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Seznam použitých zkratek: 

CNPC   Národní ropná korporace Číny (China National Petroleum Corporation) 

LNG  Zkapalněný zemní plyn (Liquified natural gas) 

TNK-BP (Tyumenskaya Neftyanaya Kompaniya) 

CNOOC Čínská národní ropná společnost (China National Offshore Oil 

Corporation) 

BP  British Petroleum  

IEA  Mezinárodní energetická agentura (International Energy Agency) 

RP  RUSSIA Petroleum   
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1. ÚVOD 

Dne 21. května 2014 podepsal viceprezident ruského Gazpromu Alexej Miller 

a Čou Ťi-pching viceprezident čínské společnosti Národní ropné korporace Číny 

(CNPC) za přítomnosti prezidentů obou zemí kontrakt na dodávky ruského plynu 

do Číny tzv. východní cestou.1 Prakticky tím završili dlouholetá jednání a splnili cíle 

svých národních energetických strategií. Hlavním motivem pro podpis smlouvy mohl 

být fakt že, jak řekl Vladimir Putin, „Rusko a Čína jsou přirození partneři, přirození 

spojenci a sousedé“.2 Na věc lze také nahlédnout zcela opačně a výslednou dohodu 

považovat za dlouhodobě připravovaný počin, v rámci něhož se každý z účastníků 

snažil vyjednat ekonomicky akceptovatelné podmínky. 

Energie jsou pro Rusko i Čínu, i když odlišným způsobem, základním prvkem 

k získání nebo upevnění pozice velmoci. Tento trend je patrný nejen ve formulaci 

energetických strategií, ale především v udržování kontroly nad energetickým sektorem 

skrze státem spravované či vlastněné společnosti.  

Pohybuje-li se jedna země na straně energetické nabídky a druhá na straně 

poptávky, existuje velká pravděpodobnost, že se za určitých podmínek potkají. Pokud 

mezi nimi neexistuje zásadní fyzická překážka, měli by mít ze spolupráce prospěch oba 

partneři. Otázkou tedy je, proč k ní dochází s tak velkým časovým odstupem, a zda 

v takovém případě může mít naději na úspěch. 

K uvedení do kontextu je zde načrtnuto několik známých faktů: (i) Rusko oplývá 

zásobami nerostných surovin, konkrétně plynu a v současnosti je jeho největší světový 

exportér; (ii) Čína jej naopak od roku 2007 musí dovážet s předpokládaným nárůstem 

poptávky; (iii) země spojuje nejdelší společná hranice světa a v cestě jim nestojí žádná 

                                                 
1 „Alexey Miller: Russia and China signed the biggest contract in the entire history of Gazprom“ [online], 

Gazprom News, May 21, 2014, Dostupný z: 

http://www.gazprom.com/press/news/2014/may/article191451/. 
2 Raja C. Mohan, “The Great Game Folio: Russia hugs China” [online], Indian Express, Dostupný z: 

http://indianexpress.com/article/opinion/columns/the-great-game-folio-32/.  

http://www.gazprom.com/press/news/2014/may/article191451/
http://indianexpress.com/article/opinion/columns/the-great-game-folio-32/
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fyzická bariéra; (iv) jejich bilaterální vztah je po skončení studené války považován 

za jeden z nejdůležitějších na globální úrovni s potenciálem tzv. balance of power vůči 

USA. 

 

1.1 Hypotéza 

Kontrakt byl některými autory nazýván historickým mezníkem 21. století 

v energetické oblasti. Společně se zveřejněním informace o podpisu smlouvy se vyrojily 

spekulace o přímé souvislosti uzavření této dohody s momentálním ochlazením vztahů 

mezi Ruskem a západními zeměmi. S přihlédnutím k těmto informacím byla stanovena 

následující hypotéza: 

Uzavřená smlouva je výsledkem dlouhodobých jednání, založených na hledání 

kompromisu s cílem maximalizace výhod obou aktérů na pozadí zachování energetické 

bezpečnosti, nikoli politickými důvody nebo momentálním zhoršením vztahů mezi 

Ruskem a západními zeměmi.  

Cílem mé práce je potvrdit či vyvrátit stanovenou hypotézu, formou analýzy 

vývoje rusko-čínských jednání o dodávkách plynu. Struktura praktické části práce je 

založena na výzkumných otázkách, které byly formulovány takto: Jak funguje ruský 

a čínský energetický sektor? V jakém duchu se vyvíjela jednání před rokem 2000 a jak 

pokračovala v čase do roku 2014? Které faktory ovlivňovaly vyjednávání a které z nich 

nakonec hrály klíčovou roli vedoucí k uzavření dohody? Jaké byly hlavní sporné body 

vzájemných jednání? Doplňující otázka, které nebude věnováno tolik pozornosti, se 

týká současné smlouvy: Jaké změny s jejím podpisem nastaly a jaké jsou výhledy 

do budoucna? 
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Prvním a v mnoha ohledech zásadním vymezením tématu je jeho geografická 

dimenze a volba zkoumaných subjektů. Proč jsem zvolila právě Rusko a Čínu, částečně 

souvisí s nedávnými podpisy významných smluv o dodávkách ropy a zemního plynu. 

Mnohem silnějším motivem se stala geografická blízkost jednoho z největších exportérů 

energií a druhé největší ekonomiky světa, jejíž spotřeba energií roste závratným 

tempem. Dále mne zaujal fakt, že většina vědeckých prací zabývajících se vztahy Ruska 

a jeho partnerů se soustředí na největší odběratele, tedy Evropu nebo státy bývalého 

sovětského prostoru, ve kterých má Rusko stále vlivnou pozici. Zájem o zkoumání, 

do budoucna jistě velmi důležité rusko-čínské spolupráce, se objevuje až v poslední 

době. 

Rusko jsem zvolila jako subjekt, z jehož pohledu bude dané téma analyzováno, 

především pro: (i) existenci širšího výběru literatury; (ii) někdy neprůhledné, ale 

zároveň důsledné politiky Vladimira Putina; (iii) v neposlední řadě je pro mne chápání 

ruské energetické politiky bližší – doposud totiž byla orientována především na Evropu. 

Nabízela se i možnost zkoumání ropy, ale zemní plyn považuji za zajímavější pro jeho 

potenciál využití v budoucnu – bývá označován za čistou energii a s rozvojem nových 

technologií přepravy zkapalněného plynu dochází k postupnému rozšiřování trhu 

z regionální na globální úroveň. Navíc lze předpokládat jeho narůstající spotřebu 

především na asijském trhu.  

Časový rámec práce je primárně zaměřen na období mezi lety 2000 a 2014. 

Počátky spolupráce sice sahají do poloviny devadesátých let, ale až na přelomu tisíciletí 

se spolupráce s Čínou dostala do popředí ruských zájmů. Rok 2000 nebyl vybrán 

náhodou, v první řadě na pozici prezidenta nastoupil Vladimir Putin, jehož kroky 

významně ovlivnily směřování země nejen v energetické oblasti. V témže roce Putin 

uskutečnil zahraniční cestu do Pekingu, na které přislíbil účast ruských firem 
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na energetických projektech na západě Číny, což lze považovat za důležitý impuls 

ve vzájemných jednáních o dodávkách energií, která trvala déle než dekádu. Zkoumané 

období završuje den a hodina podpisu smlouvy o dodávkách plynu ruským prezidentem 

a jeho čínským protějškem. Tento počin zcela jistě vzájemná jednání neukončil, ale 

naopak je posunul do nové dimenze, což otvírá prostor pro další výzkum.  

Metodologicky se práce zakládá na kvalitativním přístupu, protože komplexnost 

energeticko-bezpečnostních vztahů nelze vyjádřit v číslech. Tato jedno případová studie 

je koncipována jako analýza vzájemných jednání Ruska a Číny v daném časovém 

období. Dále je využito tří úrovní analýzy podle Kennetha Waltze, která je založena na 

tom, že subjekt neexistuje samostatně, ale je ovlivňován dalšími parametry a aktéry. 

