminálu, zatímco PGNiG bude mít na 

starosti transport a dodávky LNG.111  

                                                      
111

 Polskie LNG – oficiální stránky, přístup: http://en.polskielng.pl/hidden/the-company/ (18.4.2012). 

http://en.polskielng.pl/hidden/the-company/
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 Stavba začala v roce 2010 a první fáze by měla být dokončena v první půlce roku 

2014. Kapacita terminálu bude 5 mld. m3 plynu/ročně, s plánovaným navýšením až na 7,5 

mld. m3 po roce 2017. Stavba je z velké části financována stejně jako plynovod STORK 

Evropským energetickým programem obnovy (EEPR). Současná cena projektu je 206 milionů 

EUR, z čehož EK zaplatí přibližně 80 milionů.112   

 Po dokončení první fáze stavby může terminál pokrýt přibližně 36 % současné 

spotřeby Polska. Pro Polsko, které nemá diverzifikované zdroje a je závislé pouze na vlastní 

těžbě a dodávkách z Ruska je to významná diverzifikační aktivita. V současnosti je závislé na 

ruských dodávkách přibližně ze 70 %. Dodávky do nového terminálu jsou zatím dohodnuté 

s Katarem – 1,45 mld. m3 po dobu dvaceti let.113 Petr Binhack tvrdí, že „z hlediska 

bezpečnosti se nejedná o ideální řešení. Loď (plující z Kataru) musí proplout množstvím 

rizikových míst, například Hormuzským průlivem nebo Adenským zálivem, kde roste počet 

útoků somálských pirátů.“114 Avšak díky rychle se rozvíjejícímu plynu s LNG by neměl být 

problém zajistit dostatek dodávek.  

 Polsko počítá s tím, že by plyn z LNG mohl být dále tranzitován a prodáván do 

okolních zemí střední Evropy.  

  

4.5.1. Dopad na Českou republiku 

 

 Terminál Swinoujście bude bezesporu významným posílením energetické bezpečnosti 

Polska. Dobudování plynovodu Nord Stream oslabilo pozici Polska jako důležitého 

tranzitního státu a zároveň nepřímo oslabilo polskou vyjednávací pozici vůči hlavnímu 

dodavateli – Rusku. Nově vznikající terminál je tedy z pohledu Polska důležitým a potřebným 

projektem, který pomůže zajistit bezpečné dodávky plynu a zároveň potenciálně navrátí 

Polsku pozici důležitého tranzitéra plynu.  

 Otázkou zůstává, jak velkou bude terminál hrát roli pro ostatní státy střední Evropy. 

Pro Českou republiku pravděpodobně jeho dostavění nepřinese zásadní změnu v energetické 

                                                      
112

 Evropská komise (nedatováno) EEPR_Swinojuscie, přístup: 
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/poland-
swinoujscie_en.pdf (18.4.2012). 
113

 Černoch F. a kol. (2010) s. 62. 
114

 Tramba D. (2011) Evropa nedokáže s Čínou soutěžit, Lidové noviny, 15.4.2011, s. 17. 

http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/poland-swinoujscie_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/poland-swinoujscie_en.pdf
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bezpečnosti, ale spíše další pojistku. Samotná kapacita 5, případně 7,5 mld. m3 plynu ročně 

je sice již docela zajímavá, ale záleží, kolik plynu bude využívat samotné Polsko a kolik zbude 

na ostatní státy. Dalším problémem je kapacita severojižního koridoru, která je zatím 

nedostatečná (mezi Polskem a ČR 0,5 mld. m3/rok, s případným navýšením na 3 mld. m3).  

 Státní energetická koncepce ČR počítá s potenciálním využitím plynu z LNG terminálů 

do konce této dekády. Polská strana zatím o exportu plynu ze Swinoujście do Čech 

neuvažuje.115 Dalším faktorem bude nárůst spotřeby v Polsku. Ze současných 12,3 mld. m3 za 

rok se předpokládá nárůst na 15,6 mld. m3 v roce 2020.116 Do jaké míry bude tento nárůst 

pokrytý novým terminálem, je samozřejmě nyní nejasné. Polsko totiž zároveň avizuje rozvoj 

nekonvenční těžby plynu z břidlicových písků, které může zásadním způsobem ovlivnit polské 

plynárenství. Těžbu z nekonvenčních zdrojů můžeme ovšem očekávat nejdříve v druhé půlce 

této dekády.117 Naše studie se problematice nekonvenční těžby záměrně vyhýbá.  

 Překvapivým krokem Polska bylo prodloužení smlouvy mezi společnostmi PGNiG 

a Gazpromem o importu ruského plynu až do roku 2045 (původně byla smlouva podepsána 

do roku 2022). Polsko se zavázalo odebírat ročně 10,2 mld. m3 ročně. Problematická je 

klauzule teritoriality, podle které Polsko nesmí přeprodávat přebytky z exportu do okolních 

zemí. S touto formulací měla velký problém EK, která ovšem nakonec smlouvu posvětila.118 

Smlouva působí lehce paradoxně, protože jde proti dlouhodobým cílům Polska snižovat svoji 

závislost na ruských dodávkách. Zároveň podkopává důležitost LNG terminálu i případné 

nekonvenční těžby. 

 Tato smlouva ovšem nahrává možnosti, že Polsko bude plyn z terminálu prodávat do 

okolních států. Nedá se předpokládat, že by se podílel velkou měrou na dodávkách do Čech, 

ale byla by to další plynová cesta do ČR, která by zaručila stabilnější dodávky a posílila českou 

vyjednávací pozici. Zkušenosti z plynové krize 2009 navíc jasně ukázaly, jak důležitou roli 

hrála diverzifikace a norský plyn při lednové odstávce.  
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 Černoch F. a kol. (2010) s. 23. 
116

 Černoch F. a kol. (2010)  s. 66.  
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 Černoch F., Ocelík P. (2011) Nekonvenční plyn může změnit geopolitickou šachovnici, přístup:  
http://www.euractiv.cz/energetika/interview/filip-cernoch-petr-ocelik-nekonvencni-plyn-muze-zmenit-
geopolitickou-sachovnici-009771 (18.4.2012) 
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 EurActiv (2011) Polish-Russian gas treaty receives EU blessing, přístup: 
 http://www.euractiv.com/energy/polish-russian-gas-treaty-receives-eu-blessing-news-499415 (18.4.2012) 

http://www.euractiv.cz/energetika/interview/filip-cernoch-petr-ocelik-nekonvencni-plyn-muze-zmenit-geopolitickou-sachovnici-009771
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4.6. LNG terminál Adria 

 

 Na jižním konci severojižního koridoru je plánovaný chorvatský LNG terminál Adria. 

Projekt měl být zpočátku dokončen také v roce 2014, ale celá realizace se nakonec zdržela a 

odsunula. V současnosti se čeká na finální investiční rozhodnutí, které má být přijato v roce 

2013. Kvůli tomu nebude terminál dostaven dříve než v roce 2017, ale spíše se očekává 

termín až po roce 2020.119  

 

Graf 2: Podílnící v LNG Adria 

 

Zdroj: Oficiální stránky ADRIA LNG, přístup:  http://www.adria-lng.hr/index_en.php?f=&m=1&s=0 (18.4.2012). 

 

 Stavbu má na starosti firma Adria LNG, která byla založena v roce 2007. Nyní jsou 

jejími podílníky společnosti: německá E-ON Ruhrgas – 39 %, rakouská OMV – 32 %, 

mezinárodní Total – 27 % a slovinská Geoplin – 1%. Počítá se ovšem se zapojením 

chorvatských firem s celkovým podílem až 25 %.120  

 Terminál má vyrůst na poloostrově Krk. Co se týče kapacity, jedná se o ambicióznější 

projekt než jeho polský protějšek. Plánuje se kapacita 10 – 15 mld. m3 ročně, což při 

průměrné chorvatské spotřebě 3 mld. m3 ročně představuje slušný nadbytek.121 Je tedy 
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 Osobní rozhovor s M. Marešem, 26.4.2012. 
120

 LNG Adria – About Company, přístup: http://www.adria-lng.hr/index_en.php?f=&m=1&s=0 (18.4.2012) 
121

 CIA Factbook, Natural gas consumption, přístup: 
 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2181rank.html (18.4.2012). 

http://www.adria-lng.hr/index_en.php?f=&m=1&s=0
http://www.adria-lng.hr/index_en.php?f=&m=1&s=0
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zřejmé, že Chorvatsko počítá s prodejem plynu do okolních států, například do Maďarska. 

Mezi Maďarskem a Chorvatskem již kvůli tomu vzniká nový plynovod.122  

Stavba terminálu může být ovšem ohrožena silnou italskou konkurencí. Itálie totiž 

buduje několik nových LNG terminálů, jeden například poblíž města Terst a plánuje se stát 

dominantním hráčem v oblasti jižní Evropy. Hospodářská krize přiškrtila navíc spotřebu 

zemního plynu v Evropě a zatím není jasné, kdy dojde k překonání krize a nastartování 

ekonomiky a tím i vyšší spotřeby. I z toho důvodu mohla být stavba pozdržena, protože je 

nejistá její návratnost. Je ovšem zřejmé, že spotřeba plynu v Evropě poroste mimo jiné kvůli 

zmiňovaným cílům EU 20-20-20 a nově i kvůli tragédii v japonské Fukušimě a z toho plynoucí 

změny některých evropských států k jaderné energii.  

 Hodnotit dopad tohoto terminálu na Českou republiku je poněkud předčasné, 

protože ve hře je zatím mnoho neznámých. Každopádně slibovaná kapacita je dost velká na 

to, aby pokryla Chorvatskou spotřebu a zbylo dostatek plynu na export. Je to potenciální 

alternativa, která může být další energetickou pojistkou a trhem pro Českou republiku.  

 

4.7. Zhodnocení vlivu terminálů 

  

 Oba terminály LNG Adria i LNG Swinoujście jsou velmi zajímavými projekty pro region 

střední a jihovýchodní Evropy. Jsou zcela v souladu se snahou Evropské unie o liberalizaci 

vnitřního trhu s energiemi. Zároveň projekt severojižního koridoru je důležitým článkem 

rozvoje evropské infrastruktury. Státy V4 mají dlouhodobě nevyužitý potenciál hlubší 

spolupráce. Tento koridor je v současnosti asi nejvýznamnější společný projekt na poli 

energetiky a může být dobrým základem pro hlubší spolupráci. Úspěšné dostavění terminálů 

bude pro Českou republiku pozitivní zprávou.  

 Na druhou stranu již nyní jsou zřejmá určitá úskalí. Terminál Swinoujście bude 

pravděpodobně dostaven již v roce 2014, žádné zpoždění se neočekává, ale jeho kapacita je 

opravdu relativně malá, a jak bude nakonec využit jeho potenciál, případně jestli bude plně 

využita jeho kapacita, zůstává otázkou. Mohl by mu konkurovat levný plyn z Ruska, například 

díky novému polsko-ruskému kontraktu a stal by se tak ekonomicky nezajímavým.  

