
Univerzita Karlova v Praze

Filozofická Fakulta

Ústav politologie

Michal Kopenec

Energetická bezpečnost ČR a plynovody Nord Stream, 

South Stream a Nabucco

bakalářská práce

Praha 2013



Poděkování

Tímto bych rád poděkoval Mgr. Petru Binhackovi za velmi přínosné rady a vřelý 
přístup. Stejně tak bych rád poděkoval mému vedoucímu práce PhDr. Janu Jirešovi.



Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracoval samostatně a použil jen uvedené 

prameny a literaturu. Současně dávám svolení k tomu, aby tato práce byla zpřístupněna v 

příslušné knihovně UK a prostřednictvím elektronické database vysokoškolských 

kvalifikačních prací v repozitáři Univerzity Karlovy a používána ke studijním účelům v 

souladu s autorským právem.

V Praze dne: Michal Kopenec v.r.  



Abstrakt

Bakalářská práce se věnuje analýze zajišťování energetické bezpečnosti ČR v 

souvislosti s bezpečností, stabilitou a ekonomickou udržitelností dodávek zemního plynu. 

Prioritně se soustředí na budované a plánované plynovody Nord Stream, South Stream a 

Nabucco a hodnotí, do jaké míry a v jakém smyslu ovlivní energetickou bezpečnost ČR. 

Vzhledem k transnacionální povaze tématu se však nebude věnovat úzce jen České 

republice, ale snaží se zachytit problematiku dodávek zemního plynu i ve středoevropském 

kontextu.

První část práce analyzuje energetickou politiku České republiky v kontextu vztahů 

v rámci Evropské unie a k Rusku. Vztah České republiky k Rusku v oblasti dodávek 

zemního plynu je stěžejním tématem práce, a to hlavně z důvodu majoritního postavení 

Ruska jakožto zdroje zemního plynu pro ČR a  střední Evropu vůbec.

Druhá část práce se zabývá analýzou plánovaných plynovodů Nabucco, Nord 

Stream a South Stream. Smyslem této časti práce je zhodnotit výhody a nevýhody těchto 

projektů z hlediska energetické bezpečnosti České republiky. Projekty práce vzájemně 

komparuje a pokouší se přijít s odpovědí na otázku, který z nich je pro ČR nejvýhodnější.

Závěrečná kapitola shrnuje předchozí analýzu a identifikuje nejlepší řešení pro 

český stát.

Klíčová slova

energetická bezpečnost, Česká republika, plynovod, Nabucco, Nord Stream, South 

Stream



Abstract

The thesis analyses energy security of the Czech Republic, focusing on the safety, 

stability and economic sustainability of natural gas supplies to the country. In particular, it 

deals with gas pipelines that are currently under construction or that are planned to be built 

in the coming years: Nord Stream, South Stream and Nabucco. The thesis examines to 

what extent and in what sense are these pipeline projects likely to impact Czech energy 

security. Considering the transnational character of the issue, the thesis will not focus on 

the Czech Republic only but will attempt to put the pipeline projects into a broader Central 

European context.

The thesis first analyses Czech Republic's energy policy in the context of the 

country's relations with other EU countries as well as with Russia. The Czech-Russian 

relationship in the area of natural gas supplies is the core topic of the thesis, mainly thanks 

to Russia's position as the primary source of natural gas for both the Czech Republic and 

Central Europe.

The thesis then deals with the Nabucco, Nord Stream and South Stream pipeline 

projects. The goal of this part of the thesis is to assess the pros and cons of each of the 

three projects from the perspective of Czech energy security. The thesis compares the three 

projects and tries to come up with an answer the question of which of them is the most 

advantageous for the Czech Republic.

The final part summarises the analysis and identifies the best solution for Czech 

energy security.

Keywords

energy security, Czech Republic, natural gas, pipeline, Nabucco, Nord Stream, 

South Stream
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ÚVOD

Energetická bezpečnost je v posledních letech velmi vyhledávané téma, jelikož 

zajištění pravidelných a cenově dostupných surovin je klíčové pro fungování státu jak 

z ekonomického, bezpečnostního a politického hlediska. V nedávné historii se zejména 

Evropská unie upnula k otázce energetické bezpečnosti a to díky událostem, jež proběhly 

na přelomu desetiletí. 

Mám na mysli zejména plynovou krizi na začátku roku 2009, která zvedla vlnu 

otázek, které směřovaly hlavně k bezpečnosti trasy, ale i k otázkám, které se týkají hrozby 

ze strany Ruské federaci. V tom smyslu zda Rusko je tím nejlepším a jediným partnerem 

k obchodování se zemním plynem. Tuto otázku si hlavně pokládaly státy střední Evropy, 

které byly silně zasaženy nedostatkem zemního plynu. Krize ještě ke všemu přišla v zimě, 

kdy obyvatelé využívají zemní plyn primárně jako prostředek k vytápění domácností. 

Energetická bezpečnost se ale netýká pouze ekonomických hledisek, ale 

samozřejmě i hledisek strategických. Prosazování zahraničních politik nemusí spočívat 

pouze v zažitých praktikách, ale samotný vývoz klíčové suroviny může stát využít ve svůj 

prospěch. Například může některé státní subjekty držet jako rukojmí a skrze ceny a 

podmínky vývozu si diktovat lepší postavení na různých polích mezinárodní politiky. 

A proto se práce bude věnovat problematice energetické bezpečnosti České 

republiky. Toto téma je velice široké a z toho důvodu jsem si vybral problematiku dovozu 

a zásob zemního plynu. Práce se zaměřuje na plynovody, které jsou úzce spojeny s

tématem této problematiky. V práci jsou vytyčeny tři nejvýznamnější projekty, které jsou 

v nynější době hotové, jsou ve výstavbě nebo stále figurují pouze jako projekt na papíře. 

Zmiňované plynovody budou tyto: South Stream, Nord Stream a Nabucco. Výběr není 

náhodný, všechny tyto projekty jsou velmi ambiciózní a mají výrazně ovlivnit dovoz plynu 

na evropský kontinent. Projekty jsou ale odlišné v tom, kým jsou vedeny a financovány. 

Všechny jsou financovány buďto firmami z Evropské unie, jež mají podporu Evropské 

unie, a nebo jsou financovány Ruskou federací přesněji Gazpromem. Z tohoto důvodu je 

také zajímavé sledovat chování evropských států a hlavně České republiky.

Dovoz zemního plynu byl v posledních několika letech poněkud komplikovanější a 

nemůže za to pouze ekonomické hledisko, ale i samotný vztah mezi Ruskou federací a 
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bývalým východním blokem. Tyto okolnosti vyvrcholily na začátku roku 2009, kdy na 

Ukrajině vypukla plynová krize, což velmi zasáhlo celou střední a východní Evropu, 

jelikož přes Ukrajinu vedla většina dodávek zemního plynu z Ruska. 

Hlavním  tématem této práce bude postoj českých politických elit k energetické 

bezpečnosti a jak moc je vnímaná energetická hrozba ze strany Ruské federace. Vytyčené 

hypotézy v této práci jsou následující: 

1) Ruská federace využívá dodávek energetických surovin do střední Evropy 

k posilování svého politického a ekonomického vlivu ve svých bývalých satelitech.

2) České politické elity vnímají závislost na dodávkách energetických surovin 

z Ruska jako bezpečnostní problém, důvody tohoto postoje jsou v případě České 

republiky jiné než států západní Evropy.

3) Během zkoumaného období došloskrze politické elity k sekuritizaci problematiky.

Z tohoto důvodu práce využívá teoretický koncept sekuritizace, který byl vytvořen 

Kodaňskou školou přesněji Barry Buzanem a dalšími. Tento teoretický přístup použiji pro 

potvrzení nebo vyvrácení hypotéz nastíněných výše. Tyto hypotézy bude má práce testovat

pomocí zmíněné teorie sekuritizace, která se věnuje medializaci, ale i politizaci 

problematiky, ale hlavně zavádí nový pojem, a to sekuritizaci. Prostředkem pro 

zodpovězení nebo vyvráceníhypotéz bude rozbor vládních textů, prohlášení politiků, ale i 

prohlášení různých think-tanků v daném oboru. Středem pozornosti bude Ministerstvo 

zahraničí ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a premiér České republiky. 

U těchto institucí a subjektů, jejichž prohlášení a klíčové dokumenty budou 

analyzovány, bude zjišťováno, zda energetické bezpečnosti nevěnují zvýšenou pozornost a 

nesnaží se v tomto smyslu být obezřetnější a v druhotném smyslu varovat veřejnost. Dané 

zdroje práce nebudou zkoumány pouze obsahově, ale i časově, což znamená zkoumání 

vývoje prohlášení a dokumentů ve spojitosti s událostmi, které se za daný časový úsek

udály.  

Práce je rozdělena na teoretickou část a praktickou část. V teoretické části je kladen 

důraz na přístup, který je spjat s Kodaňskou školou. Zde se práce bude snažit poukázat na 

rozdílnost Kodaňské školy od ostatních přístupů, zejména od realistického přístupu, ale 

také se bude snažit zachytit velmi heslovitě vývoj mezinárodních vztahů a jejich přístupů 

k této problematice. Tento výklad má za cíl zdůraznit odlišnost a proměnu mezinárodních 

vztahů a jejich zkoumání a také načrtnout základní znaky a odlišnosti Kodaňské školy. 
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Dále práce naváže na sekuritizaci a vnímání hrozeb z pohledu sekuritizačního 

konceptu, zejména pak pohled na energetickou bezpečnost a to, jak na ni nahlížejí autoři 

Kodaňské školy a co je pro ně klíčové.

Po výkladu o sekuritizaci a s tím spojené energetické bezpečnosti se práce bude 

věnovat vnímání energetické bezpečnosti z pohledu českého státu a českých elit, jak ji 

český stát definuje a jak jí vnímá. V této kapitole bude nejčastějším zdrojem Energetická 

koncepce České republiky a její analýza.

Dále práce bude pokračovat kapitolou o plynovodech, které by mohli v budoucnu 

ovlivňovat český stát a českou politiku v oblasti energetické bezpečnosti. Tyto plynovody 

byly již uvedeny výše, jsou to: South Stream, Nord Stream a Nabucco. Tento výklad bude 

spíše faktografický a bude se zabývat situací plynovodů, jejich výstavbou, motivací pro 

výstavbu a určitou hrozbou, kterou muže vnímat Česká republika.

V praktické části bude kladen důraz na prohlášení elit, které mají co do činění 

s probíranou problematikou. Hlavním cílem této kapitoly bude zaznamenat proměnu 

postoje k energetické bezpečnosti a stejně tak otestovat, zda opravdu dochází k sekuritizaci

energetické bezpečnosti ze strany elit. V této kapitole použiji teorii sekuritizace a snahou 

bude testovat prohlášení a dokumenty, jež za daný časový úsek vydaly výše zmíněné 

instituce. Tyto dokumenty budou podrobeny analýze, kde bude zkoumána proměna 

informací o energetické bezpečnosti a stejně tak její význam v české politice.

Jednoduchým indikátorem může být už fakt, jak se jim ony dokumenty a 

prohlášení věnují z hlediska obsahu prohlášení a takéz hlediska počtu prohlášení na dané 

téma za časové období. Testování zmíněných dokumentů bude spojeno s 

klíčovými událostmi zkoumaného období. Nejvhodnějším počátkem tohoto období je 

podle mého názoru plynová krize na začátku roku 2009, kdy se téma energetické 

bezpečnosti dostalo velmi podstatnou měrou do povědomí veřejnosti. U této události 

můžeme podle mého názoru sledovat jakýsi zlom ve vnímání této problematiky a z toho 

důvodu bych ho rád zahrnul do svého výzkumu. Zkoumané časové období tedy bude 

zahrnovat léta 2009, 2010, 2011 a také celý rok 2012.

Základní literatura, ze které bude práce čerpat, byla částečně zmíněna výše. Pro 

teoretickou část bude stěžejní publikace od Petra Druláka - Teorie mezinárodních vztahů.  

Tu využiji hlavně pro nastínění mezinárodních vztahů a jejich vývoje až do doby 

konstituování nového oboru bezpečnostních studií.  Dalším velmi důležitým zdrojem bude 
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dílo Barryho Buzana, Ole Waevera aJappa de Wildeho Bezpečnost: Nový rámec pro 

analýzu. Tuto knihu použiji hlavně pro teoretické ukotvení práce, právě pomocí teorie 

sekuritizace, které se autoři široce věnují. V praktické části budu zkoumat vládní 

dokumenty a prohlášení osob, které mají co do činění se zkoumaným tématem. Zmíněné 

dokumenty budu podrobovat analýze, jež mi ukáže, zda problematika byla sekuritizována

čí nikoliv.
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1. KODAŇSKÁ ŠKOLA A TEORIE SEKURITIZACE

1.1. PŘEDSTAVENÍ KODAŇSKÉ ŠKOLY

Mezinárodní vztahy a jejich vnímání bylo silně ovlivněno realismem. Samotní 

realisté byli zakladateli mezinárodních vztahů jakožto vědního oboru.1 Realismus jako 

takový měl hlavního představitele, kterého někteří berou dokonce jako praotce realismu, a 

to Hanse Morgenthaua. Realismus si je velmi podobný s uvažováním představitelů 

evropského koncertu na přelomu 18. a 19. století. H. Morgenthau chápal mezinárodní 

vztahy jako prosazování svých zájmů na poli politickém a vojenském2. 

Obecně moc subjektu chápe Morgenthau jako kontrolu nad myslí a činy jiných 

subjektů. Jedná se o psychologický vztah mezi těmi, kdo moc vykonávají a těmi, vůči nimž 

je moc vykonávána.3  Pro Morgenthaua je vojenská moc nejsilnější mocí, kterou stát může 

použít k prosazení svých zájmů. Tato moc ale musí být jednoznačně podpořena národním 

zájmem. Národní zájem chápe jako nutnost pro mocenské postavení a taktéž základem 

každého realistického pojetí. On chápe mezinárodní prostor jako prostor bez pravidel 

jednání, prostor s anarchickou strukturou, kde lidská povaha a lidské chování je hybatelem 

událostí. Morgenthau vychází z hobbsovského pořekadla člověk člověku vlkem, tedy on 

sám předpokládá špatnou povahu lidského chování a jeho důsledkem je anarchie, která 

obklopuje mezinárodní systém. Pojem anarchie se vztahuje k základní myšlence, 

neexistuje mezinárodní autorita srovnatelná s vládami národními.4

Definic mezinárodních vztahů je více než dost, každý z hlediska vědního oboru se 

snažil postihnout mezinárodní vztahy definicí, která zahrnovala co nejvíce z dané 

problematiky, ale již od prvopočátku byl kladen důraz na problematiku války, míru a 

otázky bezpečnosti. Tedy, jak mír udržet a co vede stát k vojenskému zakročení. Vznik 

války nebo vyhnutí se konfliktu provázelo mezinárodní vztahy již od počátku vzniku 

vědního oboru až do současnosti. Proto jsem si dovolil nastínit formulaci realistického 

                                                       
1 GUZZINI, Stefano. Realismus v mezinárodních vztazích a mezinárodní politické ekonomii. 1. vyd. Brno: 
Barrister & Principal, 2004, s. 7. ISBN 80-85947-84-6.
2 DRULÁK, Petr. Teorie mezinárodních vztahů. Praha: Portál, 2003, s. 54. ISBN 80-7178-725-6.
3 Tamtéž s. 59
4 GUZZINI, Stefano. Realismus v mezinárodních vztazích a mezinárodní politické ekonomii. 1. vyd. Brno: 
Barrister & Principal, 2004, s. 6. ISBN 80-85947-84-6.
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pojetí bezpečnosti pro následující vymezení vůči teorii kodaňské školy, která vymezuje 

pojem bezpečnost a interakce mezi státy v mnohem širším měřítku. 

V druhé polovině dvacátého století se začal vytvářet podobor mezinárodních 

vztahů, a to bezpečnostní studia. Tomuto vzniku výrazně pomohla studená válka a její 

hrozby. Po vzniku bezpečnostních studií se postupně vytvořily dvě skupiny, a to skupina 

tradicionalistů a rozšiřovatelů. Jinak řečeno započal spor o široké nebo úzké pojetí 

bezpečnosti. Kde tradicionalisté, vesměs realisté a neorealisté, obhajovali úzké vymezení 

bezpečnosti, tedy hlavním bodem pozornosti je vojenská bezpečnost a primárním aktérem 

je stát. Tradicionalisté se zaměřovali právě na státocentrické pojetí a úzkou vazbu na 

vojenskou bezpečnost. 