 

1.2 Zhodnocení pramenů a literatury 

Tato práce vychází z anglicky i česky psané literatury. Co se týče výběru zdrojů, 

cílem bylo založit text na primárních zdrojích, nicméně by práce trpěla nedostatkem 

oficiálních informací. V některých případech je proto uvedeno několik sekundárních 

zdrojů se snahou ukázat více pravděpodobných možností.  

Statistická data byla čerpána z publikací Energy Information Administration, 

British Petroleum (BP) a International Energy Agency (IEA) a z oficiálních prohlášení 

na webových stránkách Gazpromu.  

Cenným zdrojem informací se stala rozsáhlá studie Jamese Hendersona týkající 

se debaty o ceně dodávek plynu, která mimo jiné mapuje i překážky ve vyjednávání 

o dodávkách plynu. Tento text se opírá také o práce Keun-Wook Paika, člena 

Oxfordského institutu pro energetická studia a odborníka na východoasijskou a čínskou 

energetiku. Keun-Wook Paik se věnuje komplexní problematice rusko-čínských 

energetických vztahů v mnoha publikacích již dvacet let. Působil mimo jiné v  CNPC 
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jako poradce pro jednání s ruskými partnery, disponuje proto jedinečnými praktickými 

zkušenostmi. Nedávno vyšla v Oxford University Press jeho publikace pod názvem: 

Sino-Russian Oil and Gas Cooperation: The Reality and Implications. Z ruských 

expertů se tématu rusko-čínské energetické spolupráce věnuje například Andrey 

Konopljanik.  

Z česky psaných publikací, které jsou cenným přínosem k dané problematice, je 

třeba zmínit rozsáhlý sborník prací kolektivu autorů nazvaný Energetická bezpečnost 

asijských zemí a Ruské federace. 3 

Navzdory časovému a místnímu vymezení zaměření práce se stále jedná 

o relativně širokou oblast s mnoha tématy, která by si zasloužila větší pozornost. 

V souvislosti s rozsahem tohoto textu to však není možné, proto jsou v poznámkách 

uvedeny odkazy na zdroje, které čtenáři nabízejí přístup k dalším obohacujícím 

informacím. 

Limitujícím prvkem mé práce spojeným s výběrem literatury je neznalost 

čínského jazyka, která mi zabraňuje využívat ve větší míře primárních zdrojů. 

Za nevýhodu považuji také stoupající popularitu tématu energetické bezpečnosti, která 

je doprovázena vznikem množství definic a populárně laděných textů, což znesnadňuje 

výběr relevantních zdrojů. Jako další možný problém se ukazuje platnost této práce. 

Přestože byl podpis dohody z května 2014 vybrán jako referenční rámec z hlediska 

časového, statistická data pro tento rok (a v mnoha ohledech i pro rok 2013) zatím 

nejsou dostupná, podobně jako podmínky dané dohody.  

Nevyhnutelným problémem se stal také nedostatek veřejně přístupných dat 

ve dvou rovinách: (i) neaktuální nebo chybějící oficiálních údaje ruských institucí; 

a (ii) omezená možnost dostat se k informacím soukromých společností 

                                                 
3 Hedvika Koďousková, Petra Kuchyňková, Anna Leschenko, Energetická bezpečnost asijských zemí a 

Ruské federace, 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 419 s.  
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a nezveřejňované podmínky podepisovaných mezivládních dohod. Oficiální stránky 

ruské plynárenské společnosti Gazprom nabízí pouze omezené množství informací a 

zveřejňované zprávy se zaměřují na dosažené úspěchy, nikoli na konkrétní data. 

Nedostatek relevantních informací navíc vytváří příznivé podmínky pro odhady 

a domněnky, které jsou námětem mnoha seriózně vypadajících článků. Tato skutečnost 

komplikuje výběr důvěryhodných zdrojů.  

 

1.3 Vymezení používaných pojmů a definic 

Energetická nezávislost, energetická bezpečnost importéra či energetická 

bezpečnost exportéra – definice těchto pojmů není jednotná a podobně jako další 

termíny v humanitních vědách nabízí různé interpretace.4 Problematiku přibližuje 

Benjamin Sovacool5, který nabízí stručný přehled 45 různých definic energetické 

bezpečnosti v The Routledge Handbook of Energy Security. 

„Dostupnost dostatečných dodávek za přijatelné ceny“6 – v současnosti 

nejčastěji citovaná definice energetické bezpečnosti Daniela Yergina je výchozím 

bodem i pro tuto práci. K jeho využití v textu je termín nezbytné dále rozvinout. Obecně 

vzato se tato definice hodí pro importéra, pro vývozce je naopak stěžejní zajistit si 

dlouhodobé a stabilní odběratele, samozřejmě s cílem maximalizace zisku. 

Energetickou bezpečnost lze rozdělit na ekonomickou a zahraničně-politickou. První 

z nich se zabývá vlastními energetickými zdroji, zatímco druhá je zaměřena 

na zahraniční zásoby. Obě jsou úzce propojeny a zasahují do strategického plánování 

každého státu.  

                                                 
4 Rozsáhlé diskuzi o vymezení pojmu energetická bezpečnost se věnuje například Jessica Jewell 

v dokumentu The IEA Model of Short-term Energy Security (MOSES) Primary Energy Sources and 

Secondary Fuels. IEA Working Paper: 2011.  
5 Benjamin Sovacool, The Routledge Handbook of Energy Security, New York: Routledge, 2011, s. 3-6.  
6 Daniel Yergin, „Ensuring Energy Security“, Foreign Affairs, March/April 2006, vol. 85, No. 2, s. 70-71. 

Dostupný z: http://www.un.org/ga/61/second/daniel_yergin_energysecurity.pdf.  

http://www.un.org/ga/61/second/daniel_yergin_energysecurity.pdf
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V jakém ohledu se liší vnímání energetické bezpečnosti ze strany státu-importéra 

od státu-exportéra v praktické rovině? V případě Ruska a Číny lze vyjít z jednoduchého 

předpokladu. Obě země hledají - Rusko trhy a Čína dodavatele. Jejich národní zájmy 

jsou na zcela opačné a lze předpokládat, že se v určitém bodě potkají. Následující 

kapitoly se na tuto možnost zaměří blíže. 

Na tomto místě je vhodné upozornit také na specifika zemního plynu, jenž hrál 

donedávna roli zejména na regionálním trhu. S rozvojem zkapalněného zemního plynu 

(LNG) technologií se možnosti jeho přepravy rozšiřují a trh se stává globálním. Cena je 

ale díky využité technologii stále vyšší v porovnání s přepravou potrubím. V posledních 

letech se hovoří také o revoluci břidličného plynu. Je třeba podotknout, že navzdory 

optimistickým předpokladům je vývoj potřebných technologií stále v počátcích 

a v mnoha případech jsou ložiska sice vytěžitelná, ale s nízkou nebo žádnou 

rentabilitou. Proto přestože Čína disponuje největšími potvrzenými zásobami 

nekonvenčního plynu7, ve vztahu k diverzifikaci dodavatelů konvenčního plynu tato 

skutečnost pro výše zmíněné důvody hraje minimální roli.  

 

2. Charakteristika energetického sektoru  

2.1 Ruský energetický sektor 

Rusko oficiálně poprvé potvrdilo objem svých zásob plynu v roce 2012. Zpráva 

hovoří o 68,4 bilionech m3, z nichž 48,8 bilionu m3 tvoří zásoby kategorie C18 a zbytek 

                                                 
7 Technically Recoverable Shale Oil and Shale Gas Resources: An Assessment of 137 Shale Formations 

in 41 Countries Outside the United States [online]. U. S. Energy Information Administration, June 10, 

2013, Dostupný z: http://www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas/.  
8 Kategorie C1 – zásoby byly zjištěny sítí vrtů nebo hornických prací, nebo jejich kombinací. Kategorie 

C2 - jsou zásoby předpokládané na základě geologických a geofyzikálních údajů, potvrzených 

ovzorkováním ložiska nerostné suroviny z výchozů nebo z ojedinělých vrtů či hornických prací 

http://www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas/
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spadá do kategorie C29. Podle časopisu Oil and Gas Journal bylo k lednu 2013 Rusko 

zemí disponující největšími světovými zásobami plynu v odhadovaném objemu 

47,7 bilionu m3. V červnu 2013 zveřejnil OPEC svou analýzu, podle které Rusko 

k tomuto datu disponovalo 48,7 biliony m3 zemního plynu.10 Protože uvedené zdroje 

došly k téměř totožnému výsledku, jaký oficiálně zveřejnilo Rusko, lze jeho odhady 

považovat za důvěryhodné. 