                                                      

122
 Adria LNG Project, Croatia, přístup: 

http://www.hydrocarbons-technology.com/projects/adrialngproject/ (18.4.2012) 

http://www.hydrocarbons-technology.com/projects/adrialngproject/
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 Terminál Adria má sice plánovanou poměrně ambiciózní kapacitu, ale současný odsun 

jeho výstavby s nejasným datem dokončení vzbuzuje určité pochybnosti. Vzrůstající italská 

konkurence by mohla celý projekt nakonec přerušit. Jeho dostavění bude tedy do velké míry 

ovlivněno vývojem evropské ekonomiky, a zda se podaří překonat krizi a bude růst spotřeba 

plynu ve střední a jižní Evropě.   

 

4.8. Dílčí závěr 

  

 Z naší studie vyplývá, že z nových projektů bude mít na Českou republiku největší 

dopad plynovod Nord Stream a jeho pokračování OPAL/Gazela. Díky Gazele je Česká 

republika přímo napojená na novou severní cestu, z které bude moci čerpat. Jak bylo 

zmiňováno výše, sice se dá očekávat oslabení tranzitu plynu přes Lanžhot, ale toto oslabení 

bude snad do velké míry nahrazeno právě spojením severního Německa a Bavorska přes 

Gazelu. Tranzitní poplatky sice nejdou přímo státu, ale nepřímo bude mít zisk z daní 

společnosti NET4GAS, která provozuje plynovodní síť.  

 Z hlediska energetické bezpečnosti se sice nesnížila závislost na Rusku jakožto 

hlavním dodavateli, ale severní cesta obchází tranzitní země, takže předpokládá, že by 

nemělo docházet k výpadkům, již kvůli specifickému vztahu Ruska a Německa. Na druhou 

stranu mnozí analytici pokládají přílišnou závislost na Rusku jako nežádoucí. Z tohoto 

pohledu se dá tedy těžko mluvit o navýšení energetické bezpečnosti. Česká republika by tedy 

měla nadále usilovat o napojení na alternativní zdroje.  

 Alternativními zdroji by mohlo být právě severojižní propojení a nové LNG terminály. 

Ačkoliv je jejich kapacita oproti Nord Streamu malá, mohou být dobrou pojistkou v případu 

krize. Funkční infrastruktura na ose sever – jih a dobudované terminály mohou vhodně 

doplnit případné výpadky na hlavních plynovodech, ať již z důvodu havárie či politické krize. 

Navíc je toto propojení vhodnou ochranou proti cenovému tlaku výhradního dodavatele.  

 Ačkoliv se tedy nedá předpokládat, že by v krátkodobém (střednědobém) horizontu 

deseti až patnácti let byly terminály masivně využívány k tranzitu plynu do České republiky, 

z hlediska energetické bezpečnosti mají zajímavý potenciál a jejich realizace je pro ČR velmi 

vítaná. Když odhlédneme od energetické bezpečnosti, zvyšují význam ČR jako tranzitní země.  
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 Na přednášce o elektroenergetice jsme se setkali se zajímavým čistě hypotetickým 

scénářem od Zdeňka Hrubého. Ten tvrdil, že na pokrytí spotřeby plynu v ČR by stačilo 60 

dodávek současných LNG trajektů123. S tím, jak se v Evropě v posledních letech rozvíjí trh 

s LNG je takový scénář v budoucnu možný, protože technologie existují a infrastruktura se 

buduje. Tím by byl trh naprosto liberalizován a zbaven dlouhodobých kontraktů.124 Ačkoliv si 

nemyslíme, že se daný scénář někdy uskuteční, pro zajímavost jsme ho zde uvedli.  

                                                      
123

 Nynější LNG trajekty mají průměrně kapacitu 120 – 140 000 m
3
 plynu, v roce 2010 jich bylo aktivních 337, 

mnoho dalších je ve výstavbě a kapacita se má zvednout až na 260 000 m
3
. 

124
 Ing. Zdeněk Hrubý, přednáška na téma elektroenergetika, 21. 4. 2011, Praha, VŠE.  
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5. Vybrané problémy ovlivňující plynovou bezpečnost ČR

  

 

 Tato kapitola stručně zmiňuje několik zajímavých problémů, které do určité míry 

ovlivňují energetickou bezpečnost České republiky.  

 

5.1. Německo se vzdává jaderné elektřiny 

 

 Fukušimská tragédie (2011) změnila politickou situaci v Německu a Angela Merkelová 

v březnu 2011 oznámila, že Německo do roku 2021 (případně 2022) uzavře veškeré jaderné 

elektrárny. Z celkem sedmnácti elektráren, byla elektrárna Krümmel již 4 roky mimo provoz a 

v březnu 2011 bylo odstaveno dalších sedm, z nichž dvě zůstávají nadále v tzv. stand-by 

režimu, takže mohou být v případě krize celkem rychle znovu otevřeny. Zbylých 9 elektráren 

bude uzavřeno mezi lety 2015 – 2022.125  

 Tato situace bude mít samozřejmě dopad i na okolní státy, včetně České republiky. 

Angela Merkelová prohlásila, že budoucnost energetiky leží v obnovitelných zdrojích a 

Německo se tak stane vedoucí průmyslovou zemí, která transformaci na energii budoucnosti 

provede.126 To je hodně ambiciózní úkol. Německo si od toho slibuje, že na trhu 

s obnovitelnými zdroji se vytvoří mnoho pracovních míst a Německu se tato investice vrátí 

díky tomu, že bude mít náskok před ostatními státy v know-how ohledně obnovitelných 

zdrojů a nových technologií.  

 Nedá se ovšem očekávat, že by transformace proběhla bez navýšení dalších 

neobnovitelných zdrojů a urychlené dostavby přenosových sítí. Hovoří se o nových vysoce 

účinných uhelných a plynových elektrárnách, které mají doplit nedostatek energií po 

uzavření jaderných elektráren. Paroplynové elektrárny kvůli jejich nízké produkci CO2 emisí 

prosazují němečtí zelení, kteří mají v zemi poměrně silnou pozici.127 Rychlý rozvoj 

                                                      
125

 IHNED.CZ (2011) Německá vláda rozhodla. Jaderné elektrárny uzavře do roku 2022, přístup:  
 http://byznys.ihned.cz/c1-51975330-nemecka-vlada-rozhodla-jaderne-elektrarny-uzavre-do-roku-2022 
(18.4.2012). 
126

 Germany – the rise of natural gas (2011) přístup: http://www.ifandp.com/article/0014249.html (18.4.2012) 
127

 Özdemir C. (2011) Člověk by neměl věřit povídačkám jaderné lobby, přístup: http://www.boell.cz/web/50-
988.html (18.4.2012). 

http://byznys.ihned.cz/c1-51975330-nemecka-vlada-rozhodla-jaderne-elektrarny-uzavre-do-roku-2022
http://www.ifandp.com/article/0014249.html
http://www.boell.cz/web/50-988.html
http://www.boell.cz/web/50-988.html
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přenosových sítí může být problematický, protože výstavba kvůli složitému byrokratickému a 

legislativnímu procesu trvá dlouho. Pokud ovšem nebudou včas dostavěny, hrozí výpadky 

elektřiny a časté přetížení sítí kvůli nestabilním dodávkám z větrných a solárních elektráren. 

 Ačkoliv Německo před březnem 2011 počítalo, že spotřeba zemního plynu bude 

v následujících letech spíše stagnovat nebo klesat kvůli vyšší energetické efektivitě a 

úsporám, nyní se dá očekávat spíše mírný nárůst.  

 Dopad těchto událostí na Českou republiku bude nepřímý. Očekává se nárůst ceny 

elektřiny a díky liberalizovanému trhu se dá očekávat vyšší cena této komodity i v Čechách. 

Navíc vyšší poptávka po zemním plynu může zvednout i jeho ceny. Na druhou stranu Česká 

republika jako významný exportér elektřiny bude z vyšších cen těžit.  

  

5.2. Rusko a jeho strategické cíle 

 

Energetickou bezpečnost Rusko považuje za jednu z klíčových oblastí národní 

bezpečnosti.128 Význam energetiky je navíc silně umocněn tím, že export surovin se 

významným způsobem podílí na příjmech státu. „Vladimír Putin se nijak netají tím, že chce, 

aby se Rusko stalo globální energetickou velmocí“.129 Rusko plánuje využít svých obrovských 

energetických zásob k politickým účelům, což je ovšem legitimní cíl.  

Tento postoj ruské vlády k energetice je relativně nový a je úzce spojen s nástupem 

Vladimíra Putina do prezidentského úřadu. Jen pro zajímavost uveďme, že jeho dizertační 

práce se jmenovala „Strategické plánování regionálních zdrojů v rámci tvorby tržních 

vztahů“130 a zabývala se možností využití nerostných surovin k pozvednutí ekonomiky státu. 

Od roku 2003 stát začal více zasahovat do energetických firem. Skončila éra liberalizace a 

stát se naopak snažil získat ve firmách nadpoloviční většinu, aby je mohl ovládat. 

V Gazpromu se to podařilo v prosinci 2005.131 Dalším krokem bylo omezení zahraničních 

investic do některých strategických odvětví. V roce 2008 vstoupil v platnost zákon, „podle 

kterého soukromé zahraniční společnosti budou na koupi více než 50 procent ruské firmy, 

která působí v jednom ze 42 stanovených tzv. strategických sektorů, potřebovat speciální 

                                                      
128

 Energy strategy of Russia for the period up to 2030 (2010) s. 28. 
129

 Milov V. (2006) s. 12. 
130

 Lynch A. (2011)  s. 85. 
131

 Milov V. (2006) s. 13. 
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povolení. To bude vydávat komise složená z ruských ekonomických, ale i bezpečnostních 

činitelů.“132 U těžby surovin je zákon ještě přísnější. Povolení je třeba již pro 25 % podíl.133 

Tyto zákony jsou v přesně opačném duchu než zákony Evropské unie ohledně liberalizace 

trhu s energiemi. Rusko má díky tomu kontrolu nad energetickým odvětvím, ale zároveň mu 

chybí potřebné investice do rozvoje infrastruktury.  

Důležitými dokumenty určujícími ruskou energetickou politiku jsou Energetická 

strategie do roku 2020, která byla v roce 2010 aktualizována a rozšířena do roku 2030.134 

Aktualizovaný dokument je podrobným plánem, který na 174 stranách shrnuje cíle ale i 

nedostatky Ruska na domácí i zahraniční scéně. Jedním ze zahraničních cílů je diverzifikace 

na východ na nové trhy v Číně, Japonsku, Koreji a dalších asijských zemí.135 Evropa sice 

nadále zůstane hlavním odběratelem, ale Rusko chce využít nových trhů. Důležité je, že pro 

tyto trhy bude využívat nová naleziště plynu, takže nebudou přímo ohroženy evropské 

dodávky.136 Některá naleziště pro Evropu jsou ovšem již stará a při zvyšující se globální 

poptávce nemusí být dodávky vždy tak samozřejmé jako dnes.  

Vladimir Milov ve své studii představil 4 základní scénáře, jak Rusko může využívat 

svoji „energetickou diplomacii“137: 

1) Využívat energetické závislosti některých států na ruských dodávkách 

k prosazování vlastních politických cílů (cíleno převážně na východoevropské a 

středoevropské státy). 