Rozšiřovatelé naopak spojovala nespokojenost plynoucí z radikálního zúžení 

výzkumného pole bezpečnostních studií, na němž se výrazně podepsala posedlost 

konvenčním i nukleárním zbrojením v dobách studené války5

Morgenthau formuluje šest principů politického realismu:

1) Politika je ovládána objektivními zákony, které vycházejí z lidské povahy a 

díky neměnnosti lidské povahy jsou tyto zákony nadčasové a nadkulturní. 

2) Politika je vždy chápána skrze mocenské zájmy. 

3) Mocenský zájem či národní zájem je obecně platný, ale vždy závisí na 

okolnostech, jak je tento zájem vykládán.

4) Absolutní zájem všech států je zachování své existence. 

5) Realismus odmítá dodržovat morální zákony, pokud jde o zahraničně-

politické cíle. Vždy bude mocenský zájem státu na prvním místě. 

6) Politika je svébytnou sférou reality s vlastními pravidly. Výrazně se liší 

například od ekonomiky, práva či morálky. Pokud použijeme k 

řešení politického problému jinou sféru reality, povede to ke špatnému 

výsledku.6

Kodaňská škola se věnuje termínu bezpečnosti v mezinárodních vztazích, přesněji 

národní bezpečnosti. Bezpečnostní studia ušla dlouhou cestu, kdy po konci druhé světové 

                                                       
5 BUZAN, Barry, Ole WAEVER a Japp DE WILDE. Bezpečnost: Nový rámec pro analýzu. 1. vyd. Brno: 
Centrum strategických studií, 2005, s. 11. ISBN 80-903333-6-2.
6DRULÁK, Petr. Teorie mezinárodních vztahů. Praha: Portál, 2003, s. 58. ISBN 80-7178-725-6.
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války se začaly bezpečnostní studia profilovat jako podobor mezinárodních vztahů. Vědci 

začínali upouštět od vojenského pohledu na bezpečnost státu, ale začali se věnovat i 

problematice nevojenského ohrožením státu, jelikož státní elity vnímaly válku jako příliš 

vysilující a náročnou, proto hledali jiné možnosti, jak dosáhnout svého cíle. Například 

dosažení cíle skrze ovládání trhu s klíčovou surovinou jako je zemní plyn.Naopak 

realistické pojetí bezpečnosti vnímalo mezinárodní vztahy pouze v politickém a vojenském 

měřítku. Vědci si začali klást otázku, co to je bezpečnost a co znamená být v bezpečí. Za 

jeden z nejvýznamnějších příspěvků k diskuzi o proměně (respektive rozšíření) konceptu 

národní bezpečnosti je považována práce autorů kodaňské školy, především B. Buzana a 

O. Waevra. Barry Buzan vychází z předpokladu, že: 

Bezpečnostní hrozby nemusí vždy vycházet z vojenských hrozeb, ale možným 

zdrojem hrozby může být i politická, ekonomická, societární a environmentální oblast (tzv. 

sektory)7

„Stát ztrácí výjimečné postavení referenčního objektu ve prospěch sociálních 

skupin. Buzanova bezpečnostní analýza se stala na přelomu 80. a 90. let hlavním 

vyzyvatelem strategických studií a jejich vojenského pojetí národní bezpečnosti. Buzanova 

myšlenka pěti zdrojů hrozeb bezpečnosti a ústupu jedinečnosti postavení státu otevřela 

diskuzi o potřebě nové konceptualizace bezpečnosti.“8

Z hlediska aktérů mezinárodních vztahů můžeme vidět zásadní rozdíl mezi 

realistickým pojetím a Kodaňskou školou, protože klasický realismus vnímá jediného 

aktéra mezinárodních vztahů a to elity státu. Pouze oni mohli změnit směřování státu a 

zase pouze elity státu mohli ohrožovat bezpečnost druhého státu. Zato Kodaňská škola 

vnímala široké spektrum aktérů, kteří mohli ovlivnit a ohrozit stát. Toto tvrzení můžeme 

opřít o sektorové rozdělení bezpečnosti, kdy například ekonomický nebo environmentální 

sektor a aktéři spadající do těchto sektorů, jsou vnímány jako korporace a nadnárodní 

společnosti nikoli státy s vlastní suverenitou. 

V období, kdy se bezpečnostní studia rozštěpila do dvou proudů, na jedné straně 

nová perspektiva „rozšiřovatelů“ (v čele Buzan) a na straně druhé starší, vojensky a 

                                                       
7 Tamtéž s. 67
8 WAISOVÁ, Šárka. Od národní bezpečnosti k mezinárodní bezpečnosti: Kodaňská škola na křižovatce 
strukturálního realismu, anglické školy a sociálního konstruktivismu. Mezinárodní vztahy. 2004, roč. 39, č. 3, 
s. 67. ISSN 0323–1844
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státocentristicky orientovaný program tradicionalistů.9 Tradicionalistická obhajoba 

zastávala konvenční argumenty o trvajícím primátu vojenské bezpečnosti. 

Tradicionalističtí autoři do jisté míry uznali námitky, že nevojenským příčinám konfliktů 

v mezinárodním prostředí je nutné věnovat širší pozornost, ale na druhou stranu  samotní 

tradicionalisté odmítli rezignovat na přímou obranu státu, jakožto centrálního postavení 

v bezpečnostní analýze. Většina tradicionalistů klade důraz na vojenský konfliktu jako na 

analytický klíč k chápání bezpečnosti.10

Kodaňská skupina neuznává objektivní pojetí bezpečnosti a přemýšlí o bezpečnosti 

jako o subjektivně vnímané hodnotě. Bezpečnost, která je vnímána na základě  subjektivní 

hodnoty je odvislá od sociálního prostředí, na vnímání hrozeb a na jejich interpretaci. Na 

základě studia vnímání a interpretace hrozeb vytvořil Buzan s Waevrem teorii 

sekuritizace.11 Tuto teorii  se pokusím nastínit v následující kapitole.

Podle Šárky Waisové Kodaňská skupina rozlišuje tři tradice, a to realistickou, 

racionalistickou a revoluční. Důvodem tohoto rozdělení bylo rozšířit bezpečnostní analýzu 

a vytvoření širšího konceptu. Konceptu který by dokázal postihnout problematiku různých 

témat. Podle Buzana: „realistická tradice vytváří státocentristický koncept bezpečnosti, 

kde bezpečnost znamená bezpečnost „mého vlastního státu“, všechny ostatní státy jsou 

zdrojem hrozeb.“.

„revoluční tradice vytváří koncept individuální bezpečnosti a globální bezpečnosti, 

synonymem individuální bezpečnosti je bezpečnost lidského jedince, globální bezpečnost je 

ztotožněna s bezpečností světové společnosti“

„racionalistická tradice zaujímá v konceptualizaci bezpečnosti pozici mezi 

(mezipozici, pozici in-between ci via media) realistickou a revoluční tradicí, bezpečnost 

spočívá na státech (nikoli na individuích či na lidstvu), nespočívá však na státech jako na 

samostatných oddělených jednotkách, ale bezpečnost vychází ze vztahu mezi státy (security 

                                                       
9 BUZAN, Barry, Ole WAEVER a Japp DE WILDE. Bezpečnost: Nový rámec pro analýzu. 1. vyd. Brno: 
Centrum strategických studií, 2005, s. 9. ISBN 80-903333-6-2.
10 Tamtéž s. 11
11 WAISOVÁ, Šárka. Od národní bezpečnosti k mezinárodní bezpečnosti: Kodaňská škola na křižovatce 
strukturálního realismu, anglické školy a sociálního konstruktivismu. Mezinárodní vztahy. 2004, roč. 39, č. 3, 
s. 67. ISSN 0323–1844
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is relational). Státy mezi sebou vytvářejí trvalé vzorce vztahu, které mohou být zdrojem jak 

bezpečnostních dilemat, tak i bezpečnostních režimů.“12

Buzan a kolektiv pro vytvoření širšího konceptu pro vnímání bezpečnosti v širším 

měřítku vytvořili analytické roviny, které napomáhají k rozvíjení teorie. V neposlední řadě 

analytické roviny napomáhají k identifikaci aktéra, referenčního objektu a dynamiky 

vzájemné interakce působící v oblasti bezpečnosti.

Analytické roviny:

Mezinárodní systémy: nejrozsáhlejší tělesa, která jsou vzájemně závislá a nad nimi 

se již nevyskytuje další systémová rovina. Tato úroveň se překrývá s planetou Země. 

Mezinárodní subsystémy: do nich patří skupiny jednotek, které spadají do 

mezinárodního systému. Samotné subsystémy se mohou odvíjet od teritoria, kde operují 

jako například , ASEAN13, OAU14 atd. V opačném případě jsou pouhými subsystémy. 

OPEC15.

Jednotky: jsou aktéři, složené z různých podskupin, organizací, společenství a 

mnoha jednotlivců. Tito aktéři, proto aby mohli splňovat roli jednotek, musí mít silnou 

strukturu a silný vliv na dané úrovni, aby je bylo možné odlišit od ostatních aktérů. 

Příkladem jsou státy, národy a nadnárodní firmy.

Podjednotky:jsou organizované skupiny jednotlivců v rámci jednotek systému, 

které se snaží ovlivnit chování své jednotky. Mezi ně patří například byrokratické aparáty 

nebo lobbistické skupiny. 

Jedinci:ti tvoří ve společenských vědách nejzákladnější úroveň analýzy.16

Tyto objekty nastíněny výše jsou ohroženy různými druhy hrozeb v mezinárodním 

systému. Klasický realismus naopak považuje pouze jednu jednotku za nejdůležitější, a to 

je stát. Pouze stát je schopen ohrozit druhý stát. 

                                                       
12 Tamtéž s. 69
13 Sdružení národů jihovýchodní Asie 
14 Organizace africké jednoty
15 Organizace zemí vyvážející ropu
16 BUZAN, Barry, Ole WAEVER a Japp DE WILDE. Bezpečnost: Nový rámec pro analýzu. 1. vyd. Brno: 
Centrum strategických studií, 2005, s. 14-15. ISBN 80-903333-6-2.
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Právě odlišný charakter těchto jednotek vedl Buzana k vytvoření pěti odlišných 

sektorů: vojenský, politický, ekonomický, společenský, environmentální. Sektory Buzan 

definuje: „Jako náhledy na mezinárodní systém, které staví do popředí jeden konkrétní 

aspekt vztahů a interakcí mezi veškerými jeho jednotkami.“17 Analytickým smyslem 

sektorového přístupu je rozlišení jednotlivých druhů interakcí, jednotek a struktur. 

„Analýza složek státu ukázala, že bezpečnost státu nelze omezit jen na vojensko-politickou 

bezpečnost a že stát není ohrožen jen vojensko-politickými hrozbami. Jednotlivé složky 

státu mohou být vedle vojenských a politických hrozeb ohroženy rovněž společenskými, 

ekonomickými i environmentálními hrozbami.“18 Dovolím si přiblížit dané sektorové 

přístupy:

Vojenský sektor se vyznačuje hlavně silou, která je vynaložena k donucení druhého 

aktéra. Toto donucení nejčastěji končí válkou mezi oběma  aktéry. Tento sektor se zejména 

věnuje schopnostem aktérů a vztahu mezi defenzivními a ofenzivními schopnostmi. 

Politický sektor se věnuje vztahům mezi autoritami, struktuře a organizačním 

schopnostem vládnoucích elit potažmo vládě. Stejně tak se věnuje ideologii, která 

samotnou vládu legitimuje. 

Ekonomický sektor popisuje témata, které se týkají aktéra a finančních prostředků. 

Témata jako je například obchod, produkce, financování a způsobu přístupu aktérů ke 

zdrojům. Právě přístup aktéra ke zdrojům je podmínkou pro udržení blahobytu a moci. 

Societálnísektor, se věnuje společenským a kulturním vztahům. To je například  

kolektivní identita, jazyk, kultura, náboženství, zvyky a jejich udržení v procesu vývoje. 

Hlavním smyslem tohoto sektoru je zachytit výměnu idejí a představ mezi lidmi a 

civilizacemi. 

Environmentální sektor se vyznačuje vztahem mezi lidskou aktivitou a biosférou 

planety, tento vztah je podmíněn existencí lidstva. Mezi interakce v tomto vztahu můžeme 

zařadit různé šíření epidemií, globální znečištění a další.19

                                                       
17 Tamtéž s. 38
18 WAISOVÁ, Šárka. Od národní bezpečnosti k mezinárodní bezpečnosti: Kodaňská škola na křižovatce 
strukturálního realismu, anglické školy a sociálního konstruktivismu. Mezinárodní vztahy. 2004, roč. 39, č. 3, 
s. 74. ISSN 0323–1844
19 Tamtéž s. 74
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1.2. TEORIE SEKURITIZACE A KONCEPT BEZPEČNOSTI

Teorie sekuritazace, kterou si dovoluji použít v mé bakalářské práci, je výsledkem 

práce skupiny okolo Barryho Buzana. Teorie sekuritizace je nový přístup k otázce 

bezpečnosti a zakládá si na nové konceptualizaci bezpečnosti. Sekuritizaci můžeme 

v podstatě brát jako radikálnější verzi politizace20. Téma bezpečnosti je vázáno v tomto 

směru jako akt jazyka. Akt, jenž napomáhá k přeměně z nepolitického tématu do zcela 

politického. Buzan chápe bezpečnost jako synonymum pro přežití čili zachování existence. 

Taková situace podle něho nastává tehdy, jestliže je určité téma prezentováno jako 

existenční hrozba pro daný referenční objekt, jako referenční objekt je často stát, ale ne 

vždy, referenční objekt může být vláda nebo i teritorium.21 Tyto analytické roviny byly  

nastíněny již v předešlé kapitole. Problémem ale je, že každý stát považuje za existenční 

hrozbu něco jiného, protože uvažuje subjektivně, za to objektivní čili skutečné ohrožení 

může být něco naprosto jiného. Tedy cílem sekuritizační teorie není postihnout objektivní 

hrozby, ale postihnout hrozby subjektivní, které aktéři sekuritizace vytvářejí na základě 

interakce mezi aktéry a referenčním objektem. Z této výše nastíněné konstrukce, tedy 

vyplývá, že celá tato teorie bezpečnosti vychází z předpokladu, že bezpečnost je čistě 

sociální konstrukt. 

Zmiňovaná teorie tvrdí, že bezpečnost představuje autoreferenční druh jednání, 

protože právě prostřednictvím tohoto jednání se z daného tématu stává bezpečnostní 

problém – nikoliv nutně proto, že určitá existenční hrozba skutečně existuje, nýbrž proto, 

že téma je jako takový typ hrozby prezentováno a pokud aktér sáhne po rétorice 

existenčních hrozeb, máme co do činění s případem sekuritizace.22 „Přesná definice, a 

přesná kritéria sekuritizace tudíž pramení z intersubjektivní konstrukce existenční hrozby, 

dostatečně relevantní na to, aby tato konstrukce měla výrazné politické dopady. 

                                                       
20 Z hlediska teorie může být jakékoliv veřejné téma umístěno na škálu sahající od depolitizovaného, stát 
s ním nemá nic společného a toto téma se nestává předmětem veřejných debata a veřejného rozhodování až 
po politizované , kdy se téma stává součástí veřené politiky, což ve svém důsledku vyžaduje vládní zásah 
v podobě oficiálního rozhodnutí a alokace zdrojů, řídčeji pak můžeme sledovat jinou formu celospolečenské 
aktivity.
21 BUZAN, Barry, Ole WAEVER a Japp DE WILDE. Bezpečnost: Nový rámec pro analýzu. 1. vyd. Brno: 
Centrum strategických studií, 2005, s. 31. ISBN 80-903333-6-2.
22 Tamtéž s. 35
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K výzkumu sekuritizace proto nepotřebujeme žádné indikátory, lze ji totiž studovat přímo. 

Předmětem výzkumu je pak politický diskurs a politická konstelace.“23

Michael Williams tvrdí, že teorie sekuritizace musí být chápána nikoli jako 

konstrukt statocentrismu a vojenských koncepcí, ale musí být chápána v kontextu změn 

bezpečnostních agend a bezpečnostních přístupů, které by měli být chápany v širším 

měřítku. V měřítku, jež by měl kopírovat sociální konstrukci bezpečnosti.24

K sekuritizaci dochází v té chvíli, kdy stát nebo jiný sekuritizační aktér získá 

domnění, že z určitého problému vzniká mezinárodní bezpečnostní problém a o tomto 

problému dokáže aktér úspěšně argumentovat, že je významnější než jiná témata, čímž si 

získá absolutní prioritu a je hodnocen jako existenční hrozba. Aktér tuto existenční hrozbu 

prezentuje publiku a žádá od nich povolení o použití mimořádných prostředků, tedy porušit 

daná pravidla politické hry, jako například povolení utajeného jednání, vymáhání 

zvláštních daní nebo nestandardní branná povinnost. Tímto způsobem vzniká existenční 

hrozba, která nemusí vůbec existovat, ale je prezentována jako prioritní problém. 