 Nezbytným prvkem této práce je stručná charakteristika ruského energetického 

sektoru se zaměřením na zemní plyn a struktur oprávněných k rozhodování o spolupráci 

na mezinárodní úrovni. Energetika je pravděpodobně sektorem, do kterého stát zasahuje 

nejvíce. Smlouvy o dodávkách jsou sice uzavírány mezi ekonomickými subjekty, 

nicméně vliv státu na rozhodování o strategickém partnerství těchto podniků je 

významný. Spolupráce na energetických projektech bývají založeny na mezivládních 

memorandech, která jsou v souladu s dlouhodobou vládní energetickou koncepcí.  

Všeobecně je Rusko vnímáno jako aktér, který využívá svých energetických 

zásob jako vlivného nástroje v rámci své zahraniční politiky. Tento nástroj funguje 

především v případě zemí, jejichž systém je na ruských dodávkách (nebo odběrech) 

závislý. Čína nespadá do kategorie, což odsouvá do pozadí politické důvody 

pro spolupráci a vyzdvihuje ekonomickou stránku. 

Vývoj energetiky probíhá v souladu s právně závaznými dokumenty. Prvním 

významným strategickým energetickým dokumentem po rozpadu Sovětského svazu se 

stala Základní opatření energetické strategie Ruska, schválená vládou v roce 1994 

a potvrzená dekretem prezidenta (1995) nazvaným „O hlavních směrech energetické 

                                                 
9 Rusko využívá klasifikaci ruského Ministerstva pro přírodní zdroje vydanou v roce 2005. Přehled 

dalších využívaných klasifikací viz John Etherington, Torbjorn Pollen and Luca Zuccolo Society of 

Petroleum Engineers Oil and Gas Reserves Committee Final Report, December 2005, Dostupný z: 

http://www.spe.org/industry/docs/OGR_Mapping.pdf.  
10 „Table 3.2 Natural gas proven reserves by country“ [online]. OPEC. [cit. 2014-11-22]. Dostupný z: 

http://www.opec.org/library/Annual%20Statistical%20Bulletin/interactive/current/FileZ/XL/T32.HTM.  

http://www.spe.org/industry/docs/OGR_Mapping.pdf
http://www.opec.org/library/Annual%20Statistical%20Bulletin/interactive/current/FileZ/XL/T32.HTM
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politiky a restrukturalizaci palivového a energetického průmyslu do roku 2010“.11 

Dokument shrnuje obecné cíle a předpoklady směřování ruské energetické politiky. 

Jako jeden z cílů si vytyčil rozvoj infrastruktury a přemístění produkce na východě 

země.  

 Přestože s nástupem Vladimira Putina na post prezidenta nebyla bezprostředně 

spojena legislativní změna, jeho strategie zásadně změnila energetickou politiku. 

Prvotně konsolidoval energetický sektor pod státní kontrolu, čímž radikálně zvrátil 

liberální politiku z posledních dvou dekád. Aby mohl stát ovlivňovat dění v plynárenské 

sektoru bylo třeba znovunabytí většinového podílu v plynárenském gigantu Gazpromu. 

Putin proto v roce 2005 inicioval koupi 10,74 % jeho akcií skrze státem vlastněný 

Rosněftěgaz, což nadpoloviční podíl zajistilo. V rámci těchto změn stát získal kontrolu 

nad společností Gazprom, který ovládal velkou část trhu se zemním plynem. V témže 

roce vešel v platnost zákon zakazující společnostem s více než polovičním podílem 

zahraničních vlastníků usilovat o získání licencí k potencionálním nalezištím zemního 

plynu.12 Zákon z roku 2006 zaručil Gazpromu výsadní právo na vývoz plynu.13 Změna 

přišla až roce 2013, kdy prezident Putin pod tlakem ostatních domácích plynárenských 

společností navrhl zákon o uvolnění vývozu LNG z Ruska. Gazpromu tak zůstal 

monopol pouze na vývoz plynu proudícího plynovody (toho času pouze do Evropy). 

Přestože Gazprom dlouhodobě usiluje o udržení výsadního postavení na ruském území, 

jeho zájmy se doposud soustředily prvotně na distribuční infrastrukturu na ruském 

území a vývoz plynu na západ. Novatek a LUKoil, dva největší konkurenti Gazpromu, 

se soustřeďují na rozvoj nalezišť vhodných pro vývoz zkapalněného plynu, především 

                                                 
11 Michael Fredholm, The Russian Energy Strategy and Energy Policy: Pipeline Diplomacy or Mutual 

Dependence?, Conflict Studies Research Centre: Russian Series 05/41, September 2005, s. 3.  
12The Regulations on the Federal Subsoil Resources Management [online], The Federal Subsoil 

Resources Management Agency, June 17, 2004, Dostupný z: http://www.mnr.gov.ru/english/fsrma.php.  
13 „Федеральный закон Российской Федерации от 18 июля 2006 г. N 117-ФЗ“ [Federální zákon 

Ruské federace z 18. července 2006], Dostupný z: http://www.rg.ru/2006/07/20/gaz-export-dok.html. 

http://www.mnr.gov.ru/english/fsrma.php
http://www.rg.ru/2006/07/20/gaz-export-dok.html


   12 

na východní trhy. V tomto případě nepanovala velká rivalita, proto Gazprom proti 

zákonu příliš neprotestoval.  

Nový oficiální dokument přišel až s rokem 2003. Energetická strategie Ruska 

na období do roku 2020 vyzdvihuje domácí energetické zdroje jako hnací sílu 

ekonomiky a klade důraz na posílení státní kontroly například vlastnictvím transportní 

infrastruktury. V části věnované zahraniční politice se soustředí na vytvoření exportní 

strategie rozdělené mezi východ a západ s cílem dosáhnout 25% zastoupení asijských 

zemí na ruském exportu plynu. Čína je explicitně zmiňována jako klíčový partner 

na asijském trhu. Ruský přístup naopak poukazuje na snahu rozvinout spolupráci 

s dalšími asijskými zeměmi i za cenu pošramocených vztahů s Čínou.  

Nejnovější dokument vydaný pouhých šest let po první strategii - Energetická 

strategie Ruska do roku 2030 - je koncipován tak, aby navazoval na předchozí záměry, 

které ale přizpůsobovaly své cíle budoucím odhadům. Proto oddělil odhadovaný vývoj 

na trhu od vlastní strategie a stanovil konkrétní kvóty. V roce 2030 by podíl exportu 

do Asie měl tvořit až 20 % ruské produkce (pokles o 5 % oproti cílům do roku 2020). 

Protože od roku 2003 (vznik první strategie) do roku 2009 Rusko nepodniklo významné 

kroky k zajištění exportu plynu na asijský trh, bylo nutné přehodnotit původní 

optimistické odhady. Limitujícími prvky obou dokumentů jsou příliš ambiciózní záměry 

státu, které často nereflektují vývoj na trhu a neodráží reálné možnosti plnění 

vytyčených cílů. 

Vzrůstající důležitost energetiky vyzdvihuje i Strategie národní bezpečnosti 

do roku 2020 (z roku 2009), která ji přímo označuje za významný prvek národní 
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bezpečnosti. Navíc koncepce využívá termínu „soutěž o zdroje surovin“14, čímž 

ospravedlňuje zahrnutí energetiky mezi zájmy národní bezpečnosti. 

Pro jednodušší znázornění struktur zodpovědných za jednání a případná 

rozhodnutí o spolupráci se zahraničními subjekty lze aplikovat tzv. tři úrovně analýzy – 

jednotlivec, stát a členství země v mezinárodní struktuře. V případě Ruska je toto dělení 

téměř bezpředmětné, protože zájmy jednotlivce – v tomto případě plynárenských 

společností jsou vzhledem ke státní kontrole zaměnitelné se státními zájmy. Třetí 

úroveň – členství země v mezinárodní struktuře – v tomto případě také hraje 

zanedbatelnou roli, protože zde neexistuje společenství podobné OPEC, které by mělo 

vliv na formování plynárenské politiky svých členů. Jediným obdobným uskupením 

je Ruskem iniciované Fórum sdružující státy vyvážející zemní plyn, které nemá na své 

členy zásadní vliv. Druhá úroveň – stát – tedy víceméně zastupuje všechny úrovně 

a zastává zásadní roli. 