2) „Pipeline diplomacy“ – nabízet otevření nových plynovodů pro některé státy 

výměnou za určité výhody (cíleno spíše na větší odběratele – Německo, Itálie). 

3) Získat kontrolu ve firmách zabývajících se distribucí a prodejem energií 

v importujících státech a díky tomu lépe prosazovat a sledovat své ekonomické a 

politické cíle (všude).  

                                                      
132

 Putin podepsal zákon omezující zahraniční investice (2008) přístup: 
 http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/139217-putin-podepsal-zakon-omezujici-zahranicni-investice.html 
(18.4.2012) 
133

 Seliverstov S. (2009) Energy Security of Russia and the EU: Current Legal Problems. 
134

 Energy strategy of Russia for the period up to 2030 (2010)  
135

 Energy strategy of Russia for the period up to 2030 (2010) s. 23. 
136

 osobní rozhovor s Michalem Marešem, 26.4.2012. 
137

 Milov V. (2006) s. 14. 

http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/139217-putin-podepsal-zakon-omezujici-zahranicni-investice.html
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4) Nabídnout investorům z určitých států možnost podílet se na energetických 

projektech v Rusku a zlepšit tak bilaterální vztahy (pro konkurenční producenty 

jako Norsko) 

 

Rusko má jasně definovaný plán, jak chce rozvíjet svoji energetiku. Její využití 

v mezinárodní politice je legitimní nástroj. Na druhou stranu, některé jeho cíle mohou 

kolidovat s národními zájmy importujících států. Evropská unie by se měla snažit jednat 

s Ruskem co nejvíce jednotně, ačkoliv Rusko preferuje přesný opak a klade důraz na 

bilaterální dohody.  

Ruským hlavním zájmem je udržet si dominantní postavení dovozce energií do 

Evropy, protože EU stále zůstává nejvýznamnějším světovým trhem a Rusko potřebuje 

evropské peníze na svůj rozvoj stejně, jako Evropa potřebuje ruské energie. Export ropy a 

zemního plynu tvoří totiž 25 % ruského HDP a zároveň okolo padesáti procent příjmů do 

ruského rozpočtu. Bez těchto zisků by si Rusko nezajistilo svůj ekonomický růst, který 

zaznamenalo v poslední dekádě.138 Magda Leichtová tvrdí, že: „Ačkoliv se jedná o vzájemnou 

závislost, protože ruská ekonomika by bez příjmů z obchodu s Evropou nezažívala oslavný 

ekonomický zázrak, dokázala Ruská federace, zdá se přesvědčit Evropu o tom, že ruský plyn a 

ropu potřebuje více, než Rusko evropské peníze.“139 Evropské státy by se měly pokoušet o 

transparentní jednání s Ruskem a to samé požadovat po něm. Zároveň ale mají plné právo 

bránit se ruským iniciativám, které jdou proti jejich národním zájmům, (například pronikání 

ruských firem do důležitých plynárenských společností).  

Určitým rizikem je ruský odpor k zahraničním investicím, protože ruské plynovodní 

sítě jsou z velké části ještě ze sovětské éry a potřebují nutně renovovat. Navíc rozvoj nových 

polí je finančně velice náročný a Rusko do nich dostatečně neinvestuje. Díky zákonům 

omezujícím zahraniční investice sice stát nad energetikou drží kontrolu, ale chybí mu 

potřebné peníze.140  

 

 

                                                      
138

 Barysh K. a kol. (2008) s. 3. 
139

 Weissová Šárka (2008) s. 104. 
140

 Khrushcheva O. (2012) The Controversy of Putin’s Energy Policy: The Problem of Foreign Investment and 
Long-Term Development of Russia’s Energy Sector, CEJISS vol. 6, Issue 1. 
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5.3. South Stream vs. Nabucco  

 

O jižním koridoru, který by do Evropy přivedl plyn nejlépe z Kaspické oblasti, se vážně 

hovoří již několik let. Jednalo by se o otevření další plynové cesty a významné zvýšení 

energetické diverzifikace.  

Evropská unie začala od roku 2007 více podporovat projekt Nabucco (ačkoliv dohoda 

o projektu byla podepsána již v roce 2002 mezi několika firmami). Ve stejném roce (2007) 

podepsaly italská společnost ENI a Gazprom dohodu o vybudování plynovodu South 

Stream.141  

 Nabucco je projekt 6 energetických společností ÖMV (Rakousko), MOL (Maďarsko), 

Transgaz (Rumunsko), Bulgargaz (Bulharsko), BOTAS (Turecko) a RWE (Německo).142 Je (byl) 

také podporován Evropskou unií a dalšími členskými státy, například Českou republikou a 

Polskem.143 Plynovod by měl být zásobován z Ázerbájdžánu, Turkmenistánu, Iránu či Iráku. 

Celková kapacita je plánovaná na 31 mld. m3 ročně. V současnosti se hovoří o plánovaném 

začátku výstavby v roce 2013 a dokončení první fáze na konci roku 2017.144 

 South Stream je do velké míry rusko-italský projekt. Hlavními propagátory byl ruský 

státní gigant Gazprom a italská společnost ENI. V současnosti je do projektu zapojen 

Gazprom (50 %), ENI (20 %), Électricité de France (15 %) a německý Wintershall (15 %).145 

Kapacita plynovodu má být 63 mld. m3/rok, což je přibližně dvakrát více než u Nabucca. 

Velká část plynovodu povede na dně Černého moře, což plynovod značně prodraží. 

Společnost South Stream AG již podepsala dohody s Rakouskem, Bulharskem, Řeckem, 

Maďarskem, Srbskem, Slovinskem a Chorvatskem o stavbě plynovodu. Dle plánu by stavba 

měla začít v roce 2013 a první plyn by měl začít proudit na konci roku 2015.146   

                                                      
141

 ENI and Gazprom sign the agreement for the South Stream Project (2007) přístup: 
 http://www.scandoil.com/moxie-bm2/news/eni-and-gazprom-sign-the-agreement-for-the-south-s.shtml 
(18.4.2012). 
142

 Nabucco piperine - oficiální stránky, About us, přístup:  
http://www.nabucco-pipeline.com/portal/page/portal/en/company_main/about_us (18.4.2012). 
143

 Baev P., Øverland I. (2010) s. 1076. 
144

 Oficiální stránky Nabucco piperine, přístup: 
 http://www.nabucco-pipeline.com/portal/page/portal/en/pipeline/overview (18.4.2012). 
145

 Pedersen J. (2011) Wall Street Journal, přístup:  
http://online.wsj.com/article/SB10001424053111903927204576574182325712222.html (18.4.2012). 
146

 South Stream – oficiální stránky, přístup: http://south-stream.info/index.php?id=14&L=1 (18.4.2012). 

http://www.scandoil.com/moxie-bm2/news/eni-and-gazprom-sign-the-agreement-for-the-south-s.shtml
http://www.nabucco-pipeline.com/portal/page/portal/en/company_main/about_us
http://www.nabucco-pipeline.com/portal/page/portal/en/pipeline/overview
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http://south-stream.info/index.php?id=14&L=1
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 Zásadním rozdílem je, že Nabucco obchází Rusko teritoriálně i zdrojově (čerpá plyn 

z jiných států), zatímco South Stream má využívat ruský plyn či ruské opce zahraničního 

plynu. Zároveň prochází přes ruské území a je v podstatě pod plnou kontrolou Ruska.  

 

 

Mapa 5: Plány plynovodů South Stream a Nabucco 

 

 Zdroj: E15, přístup: 

http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/gazprom-urychli-stavbu-south-

streamu-zacne-jeste-letos-736133 (18.4.2012) 

  

 Ačkoliv se oficiálně tvrdí, že oba projekty nejsou konkurenty a mohou existovat vedle 

sebe, opak je pravdou. Poptávka po zemním plynu není v Evropě tak velká, aby se oba 

projekty dohromady finančně vyplatily.147 Někteří analytici mluví o závodu, který může 

vyhrát jen jeden projekt148, ale ve hře jsou čtyři možné scénáře:149 

1) Bude postaven pouze plynovod South Stream 

2) Bude postaven pouze plynovod Nabucco 

3) Budou postaveny oba plynovody 

4) Nebude postaven žádný plynovod 
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 Bartuška V. (2009) Nabucco versus South Stream - co můžeme dále očekávat, přístup: 
 http://www.natoaktual.cz/nabucco-versus-south-stream-co-muzeme-dale-ocekavat-fh8-
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 Baev P., Øverland I. (2010) s. 1076. 
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Mnozí komentátoři tvrdí, že South Stream je do velké míry politický projekt, který má 

za cíl udržet vliv Ruska v Evropě a zabránit diverzifikačním snahám některých států (ačkoliv 

stejným způsobem se dá uvažovat o Nabuccu jako politickém a strategickým projektu, jehož 

cílem je oslabit pozici Ruska) Jedná se o ekonomicky velice nákladný podnik s nejistou 

návratností, Rusko jej přesto bude pravděpodobně prosazovat.150 Jeho realizace by zároveň 

nejspíše znamenala konec Nabucca.  V naší studii se přikláníme spíše k tomu, že bude 

vybudován South Stream nebo nebude postaven žádný plynovod. Vycházíme z těchto 

argumentů: 

Cena stavby plynovodu Nabucco byla původně plánovaná na 8 mld. eur, ale 

v současnosti se očekává cena 12 – 15 mld. eur.151 Toto zdražení zarazilo některé investory. 

V lednu 2012 začala z projektu couvat německá společnost RWE a v dubnu stejný plán 

oznámil maďarský MOL, protože se bojí nejistot, který projekt provázejí a vzrůstajících 

nákladů.152 I Evropská unie, která zpočátku do Nabucca vkládala velké naděje a slibovala 

silnou podporu, je nyní méně aktivní. V rámci fondu EEPR bylo na celý plynovod vyhrazeno 

jen 200 milionů eur, což je zanedbatelná částka na takovou stavbu.153 Svoji roli hraje určitě 

nejednotnost členů EU, kdy někteří podporují spíše South Stream než Nabucco. Obecně se 

dá říci, že „za projektem nicméně nestojí příliš silné politické, ani ekonomické kryti, tudíž 

jeho realizace není při dostatečné poptávce vůbec jistá.“154 Ovšem za největší problém je 

považováno to, že si konsorcium stavějící Nabucco dostatečně nezajistilo zdroje, odkud bude 

plyn čerpat na rozdíl od plynovodu South Stream. Ve hře jsou sice tyto státy: 

1) Ázerbájdžán - jeho známé zásoby plynu ovšem nejsou příliš velké. Navíc plyn se 

skrývá pod ropou a dá se těžit až po jejím vytěžení.  

2) Írán – velké zásoby plynu, ale kvůli politickým a hospodářským sankcím není příliš 

vhodným kandidátem. 
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3) Turkmenistán – silné vazby na Rusko, které může zablokovat stavbu 

transkaspického plynovodu. Turkmenistán navíc úspěšně dostavěl nový plynovod do Číny. 