Sekuritizace nějakého tématu je procesem výběru perspektivy pohledu. Příkladem 

rozdílných perspektiv sekuritizujících aktéru je využívání jazyka při označení rozdílných 

aspektu bezpečnosti – ekonomická bezpečnost, environmentální bezpečnost atd. Vybírání 

rozličných přídavných jmen ke specifikaci „bezpečnosti“ je součástí procesu 

sekuritizace.25

Sekuritizace je úspěšná v tom momentu, kdy aktér získá výjimky v pravidlech, 

která běžně platí pro všechny. Tyto výjimky jsou získány na základě představy a motivace, 

že činnost druhé strany bude znamenat konec vlastní existence. Úspěšná sekuritizace se 

tedy skládá ze tří složek či kroků: existenční hrozby, mimořádných opatření a dopadů 

tohoto překročení sdílených pravidel na vztahy mezi jednotkami.26

Buzan a Waever rozlišují tři jednotky, které se účastní sekuritizace a které 

představují  stěžejní pojmy v bezpečnostní analýze, je to:

                                                       
23 Tamtéž s. 35
24 WILLIAMS, Michael C. Words, Images, Enemies: Securitization and International Politics. International 
Studies Quarterly. 2003, roč. 47, č. 4, s. 513.
25 WAISOVÁ, Šárka. Od národní bezpečnosti k mezinárodní bezpečnosti: Kodaňská škola na křižovatce 
strukturálního realismu, anglické školy a sociálního konstruktivismu. Mezinárodní vztahy. 2004, roč. 39, č. 3, 
s. 79. ISSN 0323–1844
26 BUZAN, Barry, Ole WAEVER a Japp DE WILDE. Bezpečnost: Nový rámec pro analýzu. 1. vyd. Brno: 
Centrum strategických studií, 2005, s. 37. ISBN 80-903333-6-2.
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Referenční objekt: entity, jež jsou existenčně ohroženy a můžou si legitimně

nárokovat právo na přežití. Tradičně to jsou objekty jako stát nebo národ. Stát usiluje o 

udržení suverenity a národ usiluje o zachování identity.

Aktéři sekuritizace: aktéři, kteří prohlašují něco – referenční objekt – za existenčně 

ohrožené, a jsou tedy hybateli procesu sekuritizace. Nejčastěji politické elity.

Funkcionální aktéři: tito aktéři působí na dynamiku bezpečnostních vztahů 

v sektoru. Významně ovlivňují politická rozhodnutí na poli bezpečnosti, aniž by se přímo 

jednalo o referenční objekty nebo o aktéry na nutnost bezpečnostních kroků ve vztahu 

k referenčnímu objektu. Ústředním hráčem v environmentálním sektoru může být 

kupříkladu firma, která znečišťuje životní prostředí – a to přesto, že není referenčním 

objektem a ani se nesnaží environmentální témata veřejně sukuritizovat.27

U referenčního objektu výrazně závisí na velikosti nebo na počtu. Jedinci nebo 

skupiny na konci spektra budou stěží představovat objekt bezpečnostního zájmu. Aby byla 

sekuritizace úspěšná, musí být osloveno co největší publikum. 

                                                       
27 Tamtéž s. 48
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2. ENERGETICKÁ BEZPEČNOST A ČESKÁ REPUBLIKA

2.1. VYMEZENÍ ENERGETICKÉ BEZPEČNOSTI

Energetická bezpečnost nebyla vždy na předních příčkách mezinárodní politiky. 

Hlavní rozvoj energetické bezpečnosti můžeme datovat v 70. letech, kdy vypukla jedna 

z prvních globálních energetických krizí. Mluvímezde o ropné krizi, kde klíčovou roli 

hrály arabské země, kdy razantní nárůst cen a silná globalizace trhu vedla k řešení 

energetické otázky. Tato krize měla nejenom za následek nedostatek a vysokou cenu ropy, 

ale v důsledku této krize vypukl silný rozvoj alternativních zdrojů energie od solární až po 

větrnou energii.28 Tento rozvoj se ale utlumil po následném snížení cen v 80. letech, ale i 

přesto můžeme v tomto období datovat začátek zkoumání energetické bezpečnosti. Zde 

narážíme na problém, jak definovat energetickou bezpečnost, jelikož každý stát, každý 

kontinent vnímá tuto problematiku odlišně i přes existenci globálního trhu. Každý stát 

sleduje jiné hrozby a proto většina definic energetické bezpečnosti jsou velmi banální a 

obecné. Stanfordský profesor David Victor zajímavě postihuje energetickou bezpečnost: 

„Energetická bezpečnost je jako Rorschachův test inkoustových skvrn. Vidíte to, co chcete 

vidět.“29

Nyní si dovolím uvést několik autorů, kteří vymezují a definují energetickou 

bezpečnost. Vybral jsem některé autory a organizace, a porovnávám, jak je vnímána 

energetická bezpečnost v Evropě a mimo Evropu, například ve Spojených státech. 

Například Evropská komise definuje energetickou bezpečnost jako nepřerušovanou 

hmotnou dostupnost energetických surovin na trhu, které budou cenově dostupné pro 

všechny spotřebitele.30 Agentura Nukleární energetiky definuje energetickou bezpečnost 

takto: Minimalizovat zranitelnost a nepředvídatelné události, které by mohly fyzicky 

ohrozit integritu energetických dodávek, přerušení dodávek nebo zvýšení cen. Benjamin 

Sovacool jako významný odborník v problematice energetické bezpečnosti ji definuji 

odlišně: Energetickou bezpečnost můžeme zajistit skrze technickou proveditelnost, 

                                                       
28 YERGIN, Daniel. The Quest: Energy, Security, and the Remarking of the Modern World. New York: The 
Pinguin Press, 2011, s. 13. ISBN 978-1-59420-283-4.
29 SOVACOOL, Benjamin. The Routledge Handbook of Energy Security. 1. vyd. New York: Routledge, 
2011, s. 3. ISBN 978-0-415-59117-1.
30 Tamtéž s. 4
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cenovou dostupnost, ochranu životního prostředí, spolehlivost dodávek a bezpečnost 

dodávek.31

Naopak Světová banka definuje energetickou bezpečnost spíše z hlediska 

ekonomického: Zabezpečený přístup k zásobám paliv, soutěživý trh, který bude 

spravedlivě distribuovat tyto paliva, dále předpokládá stabilní dodávky, které budou 

distribuovány skrze zabezpečené tranzitní body, nakonec předpokládá efektivnost ve 

finálním využití. Spojené národy ji definují krátce, a to jako ochranu proti nedostatku a 

cenové nedostupnosti paliv a energetických zdrojů. Dalším autorem, kterého zmíním je 

Daniel Yergin, který je považován za kapacitu v oboru a získal za svoje dílo The Quest, jež 

se úzce věnuje energetice a energetické bezpečnosti, Pulitzerovu cenu. Energetickou 

bezpečnost shrnuje takto:  Spolehlivý a cenově dostupný přístup k energetickým zdrojům, 

diverzifikace, integrace do energetických trhů a zajištění o nich dostatku informací.32

Dále podle Chrisitiana Winzera je energetická bezpečnost schopnost ekonomiky 

zajistit dostupnost energetických zásob s udržitelnou pravidelností a cena energetických 

zdrojů bude mít takovou cenu, aby neohrožovala ekonomický rozvoj státu.33 Podle 

odborných publikací, hlavně tedy podle Ch. Winzera je energetická bezpečnost spíše 

vnímána jako (ne)bezpečnost ceny energetických zdrojů nebo pravidelných dodávek. 

Existuje rozdílnost ve vnímání energetické bezpečnosti ve střední a západní Evropě. 

Západní Evropa ji vnímá spíše ekonomicky, ale střední Evropa ji vnímá odlišně, a to 

hlavně z důvodu závislosti na ruských surovinách. I IEA vnímá energetickou bezpečnost 

podobně jako například Winzer, tedy čistě ekonomicky. Na těchto příkladech je vidět, že 

energetická bezpečnost je vnímána zcela odlišně podle geografické polohy a podle situace 

v dané zemi. Například Velká Británie nebude vnímat energetickou bezpečnost jako 

politický problém, protože je více méně soběstačná v energetických zdrojích, například 

v zemním plynu je nezávislý aktér, jelikož jejich potřeby jsou stoprocentně pokryty 

vlastními zásobami. Na druhou stranu například na Slovensku, v Pobaltí nebo v ČR je 

energetická bezpečnost vnímána naprosto odlišně, nejen že tyto státy vnímají jako hrozbu 

nepravidelnost a vysoké ceny energetických zdrojů, ale taktéž považují politické a 

geopolitické hledisko za velmi důležitou problematiku, které hraje v energetické 

                                                       
31 Tamtéž s. 5
32 Tamtéž s. 6
33 WINZER, Christian. Conceptualizing Energy Security. Cambridge, 2011, s. 2 Dostupné z: 
http://www.dspace.cam.ac.uk/bitstream/1810/242060/1/cwpe1151.pdf
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bezpečnosti, přesněji u této geografické pozice velkou roli, už jen z toho důvodu, že Rusko 

je majoritní importér ve střední a východní Evropě. 

Pojem energetická bezpečnost je stěžejním bodem mé práce a z tohoto důvodu 

bych rád předložil různé pohledy na tuto problematiku. Chci ukázat, jak na tuto 

problematiku nahlíží české elity. Budu se také snažit komparovat pohled  jednotlivých 

vybraných států v evropském, ale i mimoevropském regionu. Budu sledovat, co pro nás 

znamená energetická bezpečnost a pozorovat v čem se odlišuje naše vnímání energetické 

bezpečnosti od ostatních států. Na těchto definicích budu moci v zásadě sledovat i proces 

sekuritizace, protože pokud se vládní dokumenty věnují této problematice, tedy 

energetické bezpečnosti sporadicky a velmi zřídka,  lze usoudit, že energetická bezpečnost 

neprošla procesem sekuritizace ani medializace a tedy pojem energetická bezpečnost není 

pro stát zásadní problematikou, kterou pokládají za prioritní problém.

2.2. ENERGETICKÁ BEZPEČNOST A POLITIKA ČR

Česká republika silně vnímá energetickou (ne)bezpečnost, což je výrazně patrné z 

dokumentu bezpečnostní strategie ČR 2011, nedostatkem bohužel je, že v tomto klíčovém 

dokumentu je vymezení energetické bezpečnosti pouze skrze vymezené cíle, které si klade 

český stát potažmo politické elity. Dokument pouze vymezuje hrozby a možné příčiny 

vzniku energetické krize z hlediska geopolitiky a ekonomiky, ale nesděluje přesněji, jak by 

měla vypadat energetická bezpečnost, jaksi univerzálně. Zde uvádím, co považuje vláda 

ČR za hrozbu v oblasti zdrojů: Rostoucí závislost na dostupnosti přírodních zdrojů vede k 

intenzivnější globální soutěži v zajištění přístupu ke strategickým surovinám a energiím. 

Zvyšuje se 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.34

                                                       
34 KOLEKTIV AUTORŮ POD VEDENÍM MINISTERSTVA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČR. Bezpečnostní 
strategie České republiky 2011, s. 10 Praha, 2011. Dostupné z: 
http://www.mzv.cz/file/699914/Bezpecnostni_strategie_CR_2011.pdf
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Další dokument, ve kterém jsem se snažil najít užší vymezení energetické 

bezpečnosti je dokument Ministerstva průmyslu a obchodu s názvem Východiska ke 

koncepci surovinové a energetické bezpečnosti České republiky. Zde jsem se již setkal 

s jakýmsi vymezením energetické bezpečnosti, ale toto vymezení je citováno z IEA35. 

Pojem energetická bezpečnost popisuje jako:„Přístup k dostatečnému množství spolehlivé 

energie za přijatelnou cenu a s ohledem na životní prostředí. V širším pojetí surovinové a 

energetické bezpečnosti jde o zajištění přístupu k dostatečnému množství surovin a 

energie, přičemž tento přístup je podmíněn na zdrojové straně diverzifikací zdrojů, 

zdrojových teritorií a diverzifikací přepravních cest a na straně výroby a spotřeby 

zajištěním spolehlivé, kapacitně dostatečné a přiměřeně zálohované technické 

infrastruktury včetně kvalifikované obsluhy a zásob strategických komodit s cílem 

eliminovat krizové stavy a zajistit plynulý rozvoj státu.“36

Dále tento dokument rozebírá hrozby, které můžou ohrožovat energetickou 

bezpečnost ČR. Dovolím si zmínit pouze výčet tohoto seznamu, jelikož je poměrně 

obsáhlý. Autoři označují za hrozbu například prohlubování závislosti na dominantním 

dodavateli, ovládnutí významné části českého energetického a surovinového trhu či 

kritické infrastruktury netransparentními subjekty nebo subjekty jednajícími v rozporu se 

zájmy ČR, přerušení nebo úplné zastavení dodávek strategických surovin do ČR nebo 

dlouhodobý nedostatek konkrétní nerostné suroviny na světovém trhu, více viz odkaz.37

Zemní plyn je surovina budoucnosti. Za posledních třicet let se světová spotřeba 

zdvojnásobila. Odhaduje se, že v dalších dvaceti letech poptávka po zemním plynu naroste 

o 50 %.38 Proto elity států kladou na dovoz zemního plynu takový důraz.

Rusko je bráno z pohledu V439 nejen jako ekonomický aktér v obchodování se 

zemním plynem, ale hlavně je brán jako politický aktér, který využívá svého vlivu pro 

prosazení své dominance ve střední a východní Evropě. Tento postoj k Rusku není 

ojedinělý. Můžeme hovořit o jakési panice, která svírá střední Evropu a je způsobena 

událostmi nedávné  minulosti, kdy střední Evropa byla pod vlivem Sovětského svazu. Tyto 

                                                       
35 Mezinárodní energetická agentura
36 Východiska ke koncepci surovinové a energetické bezpečnosti České republiky. Praha, 2011, s.3. Dostupné 
z: http://www.tretiruka.cz/news/vychodiska-ke-koncepci-surovinove-a-energeticke-bezpecnosti-ceske-
republiky/
37 Tamtéž s. 3
38 YERGIN, Daniel. The Quest: Energy, Security, and the Remarking of the Modern World. New York: The 
Pinguin Press, 2011, s. 340-341. ISBN 978-1-59420-283-4.
39 Visegrádská čtyřka (Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Polsko)
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neblahé historické události jsou trnem v oku států střední Evropy a snaží se vynakládat 

všechny prostředky, aby se tato minulost neopakovala. Stejně tak jejich orientace směrem 

k západní Evropě a členství v Evropské unii mluví samo za sebe. Samozřejmě přístup 

jednotlivých vlád k otázce energetické bezpečnosti a Rusku může být odlišný. Příkladem je  

vláda Roberta Fica na Slovensku mezi lety 2006 až 2010, který měl k Rusku velmi blízko a 

z Ruska chtěl učinit nejen ekonomického partnera, ale i strategického partnera. Na druhou 

stranu kabinet Ivety Radičové byl zcela odlišného názoru a po dobu této vlády se Iveta 

Radičová snažila více diverzifikovat slovenský trh se zemním plynem, protože Slovensko 

je téměř zcela závislé na ruském importu zemního plynu. To jsme mohli vidět na plynové 

krizi na začátku roku 2009, kdy Slovensko bylo zcela odříznuto od dodávek plynu a jen 

díky velkému zásobníku Láb a České republice přečkalo toto krizové období. ČR měla 

stále k dispozici dodávky z Norska, které Česká republika Slovensku částečně poskytla. Na 

předešlých příkladech vidíme, že přístupy vlád mohou být odlišné, ale jakási skepse ze 

strany společnosti vůči Rusku je zřejmá.

Z tohoto důvodu státy Pobaltí, Střední Evropy a východní Evropy vnímají 

energetickou bezpečnost odlišně než západní Evropa. V západní Evropě je kladen důraz na 

cenu importovaného plynu a pravidelnost dodávek. V jejich případě nehraje roli, zda 

surovinovou dominanci bude stát využívat ve svůj prospěch a tím nemyslím ekonomický 

profit, ale politický profit, který je využíván pro získání dominance a vlivu v daném 

regionu.