Skupina Gazprom je s potvrzenými zásobami  35,7 bilionů m3 a roční produkcí 

487 miliard m3 největší společnost zabývající se zemním plynem na světě. Přestože 

ruská vláda ve společnosti drží většinový podíl akcií, celkový počet vlastníků akcií 

přesahuje půl milionu. S čistým ziskem 15 miliard dolarů v roce 2013 a tržní 

kapitalizací přes 100 miliard dolarů je jednou z klíčových společností pro ruskou 

ekonomiku a státní rozpočet.15 Na domácím trhu zastupuje 74 % celkové ruské 

produkce. 

Dalšími společnostmi působícími v oboru plynárenství jsou například LUKoil 

(1,6 % ruské produkce v roce 2012) nebo Novatek (5,5 % ruské produkce v roce 

                                                 
14 Filip Černoch a kol., Ruské aktivity v zemích vyvážejících zkapalněný zemní plyn: Vliv na energetickou 

bezpečnost EU [online], Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, Brno: 31. 7. 2010, 

Dostupný z: http://www.mzv.cz/file/586378/IIPS_Analyza_LNG_Rusko_shrnuti.pdf.  
15 Oficiální stránky Gazpromu [online], [citováno 2014-11-22], Dostupný z: 

http://eng.gazpromquestions.ru/ a http://www.gazprom.com/investors/stock/.  

http://www.mzv.cz/file/586378/IIPS_Analyza_LNG_Rusko_shrnuti.pdf
http://eng.gazpromquestions.ru/
http://www.gazprom.com/investors/stock/
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2012).16 Zemní plyn se často objevuje jako vedlejší produkt těžby ropy, prováděné 

na území Ruska i dalšími společnostmi. Protože ale nemají přístup k přenosovým 

soustavám (ve vlastnictví Gazpromu), jsou nuceny přebytečný plyn spalovat. Nové 

možnosti otevírá až nedávná změna zákona o uvolnění vývozu pro LNG.  

Většinový státní podíl, výsadní práva získaná od státu, přítomnost osob 

spojovaných s prezidentem Putinem v představenstvu společnosti – tyto vlastnosti 

charakterizují Gazprom, navíc v dlouhodobém časovém horizontu lze jen obtížně 

rozlišit státní zájmy od zájmů společnosti. V textu jsou proto záměry a konkrétní 

počínání Gazpromu popisovány jako ruské. 

Rusko disponuje velkými zásobami zemního plynu především v oblastech, 

kterým doposud nebyla věnována dostatečná pozornost. Jejich výzkum, zahájení těžby 

a stavba infrastruktury nutné k přepravě plynu k zákazníkovi je velmi finančně náročná, 

což hraje nemalou roli v hledání obchodních partnerů, kteří by byli ochotni poskytnout 

dostatečný kapitál. Na druhou stranu je ruský energetický průmysl v rukou státu, jehož 

kroky v minulých letech zrovna nevykazovaly prvky transparentnosti a demokracie. 

Pokud se zahraničním investorům podaří navázat spolupráci s ruskými subjekty, musí 

počítat s vlivem politických zájmů.  

Ruská energetická politika bývá hodnocena zejména z pohledu evropských 

odběratelů, s nimiž Rusko spojuje vzájemná závislost distributor-odběratel. Tato 

závislost svádí k politizaci energetických strategií obou partnerů. V kontrastu k tomuto 

vztahu existuje vztah Ruska a Číny. Obě země dlouhodobě usilovaly o uzavření 

kontraktu, ale protože mezi nimi neexistuje zmiňovaná závislost, hlavní roli sehrála 

ekonomická stránka chystané dohody, konkrétně cenové podmínky.  

                                                 
16 „Country Profile: Russia”, U. S. Energy Information Administration [online], November 26, 2013.  
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K analýze vzájemných jednání o dodávkách zemního plynu je třeba se oprostit 

od zavedených stereotypů vnímání plynu jako politického nástroje ruské politiky 

a pokusit se ho vnímat jako výrobek v rukou prodejce na trhu. Ten hledá zájemce, který 

nabídne nejvíce, aniž by se pozastavoval nad vzhledem nebo vlastnostmi kupujícího.  

Není zde prostor pro analýzu všech ruských státních institucí zapojených 

do plynárenského sektoru, nicméně ve zkratce lze říci, že do procesu je zapojena řada 

regulatorních komisí a ministerstev – Ministerstvo pro energetiku, Ministerstvo 

pro ekonomický rozvoj, dále Federální a Regionální komise pro energetiku nebo 

Komise pro státní politiku na trhu s ropou (připravuje regulaci na trhu s plynem). 

Charakteristickým prvkem ruského energetického sektoru je také postavení Gazpromu. 

Nejenže na ruském území působí v roli národního šampiona, v rámci vládních nařízení 

získal i některé pravomoci ministerské úrovně – například výsadní právo jednat se 

zahraničními investory.  

V roce 2007 zahájilo Ministerstvo pro průmysl a energetiku tzv. Eastern Gas 

Program. Federální vláda stanovila Gazprom hlavním koordinátorem projektu, jež si 

stanovil cíl rozvinout těžbu a distribuci plynu ve východní části Sibiře. Stimulem byl 

předpokládaný zisk z vývozu plynu do asijských zemí, domácí poptávka je totiž v této 

části země nízká. Podle oficiálních odhadů může východní část Ruska disponovat 

až 52,4 biliony m3 plynu pod povrchem země a 14,9 bilionu m3 v oblasti 

kontinentálního šelfu. Doposud ale bylo využíváno zhruba 7 % těžební kapacity.17 

Eastern Gas Program na jedné straně umožnil Gazpromu uzavírat smlouvy se 

správními oblastmi bohatými na zásoby plynu na východě země v rámci vládního 

programu na socioekonomický rozvoj. Nicméně na straně druhé jej nemotivoval dál 

                                                 
17 „Eastern Gas Program: Potential of Far East and Eastern Siberia“[online], Gazprom, [cit. 2014-12-02].  

Dostupný z: http://www.gazprom.com/about/production/projects/east-program/.  

http://www.gazprom.com/about/production/projects/east-program/
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do oblasti investovat. Obrat nastává až se vstupem Gazpromu na asijský trh a nalezením 

partnerů, kteří jsou ochotni poskytnout kapitál.  

Důvodem omezené účasti čínských investorů na ruských projektech je státní 

kontrola strategických sektorů, mezi něž patří také energetika. Zahraničním investorům 

buď není povoleno se angažovat v tomto odvětví, nebo čelí překážkám. Jako odrazující 

případ pro čínské partnery zafungovala aféra kolem společnosti Jukos, s níž Čína 

uzavřela smlouvu o stavbě ropovodu. V podmínkách smlouvy stálo, že stavba bude 

dokončena do tří let s konečnou kapacitou 20-30 milionů tun ropy. Šéf Jukosu Michail 

Chodorkovský byl brzy nato zatčen a společnost se rozpadla. Nicméně Rusko začalo 

jednat o stavbě ropovodu také s Japonskem. Protože nakonec poskytlo větší kapitál než 

Čína, Rusko se rozhodlo původně plánovaný projekt „obměnit“ a vést do Japonska 

(do Číny nakonec proudí ropa také, ale s pětiletým zpožděním a v nižších objemech). 

K usnadnění chaotických vyjednávání na mnoha úrovních prezident sestavil 

v červnu 2012 Komisi pro strategický rozvoj sektoru energie a pohonných hmot 

a bezpečnost životního prostředí složenou z vrcholných představitelů velkých ruských 

energetických společností. Výsledky jejího fungování nejsou veřejnosti známě, nicméně 

její vznik naznačil, že prezident si je vědom potřeby sjednotit zájmy subjektů 

na různých úrovních. 