Plyn prodává do Číny a Ruska a je otázka, zda by měl dost volných kapacit pro EU.155 

4) Irák – jde o příliš nestabilní zemi se špatnou bezpečnostní situací. 

5) Gruzie – není bohatá na zemní plyn, ale má tudy procházet plynovod 

z Ázerbájdžánu. Gruzie je ovšem pod silným vlivem Ruska, které jednostranně uznalo 

nezávislost separatistických území (válka v Jižní Osetii, 2008). 

 

Žádný z potenciálních států není z důvodů výše uvedených ideálním partnerem, navíc 

nebyla uzavřena žádná jasná dohoda. Rusko na druhou stranu avizovalo, že pro plynovod 

zdroje má.  

Je zde ale ještě další aspekt, který může významně ovlivnit, jaká stavba nakonec 

vyhraje. Gazprom se snaží ovládnout ukrajinskou plynovou soustavu. Ukrajina se tomu zatím 

brání a snaží se, aby soustavu vlastnily ukrajinské firmy, firmy z EU a Gazprom, ale ten aby 

neměl většinu. Ukrajinské plynovody ovšem potřebují velké investice na renovaci a evropské 

firmy nemají zájem do nich investovat. Pokud by se Gazpromu podařilo soustavu ovládnout, 

snaha Ruska o postavení plynovodu South Stream by znatelně poklesla, protože by nemusely 

řešit spory s Ukrajinou.156  

 V případě, že by se Gazprom vzdal plánu vybudovat South Stream, nemusel by Jižní 

koridor vůbec vzniknout, protože Nabucco řeší hlubší problémy. Je ale pravděpodobné, že 

v budoucnu se i tak jižní cesta otevře, například Nabucco ve zkrácené podobě, protože 

poptávka po plynu bude růst.  

Pro Střední Evropu otevření jižní cesty bude znamenat vzrůst významu spotového 

trhu CEGH v Baumgartenu, kde budou prodávány nové objemy plynu. Část z něj by mohla 

využívat Česká republika pro vlastní potřeby a část tranzitovat do Polska či Německa.  
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6. Analýza postoje české vlády k plynové bezpečnosti  

 

Autor se v rámci studie měl možnost setkat se dvěma odborníky na energetiku 

z Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva průmyslu a obchodu, se kterými vedl 

podrobný rozhovor. Analýza postoje české vlády k plynové bezpečnosti vychází do velké míry 

z těchto rozhovorů. Na Ministerstvu zahraničních věcí jsme měli možnost hovořit s panem 

Michalem Marešem157 ze sekce energetické bezpečnosti a na Ministerstvu průmyslu a 

obchodu s panem Janem Zaplatílkem158 z odboru plynárenství.  

 

6.1. Etapy energetické bezpečnosti v české politice 

 

Postoj vlád České republiky k energetické bezpečnosti bychom mohli rozdělit do tří 

etap. Na počátku devadesátých let bylo hlavním cílem zlepšit životní prostředí, které bylo 

silně postiženo extenzivním rozvojem těžkého průmyslu za předchozího režimu. Za první 

etapu můžeme považovat diverzifikační aktivity v polovině devadesátých let (1993 – 1997), 

kdy byl dostavěn ropovod IKL a uzavřen kontrakt s Norskem na dodávky plynu. Téma 

energetické bezpečnosti se v té době dostalo do politického popředí. Diverzifikace byla 

považována za důležitý krok jak z ekonomických tak z politických důvodů. Nutno zdůraznit, 

že Česká republika byla jediným středo/východoevropským státem, který se rozhodl 

investovat do diverzifikace a rozvoje energetické infrastruktury, což se nyní ukazuje jako 

velmi dobrá investice. 

Druhá etapa by se dala vymezit roky 1998 – 2006/2007. Velké diverzifikační projekty 

byly již úspěšně dokončeny a energetická bezpečnost nepatřila mezi významná politická 

témata. Česká republika se přijetím do NATO a EU začlenila do západních struktur, což bylo 

z hlediska bezpečnosti považováno za naprosto klíčové. Svoji roli sehrál i Boris Jelcin159, který 

byl vstřícný k Západu i k bývalým sovětským satelitům. Mnozí politici díky tomu energetiku 

nepovažovali za bezpečnostní téma. Téma energetiky se pak výrazněji objevilo pouze v rámci 

privatizace Transgasu. Státní společnost Transgas, která spravovala obchod s plynem, jeho 
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tranzit a podzemní zásobníky byla roku 2002 prodána německému koncernu RWE Gas AG. 

160  

Třetí etapa znamenala oživení tématu energetické bezpečnosti v důsledku několika 

krizí mezi Ruskem a tranzitními zeměmi Běloruskem a Ukrajinou (2006, 2007, 2008, 2009). 

Ukrajina byla hlavní tranzitní zemí ruského plynu do Evropy. Kvůli sporu mezi oběma státy 

Rusko omezilo dodávky plynu do Ukrajiny, na což doplatily některé evropské státy, které 

odebíraly ruský plyn přes Ukrajinu a neměly zajištěny alternativní zdroje (Bulharsko, 

Slovensko, balkánské státy). Dalším impulsem byl výrazný růst ceny ropy. EU si začala více 

uvědomovat svoji vysokou závislost na vnějších dodavatelích. V České republice bylo téma 

energetické bezpečnosti ještě zvýrazněno kvůli jejímu předsednictví v EU v prvním půlroce 

2009, kdy musela řešit rusko-ukrajinský spor a omezení dodávek plynu do Evropy.161Vyřešení 

rusko-ukrajinského sporu bylo jedním z mála významných úspěchů českého předsednictví. 

Česká vláda se zde projevila jako schopný diplomat, když dokázala přimět Rusko a Ukrajinu 

během necelých třech týdnů k jednání u jednoho stolu, po kterém následovalo podepsání 

několika bilaterálních dohod.162 Další často zmiňovanou událostí bylo prudké snížení ruských 

dodávek ropy v červnu 2008 přesně den po podpisu česko-americké smlouvy o rozmístění 

amerického radarové základny na území České republiky. Ačkoliv Rusové tvrdili, že dodávky 

byly omezeny z důvodu havárie na Družbě, mnoho autorů nepochybuje o politickém pozadí 

celého problému.163 Zde se ukázal význam nového ropovodu IKL, díky kterému byly dodávky 

rychle nahrazeny v plné míře.  

Téma energetické bezpečnosti je stále poměrně aktuální a živé v politickém diskursu. 

Mezi současnými parlamentními stranami nejsou ovšem v otázce energetiky zásadní rozdíly. 

„Většina politických stran se dnes v zásadě shoduje v analýze energetických rizik i v 

základních principech rozvoje energetiky (diverzifikace, motivace k úsporám, využiti nových 

technologii).“164 Určité rozdíly mezi jednotlivými stranami panují například v názoru na 

složení energetického mixu či v postoji k prolomení těžebních limitů. V rámci plynové 
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bezpečnosti je důležité, že politické strany obecně podporují diverzifikační aktivity či rozvoj 

podzemních zásobníků.  

 

6.2. Postoj vlády k plynové bezpečnosti 

 

V této kapitole se věnujeme jednotlivým aspektům plynové bezpečnosti z pohledu 

vlády. V textu porovnáváme postoje jednotlivých ministerstev s naší vlastní analýzou 

postavenou na argumentech z předchozích kapitol. 

6.2.1. Nord Stream 

 

Oba odborníci se shodli na tom, že Nord Stream bude představovat posílení plynové 

bezpečnosti pro ČR. Za hlavní důvod považují, že se otevřela další tranzitní, tzv. „severní 

cesta“. Ačkoliv Česká republika tím nedosáhne diverzifikace zdrojů, dosáhne aspoň 

diverzifikace přepravních tras. Pan Mareš vyzdvihl význam Gazely, která spojuje severní 

Německo a Bavorsko přes ČR (vede od Hory sv. Kateřiny do Rozvadova), na srovnání České 

republiky a Slovenska. Díky tomu, že se podařilo vyjednat, že Gazela nebude pouze tranzitní 

plynovod, ale bude přímo napojena na českou plynovodní síť (původně mělo jít pouze o 

tranzit), se pozice ČR výrazně zlepšila. Ovšem Slovensko je v naprosto odlišné situaci. Při 

odklonění většiny dodávek do Nord Streamu (k čemuž již částečně došlo) bude Slovensko 

koncovým zákazníkem, protože ostatní evropské státy budou moci čerpat plyn přes Nord 

Stream. Pro Rusko nebude velkým problémem omezit dodávky do plynovodu Bratrství při 

neshodách s Ukrajinou, protože Slovensko je malý trh, na kterém Rusku tolik nezáleží. Dalším 

aspektem je, že velcí evropští odběratelé budou získávat plyn jinou cestou, a proto nebude 

vyvíjen již tak silný mezinárodní tlak na obnovu dodávek. Slovensko proto vnímá projekt 

Nord Stream jako vážné ohrožení vlastní energetické bezpečnosti a i z toho důvodu hlasitě 

prosazuje výstavbu Severojižního koridoru, který propojí plynovou sítí státy střední Evropy 

s potenciální možností napojení na LNG terminály. Díky Severojižnímu koridoru by Slováci 

měli lepší pozici a více možností odkud plyn čerpat. 

MPO navíc vidí částečně problém v poklesu tranzitních poplatků přes Lanžhot, které 

nebudou plně nahrazeny Gazelou, což se ovšem energetické bezpečnosti dotýká pouze 

nepřímo.  
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Dále jsme se zabývali problémem, zda nehrozí, že se Německo rozhodne vybudovat 

časem plynovodní síť ze severu na jih na svém území, čímž by Gazela ztratila na významu. 

Tato varianta ovšem není příliš reálná z několika důvodů. Vybudovat plynovodní síť trvá 

v Evropě kvůli schvalovacím a legislativním procedurám či složitému výkupu pozemků 

přibližně 10 let a je to ekonomicky velmi nákladné. Firmy se dnes nerady pouštějí do takto 

velkých projektů a státy nemají peníze. V Čechách navíc podniká hodně německých firem a 

obecně spolupráce mezi oběma sousedy funguje dobře. Varianta obejití Gazely je tedy ve 

střednědobém časovém výhledu velice nepravděpodobná, protože by se jednalo o utopené 

náklady.  

 

6.2.2. Vlastnická struktura a prodej NET4GAS 

 

 Na MZV nám potvrdili, že prodej NET4GAS je již schválený a určitě k němu dojde. 

RWE svoji dceřinou společnost chce prodat kvůli úsporám. Hlavním důvodem je uzavření 

jaderných elektráren v Německu a probíhající finanční krize. Vláda při té příležitosti 

avizovala, že si ohlídá, komu bude NET4GAS prodán. Zde se názory obou ministerstev 

částečně liší. Jan Zaplatílek nám nejprve napsal, že: „Vzhledem k tomu, že odvětví 

plynárenství je zcela v rukou soukromého vlastníka, ČR nemá možnost výběrové řízení na 

prodej NET4GAS jakkoli ovlivnit.“ Při osobním rozhovoru ovšem přiznal, že ERÚ může prodej 

částečně kontrolovat tím, že nastaví určité podmínky a vydává souhlasné stanovisko. Dále 

potvrdil, že společnost RWE bude prodej s vládou konzultovat. Ovšem dle jeho názoru jsou 

možnosti vlády omezeny.  