„Patrně nejsilnějším specifikem ČR je její vztah k Ruské federaci. Mezi současnými 

politickými elitami (představitelé stran vládní koalice, kompetentní ministerstva) přetrvává 

skeptický pohled na možnosti spolupráce s Ruskem a vnímání Ruska jako hlavní 

bezpečnostní hrozby. Soukromý sektor sice Rusko v historických souvislostech na jednu 

stranu považuje za rizikového partnera, na druhé straně přijímá liberalizační legislativu 

EU, podle níž chápe Rusko jako běžný obchodní protějšek. Plynárenský sektor chápe 

význam a pozici Ruské federace a snaží se riziko strategické závislosti omezit 

diverzifikačními aktivitami.“40

Polsko vnímá situaci podobně jako Česká republika, i když se nachází v jiné 

geopolitické situaci je jejich postoj zcela jednoznačný. Toto tvrzení můžeme odvozovat už 

                                                       
40 Energetická bezpečnost ČR a budoucnost energetické politiky EU. Brno, 2010, s. 2, Dostupné z: 
http://www.iips.cz/data/files/energetika/Studie_RM01-02-10%20_MPU_shrnuti.pdf
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jen z faktu, že polská vláda vyjednávala se Spojeným státy o pobytu amerických vojsk na 

polském území.

Jak můžeme vidět, tak vymezení energetické bezpečnosti je více než složité a 

vnímání této problematiky se geograficky výrazně odlišuje. Je tedy vhodné držet se 

vymezení Mezinárodní energetické agentury, které je univerzálně použitelné a světově 

uznávané. 

2.3. VLÁDNÍ DOKUMENTY

V poslední podkapitole se práce bude věnovat vládním dokumentům, které 

nějakým způsobem zpracovávají energetickou otázku, ale i energetickou bezpečnost a 

postupy při snaze vyhnutí se krizovým situacím. Tyto dokumenty zachycují vizi, jichž by 

se měla Česká republika držet a postupy, kterých bude této vize dosaženo. 

Tyto dokumenty se bude práce snažit zpracovat a částečně i komparovat mezi 

sebou. Dokumenty pochází z Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva zahraničních 

věcí nebo z Úřadu Vlády. Tyto dokumenty jsou následující: Energetická koncepce ČR 

2004, Aktualizace energetické koncepce ČR 2010, 2012, Bezpečnostní strategie ČR 2011 a 

Zpráva o bezpečnosti dodávek zemního plynu za rok 2009.

Energetická koncepce 2004

Ta byla vytvořena Ministerstvem průmyslu a obchodu a schválena Vládou ČR. Zde 

si můžeme všimnout, jak je otázka energetické bezpečnosti a další s touto problematikou 

spjatá témata, velmi málo probíraná a jejich řešení se subjekty věnují velmi okrajově. 

V podstatě dokument v úvodu zmiňuje bezpečnost a nezávislost na dovozu. Dále se 

dokument věnuje pouze závislosti na dovozu energií, ale ani zde tuto problematiku nijak 

nerozvádí. Zajímavostí je, že v tomto dokumentu je použito slovo bezpečnost ve spojení 

s energetikou velmi sporadicky, z čehož můžeme usuzovat, že v té době nebyla energetická 

bezpečnost stěžejním tématem. V tomto dokumentu je kladen důraz spíše na životní 

prostředí, na ekonomické otázky, ale i na energetickou efektivnost.
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Aktualizace energetické koncepce ČR 2010

Zato následující dokument je zcela odlišný. Aktualizace energetické koncepce ČR 

2010 byla taktéž vytvořena Ministerstvem průmyslu a obchodu. V tomto dokumentu 

můžeme silně pociťovat vliv plynové krize z roku 2009, kdy i díky této krizi byl vytvořen 

krizový plán pro řešení nenadálých událostí. Situaci velmi dobře shrnuje následující citát 

z tohoto dokumentu: „Větší důraz je nyní kladen na energetickou bezpečnost. Jejími 

základními prvky jsou přednostní využití všech dostupných tuzemských energetických 

zdrojů s udržením přiměřené dovozní závislost, rozvoj infrastruktury, zvyšování odolnosti 

proti poruchám a schopnosti účinně řídit krizové stavy.“41 Dokument se výrazně věnuje 

možnosti oprostit se od závislosti na dodávkách energetických surovin. Výhledový plán je 

pokrýt domácí spotřebu z 80 %.

Stejně tak dokument zdůrazňuje podporu diverzifikačních projektů: „Podporovat 

diverzifikaci evropských přepravních tras zemního plynu a terminálů LNG relevantních 

pro potencionální dodávky do ČR (Jižní koridor, zejména plynovod Nabucco, terminály 

v Baltském a Jaderském moři) a jejich propojení na přepravní soustavu ČR (plynovod 

North Stream, Opal, Gazela, aj.).“42

Dále dokument silně podporuje spolupráci s EU a vytvoření společné energetické 

politiky. Tato myšlenka se objevuje jak v koncepci z roku 2010, tak i z roku 2012: 

„Podporovat vytváření účinné a akceschopné společné energetické politiky EU založené 

na rovnoprávnosti členských zemí s cílem vytvoření soudržné, strategické a cílené vnější 

politiky v oblasti energetiky a jejího jednotného prosazování vůči třetím zemím, jak 

dodavatelským a tranzitním zemím, tak významným spotřebitelským zemím, rozvíjejícím se 

ekonomikám a rozvojovým zemím.“43

Dále dokument podporuje oproštění se od dodávek, které putují přes Ukrajinu a 

naopak silná očekávání vkládá do nově vzniklé propojky Gazela: „Po dostavbě plynovodu 

Gazela se těžiště tranzitní přepravy v České republice přenese ze směru východ-západ do 

                                                       
41 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU. Aktualizace Energetické Koncepce 2010. In: Ministerstvo 
Průmyslu a Obchodu [online]. 2010. s. 93 [cit. 2013-04-26]. Dostupné z: 
http://www.mpo.cz/dokument5903.html
42 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU. Aktualizace Energetické Koncepce 2010. In: Ministerstvo 
Průmyslu a Obchodu [online]. 2010. s. 50 [cit. 2013-04-26]. Dostupné z: 
http://www.mpo.cz/dokument5903.html
43 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU. Aktualizace Energetické Koncepce 2012. 
In:Energetickakoncepce.cz [online]. 2012. s. 52 [cit. 2013-04-26]. Dostupné z: 
http://www.energetickakoncepce.cz/sites/default/files/ma_rack8wqgdpor.docx
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směru sever-jih, a to z Brandova do Waidhausu. Stávající trasa přes Lanžhot bude 

využívána především pro zásobování domácího trhu, a proto budeme podporovat realizaci 

plynovodu propojujícího českou a rakouskou soustavu, kudy by mohl proudit plyn 

z vybudovaného jižního koridoru, ať to bude plynovod Nabucco nebo South Stream.“44

Zpráva o bezpečnosti dodávek zemního plynu za rok 2009

Zpráva o bezpečnosti dodávek zemního plynu za rok 2009, která byla zpracována 

Ministerstvem průmyslu a obchodu. Tato zpráva hodnotí, zda během plynové krize byla 

nějakým způsobem ohrožena energetická bezpečnost.  Dochází k překvapivému závěru: 

„Zásobování všech zákazníků zemním plynem na území České republiky probíhalo v roce 

2009 plynule z obou hlavních zdrojů, Ruské federace a Norska a částečně i ze SRN. 

Zásobování zákazníků nenarušila ani lednová plynová krize, která trvala od 7.1 do 20.1 

2009, neboť se podařilo zajistit dodávky plynu zvýšenou těžbou plynu z podzemních 

zásobníků, zvýšenými dodávkami z Norska a ze spotového trhu.“45

Bezpečnostní strategie ČR 2011

Posledním dokumentem, kterým se bude práce zabývat, je Bezpečnostní strategie 

ČR 2011. Tento dokument byl vytvořen Ministerstvem zahraničních věcí a schválen 

vládou ČR. Dokument se věnuje možným hrozbám vůči České republice a neopomíná ani 

energetickou bezpečnost: „Rostoucí závislost na dostupnosti přírodních zdrojů vede k 

intenzivnější globální soutěži v zajištění přístupu ke strategickým surovinám a energiím. 

Zvyšuje se 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 

                                                       
44 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU. Aktualizace Energetické Koncepce 2012. 
In:Energetickakoncepce.cz [online]. 2012. s. 34 [cit. 2013-04-26]. Dostupné z: 
http://www.energetickakoncepce.cz/sites/default/files/ma_rack8wqgdpor.docx
45 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU. Zpráva o bezpečnosti dodávek zemního plynu za rok 
2009. In:Ministerstvo Průmyslu a Obchodu [online]. 2010. s. 19 [cit. 2013-04-26]. Dostupné z: 
http://download.mpo.cz/get/42075/46995/562260/priloha001.doc
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povahy.“46 Toto tvrzení silně dokazuje, jak si je vláda vědoma hrozby ze strany států, 

zejména Ruska, které zneužívá svoje postavení ve prospěch svých politik.

                                                       
46 KOLEKTIV AUTORŮ POD VEDENÍM MINISTERSTVA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČR. Bezpečnostní 
strategie České republiky 2011. s. 11 Praha, 2011. Dostupné z: 
http://www.mzv.cz/file/699914/Bezpecnostni_strategie_CR_2011.pdf



30

3. PLÁNOVANÉ PROJEKTY A MOŽNÝ VLIV NA ENERGETICKOU 

BEZPEČNOST ČR

3.1. NABUCCO

Tento projekt, který vznikl pod záštitou Evropské unie, je velmi odvážný. O tomto 

projektu se již diskutuje přes deset let, ale až v roce 2009 nabyl na důležitosti. V roce 2009 

vypukla plynová krize, způsobená konfliktem mezi Ruskem a Ukrajinou.47

Právě po této krizi začala Evropská unie výrazně lobbovat za projekt Nabucco. 

Právě během předsednictví ČR v Evropské radě Mirek Topolánek výrazně podporoval

projekt Nabucco na zahraničních cestách, ale i na cestách na Ukrajinu, kdy řešil plynovou 

krizi.

Plynovod Nabucco by měl protínat pět zemí, a to Turecko, Bulharsko, Rumunsko, 

Maďarsko a Rakousko. Z Rakouska by měl dále vést do střední a západní Evropy. Délka 

plynovodu by měla dosahovat 3300 km. Plynovod by měl začínat v tureckém Erzurumu a 

končit v rakouském Baumgartenu. V Erzurumu se ale poté rozdvojuje, jeden plynovod 

směřuje na gruzínské hranice a druhý na íránské. Přes Turecko by mělo vést zhruba 2600 

km plynovodu, přes Bulharsko 400 km, Rumunskem 500 km,  Maďarskem  390 km  a  

Rakouskem  už  jen 47 km.48 Plynovod má ročně zásobovat Evropu přibližně 30 

miliardami m³, což je ale jen 5 % roční spotřeby celé Evropské unie. Náklady jsou 

vypočítány na 8 miliard eur, ale již teď se počítá, že částka bude růst a možná dosáhne až 

                                                       
47 Krizi vyvolala Ukrajina, která odmítla požadavek ruského Gazpromu na uzavření smluv na dodávky 
zemního plynu na Ukrajinu, když předchozí smlouva skončila a dodávat zemní plyn bez smlouvy Gazprom 
odmítl. Ukrajina nebyla ochotna novou smlouvu včas uzavřít jednání se táhla dlouhou dobu a vyčkávala 
s jejím podpisem do posledních dnů roku 2008 a zjevně spoléhala na to, že situaci vyhrotí tak, že Gazprom 
bude muset ustoupit. Ukrajina tehdy reagovala tím, že zablokovala své tranzitní plynovody do Evropy. Podle 
některých expertů Ukrajina ani nic jiného udělat nemohla. V zimních měsících, je totiž zemní plyn dodávaný 
z Ruska spotřebováván v podstatě plně na pokrytí ukrajinských potřeb a dále do Evropy je dodáván zemní 
plyn z podzemních zásobníků na západě Ukrajiny. Je tedy jasné, že nedostávala-li Ukrajina plyn z Ruska, 
pak nevyhnutelně musela zastavit i jeho dodávky do Evropy. Zastavení dodávek plynu na několik týdnů 
téměř paralyzovalo střední a východní Evropu.47 Díky solidaritě okolních států, paralyzované státy byly 
schopny zásobovat domácnosti aspoň na úrovni nutného minima. 
48 Nabucco pipeline [online]. 2010 [cit. 2012-05-02]. Dostupné z: http://www.nabucco-
pipeline.com/portal/page/portal/en/pipeline/route
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13 miliard.49 Vlastníkem a realizátorem projektu je společnost Nabucco International 

GmbH. Tato společnost je vlastněna šesti společnostmi, které mají stejné podíly v již 

zmíněné NIC50. Tyto společnosti jsou:

 OMV Gas & Power GmbH (Rakousko)

 RWE (Německo)

 TRANSGAZ S.A. (Rumunsko)

 MOL Plc (Maďarsko)

 BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD (Bulharsko)

 BOTAS (Turecko) 

Projekt Nabucco by měl v podstatě využívat naleziště plynu, které ještě žádným 

způsobem nebyly zapojeny do soustavy v Evropě. Nabucco chce propojit naleziště 

v Kaspickém moři s Evropou. Právě tato naleziště jsou největší na světě. Na Kavkaze a ve 

střední Asii má téměř každý stát významná ložiska plynu. Hlavním dodavatelem pro 

Nabucco by měl být Ázerbájdžán. Zprvu se počítalo s Iránem jako hlavním dodavatelem, 

ale nynější politická situace a politika Iránu to bohužel nedovoluje. Evropské unii by se 

velice těžko vysvětlovalo, že jako největší spojenec USA uzavírá smlouvy s jedním z 

úhlavních nepřátel.51

Obecně zásobování plynovodu bude problém, protože Gazprom v rámci 

konkurenčního boje stihl uzavřít téměř se všemi státy střední Asie, které disponují 

výraznými zásobami zemního plynu, smlouvy, které činí Rusko majoritním importérem, 

čímž výrazně znesnadňuje pozici projektu Nabucco.52 Známkou náklonnosti k Rusku ze 

strany Turkmenistánu, Kazachstánu a Uzbekistánu bylo odmítnutí podepsání smlouvy o 

podpoře Nabucca. Tato smlouva byla podepsána v květnu roku 2009 v Praze. Touto 

konferencí chtěla Česká republika, jakožto předsedající země Rady Evropské unie řešit 

problematiku energetiky a najít řešení pro vyhnutí se v budoucnosti situacím jako byla 

                                                       
49 NORLING, Nicklas. Gazprom’s Monopoly and Nabucco’s Potentials: Strategic Decisions for Europe. 1. 
vyd. Stockholm: Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies Program, 2007, s. 27. ISBN 978-91-
85937-06-6.
50 Nabucco International GmbH
51 NORLING, Nicklas. Gazprom’s Monopoly and Nabucco’s Potentials: Strategic Decisions for Europe. 1. 
vyd. Stockholm: Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies Program, 2007, s. 30. ISBN 978-91-
85937-06-6.
52 Dalšími, do vzdálenější budoucnosti uvažovanými zdrojovými státy pro Nabucco jsou i Egypt a Irák 
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plynová krize v zimě 2009. Otázkou je, zda se povedlo touto konferencí získat pro projekt 

Nabucco důležitou podporu. Vyslovení podpory bylo očekávatelné od všech členů 

Evropské unie.Na konferenci šlo právě o státy střední Asie, jak se postaví k tomuto 

projektu. Výsledkem bylo nepodepsání smlouvy, a tedy vyjádření postoje, který byl 

výrazně negativní pro další rozvoj projektu Nabucco.

Ázerbájdžán má odlišný postoj k projektu Nabucco. On sám je projektu nakloněn, 

ale nikoli z důvodu ekonomického profitu, ale spíše z důvodu politického, protože jeho 

trvající spor o Náhorní Karabach s Arménií, který svírá obě země, by mohl být vyřešen 

právě pomocí tlaku tranzitních zemí jako je EU a Turecko ve prospěch Ázerbájdžánu. 

V Ázerbájdžánu se zdá, že je dostatek plynu pro zásobování projektu Nabucco, ale 

Gazprom nabídl Ázerbájdžánu pravidelný nákup plynu za evropské ceny, což je velice

lukrativní nabídka a pro Ázerbájdžán mnohem výhodnější, než-li čekat na dostavbu 

Nabucca.53

Gazprom potažmo Rusko výrazně znesnadňuje pozici Nabucca a tím i Evropské 

unii. Již od začátku bylo zřejmé, že Nabucco je cílený projekt na oslabení pozice Ruska a 

plynovodu South Stream, u kterého již probíhá výstavba a plyn. který bude proudit tímto 

plynovodem má taktéž zajištěný. Zde je vidět, že pozice South Streamu je o poznání lepší 

než Nabucca. Nabucco stále nemá zajištěné dodavatele, natož aby začali s výstavbou.          