 

2.2 Čínský energetický sektor  

Zemní plyn v roce 1978 tvořil 2,9 % energetické produkce, v roce 2012 ale 

zastupoval pouhých 4,3 %.18 Podíl na spotřebě podléhá trendu pomalého nárůstu – 

z 3,2 % v roce 1978 na 5,2 % v roce 2012, přičemž celková spotřeba energie v daném 

                                                 
18 „China Statistical Yearbook  2013“ [online], National Bureau of Statistics of China [cit. 2014-11-23], 

Dostupný z: http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2013/indexeh.htm.  

http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2013/indexeh.htm
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období narostla šestinásobně.19 Trend nárůstu spotřeby plynu je spojen se zlepšením 

jeho dostupnosti rozšiřováním nutné infrastruktury a postupným přibližováním 

cenových hladin plynu a uhlí.  

V roce 2006 vydal Institut pro výzkum v oblasti energetiky čínské národní 

rozvojové a reformní komise predikci, podle níž bude nutné dovážet 50-80 miliard m3 

plynu ročně v časovém období 2010-2020.20 O rok později Čína poprvé v historii 

nedokázala pokrýt spotřebu zemního plynu z vlastních zdrojů. Ve sledovaném roce bylo 

vyprodukováno 69,2 miliard m3, zatímco spotřeba činila 69,5 miliard m3 plynu.21 

Otázkou zůstává, jak se vyvine čínská poptávka po zemním plynu v budoucnu. 

Nepochybně bude stoupat. Jakým tempem, to záleží na kombinaci mnoha faktorů – 

dostupnosti a ceny uhlí, vlastních zdrojů plynu, prosazované energetické strategie 

a dostupné nabídky.  

Uhlí je na jedné straně jednoduše dostupné a levnější než plyn, na straně druhé 

Čína propaguje využití ekologicky šetrnějších zdrojů energie. Dvanáctá čínská pětiletka 

(2011 – 2015) proto plánuje navýšit podíl plynu na energetickém mixu na 8 %.22 

Nejvýraznějším důvodem je závažné znečištění životního prostředí, konkrétně ovzduší, 

několikanásobně převyšující hodnoty ve vyspělých zemích. 

Vlastní energetická produkce konvenčního plynu spíše stagnuje, ale 

ze současných průzkumů vyplynulo, že Čína disponuje obrovskými zásobami plynu 

sorbovaného v uhelných slojích (coal-bed methane) a v některých oblastech i plynu 

břidličného. Dvanáctá pětiletka mimo jiné stanovila ambiciózní cíle pro produkci 

nekonvenčního plynu. V roce 2015 plánuje vytěžit 31 miliard m3.  

                                                 
19  Tamtéž. 
20 Peter Ferdinand, Sunset, Sunrise: China and Russia Construct a New Relationship [online], 

International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), Vol. 83, No. 5, September 2007.  
21 Nobuyuki Higashi, Natural Gas in China Market Evolution and Strategy [online], IEA Working Paper 

Series: June 2009, Dostupný z: 

http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/nat_gas_china.pdf. 

http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/nat_gas_china.pdf
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Domácí čínská produkce plynu v roce 2012 dosáhla 107 miliard m3. Nicméně, 

západní regiony země stále disponují nevyužitým potenciálem. Výsledky studie China‘s 

National Petroleum Assessment z roku 2011 uvádí, že celkový dostupný objem zásob 

plynu na čínském území dosahuje 54,6 trilionů m3, z čehož 33,8 trilionů tvoří zásoby 

vytěžitelné.23 To představuje výrazný nárůst od roku 2007, ve kterém byly celkové 

zásoby odhadnuty na 35 trilionů m3.24 Na první pohled se zdá, že s novými nalezišti 

paralelně poroste i produkce, při hlubších analýzách však byla zjištěna nízká kvalita 

plynu na některých místech a nevhodnost jeho těžby. Kolik plynu vlastně Čína 

potřebuje, tak zůstává otázkou. Různé studie přináší velmi rozdílné závěry.  

V roce 2005 odhadovalo Energetické výzkumné centrum25, že spotřeba plynu 

v roce 2020 bude činit 250 miliard m3, o pět let později oficiální čínské zdroje26 

navýšily odhady na 300 miliard m3 plynu. „Spotřeba zemního plynu poroste 

z 130,7 miliard m3 v minulém roce (2011) na 200 miliard m3 do roku 2020 a až 

550 miliard m3 do roku 2030“ řekl president CNPC v roce 2012.27 Studie Credit 

Suisse28 z letošního roku se přiklání k pravděpodobné spotřebě až 420 miliard m3 v roce 

2020, s přihlédnutím k lepší dostupnosti zemního plynu na zahraničních trzích.  

 

                                                                                                                                               
22 English translation of China's 12th Five-Year Plan 2011-2015 [online], Dostupný z: 

http://www.britishchamber.cn/content/chinas-twelfth-five-year-plan-2011-2015-full-english-version.  
23 „China Looks Ahead to a Robust Natural Gas Endowment“ [online], Oil and Gas Journal, January 14, 

2014, Dostupný z: http://www.ogj.com/articles/print/volume-112/issue-9/exploration-development/china-

looks-ahead-to-a-robust-natural-gas-endowment.html. 
24 Tamtéž.  
25 Nobuyuki Higashi, Natural Gas in China Market Evolution and Strategy [online], IEA Working Paper 

Series: June 2009, Dostupný z: 

http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/nat_gas_china.pdf.  
26 Linda Jacobson et col., China´s Energy and Security Relations With Russia: Hopes, Frustrations and 

Uncertainties, SIPRI Policy Paper 29: October 2011, s. 23. 
27 „China: Natural gas consumption to rise from 130 bcm in 2011 to 550 bcm by 2030, says CNPC chief“ 

[online], EnergyAsia.com, June 25, 2012, Dostupný z: http://energyasia.com/public-stories/china-natural-

gas-consumption-to-rise-from-130-bcm-in-2011-to-550-bcm-by-2030-says-cnpc-chief/.  
28 „China Gas Sector“ [online], Credit Suisse, Asia Pacific/China: Equity Research Oil & Gas: May 19, 

2014, s. 3, Dostupný z: https://doc.research-and-

analytics.csfb.com/docView?language=ENG&source=ulg&format=PDF&document_id=1033167371&se

rialid=OdYbKF9W1z%2Bi%2Bn7E9QiPN4EdGFSrtj8gN7tdN1ZRezE%3D. 

http://www.britishchamber.cn/content/chinas-twelfth-five-year-plan-2011-2015-full-english-version
http://www.ogj.com/articles/print/volume-112/issue-9/exploration-development/china-looks-ahead-to-a-robust-natural-gas-endowment.html
http://www.ogj.com/articles/print/volume-112/issue-9/exploration-development/china-looks-ahead-to-a-robust-natural-gas-endowment.html
http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/nat_gas_china.pdf
http://energyasia.com/public-stories/china-natural-gas-consumption-to-rise-from-130-bcm-in-2011-to-550-bcm-by-2030-says-cnpc-chief/
http://energyasia.com/public-stories/china-natural-gas-consumption-to-rise-from-130-bcm-in-2011-to-550-bcm-by-2030-says-cnpc-chief/
https://doc.research-and-analytics.csfb.com/docView?language=ENG&source=ulg&format=PDF&document_id=1033167371&serialid=OdYbKF9W1z%2Bi%2Bn7E9QiPN4EdGFSrtj8gN7tdN1ZRezE%3D
https://doc.research-and-analytics.csfb.com/docView?language=ENG&source=ulg&format=PDF&document_id=1033167371&serialid=OdYbKF9W1z%2Bi%2Bn7E9QiPN4EdGFSrtj8gN7tdN1ZRezE%3D
https://doc.research-and-analytics.csfb.com/docView?language=ENG&source=ulg&format=PDF&document_id=1033167371&serialid=OdYbKF9W1z%2Bi%2Bn7E9QiPN4EdGFSrtj8gN7tdN1ZRezE%3D
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 Čínská energetická strategie je součástí pětiletého plánu a deklaruje zcela jasné 

cíle: zvýšit kapacitu dovozu; diverzifikovat přepravní cesty; zvýšit odběr plynu a ropy 

z Ruska; rozvíjet vzájemné energetické vztahy; podílet se na projektech s velkými 

rezervami surovin; a pokračovat ve výstavbě ropovodů a plynovodů.29 Číně se doposud 

dařilo plnit strategii ve všech ohledech. 