Michal Mareš vidí situaci více optimisticky. Komunikace mezi vládou a RWE je na 

velmi dobré úrovni, obě strany konzultují své kroky. Navíc RWE chce v České republice 

nadále prodávat a distribuovat plyn a také zde vlastní 6 zásobníků na plyn. Z těchto důvodů 

není pravděpodobné, že by se RWE postavilo proti přání vlády. Páky, kterými disponuje ERÚ 

hrají určitě taky svoji roli. Konečné rozhodnutí o prodeji má ovšem soukromá společnost.  

Potenciální kupce můžeme rozdělit do 4 základních skupin: 

1) Velká západní společnost – západní společnosti se z tohoto regionu 

v posledních letech spíše stahují 
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2) Stabilní investiční či penzijní fondy, které dlouhodobě investují do 

infrastruktury 

3) Investiční fondy s neprůhledným vlastníkem, bez potřebného know – how 

4) Firmy ze země dominantního dovozce - ruské firmy 

 

Vláda ČR se bude snažit, aby nový vlastník byl stabilní a transparentní. Orientoval se 

v plynárenství a měl potřebné know how. Zároveň je důležité, aby se jednalo o dlouhodobou 

investici a ne pouze o snahu firmy rychle zbohatnout a NET4GAS následně například po dvou 

letech rozprodat.  

Obě ministerstva z toho důvodu považují za nejnebezpečnější variantu, že by 

NET4GAS byl prodán investičnímu fondu s neprůhledným vlastníkem. To by mohlo opravdu 

energetickou bezpečnost ČR vážně ohrozit. Prodej ale může do určité míry ovlivnit 

zmiňovaný ERÚ. 

V otázce prodeje ruským firmám je situace komplikovanější. Michal Mareš vidí určitý 

problém v tom, že by tím Rusko jako hlavní dodavatel plynu upevnilo v ČR svoji pozici, ale 

stále tuto variantu považuje za mnohem bezpečnější než, aby NET4GAS byl prodán 

netransparentnímu investičnímu fondu. Na MPO riziko prodeje do ruských rukou reflektovali 

méně. Za klíčové považovali správné legislativní nastavení podmínek v ČR, protože nová 

firma se těmito nařízeními bude muset řídit, takže nebude tolik záležet, odkud bude.  Zatím 

se zdá, že nejpravděpodobnější variantou bude prodej investičnímu či penzijnímu fondu, 

který má určité zkušenosti s investicemi do infrastruktury, ale plánovaný prodej je teprve na 

úplném začátku. 

Závěry naší studie jsou takové, že by prodej NET4GAS ruským firmám znamenal 

oslabení energetické bezpečnosti ČR, ačkoliv souhlasíme, že takový prodej je méně rizikový, 

než aby přepravní síť skončila u netransparentního investičního fondu s neprůhledným 

majitelem. Jak zmínil Michal Mareš, prodej ruským firmám by znamenal navýšení ruského 

vlivu na plynárenství v Čechách. Již za současných podmínek je Rusko v silnější vyjednávací 

pozici jakožto hlavní dodavatel. Kdyby státní ruská firma vlastnila české přepravní sítě, mohla 

by prosazovat projekty upřednostňující větší závislost na ruském importu a naopak 

nepodporovat projekty zvyšující diverzifikaci zdrojů v Čechách. Toto riziko je sice do určité 

míry zmenšeno tím, že je vydaný plán na rozvoj infrastruktury, kterým se případný nový 

vlastník bude muset řídit, ale daný stav nám stejně nepřijde ideální.  
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Je tedy zřejmé, že stát disponuje určitými nástroji, jak ovlivnit prodej NET4GAS a 

zároveň společnost RWE je ochotná prodej hlouběji konzultovat. Na druhou stranu poslední 

slovo má samotná společnost. Za rizikové považujeme, že nejde vyloučit prodej nestabilnímu 

vlastníkovi či případný následný prodej dalším stranám, kde by vláda ČR měla ještě menší 

kontrolu. Zároveň ačkoliv vláda pracuje i s touto variantou, považujeme za nešťastný 

případný prodej ruským firmám z výše zmiňovaných důvodů. Tyto prognózy je ovšem nutno 

brát s určitou rezervou, protože oficiální informace o prodeji zatím chybí, jde tak spíše o 

potenciální scénáře možného vývoje.  

 

Stát nepovažuje za problematický stav, že nemá kontrolu nad žádným podzemním 

zásobníkem. Jan Zaplatílek to vyjádřil takto: „Pokud bychom považovali za rizikové, že stát 

nevlastní 8 zásobníků plynu, pak bychom museli považovat za rizikové i rozhodnutí 

zprivatizovat odvětví plynárenství v roce 2002. Zkušenosti z uplynulých 10 let v žádném 

případě nepotvrdily rizika spojené s tím, že toto odvětví je v soukromém vlastnictví.“ 

Zároveň letos vyjde nová legislativa upravující podmínky pro obchodníky. V zimních měsících 

budou muset mít v zásobnících (kdekoliv na území EU) minimálně 20 % prodávaného plynu.   

 

6.2.3. Severojižní propojení a LNG terminály 

 

 MZV je k projektu severojižního propojení tak, jak je prezentovaný v médiích 

poměrně skeptické. Dle nich Česká republika koridor nikdy příliš aktivně neprosazovala. 

Hlavním zastáncem  v rámci V4 je Slovensko kvůli Nord Streamu, jak bylo zmíněno výše. Na 

druhou stranu je v České republice propojení ze severu na jih již postaveno. Slovy pana 

Mareše: „Jsme jediní (ČR), kdo máme své domácí úkoly splněny.“ V okolních státech zatím 

není vyřešeno mnoho problémů – odkud kam by plyn tekl, kdo ho bude nakonec kupovat, 

kde se bude skladovat – chybí nové kapacity podzemních zásobníků, firmy nemají peníze a 

nechtějí do nejistého podniku investovat. Problémy jsou například na propojce mezi 

Maďarskem a Slovenskem a v Polsku naprosto chybí propojení severu a jihu, takže i kdyby 

byl LNG terminál Swinoujście dostavěn v roce 2014, nebudou pravděpodobně kompletně 

hotový severojižní koridor. Michal Mareš si proto nedovede představit, že by ČR čerpala plyn 

z polského LNG dříve než po roce 2020.  
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 Velkým otazníkem zůstává LNG terminál Adria v Chorvatsku. Dle MZV je jeho 

dostavba velmi nejistá, protože velké západní společnosti se od projektu spíše stahují a 

samotné Chorvatsko na jeho výstavbu nemá peníze. Na druhé straně MPO vidí určitou šanci 

ve vstupu Chorvatska do EU v příštím roce, díky čemuž by mohlo čerpat z evropských fondů a 

zvýšil by se zájem investorů. Okolní členské země EU budou mít navíc o LNG plyn zájem. 

 I když je možné, že se napojení na LNG terminály zpozdí, celý projekt představuje jiné 

pozitivní možnosti pro zvýšení energetické bezpečnosti. Klíčový je trh v Baumgartenu. Po 

dobudování nových kapacit z něj bude moct čerpat plyn například jižní Polsko, které je 

dlouhodobě nedostatečně zásobeno. Česká republika tak bude mít zisky z tranzitních 

poplatků a zároveň bude moci využívat trh v případě krize.  

 Do Baumgartenu má navíc v budoucnu ústit tzv. jižní koridor přivádějící plyn z oblasti 

Kaspického moře, případně z Ruska. Tím by jeho význam ještě vzrostl, stejně jako význam 

severojižního koridoru. Michal Mareš vidí velký potenciál v dostavění plynovodu z Břeclavi 

do Baumgartenu. Kvůli Nord Streamu totiž poklesne tranzit přes plynovod Bratrství, který je 

navíc technicky zastaralý a potřeboval by velké investice do inovace. Uvolněné kapacity by se 

tak mohly využít právě pro tranzit plynu ze spotového trhu CEGH do Německa, případně 

Polska. Role České republiky jako tranzitní země by tím významně vzrostla. Navíc to posílí i 

plynovou bezpečnost ČR. V případě dodávek plynu z Kaspické oblasti by došlo přímo ke 

zdrojové diverzifikaci. Tyto plány jsou ale zatím předčasné, protože Jižní koridor je, jak bylo 

popsáno výše, ve stádiu plánování a není zatím jasné, jestli vůbec bude dostavěn. 

 MPO vidí v severojižním koridoru jednak posílení energetické bezpečnosti a stability 

dodávek, ale zároveň klade důraz na jeho ekonomickou a obchodní roli. Díky němu se zvýší 

komerční využití zásobníků na Moravě a taky vzroste přeshraniční obchod.  

 

6.2.4. Vztah s Ruskem 

 

 Vztah mezi Českou republikou a Ruskem lze nejlépe popsat jako asymetrickou 

vzájemnou závislost, kde Česká republika je ve slabší vyjednávací pozici. Názor vlády je, že 

Rusko považuje energetiku za součást své zahraniční politiky, což je nutno říci, zcela 

legitimní. Může tedy využívat určitého tlaku v energetice na prosazování jiných politických 

cílů. Rusko je ovšem ve své energetické politice celkem transparentní. V roce 2003 vydalo 
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Energetickou strategii do roku 2020, kterou v roce 2010 aktualizovalo165 a snaží se naplňovat 

cíle, které si ve své strategii vytyčilo. Česká republika si musí vytvořit co nejlepší podmínky, 

aby Rusko jakožto hlavní dodavatel plynu, nemohl svého postavení zneužít. Na rozdíl od 

ostatních středo/východoevropských států ČR investovala do rozvoje energetické 

infrastruktury a je dnes v relativně dobrém postavení s dalšími možnostmi rozvoje. Michal 

Mareš si nemyslí, že by historický vývoj hrál podstatnou roli ve vztahu Rusko – ČR (v plynové 

bezpečnosti). Rusko se ovšem snaží zvýšit svůj vliv, mít co nejlepší podmínky a velké zisky a 

Česká republika se musí pomocí diverzifikace a dalších nástrojů tomuto stavu bránit a 

naopak zlepšovat své postavení.  

 Na MZV zazněla taky kritika zbylých východoevropských států, protože odmítají do 

své energetické bezpečnosti investovat a spoléhají pouze na Evropskou unii a její peníze. 

Michal Mareš jako příklad uvedl Bulharsko, kde k zabránění lednové krize 2009, která odřízla 

mnoho domácností od tepla a poškodila tamější průmysl, stačilo vybudovat poměrně levnou 

propojku na jih do Řecka. Bulharsko ovšem během dvaceti let od pádu železné opony do této 

propojky odmítlo investovat, protože nepovažovalo vlastní energetickou bezpečnost za 

důležitou součást národní bezpečnosti. Zároveň se plně spoléhalo na stabilitu ruských 

dodávek.  