Pro Nabucco je velkým otazníkem, zda v nynější ekonomické situaci eurozóny 

seženou dostatek finančních prostředků pro realizaci projektu. Zatím stále probíhá 

vyjednávání ohledně zásobování plynovodu. Toto vyjednávání není nijak zvlášť účinné, 

jak již jsem nastínil v předešlých odstavcích. Další otázkou je, zda Nabucco bude 

dostatečný konkurent pro Ruskou federaci a zda bude výrazně omezovat ruskou dominanci 

v evropském regionu. V současnosti se může zdát, že projekt Nabucco je odsunut na 

druhou kolej, což je pochopitelné, když se podíváme na problémy, jakými Evropská unie 

prochází. Lze říci, že prioritní postavení tento projekt získal právě po plynové krizi, kdy 

energetická bezpečnost byla na pořadu dne, ale v nynější situaci je tento problém 

zastiňován akutnějšími problémy. Problémy, které musejí být řešeny prioritně. Aby projekt 

Nabucco znovu nabyl prioritní pozice, mám za to, že by musela proběhnout podobná krize 

                                                       
53 K problematice výstavby plynovodu Nabucco. Pro-energy magazín. 2009, roč. 2009, č. 2, s. 19. ISSN 
1802-4599. Dostupné z: http://www.pro-energy.cz/clanky10/2.pdf
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jako v roce 2009. Ta by znovu nastartovala projekt. Tento projekt by získal znovu 

pozornost, jak elit, tak i médií.

3.2. SOUTH STREAM

Projekt South Stream lze jednoduše pochopit jako boj mezi Evropskou unii a 

Ruskou federací. Na jedné straně Rusko, které se snaží získat dominanci v surovinovém 

exportu a mít co největší vliv, právě díky vývozu klíčových zdrojů energie. Rusko tuto 

situaci velice dobře využívá, protože samotné Rusko zásobuje zemním plynem 45 % 

Evropské unie. Jak lze dobře tušit, projekt South Stream je pod taktovkou Gazpromu, který 

se snaží získat vliv v Evropské unii. Příkladem může být skupování podílů velkých 

korporací, které mají jako ekonomická síla velký podíl na chodu státu. 

Německo je exemplárním příkladem, ve kterém se Gazprom postupně prosazoval 

do velkých koncernů. Spolupráci navázal nejprve s firmou Wintershall (1990), následným

počinem byl společný podnik Wingas. Cenovou politikou donutil jiného německého 

giganta - Ruhrgas (v SRN do té doby neotřesitelná pozice na trhu s plynem), ke strategické 

alianci (1998). Ruhrgas (patřící do skupiny E.ON) naopak koupil podíl v Gazpromu (6,4 % 

v roce 2004). Gazprom touto politikou dosáhl dvojího úspěchu. Díky Ruhrgasu se dostal k 

německé transitní síti a jako velký hráč na plynárenském trhu SRN se dostal i do 

politických pater. Podobně si ruský plynárenský gigant počínal i v jiných evropských

státech (Itálii nevyjímaje).54

South Stream je projekt dvou velkých energetických firem, italské ENI a ruského

Gazpromu. Následně se připojili další dvě velké firmy, a to Électricité de France a 

Wintershall. Akciové podíly jsou následující:

 Gazprom 50 %

 Eni 20 %

 Électricité de France 15 %

 Wintershall 15 %

                                                       
54 STREJČEK, Petr. Nabucco versus South Stream [online]. Praha, 2010 [cit. 2012-05-09]. ISBN 978-80-
245-1673-8. s. 12. Dostupné z: http://vz.fmv.vse.cz/wp-content/uploads/1_2010.pdf. Recenzovaná studie. 
VŠE. Vedoucí práce Eva Cihelková.
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Návrh plynovodu South Stream byl poprvé ohlášen 23. 6. 2007 v Římě, kdy ředitel 

italské společnosti ENI a viceprezident Gazpromu podepsali tzv. memorandum o 

porozumění při realizaci tohoto projektu.55 Oba partneři mají v projektu 50% podíl. V roce 

2009 vyjádřili partneři projektu zájem o urychlení výstavby, právě díky plynové krizi, kdy 

by projekt naprosto obcházel Ukrajinu a využíval by naleziště zemního plynu v Rusku, ale 

i na Kavkaze a ve střední Asii, kde Rusko podepsalo exkluzivní smlouvy na odběr 

zemního plynu. Plánované dokončení projektu je stanoveno na rok 2015, což je o 4 roky 

dříve než-li Nabucco.56

Tento projekt je velmi drahý. Hovoří se dokonce o částce 20 miliard eur, což silně 

zpochybňuje rentabilitu projektu. Z tohoto důvodu chtějí samotní partneři maximalizovat 

kapacitu plynovodu z 25-30 miliard m³ na 55 – 60 miliard m³ ročně, což je dvojnásobek 

hodnoty jaké dosahuje projekt Nabucco.

Mezi partnery tohoto projektu můžeme zařadit Srbsko, Maďarsko, Slovinsko, 

Řecko, Chorvatsko, Itálii, Bulharsko a Řecko.57 Projektu South Stream, jak se zdá, nic 

nebrání k úspěšnému dokončení. Jsou tu ale jisté překážky, které mohou mít v budoucnu 

zajímavý vývoj.

Trasa plynovodu povede od kompresní stanice Beregovaja na pobřeží Černého 

moře, plynovod bude dále pokračovat na dně Černého moře v hloubce až 2 km. Plynovod 

pod Černým mořem bude protínat několik ekonomických zón, a to bulharskou a tureckou. 

Není náhoda, že tento projekt se vyhýbá ukrajinské ekonomické zóně v Černém moři. 

Důvodů může být mnoho, ale tím hlavním důvodem  je ten fakt, že v minulých letech byly 

jisté rozepře ohledně tématu tranzice zdrojů, protože hlavní tepna, která přivádí zemní plyn 

do Evropy prochází Ukrajinou a již v roce 2006 nebo 2009 jsme se přesvědčili, že jejich 

vztahy jsou napjaté a důvěra mezi nimi chybí. 

Druhou potíži, kterou může shledávat ukrajinská strana, je to, že projekt South 

Stream je konkurenční projekt a fakticky Ukrajině oslabuje profit z tranzice zemního 

plynu, jelikož z Ruska přes Ukrajinu proudí téměř 80 % zemního plynu, zásobující střední 

a východní Evropu. 

                                                       
55 South stream: Project history. [online]. [cit. 2012-05-04]. Dostupné z: http://south-
stream.info/index.php?id=13&L=1.
56 RIA NOVOSTI. South Stream gas pipeline to be ready by 2016 - source [online]. 2009 [cit. 2012-05-09]. 
Dostupné z: http://en.rian.ru/business/20090515/155025479.html
57 Všechny státy podepsaly mezivládní dohody mezi lety 2008 až 2010.
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V Bulharsku by se měl plynovod rozdělovat do dvou linií. Jedna linie bude 

směřovat do Řecka, posléze přes Iónské moře a bude zakončena v Itálii. Druhá linie bude 

směřovat z Bulharska do Srbska, přes Maďarsko a zakončena by měla být stejně jako 

Nabucco v rakouském Baumgartenu. Dalším problémem může být fakt, že Maďarskem by 

mělo procházet jak Nabucco, tak i South Stream. Může tak vzniknout velmi komplikovaný 

vztah mezi Evropskou unií a Maďarskem. Musíme brát na zřetel, že oba projekty si 

navzájem konkurují a Maďarsko je členem Evropské unie. Je známo, že Maďarsko je 

prorusky orientované a právě zde můžeme vidět, jak se Maďarsko snaží být loajální 

k oběma stranám. 

Obecně je na tom South Stream mnohem lépe, co se týká zajištění zásobování 

plynovodu a s vyjednáváním mezi zeměmi, kterými bude procházet plynovod. Výstavba 

již započala a zatím nevyvstal žádný problém, který by výrazně ohrožoval existenci tohoto 

projektu. Otázkou je, zda projekt Nabucco je schopen odpovědět na tak razantní nástup 

South Streamu, protože jeho výstavba začala již v prosinci 2012. 

3.3. NORD STREAM

Tento projekt je na rozdíl od projektu Nabucco a South Streamu již vybudován. Byl 

spuštěn na konci roku 2011, ale finální dokončení proběhlo až v následujícím roce58. Jeho 

smyslem je propojit Ruskou federaci se Spolkovou republikou Německo plynovodem, 

který vede pod hladinou Baltského moře a je zásoben plynem ze západosibiřských 

nalezišť.

Projekt Nord Stream je vlastněn a řízen firmou Nord Stream AG. Vlastníky této 

společnosti a jejich majetkový podíl ve společnosti je59: 

 GAZPROM s 51 % 

 E.ON RUHRGAS s 15,5 %

 BASF/WINTERSHALL s 15,5 %

                                                       
58 Last Section of Line 2 Now on the Seabed [online]. 2012 [cit. 2012-05-10]. Dostupné z: http://www.nord-
stream.com/press-info/emagazine/last-section-of-line-2-now-on-the-seabed-111/
59 Our Shareholders [online]. 2011 [cit. 2012-05-10]. Dostupné z: http://www.nord-stream.com/about-
us/our-shareholders/
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 GASUNIE s 9 %60

 GDF SUEZ s 9 %

Plynovod začíná v ruském Vyborgu a končí v německém Greifswaldu. Přibližná 

délka plynovodu bude dosahovat 1200 km a bude protínat kontinentální šelf pěti států, a to 

Finska, Švédska, Ruska, Dánska a Německa61. Uzavření dohody o stavbě na území daných 

států nebyl velký problém, poněvadž většina států, které se neúčastní projektu a zasahuje 

plynovod do jejich kontinentálních šelfů, jsou členy Evropské unie nebo mají 

nadstandardní vztahy s Evropskou unii.62 Dalším výrazným pozitivem byl fakt, že jednání 

vedlo většinou Německo, které má velkou autoritu v Evropské unii.  Velmi výhodné také 

bylo, že hlavním pověřencem toho projektu byl Gerhard Shröder, bývalý premiér, který 

neskrýval náklonnost k Ruské federaci. Tento fakt, že Gerhard Shröder je hlavním 

zmocněncem projektu a předsedou představenstva Nord stream AG zvedl v Německu vlnu 

nevole a pozdvižení. Jedním z důvodů nevole byly zvěsti, že plynovod je výsledkem 

nadstandardních vztahů Vladimira Putina a Gerharda Schrödra. Za další spornou otázku 

můžeme označit podepsání smlouvy o vzniku projektu těsně před volbami do Spolkového 

sněmu, kdy smlouva byla podepsána bilaterálně a s Evropskou unií tato dohoda nebyla 

nijak konzultována. 

Plynovod se skládá ze dvou potrubí. Každé z nich má možný průtok 27,5 mld. m³, 

čímž budou dohromady dosahovat 55 mld. m³ plynu ročně.63 Tento import by měl 

teoreticky pokrýt čtvrtinu nárůstu spotřeby Evropské unie. Předpokládaný růst spotřeby 

v roce 2015 je odhadován na navýšení dovozu o více jak jednu třetinu z 336 mld. na 536 

mld. m³.64

Plynovod se v Německu rozděluje a směřuje do Nizozemí a druhá větev do Velké 

Británie. Právě Velká Británie očekává pokles své těžby, proto si vyžádala účast na 

projektu Nord Stream.65 Taktéž Česká republika nepřišla zkrátka. Německo dokončilo 

výstavbu plynovodu OPAL, který spojuje „severní cestu“ s plynovodem Gazela, který byl 

                                                       
60 Firma Gasunie se zapojila do projektu Nord stream až v roce 2007
61 Planning the Nord Stream Pipeline [online]. 2011 [cit. 2012-05-10]. Dostupné z: http://www.nord-
stream.com/pipeline/planning/
62 Evropská komise silně zdůrazňovala ekologickou bezpečnost projektu, projekt se stal jedním 
z nejdůkladněji monitorovaným projektem v Evropě a musel dodržovat přísné ekologické směrnice.
63 Who We Are [online]. 2011 [cit. 2012-05-10]. Dostupné z: http://www.nord-stream.com/about-us/
64 Tento odhad byl vytvořen firmou Nord stream AG.
65 V minulosti Velká Británie byla soběstačná a vystačila si se svými zásobami zemního plynu, převážně ze 
Severního moře.
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dokončena tento rok. Oba projekty se střetávají na německo-českých hranicích v obci 

Brandov a na začátku roku 2013 byly slavnostně propojeny. Gazela má kapacitu 55 mld. 

m³. Plynovod spojuje dvě tepny, které prochází Českou republikou, a to Horu sv. Kateřiny, 

která se nachází nedaleko hraničního spojení Brandov a Weidhausen, což je tranzitní 

stanice na jihozápadu ČR. Celý projekt měří 166 km. 

Právě Gazela byla plánována z důvodu zvýšení bezpečnosti diverzifikace dodávek 

a propojení severních a jižních tras. Důsledkem bude vzrůstající strategický význam České 

republiky na evropské páteřní trase, která přivádí zemní plyn z Ruska na západ. Země 

Evropské unie totiž více než z poloviny podléhají importům paliv a energií. Tato závislost 

by se měla do roku 2050 ještě zvýšit, a to až na 80 procent. Proto jsou společně na různých 

úrovních EU hledány cesty ke zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti jejich dodávek. Nový 

český vysokotlaký plynovod má být jednou z nich.66

Vznikplánu na vybudování plynovodu severní cestou můžeme datovat na rok 1996, 

kdy Evropská unie zvažovala možnosti zvýšení diverzifikace Evropy plánem na 

vybudování sítě pro zásobování států evropskými zásobami plynu. Tedy vytvoření 

dálkových plynovodů na propojení nalezišť v Evropě. V roce 1999 Rusko provádí analýzy, 

zda je možné vést trasy mimo Ukrajinu, protože v té době vznikalo velké tření mezi oběma 

zeměmi. Rusko obviňovalo Ukrajinu z neoprávněného odebírání plynu a nepravidelného 

placení pohledávek. Proto Rusko zahájilo výzkum v této oblasti a došlo k závěru, že 

výstavba je možná, a to pod hladinou Baltského moře. Tak vzniklo spojení Německo-

Rusko, které bylo podporováno Evropskou komisí, jež přislíbila pokrytí všech nákladů na 

analytickou činnost před vlastní výstavbou plynovodu.

Zvláštností a určitým rozporem je, že Gazprom je majoritní vlastník plynovodu, 

tedy vlastníkem tranzitní cesty a zároveň dodavatel zemního plynu. Tento fakt se naprosto 

vymyká postoji Evropské komise, která trvá na diversifikaci dodávek plynu. 

Gazprom zamýšlel tento projekt jako osvobození se od nespolehlivé Ukrajiny, 

s kterou mělo Rusko mnoho neshod a konfliktů na téma tranzice zemního plynu. Přes 

Ukrajinu proudí kolem 80% plynu, jenž směřuje do Evropy. Právě díky tomuto faktu 

začalo Rusko budovat projekty Nord Stream a South Stream. Nord Stream bude závislý 

pouze na Gazpromu, který je jeho vlastníkem a nikoli na tranzitní zemi jako je Ukrajina, se 

kterou Rusko řeší v podstatě každý rok nějaký problém. Nejčastěji dochází ke ztrátě plynu 
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na ukrajinském území nebo nedodržení smluveného kontraktu mezi Ruskem a Ukrajinou. 

Právě touto stavbou si Rusko zajistí  nižší náklady, jelikož Ruská strana nebude muset 

platit žádné tranzitní poplatky, jenž by snižovaly profit a zvyšovaly cenu plynu pro 

kupujícího. Výstavbou si také zajistilo určitou geopolitickou stabilitu na evropském 

kontinentě, protože právě Rusko si zajistilo postavení, které je podporované Evropskou 

unii a jeho partnerem v tomto projektu je Německo, které jak už jsem naznačil, má výrazný 

vliv na chod Evropské unie. Tomuto tvrzení taktéž napomáhá, že v čele projektu stojí 

bývalý německý kancléř Gerhard Schröder, jež zcela určitě využívá své kontakty pro 

získání vlivu své firmy.
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4. INSTITUCE ČESKÉ REPUBLIKY A ENERGETICKÁ BEZPEČNOST

4.1. PREMIÉR ČESKÉ REPUBLIKY

Budeme analyzovat veřejná vyjádření třech premiérů České republiky, kteří se 

postupně vystřídali na tomto postu, a to Mirka Topolánka, Jana Fischera a Petra Nečase. 