Charakteristickým rysem čínského energetického sektoru je nejasné rozdělení 

pravomocí mezi politickými elitami, různými ministerstvy, pracovními skupinami 

a státními ropnými (plynárenskými) společnostmi.30 V Číně neexistuje vládní instituce, 

která by měla na starost energetickou problematiku. Poslední řada reforem z roku 2008 

si kladla za cíl sjednotit orgány energetického sektoru a zjednodušit agendu na státní 

úrovni. Restrukturalizace sice proběhla, ale v praxi je stále energetická problematika 

roztříštěna mezi jednotlivé úřady a komise. Důležitá rozhodnutí jsou schvalována 

vládou nebo úzkým vedením Komunistické strany Číny. Na rozdíl od Ruska, „jsou 

čínské národní ropné (plynárenské) společnosti do značné míry autonomními entitami, 

jejichž zájmy nemusejí být vždy zcela komplementární se záměry vlády a mohou mít 

citelný vliv na formulaci energetické politiky v zahraničí“.31 

 

3. Vzájemné vztahy 

Všeobecně, vzájemné vztahy nejsou ukázkou dlouhodobého a pevného 

přátelství, k jakému se hlásila heslem „Rusko a Čína jsou bratři navždy“ óda na čínsko-

                                                 
29 English translation of China's 12th Five-Year Plan 2011-2015 [online]. Dostupný z: 

http://www.britishchamber.cn/content/chinas-twelfth-five-year-plan-2011-2015-full-english-version. 
30 Detailnějšímu rozboru vládních institucí zapojených do sektoru energetiky se věnuje Energetická 

bezpečnost asijských zemí a Ruské federace, s. 38.  
31 Hedvika Koďousková, Rusko-čínské vztahy na pozadí energetické bezpečnosti v Hedvika Koďousková, 

Petra Kuchyňková, Anna Leschenko, Energetická bezpečnost asijských zemí a Ruské federace, 1. vyd. 

Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 53. 

http://www.britishchamber.cn/content/chinas-twelfth-five-year-plan-2011-2015-full-english-version
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sovětské přátelství z roku 1950.32 V následujících čtyřiceti letech téměř nelze 

o přátelských vztazích hovořit.  

Po období vzájemné nedůvěry spojené se studenou válkou nastalo pomalé 

zlepšování vztahů. Slavnostně bylo zpečetěno v roce 2001 podpisem čínsko-ruské 

Smlouvy o přátelství, spolupráci a dobrém sousedství.33 Zaměříme-li se však 

na dlouhodobý vývoj vztahů v energetické oblasti, vše nasvědčuje tomu, že partnerství 

je založeno na racionálním a ekonomickém smýšlení s cílem získat co nejvíce za co 

možná nejvýhodnějších podmínek. S názorem, podle něhož ideologická nebo politická 

blízkost hraje ve vztahu těchto zemí zanedbatelnou roli, se ztotožňuje i Bobo Lo.34  Tím 

se vysvětlují dlouhá jednání s množstvím změn, doplňujících formulí a podmínek 

vedená vesměs na mezivládní úrovni (nebo soukromými subjekty v souladu se státem 

stanovenou strategií).     

Energetické vztahy mezi oběma zeměmi po roce 1990 prošly několika fázemi. 

Podle Philipa Adrews-Speeda a Rolanda Dannreuthera je lze rozdělit na tři období 

(i) prvotní optimismus a očekávání; (ii) zklamání a vzájemná nedůvěra; 

(iii) pragmatické a realistické utvrzování vztahů.35 Tyto změny víceméně reflektovaly 

dění na ruské straně, která opakovaně brzdila vzájemnou spolupráci. V některých 

případech dokonce stát využíval praktiky nekorespondující s dřívějšími dohodami. 

                                                 
32 Elizabeth Wishnick, Asian Survey [online], University of California, Berkeley: September/October 

2001, vol. 41, No. 5, s. 797, Dostupný z: http://202.120.43.103/downloads2/0ab51e2a-2faa-4a07-a7ce-

c1d507f7706e.pdf.  
33 „Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и 

Китайской Народной Республикой“ [Smlouva o dobrém sousedství, přátelství a spolupráci mezi 

Ruskem a Čínou], 17. 8. 2001, Dostupný z: http://www.rg.ru/2009/03/20/russia-kitai-dok.html. 
34 Bobo Lo, Ten Things Everyone Should Know About the Sino-Russian Relationship [online], Centre for 

European Reform, December 2008, Dostupný z: http://www.cer.org.uk/publications/archive/policy-

brief/2008/ten-things-everyone-should-know-about-sino-russian-relationsh.  
35 Philip Andrews-Speed and Roland Dannreuther, China, Oil and Global Politics, Routledge, 2011, s. 

118.  

http://202.120.43.103/downloads2/0ab51e2a-2faa-4a07-a7ce-c1d507f7706e.pdf
http://202.120.43.103/downloads2/0ab51e2a-2faa-4a07-a7ce-c1d507f7706e.pdf
http://www.rg.ru/2009/03/20/russia-kitai-dok.html
http://www.cer.org.uk/publications/archive/policy-brief/2008/ten-things-everyone-should-know-about-sino-russian-relationsh
http://www.cer.org.uk/publications/archive/policy-brief/2008/ten-things-everyone-should-know-about-sino-russian-relationsh
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Koďousková tvrdí, že vývoj vzájemných vztahů na pozadí energetické 

bezpečnosti neměl vliv na čínskou energetickou diplomacii vůči Rusku.36 Navzdory 

zániku původních dohod o spolupráci na sibiřských projektech pokračoval proces 

setkávání na vrcholné politické úrovni, aby připravil půdu pro jednání mezi čínskými 

a ruskými národními společnostmi. Čínské zklamání spíš vedlo ke snaze neupínat se 

na ruské dodávky a hledat jiné možnosti diverzifikace dodavatelů. Podle Karáskové 

partnery spojuje „realistický a pragmatický pohled na mezinárodní politiku 

s akceptováním ekonomických zájmů“.37 

 

3.1 Vzájemná jednání v období před rokem 2000 

Počátky energetické spolupráce mezi Ruskem a Čínou sahají do poloviny 90. let, 

kdy se čínská CNPC začala zajímat o plynové pole Kovykta v oblasti Irkutsk. V roce 

1995 se ruské RUSSIA Petroleum (RP)38, v té době držitel licence pro tuto oblast, 

a čínské CNPC dohodli na studii zkoumající případné možnosti rozvoje a transportu 

plynu do Číny.39 Ta však proběhla až v roce 2002. 

O dodávky plynu se brzy začal zajímat i plynárenský gigant Gazprom. Jeho 

zájem o nové trhy byl poprvé oficiálně prezentován na počátku roku 1997, kdy 

viceprezident Vjachirev oznámil záměr proniknout na asijský trh se zemním plynem.40 

Zdálo se, že se jedná o strategickou spolupráci s vládními složkami, protože o pár 

měsíců později ruský premiér Viktor Černomyrdin při návštěvě Pekingu podepsal 

                                                 
36 Hedvika Koďousková, Rusko-čínské vztahy na pozadí energetické bezpečnosti v Hedvika Koďousková, 

Petra Kuchyňková, Anna Leschenko,  Energetická bezpečnost asijských zemí a Ruské federace, 1. vyd. 

Brno: Masarykova univerzita, 2012, 19.   
37 Ivana Karásková a kol., Rusko-čínské vztahy a EU: potenciál spolupráce a konfliktu, Praha: 

Matfyzpress 2011.  
38 RUSSIA Petroleum bylo v té době držitelem licence, později v něm většinový podíl získala ruská 

společnost Sidanko. 
39 Motomura Masumi, The Russian Energy Outlook and Its Influence on East Asia, Acta Slavica Iaponica, 

Tomus 25, s. 78.  