Zajímaly nás také možnosti spolupráce v rámci V4, díky kterým by se mohlo obecně 

zlepšit postavení středoevropských států a jejich vyjednávací pozice. V4 totiž dokázala 

schopnost spolupráce při prosazování projektu severojižního koridoru. V Evropské unii je 

také mnohem více slyšet projekt, který přednese sdružení států než osamocený malý stát. 

Michal Mareš je ovšem k hlubší spolupráci spíše skeptický. Dle něho v rámci V4 neexistuje 

příliš shoda. České republice se v oblasti energetiky lépe spolupracuje s Německem než 

s kýmkoliv z V4. Slováci se například stavěli negativně vůči projektu Gazela, protože jej 

chápou jako oslabení Severojižního koridoru.  

 Ačkoliv vládní experti hovoří o Rusku jako o transparentním partnerovi, vzájemný 

vztah obou států se nedá považovat za ideální. O tom svědčí například výše zmiňované 

přerušení dodávek ropy přes Družbu do Čech po podepsání dohody o radarové základně 

mezi ČR a USA nebo například silné ruské lobby proti zprovoznění norského plynovodu. 

Česká republika by se měla snažit o jednání na multilaterální bázi, které je pro ni jako pro 

                                                      

165
 Energy strategy of Russia for the period up to 2030 (2010).  
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slabšího partnera výhodnější. Zároveň by měla být vůči Rusku co nejvíce transparentní a 

požadovat to samé po něm.  
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7. Analýza, jak dané projekty ovlivní energetickou 

bezpečnost ČR a zodpovězení výzkumných otázek. 

 

V předchozích kapitolách jsme se hlouběji zabývali novými projekty na území České 

republiky i v okolních státech, které budou mít dopad na plynovou bezpečnost ČR.  

V okolních státech se jedná o tyto projekty: 

1) Nord Stream a Opal 

2) LNG terminály Swinoujście a Adria 

3) Severojižní koridor 

4) Jižní koridor (Nabucco vs. South Stream) 

5) Rozvoj trhu Baumgarten 

 

Na českém území se rozvíjí: 

1) Plynovod Gazela 

2) Severojižní koridor 

3) Podzemní zásobníky 

4) Obousměrný tok (Reverse flow) 

 

Dle Ministerstva zahraničních věcí je pro ČR naprosto klíčové dobudování plynovodu 

Gazela a napojení se na „severní cestu“.166 Tomu v cestě nestojí již žádná překážka a dá se 

očekávat bezproblémový vývoj. Ačkoliv Nord Stream z pohledu bezpečnosti České republiky 

nelze považovat za úplně ideální projekt, protože nijak nesnižuje vysokou závislost ČR na 

ruském plynu, je bezesporu mnohem výhodnější být na něj napojen, než zůstat stranou. 

Zároveň otevření nové cesty je v souladu s plánem Státní energetické koncepce o nutnosti 

diverzifikace přepravních tras.167  

 Dle MZV by česká vláda navíc měla podporovat vybudování plynového spojení mezi 

Břeclaví a Baumgartenem, které by zvýšilo přeshraniční kapacitu mezi významným 

rakouským spotovým trhem a českou plynovodní sítí. Naše studie se s tímto názorem 

ztotožňuje. Je pravděpodobné, že trh Baumgarten bude v budoucnu napojen určitým 

                                                      

166
 Osobní rozhovor s Michalem Marešem, 26.4.2012.  

167
 MPO (2010) Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky (2010) s. 4. 
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způsobem na jižní koridor. Tím by významně vzrostl jednak jeho význam, ale i jeho kapacity. 

Česká republika by tak mohla přes severojižní koridor tranzitovat plyn do Polska nebo 

prostřednictvím uvolněného plynovodu Bratrství do Německa.168 Kapacity na plynovodu 

Bratrství se uvolní kvůli vyššímu tranzitu ruského plynu přes Nord Stream. Výhodou by 

nebyly pouze další tranzitní poplatky, ale jednalo by se o novou diverzifikovanou trasu pro 

ČR. V případě, že by byl jižní cestou tranzitován nakonec neruský plyn, například z Kaspické 

oblasti, znamenalo by to přímo zdrojovou diverzifikaci, což je také jedním z cílů české 

energetické bezpečnosti.  

 Vláda dále považuje za klíčové, aby se zvýšila kapacita podzemních zásobníků na 

území ČR, proto chce podporovat investiční záměry soukromých firem. U zásobníků je ovšem 

důležité také navyšovat maximální denní těžební výkon, protože jinak může nastat situace, 

že plyn v nich sice bude k dispozici, ale nebude ho jak vypumpovat ven v dostatečném 

množství.169 To bude důležité po zapojení nových paroplynových elektráren, které maximální 

denní spotřebu zvyšují. Česká vláda obecně považuje zásobníky za nejspolehlivější nástroj 

plynové bezpečnosti. S tímto názorem se dá souhlasit. Navyšování jejich kapacity by ale 

nemělo být bráno jako samospasitelný nástroj a je třeba jej kombinovat s dalšími 

bezpečnostními možnostmi. Důležitá je i jejich ekonomická návratnost, aby byly firmy 

ochotny do jejich stavby investovat.  

 Na Ministerstvu průmyslu a obchodu dále vyzdvihli obecné zásady, že je třeba mít 

diverzifikované zdroje a dopravní trasy a některá další opatření jako například zprovoznění 

obousměrného toku na celé plynové soustavě.  

V širším kontextu se zmínili o tom, že Evropa málo reflektuje globální trend vzrůstající 

mezinárodní potřeby po energiích. Zatím je surovin dostatek, ale v budoucnu tomu tak 

nemusí být. Vzrůstající asijské ekonomiky mají navíc kapitálové rezervy a jsou schopny platit 

dopředu. Určitá kritika se snesla i na praxi unbundlingu, který oslabuje velké evropské firmy, 

které poté na globálním trhu nemůžou obstát.170  

  LNG terminály jsou zatím ve stádiu plánování či budování. Jejich význam pro Českou 

republiku je někdy v médiích příliš zveličován, protože nebylo zatím vyřešeno mnoho 

překážek, přesto bezesporu mají potenciál energetickou bezpečnost ČR zlepšit. Otázka je, 

                                                      
168

 Osobní rozhovor s Michalem Marešem, 26.4.2012. 
169

 Osobní rozhovor s Janem Zaplatílkem, 27.4.2012. 
170

 Osobní rozhovor s Janem Zaplatílkem, 27.4.2012. 
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jestli tento potenciál bude využit. V krátkodobém horizontu má větší význam samotný 

severojižní koridor ať již z bezpečnostního či ekonomického hlediska. Ve střednědobém 

horizontu se dá již počítat s využitím plynu z terminálů. Ten je samozřejmě pro ČR zajímavý, 

protože znamená zdrojovou diverzifikaci a novou diverzifikovanou trasu, odkud může plyn 

proudit. I za ideálních podmínek, ale objemy pro Českou republiku nebudou tak velké, aby 

mohly plně nahradit ruské dodávky. ČR proto musí počítat nadále s vyšší závislostí na ruském 

plynu.  

  

7.1. Zodpovězení výzkumných otázek 

 

V úvodu jsme si vytyčili tři výzkumné otázky. Dostatek informací na jejich zodpovězení 

jsme sbírali ve všech předchozích kapitolách. Tato část práce má sloužit jako shrnutí 

nejdůležitějších argumentů ve smysluplné odpovědi.  

 

1) Mohou LNG terminály v Polsku a Chorvatsku skutečně posílit energetickou 

bezpečnost České republiky? 

 

Ano LNG terminály v Polsku a Chorvatsku mohou být vhodným bezpečnostním 

prvkem pro posílení energetické bezpečnosti ČR. Pokud jednou bude fungovat severojižní 

koridor tak, jak je prezentován v médiích. Tím myslíme, že bude spojovat LNG terminály 

Swinoujście a Adriu a bude mít dostatečnou kapacitu. Za dostatečnou kapacitu považujeme 

ideálně alespoň 3 mld. m3 za rok.  

Ze závěrů naší studie vyplývá, že plán Státní energetické koncepce napojit se do roku 

2020 na oba LNG terminály nebude pravděpodobně splněn,171 protože stavba LNG terminálu 

Adria se odkládá a termín jejího dokončení se posunul nejdříve na rok 2017, ale 

pravděpodobnější je pozdější datum.  

I v případě, že by byl dostavěn pouze LNG terminál v Polsku a byl by propojen 

s Českou republikou, by se jednalo o zajímavé posílení plynové bezpečnosti. Jeho plánovaná 

kapacita je ovšem pouze 5, respektive 7,5 mld. m3 za rok. Z toho vyplývá, že ČR může počítat 

pouze s menšími objemy dodávek.  

                                                      
171

 MPO (2010) Aktualizace státní energetické koncepce České republiky, s. 34. 
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Tyto byť menší dodávky mohou být dobrou zárukou proti některým krizím. Navíc se 

bude jednat s největší pravděpodobností o jiný než ruský plyn, tím by byla splněna podmínka 

diverzifikace zdrojů. Jak jsme si v úvodu vytyčili, Česká republika a Rusko jsou ve vztahu 

asymetrické závislosti, kde Rusko je ve vyjednáváních silnějším partnerem. Zdrojová 

diverzifikace zlepšuje postavení České republiky vůči Rusku.  

Další posílení energetické bezpečnosti ovšem představuje samotný severojižní 

koridor. Shrneme-li význam samotných LNG terminálů: jsou zajímavými projekty, které 

ovšem pro Českou republiku nebudou mít úplně zásadní význam. Rusko nadále zůstane 

dominantním dodavatelem zemního plynu. Využití terminálů můžeme považovat tedy za 

vhodnou bezpečnostní pojistku. V dlouhodobějším horizontu se dá uvažovat o větších 

objemech dodávek a zvýšení jejich role (v případě, že bude dostaven LNG Adria 

s dostatečnou kapacitou pro okolní státy). 

 

2) Jaké existují překážky, které mohou ohrozit napojení na LNG terminály?  

 

Česká republika má již plně funkční plynovodní síť na ose sever – jih. To znamená, že 

zdejší část severojižního koridoru je hotová. Nové projekty Moravia a LBL mají pouze navýšit 

kapacitu. Dále má být zvýšena kapacita mezi ČR a Polskem. Z toho vyplývá, že na území ČR již 

nic nebrání napojení se na nové LNG terminály.  

Velké překážky existují ovšem v okolních státech. Chorvatský LNG terminál Adria je 

zatím ve stádiu plánování a jeho dokončení odsunuto. Reálná je i možnost, že nebude 

dostaven, protože má silnou konkurenci v Itálii a budou chybět investoři.  

Česká republika ale upřednostňuje spíše polský terminál Swinoujście . Ten se již staví 

a termín jeho dokončení v červnu 2014 se zdá být reálný. Zde je ovšem překážkou 

neexistující plynové propojení mezi severem a jihem Polska. Stavba plynovodů v Evropě trvá 

mnoho let. Je tedy pravděpodobné, že terminál bude dostavěn dříve než severojižní koridor. 

Využití kapacity terminálu Swinoujście pro ČR v roce 2014 je tedy nepravděpodobné. Střízlivé 

odhady mluví spíše až pro období po roce 2020.  