Mirek Topolánek

Během jeho mandátu měla ČR za úkol předsedat Evropské radě a v tu samou dobu 

vypukla největší plynová krize za poslední desetiletí viz výše. Premiér se zhostil úlohy 

vyjednávače mezi ruskou a ukrajinskou stranou velmi dobře a snažil se situaci vyřešit co 

nejrychleji, protože plyn v zimním období je velmi žádaná a nenahraditelná surovina. Na 

druhou stranu EU zprvu nikterak nechtěla zasahovat do sporu mezi Ruskem a Ukrajinou. 

To dokládá vyjádření Mirka Topolánka v pořadu Otázky Václava Moravce: „Evropská 

unie v první fázi do toho konfliktu vstupovat nebude. V momentě, kdy dojde k poklesu tlaku 

plynu, (…) budeme apelovat na obě strany, aby došly k dohodě.“67  K poklesu tlaku plynu 

opravdu došlo a nezbývalo nic jiného, než se do sporu vložit. Vyjednávání probíhalo 

hlavně pod vedením Mirka Topolánka jako premiéra ČR, ale hlavně jako osoby zastupující 

zájmy Evropské unie. Většiny jednání se také účastnil i ministr zahraničních věcí Alexandr 

Vondra. Ve výsledku krize netrvala dlouhou dobu. K zastavení dodávek došlo 7. ledna a 

k obnovení dodávek došlo za necelé dva týdny, tedy 20. ledna. Musím pouze podotknout, 

že postoj Mirka Topolánka byl silně ovlivněn plynovou krizí a jeho zainteresovanost do 

problematiky energetiky mnohem vyšší než u Jana Fischera nebo Petra Nečase. 

Tato krize zcela jistě napomohla k zvýšení zájmu, jak ze strany médií, tak ze strany 

veřejnosti. Politické elity upřednostnily energetickou bezpečnost nad ostatními státními 

tématy v období krize a i po celou dobu trvání předsednictví ČR bylo toto téma prioritní. 

Sám Mirek Topolánek tuto myšlenku zmínil na summitu o plynovodu Nabucco: „Právě 

proto, abychom takovým krizím dokázali do budoucna předcházet, jsme zvolili za svou 

předsednickou prioritu energetiku. Zejména energetickou bezpečnost. Právě proto spolu s 

Evropskou komisí apelujeme na vytvoření společné evropské energetické politiky, na 

                                                       
67 ČT. Česká Televize [online]. 1.1. 2009 [cit. 2013-04-16]. Dostupné z: 
http://www.ceskatelevize.cz/program/porady/1126672097/text/208411030501228_3.txt
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solidaritu všech 27 zemí Unie. Sólový postup některých vlád v této oblasti podkopává 

samotné základy evropské spolupráce. Jednejme společně a prokažme v praxi sílu 

evropské myšlenky!“68

Tento projev je klíčový k pochopení postoje Mirka Topolánka k energetické 

bezpečnosti a projektu Nabucco. Dále pokračuje: „Bez zajištění bezpečných, stabilních a 

diverzifikovaných dodávek energií je svoboda a nezávislost jakéhokoli společenství pouhou 

iluzí. Evropská unie proto musí v otázkách energetické bezpečnosti jednat společně, 

rozhodně a rychle. To se plnou měrou týká i projektu Nabucco.“69

Poté důrazně zmiňuje nutnost diverzifikace a strach z ruského monopolu v otázce 

dovozu plynu do Evropské unie: „Opravdu se neobáváme, že ovládnutí tranzitních 

produktovodů na Ukrajině velkými evropskými firmami v konečném důsledku znamená 

posílení pozic Gazpromu? Tedy monopolu ovládaného ruským státem? Tedy ohrožení 

svobodného trhu? Přičemž důraz tu je na slovech „stát“ a „monopol“, ne na slově 

„ruský“.“70

Další zajímavý příspěvek od Mirka Topolánka zazněl na 9. energetickém kongresu 

ČR, kde zdůraznil, že další krize může kdykoli přijít znovu a závislost na jednom 

dodavateli stále trvá: „To co děláme my, tak to bylo předznamenáno tzv. plynovou krizí, já 

bych řekl, že zdaleka neskončila. Každý kdo se tím zabývá tak ví, že žádný problém se 

neodstranil, pořád jsme stejně závislí na jedné rouře, my tedy na dvou, tak jsme na tom 

lépe. Pořád existuje určité riziko, že se zítra, pozítří plyn přes Ukrajinu může zastavit.“71

Z období plynové krize měl tehdejší premiér Mirek Topolánek mnoho projevů. 

Dovolte mi citovat poslední ukázku, která dotváří obrázek o celkové zainteresovanosti a 

postoji Mirka Topolánka k energetické bezpečnosti. Tento projev je z Evropského 

parlamentu, kde představuje priority českého předsednictví a  mimo jiné mezi ně patří i 

otázka energetiky: „Přirozeně nám také půjde o diverzifikaci dodavatelských a 

přepravních cest. Je zřejmé, že například budování plynovodu Nabucco je otázkou nejvyšší 

priority, stejně jako podpora výstavby nových ropovodů. Dále musíme usilovat 
                                                       
68 TOPOLÁNEK, Mirek. Projev Mirka Topolánka na summitu Nabucco. EU2009 [online]. 27.1. 2009 [cit. 
2013-04-16]. Dostupné z: http://www.eu2009.cz/cz/news-and-documents/speeches-interviews/projev-mirka-
topolanka-na-summitu-nabucco-7777/
69 Tamtéž
70 Tamtéž
71 TOPOLÁNEK, Mirek. Projev předsedy vlády Mirka Topolánka na 9. energetickém kongresu. Vláda 
ČR [online]. 10.3. 2009 [cit. 2013-04-16]. Dostupné z: Projev předsedy vlády Mirka Topolánka na 9. 
energetickém kongresu
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o diverzifikaci energetického mixu, včetně rehabilitace jádra a investic do nových 

technologií.“72

Jan Fischer

Jan Fischer se naopak velmi málo vyjadřoval k energetickým tématům. Zcela jistě 

můžeme říci, že energetika nepatřila mezi jeho priority během mandátu předsedy vlády. 

Ale i přesto pokračoval v dokončení českého předsednictví s vizí tři „E“, s kterou  bylo 

předsednictví započato, a to ekonomika, energetika a Evropská unie ve světě. Například 

v Evropském parlamentu zdůraznil důležitost energetické bezpečnosti: „Je třeba mít na 

paměti, že nová krize podobná té lednové může kdykoli udeřit znovu. Z toho důvodu se 

musíme soustředit na hledání a přijímání krátko, středně a dlouhodobých opatření k 

posílení naší energetické bezpečnosti.“73

Při hodnocení uplynulého předsednictví neopomněl vyzdvihnout české 

předsednictví během plynové krize: „Důležité je, že v průběhu předsednictví a možná 

právě ta plynová krize tomu dala plně za pravdu, že české předsednictví považovalo za 

nutné, odstartovalo velice dobrý proces, že problémy energetiky a bezpečnosti, není něco 

co je dobré řešit krizi od krize, co je dobré řešit ad hoc a přijímat nějaká konkrétní 

opatření v daném okamžiku, ale že je třeba ten problém uchopit systémově a myslím si, že 

to byl velký vklad českého předsednictví.“74

Petr Nečas

Petr Nečas učinil mnohem méně prohlášení k energetické bezpečnosti než jeho 

předchůdce Mirek Topolánek, ale více než Jan Fischer. Tento fakt mohu zdůvodnit a 

                                                       
72 TOPOLÁNEK, Mirek. Projev Mirka Topolánka v plénu Evropského: Premiér Mirek Topolánek 
předstoupil před poslance Evropského parlamentu a představil priority českého předsednictví v Radě EU. 
In: Euroskop.cz[online]. 14.1. 2009 [cit. 2013-04-02]. Dostupné z: 
https://www.euroskop.cz/47/10271/clanek/projev-mirka-topolanka-v-plenu-evropskeho-parlamentu/
73 FISCHER, Jan. Projev Jana Fischera na Konferenci výborů pro evropské záležitosti parlamentů EU. Vláda 
ČR[online]. 2009 [cit. 2013-04-26]. Dostupné z: http://www.vlada.cz/cz/clenovevlady/premier/vyznamne-
projevy/projev-jana-fischera-na-konferenci-vyborupro-evropske-zalezitosti-parlamentu-eu-57367/
74 FISCHER, Jan. Tisková konference k závěru českého předsednictví, 29.6.2009. Vláda ČR [online]. 2009 
[cit. 2013-04-26]. Dostupné z: http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-konference/tiskova-
konferencek-zaveru-ceskeho-predsednictvi--29-6-2009-59860/
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vysvětlit zejména tím, že během jeho mandátu zatím nenastala výrazná krize, jež by zvedla 

vlnu většího zájmu. Zcela určitě můžeme říci, že energetickou bezpečnost ČR nevnímá 

stejně jako Mirek Topolánek. Naopak, v jeho sděleních můžeme sledovat pozitivní reakce 

směrem k dovozů energií do ČR: „V současné době je možno říci, že energetická situace 

České republiky je uspokojivá. Jsme soběstační ve výrobě elektrické energie a tepla a 

dosud si můžeme dovolit část vyrobené elektrické energie vyvážet.“75

Ale současně můžeme najít v jeho sděleních určitou obavu, jež pramení 

z mocenského postoje ze strany Ruska. „Co se týče vztahu Evropské unie s Ruskem, musím 

říci, že málokdy jsem zažil na evropské úrovni takovou míru shody ve vztahu k Rusku. Za 

prvé, je evidentní, že Evropská unie je si vědoma velmi asertivní politiky Ruska v poslední 

době. A je také velmi důležité, že Evropská unie je si vědoma toho, že např. oblast 

energetiky může být využívána jako mocenský nástroj svého druhu.“76

Premiér dále vnímá bezpečnost dodávek a diverzifikaci dodávek za klíčové, 

jelikož bez stabilních dodávek energetických zdrojů není možný plynulý rozvoj české 

ekonomiky: „Naším cílem je jednoznačně zvyšovat bezpečnost dodávek snižováním 

jednostranné závislosti na jednom dodavateli. Jsem přesvědčen, že díky rozvoji nových 

technologií (zejména přeprava zkapalněného plynu) tohoto cíle dosáhneme.“77

Závěrem mohu konstatovat, že oba předsedové vlády mají stejný postoj k dané 

problematice. Pouze Mirek Topolánek využíval ostřejší rétoriku, jež byla podle mého 

názoru zapříčiněna nutností řešit vyvstalou krizi na začátku roku 2009.

                                                       
75 NEČAS, Petr. Premiér Nečas: Chceme silnou a soběstačnou energetiku: Záznam projevu předsedy vlády 
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4.2. MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Na Ministerstvu Průmyslu a Obchodu se bude práce věnovat čtyřem osobám, 

přesněji ministrům, kteří zastávali nebo stále zastávají ministerskou funkci. Jedna se o tyto 

osoby: Martin Říman, Vladimír Tošovský, Martin Kocourek a Martin Kuba. Jména jsou 

řazena chronologicky. Budu se tedy nejprve zabývat výroky Martina Římana. 

Martin Říman

Martin Říman byl jeden z nejviditelnějších ministrů, který byl silně ovlivněn 

plynovou krizí roku 2009, ale v mediích a dostupných zdrojích jsem našel z tohoto období 

velice málo. Můžeme vzít v potaz, že vytyčené období, které podrobuji analýze začíná 

rokem 2009. Mandát Martina Římana skončil na jaře 2009 vyslovením nedůvěry vládě. 

Přesto bych očekával silnější odezvu od ministra, který přímo v portfoliu svého úřadu má 

problematiku energetiky. Tuto zvláštnost si mohu vysvětlit pouze tím, že hlavním 

jednatelem a leaderem vyjednávací skupiny během krize roku 2009 byl Mirek Topolánek, 

který na sebe upoutal veškerou mediální pozornost. Martinovi Římanovi zbylo tedy velmi 

málo mediální pozornosti, proto aby mohl vznášet nějaká silná stanoviska. Na druhou 

stranu je to pochopitelné, jelikož leaderem byl pravomocně premiér, jež jednal jménem 

Evropské unie.

Z mála vyjádření Martina Římana, které jsou k dispozici, je zajímavá změna názoru

ohledně závislosti ČR na dodávkách z Ruska. Martin Říman prohlásil: „celkově si myslím, 

že nebezpečí Ruska dokument trošku přeceňuje (…) Závislost na Rusku tedy není nijak 

fatální.“ Během krize toto tvrzení poupravil v neprospěch Ruska a Ukrajiny, kdy „Jejich 

důvěra byla podkopána“, proto Pokud obě strany nedokážou spor vyřešit, pro unii to 

znamená jediné - zásadním způsobem urychlit práce na diverzifikaci dodávek odjinud.“78

Dalším zajímavým stanoviskem může být nesouhlas s Mirkem Topolánkem ohledně 

plynovodu Nabucco a Nord Stream. Mirek Topolánek považoval za stěžejní projekt během 

krize projekt Nabucco, za to Martin Říman prosazoval Nord Stream, a to hlavně 

z časového hlediska: „Je reálnější z hlediska časového jednoznačně Nord Stream. 

                                                       
78 TICHÝ, Lukáš a Petr BINHACK. Česká debata o vnější dimenzi energetické bezpečnosti a národní 
zájem.Středoevropské politické studie [online]. 2012 [cit. 2013-04-16]. Dostupné z: 
http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=508



44

Nabucco je za prvé poměrně drahé, prochází složitou trasou přes Turecko, Balkán do 

Rakouska, a za druhé není úplně jasné, čím by bylo krmeno.“79

Vladimír Tošovský

Další ministr, který následuje je Vladimír Tošovský. Ten jako ministr úřednické 

vlády byl jmenovám po vyjádření nedůvěry vládě. Nemá mnoho vyjádření, ale 

energetickou bezpečnost a s tím spjatou závislost vnímal Vladímír Tošovský poměrně 

silně: „My chceme mít diverzifikované zdroje plynu, to znamená, že musíme posilovat 

přepravní cesty ve směru východ — západ i sever — jih. Uvědomujeme si, že závislost na 

ruském plynu je už dnes velká a nebezpečná, letošní leden to jasně ukázal. Plyn 

podporujeme, má řadu výhod. Ale je tu zároveň nebezpečí v dosažitelnosti primárních 

zdrojů plynu. Proto navrhujeme, že velké plynové elektrárny musí mít zajištěný vlastní 

zásobník plynu, aby v případě výpadku dodávky neohrozily zásobování elektřinou 

ateplem.“80

Dále upozorňuje, co by následovalo, kdyby se krize znovu opakovala a navrhuje 

řešení, jak předejít nedostatku suroviny, pokud by krize znovu vypukla:„Pokud by se 

opakovala letošní novoroční plynová krize, z našich zásobníků by takové velké plynové 

elektrárny vysály plyn velmi rychle. Navíc by se plynová krize přesunula i do 

elektroenergetiky. Způsobila by tedy problémy nejen domácnostem kvůli nedostatku plynu, 

ale i v dodávkách elektřiny. Koncepce proto ukládá každému, kdo by chtěl stavět plynovou 

elektrárnu, povinnost zajistit dostatečné dodávky plynu i pro případ plynové krize a 

přerušení dodávek. Například tím, že si postaví vlastní zásobník plynu, nebo si jej někde 

pronajme. Popřípadě to zařídí nějak jinak.“81
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Martin Kocourek

Následujícím ministrem byl Martin Kocourek, který byl jmenován do úřadu 

premiérem Petrem Nečasem. Ten ujišťuje, že kdyby nastala další krize, tak: „Bezpečnost 

dodávek zemního plynu do České republiky zajišťují čtyři základní pojistky — rozdělení 

dodávek mezi Rusko a Norsko v poměru 3 ku 1, pak je to diverzifikace tras pro dodávky 

plynu, dál zajištění reverzního toku plynu v naší přepravní soustavě a také to, že se stále 

zvyšuje kapacita zásobníků na našem území. Všechny čtyři pojistky dál posilujeme —

počítá se s novými plynovody a propojkami s našimi sousedy, pracuje se na vylepšení 

infrastruktury stávajících plynovodů. Při čerpání plynu z podzemních zásobníků a využití 

tranzitu přes Německo by nás zastavení dodávek plynu přes Ukrajinu ohrozit nemělo.“82