   22 

mezivládní dohodu o spolupráci v plynárenském sektoru. Nicméně, bližší informace 

zveřejněny nebyly.41 Paralelně probíhala také pětistranná mezivládní jednání obou zemí 

společně s Mongolskem, Japonskem a Koreou s výslednou dohodou o podílu na studii 

o vhodnosti těžby plynu v oblasti Kovykta.42 

Nová vláda, v čele s premiérem Primakovem (1998-1999), se pokoušela pomoci 

ruským subjektům, jednajícím o dodávkách plynu do Číny několika způsoby. 

Premiérem iniciovaná Čínsko-ruská energetická komise měla nejprve zjednodušit 

administrativní záležitosti a umožnit rychlá jednání na mezivládní úrovni. Později, 

zatímco CNPC, BP43 a Sidanko začaly zpracovávat návrhy přepravních tras, do procesu 

vyjednávání se zapojili i vládní představitelé. Primakov jednal ve Švýcarsku s BP 

a ministr Sergej Generalov vyjádřil podporu s ujištěním, že „projekt bude 

implementován na mezivládní úrovni za jakýchkoli podmínek“.44 Nicméně o pár měsíců 

později přišel pád Primakovovy vlády a šéf Gazpromu Rem Vjachirev prohlásil, že 

„situace na východě Sibiře ještě není vhodná k uskutečnění projektů výstavby 

přenosové soustavy do Asie“.45  

Všeobecně, v době před nástupem Vladimira Putina na post prezidenta, 

Gazprom ne vždy nejednal v souladu s oficiální ruskou energetickou politikou. V roce 

1997 nejprve přislíbil podporu společnému rusko-čínskému projektu v Kovyktě, později 

jej ale zkomplikoval svým nezájmem a neochotou komunikovat s čínskou stranou. 

V roce 1999 pak Číně nabídnul dodávky plynu ze západní Sibiře. Tento návrh byl 

                                                                                                                                               
40 Jae-Yong Choi and Keun-Wook Paik, „Pipeline Gas Trade Between Asian Russia, Northeast Asia Gets 

Fresh Look“, Oil and Gas Journal, August 18, 1997.  
41 Francesco Lao Xi Sisci, „Preparing for a ‘multi-polar’ future“, Asia Times, June 27, 1997.  
42 Rusko bylo zastoupeno Ministerstvem pro paliva a energie a společností Sidanko. Čínu zastupovala 

Chinese National Corporation a CNOOC.  
43 BP se do procesu zapojila v roce 1997 odkoupením 10% podílu Sidanko.  
44 Nodari Simonia, The Energy Dimension in Russian Global Strategy: Russian Energy Policy in East 

Siberia and the Far East, The James A. Baker III Institute for Public Policy, Rice University, October, 

2004, s. 6.  
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v rozporu s, do té doby, preferovanou vládní strategií na přilákání asijských investorů 

na východní Sibiř. Čínský premiér nakonec na tuto změnu nereagoval, upřednostnil 

nabídku RP a svým podpisem potvrdil ujednání CNPC a RP o pokračující spolupráci 

na projektu Kovykta.46  

 

3.2 Vzájemná jednání v období mezi lety 2000 a 2014 

Nový impuls dostaly rusko-čínské vztahy s nástupem prezidenta Vladimira 

Putina na post prezidenta v roce 2000. Již po několika měsících v úřadu uskutečnil 

zahraniční cestu do Číny, aby podepsal Dohodu o pokračující spolupráci v energetické 

oblasti.  

Nejen, že se energetická politika dostala mezi přední ruské zájmy, snahu 

o vniknutí na asijský trh urychlily i zhoršující se vztahy mezi Ruskem a západními 

zeměmi. V dubnu 2000 Putin varoval: „pokud nám Západ vyhrožuje a zastrašuje nás 

sankcemi, ve skutečnosti nás to vede k obratu na Východ“.47  

Gazprom brzy po podpisu rusko-čínské dohody o spolupráci v energetické 

oblasti získal pozvání k účasti na výstavbě čínského plynovodu West-East. V projektu 

vytvořil konsorcium se společností Shell a společně získali podíl 45 %. Zbylých 55 % 

měla ve vlastnictví čínská dceřiná společnost CNPC, PetroChina.48 Optimismus 

a vzájemná očekávání v té době narůstaly. Když ale v roce 2004 ze spolupráce sešlo, 

                                                                                                                                               
45 Vedomosti, October 8, 1999 in Nodari Simonia, The Energy Dimension in Russian Global Strategy: 

Russian Energy Policy in East Siberia and he Far East, The James A. Baker III Institute for Public 

Policy, Rice University, October, 2004. 
46 Nodari Simonia, The Energy Dimension in Russian Global Strategy: Russian Energy Policy in East 

Siberia and the Far East, The James A. Baker III Institute for Public Policy, Rice University, October, 

2004, s. 7. 
47 Mark A. Smith, Current Russo-Chinese Relations, Conflict Studies Research Centre, January 2003, s. 

2, v Alexander Larin, „Russia’s Chinese policy under President Vladimir Putin”, Far Eastern Affairs, no. 

3, 2001. 
48 Tamtéž, s. 11. 
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protože Čína ukončila vyjednávání se všemi zahraničními investory, Gazprom vzápětí 

prohlásil, že plyn z Kovykty zatím do Číny ani Koreji proudit nebude.49 

Při návštěvě Číny ruský premiér Mikhail Kasyanov v prosinci 2000 prohlásil, že 

probíhají jednání o možnostech výstavby dvou plynovodů. První by mohl spojit plynové 

pole Kovykta v Irkutském regionu s Čínou a dále Jižní Koreou, druhý záměr počítal 

s propojením západní Sibiře s ekonomicky rozvinutými provinciemi na čínském 

východě.50  

Stoupající význam energetických vztahů dokládá i fakt, že energetika tvoří jeden 

z pěti pilířů vzájemné spolupráce51 ukotvené v článku 16 Smlouvy o přátelství, 

spolupráci a dobrém sousedství z roku 2001.52 Strany se zavázaly k pravidelným 

setkáním na vyšší i nižší úrovni podle předem stanoveného mechanismu (článek 10). 

Dokument je primárně zaměřen na ekonomickou spolupráci a není založen 

na ideologických myšlenkách.  

S personálními změnami po roce 2000 se politika Gazpromu začala brzy 

ztotožňovat s vládními záměry. Významné pozice v představenstvu obsadili tehdy téměř 

neznámé osobnosti Dmitrij Medveděv a Alexej Miller, oba s vazbou na prezidenta 

Putina.53  

Obě mocnosti, společně s dalšími státy založily v roce 2001 Šanghajskou 

organizaci pro spolupráci. Ta navzdory svému primárnímu zaměření na bezpečnost, 

nabízí vhodný rámec pro jednání i o energetice. Rusko se již delší dobu snaží v rámci 

                                                 
49 Keun-Wook Paik, 2006 Sino-Russian Oil and Gas Agreement and the implications [online], KEEI 

Seminar, Seoul: April 27, 2006, Dostupný z: 

http://www.keei.re.kr/keei/download/seminar/060427/DI060427_b02.pdf.  
50 Mark A. Smith, Russia and the Far Abroad 2000, Camberley Conflict Studies Research Centre, 

December 2000. 
51 Další pilíře zahrnují: společné kroky k balancování americké hegemonie, vytyčení vzájemné hranice, 

obchod se zbraněmi a boj proti militantnímu islámu ve střední Asii.  
52 „Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и 

Китайской Народной Республикой“ [Smlouva o dobrém sousedství, přátelství a spolupráci mezi 

Ruskem a Čínou], 17. 8. 2001, Dostupný z: http://www.rg.ru/2009/03/20/russia-kitai-dok.html. 

http://www.keei.re.kr/keei/download/seminar/060427/DI060427_b02.pdf
http://www.rg.ru/2009/03/20/russia-kitai-dok.html
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organizace vytvořit speciální skupinu pro energetické záležitosti, nicméně tyto snahy se 

nepodařilo realizovat a energetika zůstává záležitostí bilaterálních jednání.  

V červenci 2002 vláda nařídila Ministerstvu pro energetiku zpracovat 

ve spolupráci s Gazpromem plán na export zemního plynu na asijský trh.54 Zároveň 

určila Gazprom jako koordinátora projektu, čímž způsobila zmatek pro zahraniční 

investory. Zástupci CNPC tak najednou nevěděli, do čí kompetence spadá připravovaný 

projekt v Kovyktě. RP disponovalo licencí a Gazprom byl k vyjednávání 

se zahraničními partnery oficiálně pověřen státem. 