Dalším omezením může být právě kapacita terminálu. Zatím není jasné, kolik plynu 

spotřebuje samotné Polsko a kolik jej nabídne okolním státům. Ve hře je tedy i možnost, že 

pro ČR žádný plyn nezbude.  
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I přes tyto zmiňované překážky se s projektem do budoucna počítá. Je 

pravděpodobné posunutí reálného dokončení a zprovoznění terminálů i koridoru, ale Česká 

republika stále s využitím této plynové cesty počítá 

 

3) Jaký je postoj vlády k LNG terminálům a jakým způsobem prosazují napojení se na 

ně a jejich využití? 

 

Vláda ČR stavbu severojižního koridoru nikdy příliš aktivně neprosazovala. Hnacím 

motorem v rámci států V4 bylo Slovensko, které se oprávněně bojí zhoršení vlastní 

energetické bezpečnosti kvůli plynovodu Nord Stream. Plán severojižního koridoru ale 

nakonec vznikl jako iniciativa států V4, rozšířená o několik dalších východoevropských států. 

V této iniciativě je Česká republika již samozřejmě aktivní. Vybudovat potřebnou 

infrastrukturu na území ČR bylo díky již postavené husté plynové sítí bezproblémové. Další 

plánované plynovody již pouze navýší kapacitu.  

 Samotnou stavbu LNG terminálů logicky český stát ovlivnit může pouze 

prostřednictvím nepřímé podpory. Vláda spíše než na LNG terminály sází na rozšíření 

přeshraničního obchodu a napojení se na novou jižní cestu prostřednictvím severojižního 

koridoru. V tom spatřuje hlavní výhody celého projektu. LNG terminály mají určitě zajímavý 

potenciál, ale zatím není vyřešeno příliš mnoho otázek, proto je vláda k využití terminálů 

v blízké době spíše skeptická. Již samotný severojižní koridor ovšem zlepšuje energetickou 

bezpečnost států, které jsou na něj napojeny. O jeho zprovoznění na našem území se vláda 

postarala, což je určitým dokladem, že Česká republika celý projekt vážně podporuje.  
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Závěr 

 

Hlavním záměrem této práce bylo podrobně zanalyzovat plynovou bezpečnost České 

republiky a zhodnotit, jaký dopad na ni mohou mít nové energetické projekty. Studie 

vycházela z faktu, že Česká republika je vysoce závislá na dominantním dovozci zemního 

plynu – Rusku. Tato závislost se z hlediska energetické bezpečnosti jeví jako rizikový faktor. 

Vztah mezi oběma partnery byl na počátku definován jako vzájemná asymetrická 

závislost s odkazem na liberální teorii mezinárodních vztahů. V tomto vztahu je Česká 

republika ve slabší pozici, což vychází z faktu, že je do velké míry závislá na ruských 

dodávkách plynu. Kromě norského plynu nemá alternativní možnosti, jak nahradit výpadek 

ruských dodávek a zároveň je pro Rusko poměrně malým trhem. Důsledkem toho je ruská 

strana v lepší vyjednávací pozici. Státy, které se snaží vylepšit svoji energetickou bezpečnost, 

volí často jako jeden z účinných nástrojů diverzifikaci zdrojů či diverzifikaci přepravních tras. 

To je i strategie České republiky. Ve studii jsme sledovali význam nově budovaného 

severojižního koridoru a LNG terminálů v Polsku a Chorvatsku a jejich potenciální dopad na 

ČR.  

 

Při zkoumání současného stavu energetické bezpečnosti jsme došli k závěru, že 

v krátkodobém horizontu je plynová bezpečnost České republiky dobře zajištěná a obecně je 

na dobré úrovni. Plynová bezpečnost je zabezpečena třemi prvky: diverzifikací, dostatečnými 

zásobami (díky podzemním zásobníkům) a pozicí ČR jako významné tranzitní země.  

Na rozdíl od ostatních středoevropských a východoevropských států česká vláda 

v devadesátých letech investovala do diverzifikace zdrojů ropy i zemního plynu a snížila tak 

významně svoji závislost na do té doby jediném dodavateli ropy a plynu – Rusku. Tyto 

investice byly sice vysoké, ale z politického i ekonomického hlediska opodstatněné a 

v následujících letech jasně prokázaly svoji užitečnost. Plynové zásobníky mají kapacitu na 

pokrytí přibližně 1/3 roční spotřeby plynu. Česká vláda v nich vidí nejlepší pojistku pro 

zajištění energetické bezpečnosti země. I z toho důvodu podporuje navýšení jejich kapacity 

až na 40 % spotřeby. Role českého státu jako významného evropského tranzitéra hraje 

v rámci plynové bezpečnosti také nezanedbatelnou úlohu. Významnou změnu přineslo 

dostavění a otevření první linie plynovodu Nord Stream. Kvůli tomu nastal pokles tranzitu 
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plynu přes hlavní plynovod vedoucí z východu na západ, z Lanžhotu na Horu sv. Kateřiny či 

do Waidhausu, a kterým proudil ruský plyn do Německa. České republice se ovšem tento 

výpadek podaří do velké míry nahradit díky plynovodu Gazela.  

 

Energetickou bezpečnost ovlivnil také vstup ČR do EU. Ta jednak podporuje 

diverzifikační projekty, ale zároveň se snaží prosazováním liberalizace vnitřního trhu 

s energiemi posílit bezpečnost a stabilitu dodávek. Cílem liberalizace je, aby se plyn mohl 

přesouvat v rámci EU tam, kde je zrovna potřeba bez ohledu na státní hranice. Liberalizace je 

legislativně prosazována pomocí tzv. liberalizačních balíčků. V současnosti byly vydány již tři. 

Ačkoliv jsou liberalizační kroky vesměs podporovány, ozývá se určitá kritika na jeden 

z nejdůležitějších nástrojů, tzv. unbundling. Unbundling nutí velké plynové společnosti 

k rozdělení na menší celky, respektive oddělení přenosových sítí od zbytku společnosti. Tato 

demonopolizace ovšem oslabuje firmy na globálním trhu. Někteří kritici proto tvrdí, že 

Evropa se kvůli tomu stává méně konkurenceschopná a neobstojí později proti velkým 

globálním firmám například z Číny. Na druhou stranu tato demonopolizace je základní 

podmínkou k hlubší liberalizaci vnitřního trhu. Důsledkem liberalizace je, že se čím dál více 

plynu nakupuje na spotových trzích namísto dlouhodobých kontraktů. Tomu také přispěl 

boom obchodu s LNG plynem po roce 2008. Jak LNG, tak plyn ze spotového trhu je obecně 

levnější než plyn z dlouhodobých kontraktů. Dlouhodobé kontrakty přesto většina firem 

zatím upřednostňuje, protože jsou pojistkou objemnějších stabilních dodávek, ale 

v posledních letech došlo v důsledku změny trhu k přehodnocení podmínek těchto kontraktů 

u některých firem.  

 

I přes určitý stupeň diverzifikace je závislost České republiky na ruském plynu 

považována stále za příliš vysokou. V současnosti existují dva větší projekty, které 

energetickou bezpečnost ČR ovlivňují: 

1) Plynovod Nord Stream a jeho napojení OPAL/Gazela 

2) Severojižní koridor s potenciálním napojením na LNG terminály v Polsku (2014) a 

Chorvatsku (po roce 2017?)  

 

Plynovod Nord Stream obchází tranzitní země a přes Baltské moře spojuje přímo Ruskou 

federaci s jejím největším odběratelem – Německem. Pro mnohé státy, které se doposud 
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spoléhaly na svoji roli tranzitní země, to je z pohledu energetické bezpečnosti nepříjemná 

věc. Jmenovitě jde například o Polsko, Baltské státy, Ukrajinu či Slovensko. Česká republika 

bude na projektu přímo participovat díky plynovodu Gazela, kterým bude tranzitován ruský 

plyn do Bavorska. Důležité je, že Gazela je ovšem zároveň napojena na českou plynovou 

soustavu, takže bude moci tento plyn využívat i sama.  

 Nord Stream se tak ČR dotýká několika způsoby. Pokles role tranzitní země kvůli 

menšímu objemu plynu proudícího přes Lanžhot bude částečně kompenzován 

prostřednictvím Gazely. Česká republika zároveň zvýšila diverzifikaci svých přepravních tras. 

Díky silnému partnerovi Německu navíc není pravděpodobné, že by docházelo k plynovým 

krizím, jako byla ta z ledna 2009. Na druhou stranu se tím nezmenšila závislost ČR na ruském 

plynu, ba naopak tato závislost se může ještě zvýšit. ČR je tímto pevněji připoutána ke svému 

dominantnímu dodavateli. Vláda nový plynovod Gazela přesto považuje za posílení vlastní 

plynové bezpečnosti. Logicky je mnohem lepší, že ČR na celém projektu participuje, ale 

posílení energetické bezpečnosti není úplně jednoznačné.  

 

 Druhým sledovaným projektem je severojižní koridor a LNG terminály. Tato iniciativa 

států V 4 má posílit chybějící plynovodní infrastrukturu na ose sever – jih a zlepšit stabilitu 

dodávek v těchto státech. Koridor má jednak bezpečnostní, ale i ekonomický účel, který je 

možná významnější. Česká vláda jej alespoň více akcentuje.  

 Největším propagátorem severojižního koridoru bylo Slovensko, které se bojí 

zhoršení vlastní energetické bezpečnosti z důvodu otevření Nord Streamu a poklesu 

významu plynovodu Bratrství. Česká republika se do projektu samozřejmě zapojila. 

V současné době vede již přes české území funkční propojení Slovenska (Rakouska) a Polska. 

Další projekty budou již pouze navyšovat kapacitu. Důležitější je ale mezinárodní rozměr 

koridoru. V okolních státech propojení zatím není zcela funkční, velké mezery jsou ve 

středním Polsku či mezi Maďarskem a Slovenskem.  

 Nové LNG terminály jsou zajímavé z toho důvodu, že by do Čech mohly přivézt jiný 

než ruský plyn a tím výrazně posílit energetickou bezpečnost díky zdrojové diverzifikaci. 

Jejich dopad byl ovšem někdy v médiích zveličován. Reálně se dá počítat s využitím LNG 

terminálů pro zásobování ČR pravděpodobně až někdy po roce 2020. Stavba chorvatského 

terminálu Adria je navíc odložena a ve hře je i možnost, že se s ní vůbec nezačne. Polský 

terminál Świnojuście má zase menší kapacitu (5, respektive 7,5 mld. m3) a zatím není jasné, 
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kolik plynu bude k dispozici pro zahraniční trhy. Přesto je to zajímavá diverzifikační aktivita, 

kterou by Česká republika mohla využít. Hlavní význam vidíme v tom, že by terminál sloužil 

jako určitá pojistka v případě krize. Ve střednědobém horizontu se dá počítat se širším 

využitím terminálů, ale nahrazení Ruska jako hlavního dodavatele není na pořadu dne.  