V dalším rozhovoru však upozorňuje na závislost ČR na dodávkách zemního 

plynu: „S navyšováním podílu zemního plynu v energetickém mixu ČR je však potřeba 

pracovat opatrně, protože se musí dovážet. Zvyšováním závislosti na plynných palivech tak 

narůstá i naše závislost na dovozu strategických surovin, což není z hlediska energetické 

bezpečnosti dobré.“83

Pro Martina Kocourka je udržení závislosti na dovozu surovin v rozumných mezích 

velmi důležité a tvrdí, že: „Klíčové je především zachovat energetické náklady na 

přijatelné úrovni a optimálně nastavit energetický mix, což přispěje k naší lepší 

energetické bezpečnosti a zachování rozumné dovozní závislosti.“84

V dalším rozhovoru Kocourek zdůvodňuje, proč chce prolomit limity pro těžbu 

uhlí v severních Čechách. On považuje dovoz zemního plynu za problematický a proto se 

kloní k variantě, která by vykazovala podstatně vyšší ekologickou zátěž, ale na druhou 

stranu stabilní a diverzifikované dodávky paliva. „Já myslím, že ten názor se postupem 

času vyvíjí a zejména třeba lednová krize z roku 2009, kdy došlo k přerušení dodávek 

plynu, nám velmi ukázala, jak je důležitá energetická bezpečnost a relativní nezávislost té 

dané země. My jsme ji naštěstí díky stávající energetické koncepci, ze které my teda také 

vycházíme, jsme tu krizi překonali celkem, celkem dobře, nicméně do budoucna tato rizik 

                                                       
82 KOCOUREK, Martin. Zastavení ruského plynu nás neohrozí. Ministerstvo Průmyslu a Obchodu [online]. 
22.11. 2010 [cit. 2013-04-16]. Dostupné z: http://www.mpo.cz/dokument80921.html
83 KOCOUREK, Martin. Potřebujeme vyvážený mix energetických zdrojů. Ministerstvo Průmyslu a 
Obchodu[online]. 28.3. 2011 [cit. 2013-04-16]. Dostupné z: http://www.mpo.cz/dokument85540.html
84 Tamtéž
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aby mohla opět vzrůstat a zejména naše závislost na plynu by mohla být opravdu velkým 

rizikem, protože ty dodávky by mohly být nestabilní.“85

Jedním z Kocourkových úkolů na ministerstvu bylo vytvoření nové energetické 

koncepce, která měla za cíl predikovat energetickou situaci na 30 let dopředu a zjistit 

možná řešení pro ČR. Jedním z témat byla také diverzifikace , jak sám uvádí Kocourek: 

„Druhým směrem je diverzifikace, to znamená, abychom nebyli závislí na jednom toku, na 

jednom směru přísunu energií a surovin, jak je to dnes například závislost na Rusku v 

oblasti plynu a ropy.“86

Zajímavé je, že v roce 2011 Martin Kocourek přivítal v Praze místopředsedu ruské 

vlády Žukova a konstatoval na veřejném plénu, že: „Po krizovém období v roce 2009 se 

podařilo stabilizovat vzájemný obchod, jehož objemy rychle rostou. Vzájemný obchod v

roce 2010 se oproti předchozímu roku zvýšil téměř o 30 % a za uplynulé měsíce letošního 

roku narostl o více než 36 %. Zároveň český export do Ruska roste rychleji než naše 

dovozy.“87 Toto vyjádření můžeme považovat za jakési ukončení období silné nedůvěry 

mezi ČR a Ruskem. Jistá nedůvěra bude vždy panovat mezi těmito státy. Z tohoto 

prohlášení a čísel, které uvádí ministr,  je zřejmé, že vztahy se výrazně zklidnily.

Důkazem může být i minimální počet prohlášení k energetické bezpečnosti od 

nového ministra obchodu a průmyslu, který nahradil Martina Kocourka. Martin Kuba, 

když už se věnoval problematice energetiky, tak hovořil o státní energetické koncepci, 

kterou si předávali ministři jako horký brambor. Samotná energetická koncepce vznikala 

již za ministra Tošovského a postupně se objevila až u ministra Kuby, který se ji snažil 

poupravit po svém předchůdci. Energetické bezpečnosti se budu věnovat podrobněji níže.

Martin Kuba

Jak jsem již naznačil, tak Martin Kuba do roku 2012 učinil jen velmi málo 

vyjádření směrem k energetické bezpečnosti. Spíše se věnoval problematice podnikání a 

                                                       
85 KOCOUREK, Martin. Ministr byl hostem pořadu Studio 6. Ministerstvo Průmyslu a Obchodu [online]. 
14.4. 2011 [cit. 2013-04-16]. Dostupné z: http://www.mpo.cz/dokument86597.html
86 KOCOUREK, Martin. Ministr byl hostem pořadu Ranní interview. Ministerstvo Průmyslu a 
Obchodu [online]. 18.8. 2011 [cit. 2013-04-16]. Dostupné z: http://www.mpo.cz/dokument90020.html
87 KOCOUREK, Martin. Ministr Kocourek jednal s místopředsedou ruské vlády Žukovem. Ministerstvo 
Průmyslu a Obchodu [online]. 11.11. 2011 [cit. 2013-04-16]. Dostupné z: 
http://www.mpo.cz/zprava92071.html
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ekonomickým otázkám. Jedno z mála vyjádření, které jsem našel, směřuje stejně jako u 

exministra Kocourka k prolomení těžebních limitů, jelikož dovoz surovin je podle ministra 

Kuby bezpečnostní riziko: „Problém je, že když se systém centrálního vytápění založený na 

uhlí jednou rozpadne, je mizivá šance, že ho někdy někdo znovu vybuduje. A právě razantní 

nástup plynu by mohl znamenat definitivní likvidaci centrálního vytápění. Zároveň je tato 

otázka spojena s vyšším bezpečnostním rizikem, což ostatně ukázala plynová krize v 

Evropě v lednu 2009.“88

4.3. MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ

Další institucí, jež je spjata s vnějšími hrozbami a energetickou bezpečností je 

Ministerstvo zahraničních věcí. Ministry v období 2009 až 2012 byli Karel 

Schwarzenberg, Jan Kohout a poté znovu Karel Schwarzenberg. Zvláštností této 

podkapitoly je, že se nebudu věnovat pouze ministrům, ale i osobě, která zastává pozici 

speciálního velvyslance pro energetickou bezpečnost. Touto osobou je Václav Bartuška, 

který má tuto agendu přímo na starosti a vlastně on je jedním z hlavních osob, kteří sledují 

a řeší energetickou politiku České republiky na Ministerstvu zahraničních věcí. Mimo jiné 

je také poměrně silný kritik Ruska jako majoritního dodavatele surovin (ropy a plynu).

Karel Schwarzenberg

Prvním ministrem, kterému se budu věnovat, je Karel Schwarzenberg. U tohoto 

politika jsem nenalezl vyjádření, jež by se týkalo energetické politiky. Začnu tedy rovnou 

jeho nástupcem Janem Kohoutem, který byl členem úřednické vlády. Ta nahradila vládu, 

kde byl členem i Karel Schwarzenberg.

Jan Kohout

Jan Kohout uvádí v rozhovoru, že po plynové krizi v roce 2009 nabyla 

problematika energetiky na mnohem větším významu než před plynovou krizí: „Když jsem 

                                                       
88 KUBA, Martin. Možnosti těžit uhlí za limity bych se nevzdával. Ministerstvo Průmyslu a 
Obchodu [online]. 9.12. 2011 [cit. 2013-04-16]. Dostupné z: http://www.mpo.cz/dokument92935.html
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v roce 2004 nastoupil jako velvyslanec do Bruselu, formovala se nová komise a portfolio 

energetiky bylo vnímané jako druhořadé. Žádná z velkých zemí o něj neměla zájem. To se 

úplně změnilo. Dnes je to velmi důležité portfolio. Myslím, že v dlouhodobém horizontu se 

energetická bezpečnost Evropy zvýší – ať už využíváním obnovitelných zdrojů, diverzifikací 

zdrojů importovaných surovin, nebo jinými způsoby.“89

Stejně tak zmiňuje energetickou závislost, i když můžeme zaznamenat lehce 

zdrženlivý postoj: „Ta základní mantra, kterou máme, je diverzifikace samozřejmě zdrojů 

energetickejch i těch přepravních cest. A to ve smyslu posilování bezpečnosti a suverenity 

České republiky. Samozřejmě, když je někdo stoprocentně závislý na dovozu energie z 

jedné země, tak asi těžko může hovořit o tom, že je jaksi stoprocentně nezávislý. Takže to si 

myslím, že je ten náš přístup, ten náš pohled, kterým vstupujeme do všech debat, které se 

na téma energetiky řeší tato současná vláda.“90

Dále sám Kohout připouští význam Lisabonské smlouvy jako určitého prostředku 

pro vzájemnou pomoc při mimořádných situacích, například při plynové krizi a souhlasí 

s podporou projektů jako Nabucco pro snížení závislosti na ruském plynu: „Zároveň je 

třeba říci, že i Lisabonská smlouva přináší trošičku změnu, protože je tam energetická 

solidarita, čili záležitost energetiky už není výlučně jenom jaksi, a problémů v energetice, 

záležitostí jedné země, čili ostatní jsou povinovány v zásadě pomoci těm ostatním zemím, 

které jsou v problémech. A všech těch projektů se chceme a budeme účastnit. Paradox je, v 

tom prvním pololetí letošního roku jsme dováželi více plynu z Norska než z Ruska, to bylo 

dáno tou situací, která nastala tou krizí plynovou. Ale dlouhodobě je to neudržitelná 

záležitost. A skutečně jediným perspektivním pro diverzifikaci, já neříkám, že se zbavíme 

ruského plynu, protože není důvod pro to zase ho vůbec nekupovat. Ale nebýt jaksi 

stoprocentně jenom závislí, znamená budování terminálů a budování těch paralelních 

přepravních kapacit, včetně teda toho Nabucca a ve všech těch se chceme angažovat.“91

                                                       
89KOHOUT, Jan. Být teď ministrem je jako jízda na horské dráze: Rozhovor redaktora Jana Žižky s 
ministrem Janem Kohoutem v deníku E15 z 18.5.2009. Ministerstvo Zahraničních Věcí ČR [online]. 18.5. 
2009 [cit. 2013-04-16]. Dostupné z: 
http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/archivy/clanky_a_projevy_ministra_kohouta_2009/x2009_05_18_
byt_ted_ministrem_je_jako_jizda_na_horske_draze.html
90KOHOUT, Jan. Rozhovor s ministrem zahraničí: Rozhovor redaktorů Jany Šmídové a Petra Holuba s 
ministrem Janem Kohoutem v Českém rozhlase 6 z 17.12.2009. Ministerstvo Zahraničních Věcí ČR [online]. 
17.12. 2009 [cit. 2013-04-16]. Dostupné z: 
http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/archivy/clanky_a_projevy_ministra_kohouta_2009/x2009_12_17_
rozhovor_s_ministrem_zahranici.html
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Karel Schwarzenberg

Karel Schwarzenberg, ač je to velmi zvláštní, tak opět neučinil žádné prohlášení, 

které by se týkalo energetické bezpečnosti nebo přímo plynové politiky ČR. Tento fakt si 

vysvětluji tím, že tuto agendu plně svěřil svým odborníkům. Hlavně Václavu Bartuškovi, 

který je přímo velvyslancem České republiky pro otázky energetické bezpečnosti. Zvláštní 

ale je, že tato funkce byla vytvořena již v roce 2006 a ministři, kteří působili před 

ministrem Karlem Schwarzenbergem, se zmínili v mediích alespoň jednou o energetické 

bezpečnosti a energetické politice.

Václav Bartuška

Poslední osobností, které se budu věnovat na Ministerstvu zahraničních věcí bude 

velvyslanec ČR pro otázky energetické bezpečnosti Václav Bartuška. Ten se netají 

obavami z ruského vlivu a stejně tak nové plynové krize, která podle jeho slov hrozí každý 

začátek roku: „Je to velmi pravděpodobné, ta situace je v zásadě stejná od letošního ledna, 

kdy se nám podařilo tu letošní krizi nějakým způsobem dočasně vyřešit, já zdůrazňuju

slovo dočasně, protože tam žádná stabilita není, ani na Ukrajině, ani na Ukrajině samotné, 

ani v tom rusko-ukrajinském vztahu. A s nějakou možností přerušení dodávek už jsem 

vystupoval v březnu, v dubnu, v květnu, v červnu, nyní o tom hovořím, já si myslím, že do 

konce roku se toho dočkáme znovu.“92

Sám Václav Bartuška zdůrazňuje nutnost větší diverzifikace na ruském dovozu a 

nelibost vůči jakékoli snaze o manipulaci. „Rozhodně se tímto nesmíme nechat pořád 

vydírat. Naší povinností je, a to je klíčové, hledat způsoby, jak nahradit ruský plyn v 

případě dalších výpadků. Propojování národních sítí, budování rezerv, abychom byli 

schopni pomoci Bulharům, až se to opět stane. A ono se to samozřejmě stane, o tom 

nepochybuji.“93

                                                       
92 BARTUŠKA, Václav. Energetická bezpečnost Evropy - fikce či reálný cíl: ČRo Rádio Česko 2.7.2009, 
pořad: Studio Česko. Účastník diskuse: Václav BARTUŠKA, velvyslanec pro energetickou 
bezpečnost. Ministerstvo Zahraničních Věcí ČR [online]. 3.7. 2009 [cit. 2013-04-16]. Dostupné z: 
http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/archivy/z_medii/energeticka_bezpecnost_evropy_fikce_ci.html
93 BARTUŠKA, Václav. Rozhodně se nesmíme nechat pořád vydírat: Lidové noviny 25.3.2009, autor: tes. 
Plynová krize znovu nastane, o tom nepochybuji, říká pro LN Václav Bartuška, český velvyslanec pro 
energetickou bezpečnost. Ministerstvo Zahraničních Věcí ČR [online]. 26.3. 2009 [cit. 2013-04-16]. 
Dostupné z: 
http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/archivy/z_medii/rozhodne_se_nesmime_nechat_porad_vydirat.htm
l
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Dále se věnuje možnosti, jak se oprostit od závislosti na ruském plynu. 

Samozřejmě se věnuje projektu Nabucco, ale sám přiznává, že pokud plynovod nebude 

zásobován z Íránu94, což byl prvotní plán, tak naplňování tohoto plynovodu bude velmi 

složité. Jako alternativa se nabízí Ázerbájdžán, ale ten nebude mít dostatek plynu. „Já 

myslím, že spíš problémem Nabucca bude najít dostatek plynu. Ten projekt se jmenuje 

Nabucco, protože měl původně vést z Íránu. S Íránem máme teďka poněkud složité vztahy, 

takže hledáme jiný zdroj. Myslím si, že Ázerbájdžán toho plynu nebude mít dost na tak 

velkou rouru, alespoň v téhleté chvíli. Navíc je pod stále větším tlakem, aby ten svůj plyn 

dodávalo do Ruska. Myslím si, že země za Kaspickým mořem už jsou mimo náš dosah. Ten, 

kdo jim přinese diverzifikaci, o které Evropa 15 let mluvila, je Čína.“95

Dalším projektům, kterým se věnuje je Nord Stream a South Stream. South Stream 

pan Bartuška nebere příliš vážně. Vnímá ho jako jakési divadlo a odvetnou reakci na 

plynovod Nabucco, který by výrazně snížil zisky ruské strany. „Myslím si, že Nord Stream 

se začne pokládat letos na jaře. Já jsem mluvil s konsorciem Nord Stream i s panem 

Schröderem i s dalšími, mají pronajaté lodě, mají nakoupené roury, je tam vcelku jasný 

závazek německých firem i Gazpromu to potrubí položit. Takže Nord Stream si myslím, že 

realizován bude. U těch dalších dvou projektů, což je ten ruský jižní potok, South Stream a 

evropské Nabucco, tam mám pochybnost. Myslím si, že South Stream je zatím stále z ruské 

strany spíš blaf. Je to snaha rozehrát hry a rozehrát země na Balkáně jednu proti druhé a 

trošku tu Evropu poškádlit, ale myslím, si, že Rusko má svoji strategii úplně jasnou, 

vychází z diplomové práce Vladimíra Vladimiroviče Putina a je to jasná strategie, obejít se 

bez tranzitních zemí.“96

                                                       
94 Vztahy mezi Evropou, USA a Íránem jsou na bodu mrazu. Zejména mezi USA a Íránem jsou vztahy velmi 
vyhrocené. Hlavně díky íránskému jadernému programu.
95 BARTUŠKA, Václav. Energetická nezávislost na Rusku: ČRo Rádio Česko 14.1.2010, pořad: Studio 
Česko. Rozhovor s Václavem BARTUŠKOU, českým velvyslancem pro energetickou 
bezpečnost. Ministerstvo Zahraničních Věcí ČR [online]. 18.1. 2010 [cit. 2013-04-16]. Dostupné z: 
http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/archivy/z_medii/energeticka_nezavislost_na_rusku.html
96 BARTUŠKA, Václav. Ruský vliv na českou ekonomiku roste: ČT 24, 19.10.2011, pořad: Ekonomika. 
Účastník pořadu: Václav BARTUŠKA, velvyslanec pro energetickou bezpečnost ČR. Ministerstvo 
Zahraničních Věcí ČR [online]. 20.10. 2011 [cit. 2013-04-16]. Dostupné z: 
http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/archivy/z_medii/rusky_vliv_na_ceskou_ekonomiku_roste.html
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4.4. ANALÝZA Z HLEDISKA TEORIE SEKURITIZACE

Závěrem této kapitoly má práce za cíl analyzovat a shrnout, zda k sekuritizaci 

skutečně došlo a zda byla úspěšná. Názorným ukazatelem bude sloužit výčet vyjádření elit 

mezi léty 2009-2012 viz. výše. Ale předtím než se pokusíme analyzovat toto období 

pomocí teorie sekuritizace. Musíme si krátce představit tuto teorii. Jak již jsem nastínil 

výše v předešlých kapitolách, tak teorie sekuritizace je přístup, který chápe hrozby jako 

ryze subjektivního charakteru, což znamená, že každý aktér vnímá hrozbu odlišně a 

neexistuje ustálený vzorec pro hrozbu nebo nebezpečí jak z venku, tak zevnitř státu. 

Teorie sekuritizace pracuje s dvěma aktéry, a to se sekuritizačním aktérem a 

referenčním objektem. V našem případě sekuritizačním aktérem jsou elity, které varují a 

upozorňují na určitou problematiku, jež může ohrozit referenční objekt. Nejčastěji je 

referenční objekt stát, národ nebo suverenita, v našem případě je to stát a jeho ekonomická 

stabilita a energetická bezpečnost.

Sekuritizace je úspěšná v momentě, pokud sekuritizační aktér, který hrozbu 

politizuje a medializuje, dosáhne takové atmosféry strachu a nejistoty, že společnost pod 

pohružkou hrozby svolí k získání nestandartních pravomocí pro rychlé vyřešení nastalé 

hrozby. Tím mám na mysli například pravomoci, jež mohou být získány pouze pomocí 

souhlasu parlamentu daného státu.

Polemika nastává tehdy, pokud nebudeme vnímat jako úspěšnou sekuritizaci pouze 

případ nastíněný výše. A to z důvodu, že úspěšnost sekuritizace je velice diskutabilní. 

Přeci sekuritizace nemusí být vždy završena získáním nadstandartních pravomocí, ale 

úspěšná sekuritizace je i situace, kdy sekuritizační aktér vytvoří aktem jazyka takovou 

atmosféru hrozby, že tuto hrozbu vnímá většina společnosti ve státě.

Tento případ se týká právě analýzy zkoumaného období. Jelikož během 

zkoumaného období a zejména během plynové krize na začátku roku 2009 došlo k určité 

sekuritizaci, ale nelze říci, že byla zcela završena. Má se na mysli to, že z výše uvedených 

vyjádření jednotlivých osobností je patrné, že během nebo po krizi v roce 2009 se silně 

vyjadřovali k energetické bezpečnosti, diverzifikaci zdrojů, vztahu k Rusku atd. Hlavně 

během roku 2009 a během českého předsednictví Evropské rady se vládní prioritou staly 

otázky energetiky, kdy se zejména Mirek Topolánek silně vyjadřoval k energetické otázce 



52

a nutnosti jejího řešení. Tato silná vyjádření jsou samozřejmě úzce spojena s plynovou 

krizí ze začátku roku 2009.

Právě během tohoto období a bezprostředně po něm můžeme zaznamenat jistou 

sekuritizaci, ale jak jsem zmínil výše, tak je diskutabilní jestli proběhla opravdu 

plnohodnotná sekuritizace podle autorů B. Buzana a O. Waewereho. Jelikož díky krátkému 

trvání krize nebylo třeba vynaložit nějaké mimořádné nebo nestandartní řešení. Jediné 

mimořádné řešení, které jsem zaznamenal během této krize bylo navýšení odběru zemního 

plynu z Norska z 25 % na necelých 50 % a také navýšení odběru zemního plynu ze 

spotových trhů. Též poskytnutí zásob zemního plynu, z území ČR, Slovensku. Toto lze 

považovat za mimořádné řešení, ale nikoli za řešení, které by mohlo být považováno za 

sekuritizační. Tedy řešení, které by nebylo v souladu s demokratickými zvyklostmi státu, 

ale opíralo by se o podporu občanů, kteří jsou existenčně ohroženi nedostatkem 

surovinových zdrojů. K ničemu takovému nedošlo, proto lze považovat období během 

plynové krize a bezprostředně po ní za pouze částečnou sekuritizaci. K sekuritizaci tedy 

došlo, ale pouze na verbální úrovni.

U zbylých zkoumaných let můžeme s určitostí říci, že zájem o problematiku 

energetické bezpečnosti upadal a řešení této problematiky bylo upozaděno významnějšími 

problémy, a to zejména ekonomickou krizí, která silně zasáhla Evropskou unii. Řešení 

energetické bezpečnosti bylo silně podpořeno  proběhnuvší krizí, kdy elity měly v rukou 

možnou hrozbu, jež mohla být prezentována veřejnosti jako existenční, což silně 

napomáhalo k sekuritizaci problematiky.
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ZÁVĚR

Závěr práce má za cíl, potvrdit nebo vyvrátit hypotézy, které jsem si vytyčil 

v úvodu práce. Hypotézy byly následující: „Ruská federace využívá dodávek 

energetických surovin do střední Evropy k posilování svého politického a ekonomického 

vlivu ve svých bývalých satelitech.“

Tuto hypotézu nemohu potvrdit ani vyvrátit, jelikož jsem nenašel žádné události, 

které by toho byly důkazem. Asi jediné důkazy, které by dokazovaly nebo vyvracely toto 

tvrzení má k dispozici BIS97, což je nedosažitelný zdroj. Pravdou je, že silný nárůst 

ruského vlivu můžeme zaznamenat v Německu, kdy mnoho velkých firem bylo odkoupeno 

buď Gazpromem nebo jinými firmami, které mají silnou vazbu na stát. Proto si myslím, že 

cílem Ruska bude spíše více západní Evropa než-li střední Evropa a to z toho důvodu, že 

západní Evropa má mnohem větší odbytiště pro ruský trh než střední Evropa.

Další hypotéza, která zazněla byla: „České politické elity vnímají závislost na 

dodávkách energetických surovin z Ruska jako bezpečnostní problém, důvody tohoto 

postoje jsou v případě České republiky jiné než států západní Evropy.“

Ano, vnímání Ruska českými elitami má jakousi auru nebezpečnosti. Toto vnímání 

dokazuje mnoho vyjádření od vysoce postavených politiků, které jsem uvedl výše. Tento 

přístup si mohu vysvětlit jak nenadálými událostmi, ale hlavně společnou minulostí, která 

pro Českou republiku byla nešťastná a frustrující. Zato v západní Evropě je energetická 

bezpečnost vnímána odlišně, jelikož díky rozvinutější tranzitní infrastruktuře mají velmi 

rozmanitý energetický mix a tudíž jejich závislost na jednom zdroji není tak vysoká jako 

například v České republice, kdy 75 % zemního plynu putuje z Ruska. Proto energetickou

bezpečnost vnímá západní Evropa spíše ekonomicky. Střední Evropa se musí potýkat 

s dodavateli, kteří jsou nespolehliví a ve svém exportu vidí něco více, než-li pouze 

ekonomický profit. Samotným důkazem může být znění Bezpečnostní strategie ČR 2011, 

kde se píše, že hrozbě zneužívání dovozu surovin jako prostředku pro manipulaci a 

ovlivňování politik ČR je nutné zabránit silnější diverzifikací zdrojů.

                                                       
97 Bezpečnostní informační služba
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Poslední hypotézou, která nebyla zodpovězena, je sekuritizace a její možné 

projevy. Hypotéza je následující: „Během zkoumaného období došloskrze politické elity 

k sekuritizaci problematiky.“

Nejblíže k možné sekuritizaci bylo období během plynové krize na začátku roku 

2009, kdy střední Evropa byla během zimního období odříznuta téměř na tři týdny od 

dodávek zemního plynu z Ruska, kdy Ukrajina byla hlavní tranzitní zemí.Musím říci, že 

během plynové krize 2009 došlo k určité sekuritizace na verbální úrovni, ale nedošlo 

k plnohodnotné sekuritizaci, kdy by se politické elity odhodlaly k nějakému mimořádnému 

zakročení během této krize, jelikož Česká republika navýšila dodávky z Norska z 25 % až 

na 50 %. Dále zvýšila odběr ze spotových trhů a také plně využila zásobníky plynu, které 

solidárně poskytla Slovensku. Z těchto důvodu nebylo třeba zasahovat do situace nějakým 

mimořádným způsobem. Došlo samozřejmě k prioritizaci problematiky a k zvýšenému 

zájmu o energetickou bezpečnost, hlavně po zažehnání krize. Díky relativně krátkému 

trvání krize a úspěšnému nahrazení dodávek ruského plynu z jiných zdrojů nebylo třeba 

žádného mimořádného opatření, tedy pokud nepočítáme, již zmíněné zvýšení dodávek 

plynu z Norska. 

Na druhou stranu musím říci, že česká strana byla v této krizi hluboce 

zainteresovaná, jelikož během krize Česká republika předsedala Evropské radě. Hlavně 

premiér ČR Mirek Topolánek se rychle zhostil role vyjednávače a i po zažehnání krize se o 

otázku energetiky velmi zajímal. Právě po této krizi můžeme sledovat silnou medializaci a 

posléze silnou politizaci problematiky. Například po zažehnání krize si české předsednictví 

Evropské unie vytyčilo po dobu svého mandátu energetiku jako klíčové téma. Mirek 

Topolánek byl silně ovlivněn krizí a prosazoval některé projekty, které jsou velmi složité a 

jejich budoucnost dosti nejistá. Tímto narážím na projekt Nabucco.

Dále začala vznikat nová energetická koncepce pod záštitou Ministerstva průmyslu 

a obchodu, která měla prozkoumat možnosti České republiky a ukázat směr, kudy má jít 

v otázce energetiky a energetické bezpečnosti. Byly vytvořeny podrobné krizové plány, jak 

nejlépe řešit takovou krizovou situaci, kdyby se opakovala. Také byla zahájena jednání o 

nové propojce Gazela. Ta byla na konci minulého roku slavnostně otevřena a nyní by měla 

zásobovat zemním plynem ČR ze západu, hlavně z nově vzniklého projektu Nord Stream. 

Zde můžeme vidět, že plynová krize nastartovala rozsáhlou diskuzi. Otázkou je, 

zda jsme schopni se oprostit od závislosti na ruském plynu. Vláda dokonce otevřela 

diskuzi o navýšení limitů těžby a otevření nových dolů v severních Čechách a 
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v Beskydech, což by určitou měrou rozšířilo energetický mix a snížila by se závislost na 

dodávkách z Ruska. Otázkou je, zda to bude nutné, jelikož v současnosti je situace 

poměrně stabilizovaná, a to i díky evropské integraci a nově vznikající infrastruktuře, která 

zcela jistě napomůže k zachování energetické bezpečnosti.

Pojďme se nyní věnovat existujícím nebo vznikajícím projektům jako jsou Nord 

Stream, South Stream a Nabucco. Projekt Nord Stream již byl slavnostně otevřen a ruským 

záměrem bylo oprostit se od nespolehlivé Ukrajiny, jelikož přes ní proudí 80 % plynu do 

Evropy a velmi často dochází mezi oběma státy ke konfliktům. Důkazem může být 

plynová krize z roku 2009. Rusko si tímto projektem velmi usnadnilo pozici, jelikož 

v tomto projektu není svazováno žádnou tranzitní zemí, protože plyn putuje z Ruska 

rovnou do Německa. Otázkou je, jak bude zneužívat svého postavení, jelikož je Rusko 

dodavatelem plynu, ale i majoritním vlastníkem plynovodu.98 Zatím se nenaskytly žádné 

indicie, aby bylo možné tvrdit, že Rusko v tomto plynovodu zneužívá svoje postavení. 

Každopádně Rusko si tímto projektem zajistilo přímý přístup na západní trh, kdy samotná 

Velká Británie zažádala o dodávky z tohoto plynovodu a další země jistě budou 

následovat. Na druhou stranu státy by měli být obezřetnější, jelikož vlastnická struktura 

v tomto projektu je znepokojující, kdy Gazprom vlastní jak dodávky plynu, tak i majoritní 

podíl plynovodu, což jistě není náhoda a podle mého názoru jeRusko bezpochyby schopné 

tohoto potenciálu využít.

Dalším projektem je ruský South Stream. Ten byl dlouhou dobu považován za 

jakousi výhrůžnou reakci na evropský projekt Nabucco, ale jak se nyní ukazuje, tak je 

v současnosti v mnohem příznivější fázi příprav než-li Nabucco.99 Jelikož již nyní má 

Gazprom výhradní kontrakty se zeměmi jako například Ázerbájdžán, kde má i Nabucco 

v plánu odebírat plyn. Často plyn z těchto zemí ani nepotřebuje. Tato politika není 

náhodná. Ruská strana chce co nejvíce znepříjemnit pozici evropským firmám, a to až do 

úplného zastavení projektu. Rusko má jednoduchý důvod k tomu, aby se nestavěl projekt 

Nabucco, a to je výrazné snížení poptávky po ruském plynu. To by bylo pro Rusko silná 

rána, protože export plynu a surovin obecně tvoří velkou část příjmů do ruské státní 

pokladny. Pokud tento projekt bude úspěšně spuštěn, tak ruská nadvládá v dovozu plynu 

bude velmi silná, jelikož ještě před dokončením tohoto projektu Rusko dováželo svůj plyn 

do téměř 80 % členských států EU a po dokončení projektu se toto číslo ještě navýší. 

                                                       
98  Vastníkem je Gazprom, ale v Gazpromu kontroluje majoritní podíl ruská vláda.   
99 V roce 2012 dokonce zahájili výstavbu.
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Pokud vezmeme v potaz tento plynovod, Nord Stream a tranzit přes Ukrajinu, tak ruské 

plynovody jsou schopné pokrýt velkou část Evropské unie, což je alarmující a diskutabilní 

situace.

Posledním projektem, o kterém už byla řeč, je projekt Nabucco. Tento projekt, jak 

se ukazuje, je více ambiciózní než-li reálný. Asi největším problémem je, z jakých ložisek 

zásobovat tento plynovod. Prvotním plánem bylo zásobovat tento plynovod plynem 

z Iránu, ale díky vyhrocené situaci mezi Spojenými státy a Iránem je tato varianta více než 

nepravděpodobná. Poté je zde Ázerbájdžán. Ten, za prvé, nemá dostatek zásob na to, aby 

plně zásoboval zmíněný plynovod a za druhé má podepsaný již zmíněný velmi výhodný 

kontrakt s Ruskem. Dalším problémem je financování a trasa projektu. Finální částka na 

stavbu projektu každoročně roste a podílové firmy v tomto projektu čím dál tím více 

ztrácejí důvěru v dokončení projektu a rentabilitu projektu. S tím je také spojena 

problematická trasa projektu, jelikož plynovod často prochází přes nebezpečná území a 

státy ve východní Evropě, které Gazprom svým projektem South Stream nalákal na svoji 

stranu. Podle mého názoru čím déle bude tento projekt upozaďován, tak tím se zmenšuje 

šance na jeho realizaci.

Závěrem mohu říci, že energetická bezpečnost byla v EU dlouhodobě 

podceňovaným tématem.Do popředí se dostává s přistoupením nových členských států 

v roce 2004, kdy se hranice Evropské unie dostávají blíže k Rusku. Díky nedávným 

událostem a narůstajícímu soupeření o dostatek surovin se energetická bezpečnost dostala 

do popředí celoevropského zájmu a Česká republika patří dlouhodobě mezi státy, které jí 

prosazují na program evropské agendy. České elity si uvědomují důležitost tohoto tématu, 

protože pokud stát nebude mít pravidelné a bezproblémové dodávky energie, tak je 

vyloučený jeho další ekonomicky rozvoj. V budoucnu, kdy energetických surovin bude 

ubývat a bude jich opravdu nedostatek, tak poté teprve státy zjistí, jak je důležitý vyvážený 

energetický mix a diverzifikované dodávky. To je velmi zásadní pro přijatelné fungování 

státu a zejména ekonomiky. 
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