 

 Otevření nové jižní cesty a zvětšení kapacity mezi CEGH trhem v rakouském 

Baumgartenu a Českou republikou by dalo severojižnímu koridoru trochu jinou dimenzi, než 

s jakou byl zpočátku plánován. Česká republika by díky tomu získala přístup ke Kaspickému 

plynu a mohla by jej tranzitovat dále do Polska či Německa, což by zlepšilo postavení země 

jako důležitého tranzitéra a zároveň zvýšilo diverzifikaci.  

 

Výzkumné otázky jsme podrobně zodpověděli v poslední kapitole a v závěru je opět 

shrnuli. Na základě těchto odpovědí můžeme potvrdit hypotézu, že Česká republika považuje 

plynovou bezpečnost za natolik závažnou otázku, že se na nově budované LNG terminály 

pokusí napojit a vybuduje severojižní plynový koridor přes Českou republiku. Ačkoliv 

severojižní koridor má i další rozměry než pouhé napojení na LNG terminály, které jsou nyní 

v České republice více akcentované. Energetická bezpečnost je považována za důležitou 

úlohu české vlády, která podporuje různé diverzifikační aktivity. 
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Summary 

 

The main objective of this study was to analyze the gas security of the Czech Republic 

and evaluate the impact of the new energy projects on the energy security. The Czech 

Republic is highly dependent on gas supplies from Russian Federation (approximately 75 %). 

High dependency is considered as a risk factor from the energy security perspective 

therefore majority of the states regard the diversification as an effective tool to increase its 

security.  

The new energy projects, which are currently built in neighbouring countries, will 

affect the energy security of the Czech Republic. Thanks to the Gazelle pipeline, the Czech 

Republic will be connected to the North Stream. According to the most authors, it will 

strengthen the energy security of the Czech Republic because of better diversification of 

transport routes. On the other hand the Czech Republic will be firmly connected to the 

Russian Federation and its supplies.  

The projected North-South Corridor and LNG terminals in Croatia and Poland may 

bring about real diversification of gas supplies to the Czech Republic. However the capacity 

of these supplies will be limited so it can be used only as an additional alternative source. 

Furthermore the North – South corridor which will connect Poland, Czech Republic, Slovakia, 

Hungary and Croatia with gas network, means better security of gas supplies and 

opportunity for cross boarder gas exchange. The whole project will cause significant 

improvement of energy security and better stability of gas supplies.  

Although the energy security is on a good level in the Czech Republic, it should attempt to 

engage in the new projects, because it will bring not only improvement of energy security 

but better business opportunities as well.   
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Česká Republika a zemní plyn - nové možnosti importu jako 

dostatečná ochrana před potenciální hrozbou Ruska 

 

Představení tématu: 

 

Plynová krize z ledna roku 2009 ukázala velmi přesvědčivě závislost především 

východní Evropy na dodávkách ruského plynu. Zároveň důrazně připomněla známý fakt, že 

EU není a nebude energeticky soběstačná. Krize rozproudila debatu o potřebě společné 

energetické bezpečnostní politiky EU, avšak kvůli velmi rozdílným zájmům jednotlivých států 

se nedaří žádnou společnou energetickou politiku domluvit.  

Energetická bezpečnost je nadále převážně v kompetencích členských států, které se 

nechtějí vzdát svých suverénních práv ve prospěch Bruselu, ačkoliv Lisabonská smlouva 

energetickou bezpečnost zmiňuje a dá se považovat za podklad pro budoucí vznik společné 

energetické politiky.  

Ve své diplomové práci se chci zaměřit na situaci v České republice v otázce zemního 

plynu. Současná situace v České republice vypadá následovně: Zemní plyn se na primárním 

energetickém mixu ČR podílí přibližně osmnácti procenty. Do velké míry jsme stále závislí na 

dodávkách z Ruska, z kterého odebíráme70 -  75 % zemního plynu. Zbylých 25 - 30 % k nám 

proudí skrze plynovou soustavu z Německa. Dříve se jednalo pouze o norský plyn. Nyní část 

tohoto plynu pochází z německé burzy s plynem, protože na trhu s plynem došlo 

v posledních letech k určité liberalizaci. 

Velká závislost na jednom dodavateli, v našem případě Rusku, představuje 

potenciální hrozbu. Obecným trendem v Evropě, který je totožný se zájmy českého státu, je 

větší diverzifikace. V současnosti je připravováno několik projektů, které by mohly zlepšit 

energetickou bezpečnost v ČR. Jedná se především o: 

 1) LNG terminál v polském Svinousti, jeho dokončení je plánováno na rok 2014 

a má již podepsaný kontrakt s Katarem.    

 2) LNG terminál v Chorvatsku u ostrova Kirk, plánované dokončení 2014. 

 3) plynovod Gazela, který by měl spojit ČR s německo-ruským projektem Nord 

Stream.  



 
 

 4) Obecně vybudování severojižního plynového koridoru, skrze ČR, který by 

nás lépe propojil s Polskem, Rakouskem a dalšími státy. Plynová infrastruktura na ose sever - 

jih je zatím nedostatečná, ale jsou plánovány velké investice do těchto projektů.   

  

Na rozdíl od dnes již pravděpodobně opuštěného projektu Nabucco mají všechny tyto 

projekty velkou šanci na dobudování či se již přímo budují. Otázkou zůstává, jak se na nich 

bude moci ČR participovat. Ve své práci budu zkoumat, jak dané projekty ovlivní českou 

energetickou bezpečnost.  

 

V další části své práce se věnuji možnostem spolupráce v rámci Visegrádské čtyřky. 

Státy V 4 mají podobné energetické zájmy a jsou všechny do velké míry závislé právě na 

ruském plynu. Dle mého názoru je zde prostor pro mnohem hlubší spolupráci, avšak 

k žádnému prohloubení spolupráce v minulých letech nedošlo. V práci se budu věnovat 

problému, jaké máme možnosti spolupráce a jaké jsou překážky, respektive proč se zatím 

nedaří zlepšit spolupráci mezi státy V 4 v otázce plynu.  

V rámci této části práce bych udělal komparaci dvou států a jejich plynové 

bezpečnosti. Pravděpodobně bych komparoval Českou Republiku a Maďarsko, kde bych 

chtěl poukázat na enormní závislost Maďarska na ruském plynu. Dále bych se zaměřil na 

otázku, jestli má Maďarsko v blízké budoucnosti možnost se z této závislosti vymanit.   

Hypotéza 

 

V současné době není dostatečně zajištěna plynová bezpečnost České republiky 

(ačkoliv je situace lepší než u našich východních sousedů, existuje zde potenciální riziko, 

protože ČR je příliš závislá na jednom dodavateli, který může svého postavení zneužívat). 

Mojí hlavní hypotézou je, že prosazení napojení České republiky na nově budované projekty 

v okolních státech a zlepšení spolupráce v rámci V 4 povede k dostatečnému zabezpečení 

české plynové bezpečnosti.  

 

Výzkumné otázky 

 



 
 

1) Jakým způsobem změní plynovou bezpečnost ČR nově budované projekty? Do jaké míry 

klesne závislost ČR na ruském plynu?  

2) Jaké jsou možnosti spolupráce v rámci Visegrádské čtyřky v oblasti plynové bezpečnosti a 

jak by prohloubení spolupráce mohlo zlepšit českou energetickou bezpečnost.  

  

Metodologie 

 

V práci bych nejdříve představil situaci v otázce plynu v České republice a určitou 

prognózu vývoje v krátkodobém horizontu. V rámci popsání situace bych zmínil, jaké jsou 

současné možnosti ochrany před dlouhodobějším výpadkem dodávek plynu.  

V další části bych představil jednotlivé projekty, které se budují v okolních státech a 

rozvoj domácí plynové infrastruktury. Zde by bylo klíčové zanalyzovat, jak ČR může na 

daných projektech participovat a jaké jsou možnosti diverzifikace skrze nové plynovodné 

soustavy.  

Dále bych se rád podrobněji věnoval možnostem spolupráce mezi státy V4 v otázce 

plynové bezpečnosti. Zde by bylo třeba nejprve definovat společné cíle a zároveň překážky 

hlubší energetické spolupráce. Výsledkem této části by mělo být navrhnutí konkrétních 

bodů, které by vedly k prohloubení spolupráce. 

Ve finální části bych srovnal plynovou bezpečnost České republiky a Maďarska.  

 

V podstatě se bude jednat o jedinečnou případovou studii, ve které se pokusím 

podrobně zanalyzovat, jakou představuje přílišná závislost na ruském plynu hrozbu pro 

Českou republiku. Dále budu analyzovat jednotlivé projekty a jejich potenciál pro ČR.  

V druhé části své práce využiju komparativní případové studie. Pomocí této metody 

srovnám plynovou bezpečnost v ČR a Maďarsku. Komparace bude klíčová také při definování 

možností spolupráce a hledání překážek pro hlubší spolupráci mezi státy V4.  

 

 Rusko jako hrozba pro ČR se dá vnímat skrze perspektivu neorealistického pojetí 

mezinárodních vztahů. Zároveň vztah ČR (respektive EU) - Rusko se dá popsat pomocí teorie 

komplexní vzájemné závislosti, jak je popsána v díle Roberta Koehaneho a Josepha Nyeho: 

Power and interdependence. V práci bych chtěl porovnat oba přístupy, ačkoliv se budu více 



 
 

opírat o neoliberální pojetí provázanosti ekonomik a vzájemné závislosti (Rusko potřebuje 

evropské peníze stejně moc, jako Evropa potřebuje ruský plyn).   

Operacionalizace 

 

 Hlavními nezávislými proměnnými jsou: 

1) Jednotlivé projekty (LNG terminály v Polsku a Maďarsku, projekt Gazela a Nord Stream, 

plynový koridor sever-jih a obecně nová infrastruktura). Jejich vybudování je klíčovou 

podmínkou pro zajištění lepší plynové bezpečnosti.  

2) Zlepšení a prohloubení spolupráce v rámci Visegrádské čtyřky, což povede také k lepší 

plynové bezpečnosti.  

 

Za zprostředkující proměnné můžeme považovat například různé iniciativy Evropské 

unie, například financování LNG terminálů, protože dostatek financí je klíčovou podmínkou 

k dobudování daných projektů. Dále jsou to postoje jednotlivých vlád, protože budování 

plynové infrastruktury je poměrně drahá záležitost, která se ve většině případů neobejde bez 

zásahů státu. Je tedy důležité vědět, jakou prioritu jednotlivé vlády přisuzují energetické 

bezpečnosti.  

 

Závislá proměnná je v našem případě dostatečná plynová bezpečnost, což znamená 

snížení závislosti na ruském plynu. Toho lze dosáhnout buď větší diverzifikací pomocí nových 

projektů, nebo hlubší spoluprací v rámci V 4. Ve skutečnosti lepší plynové bezpečnosti 

nemusí být dosaženo přímo snížením dodávek z Ruska. Rusko může být nadále pro nás 

klíčovým dodavatelem (kterým s největší pravděpodobností nadále zůstane), ale ČR může 

být díky novým projektům připravena na nenadálý výpadek a může operativně měnit 

dodavatele v případě hrozby. Tím by byla dostatečná plynová bezpečnost zajištěna, zároveň 

by to mohlo vést k lepším vyjednávacím podmínkám například o ceně.  
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