Gazprom a jeho čínští partneři Čínská národní ropná společnost (CNOOC) 

a PetroChina55 spolupracovali intenzivněji na projektech na čínském území od roku 

2002. Hlavní cíle spolupráce byly následující: (i) účast na výstavbě čínského plynovodu 

West-East; (ii) vypracování projektu na rozvoj plynového pole Kela-2; a (iii) sladění 

technickoekonomických specifik nutných k vytvoření podzemního uložiště plynu 

na severovýchodě země.56 Nabídka partnerství s další čínskou společností na sebe 

nenechala dlouho čekat. 

Gazprom a CNPC podepsali první dokument o spolupráci 14. října 2004. 

Současně vznikla společná komise pro koordinaci a společná pracovní skupina, 

zodpovědné za dohled nad implementací této dohody. 

Během „roku Ruska“ v Číně (2006) prezident Putin navštívil Peking, aby se 

zúčastnil slavnostního podpisu Memoranda o porozumění mezi CNPC a Gazpromem. 

Ti se dohodli na stavbě východního plynovodu z Tajšetu v Altajské republice 

do provincie Sin-ťiang a zároveň potvrdili plány na vybudování západní cesty – 

                                                                                                                                               
53 Viktor Nadejda Makarova, Gazprom: Gas Giant Under Strain, January 2008, Dostupný z: http://iis-

db.stanford.edu/pubs/22090/WP71,_Nadja_Victor,_Gazprom,_13Jan08.pdf.  
54 Keun-Wook Paik, 2006 Sino-Russian Oil and Gas Agreement and the implications [online], KEEI 

Seminar, Seoul: April 27, 2006, Dostupný z: 

http://www.keei.re.kr/keei/download/seminar/060427/DI060427_b02.pdf.  
55 PetroChina je dceřinou společností CNPC.  

http://iis-db.stanford.edu/pubs/22090/WP71,_Nadja_Victor,_Gazprom,_13Jan08.pdf
http://iis-db.stanford.edu/pubs/22090/WP71,_Nadja_Victor,_Gazprom,_13Jan08.pdf
http://www.keei.re.kr/keei/download/seminar/060427/DI060427_b02.pdf
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spojující ostrov Sachalin s čínskými severovýchodními hospodářskými centry. Dle 

dohody mělo Rusko dodávat 38 miliard m3 západní cestou a 30 miliard m3 ročně 

východním plynovodem.57 

V únoru 2007 Vladimir Putin prohlásil „plánujeme urychlit výstavbu systému 

plynovodů58 směrem k Tichému oceánu s cílem vstoupit na asijský trh. Nevidím nic 

špatného na evropských snahách o diverzifikaci energetické politiky. Nebojíme se, 

protože i my diverzifikujeme naše přepravní trasy k různým zákazníkům a trhům. 

Samozřejmě, že se nás tím pokouší trochu zastrašit…“.59 V rámci rozhovoru padla 

zmínka o myšlence vzniku skupiny států exportujících plynu podobné OPEC.60  

Snaha o udržení státní kontroly nad energetickým sektorem poznamenala také 

strategii pro rozvoj východu země. Koordinátorem Jednotného programu na plynofikaci 

ruského dálného východu se stal Gazprom.61 Od rozšíření působnosti společnosti si 

vláda slibovala aktivní přístup k diverzifikaci odběratelů. Gazprom je však primárně 

zaměřen na vývoz plynu na evropské trhy a navázání bližší spolupráce s asijskými 

partnery nevěnoval zásadní pozornost. Navzdory dohodě o spolupráci s Čínou se 

plánované projekty neustále odsouvaly na pozdější datum nebo byly řešeny „zvláštními 

praktikami“ jako v případě společnosti RP a plynového pole Kovykta.62  

                                                                                                                                               
56 Mark A. Smith, Current Russo-Chinese Relations, Conflict Studies Research Centre, January 2003, s. 

10. 
57 Yue, X., Wu, H. and Xu, S., „Russia’s natural gas pipeline plan and implications for China’s natural 

gas import“, Shiyou Guihua Sheji, vol. 21, no. 3, 2010, s. 10 in Linda Jakobson et col. China´s Energy 

and Security Relations With Russia: Hopes, Frustrations and Uncertainties, SIPRI Policy Paper 29. 

October 2011.  
58 V anglickém textu se objevuje výraz pipeline system, který přesně nespecifikuje, zda se jedná o 

ropovody či plynovody, z kontextu ale vyplývá, že hovoří o výstavbě plynovodů.  
59 „Transcript of Press Conference with the Russian and Foreign Media“ [online], Moscow: February 1, 

2007, Dostupný z: 

http://archive.kremlin.ru/eng/speeches/2007/02/01/1309_type82915type82917_117600.shtml.  
60 Od roku 2001 existovalo Fórum sdružující státy vyvážející zemní plyn, nicméně až rokem 2008 byla 

ustavena členská a organizační struktura a Fórum začalo pracovat jako mezivládní organizace.  
61 Hedvika Koďousková, Petra Kuchyňková, Anna Leschenko, Energetická bezpečnost asijských zemí a 

Ruské federace, 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 49. 
62 Viz dále.  

http://archive.kremlin.ru/eng/speeches/2007/02/01/1309_type82915type82917_117600.shtml
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Velkou zkouškou byla pro Rusko finanční krize. Ruským energetickým firmám 

výrazně klesly zisky v závislosti na poklesu evropské poptávky. Druhotným jevem byl 

také nedostatek volného kapitálu, který byl například Gazprom zvyklý získávat z bank 

se sídlem v recesí nejvíce postižených zemí. V období, kdy se tyto banky nacházely 

na pokraji bankrotu, přišla smělá finanční nabídka půjček od čínské EXIM banky. Tento 

návrh položil pevný základ pro stavbu ruského ropovodu do Číny a především prokázal 

čínskou schopnost nabídnout kapitál i v období krize. 

Rok 2009 byl z hlediska pokračujících jednání velmi úspěšný. Na začátku léta 

se představitelé vlád obou zemí sešli k podpisu Memoranda o spolupráci v sektoru 

plynárenství. Na podzim byla podepsaná rámcová dohoda mezi Gazpromem a CNPC 

a v prosinci se zástupci dohodli na základních podmínkách ruských dodávek do Číny.  

V roce 2010 podepsal Alexej Miller a prezident CNPC Ťiang Ťie-min rozšířené 

podmínky dohody o dodávkách plynu do Číny (součást Medveděvovy návštěvy 

Pekingu). Dokument vymezuje zásadní komerční parametry budoucích dodávek jako je 

objem či časový rámec pro zprovoznění západní trasy, take-or-pay doložku, scénář 

nárůstu vyváženého objemu plynu a garantované ceny. Tento dokument má povahu 

závazné dohody.63 Podpis konečné exportní dohody byl očekáván na rok 2011 s prvními 

dodávkami počínaje rokem 2015.   

V březnu 2011 Gazprom vlivem externích faktorů zaznamenal jedno 

z nejúspěšnějších období po skončení finanční krize. Nejprve se mu v dražbě 

po zkrachovalé RP podařilo získat plynová pole Kovykta. Licenci na těžbu získal 

Gazprom v oblasti, o kterou usiloval dlouhou dobu a která disponuje celkovou 

                                                 
63 „Gazprom and CNPC sign Extended Major Terms of Gas Supply from Russia to China“ [online], 

Gazprom news, September 2010, Dostupný z: 

http://www.gazprom.com/press/news/2010/september/article103507/?from=rss.  

http://www.gazprom.com/press/news/2010/september/article103507/?from=rss
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kapacitou (zahrnuje i zásoby kategorie C2) 1,5 bilionu m3 plynu a bohatými nalezišti 

helia.64  

Ve stejném měsíci havárie jaderné elektrárny v japonské Fukušimě náhle otřásla 

energetickým trhem. Některé evropské státy se v obavě ze scénáře, při němž přírodní 

katastrofa zapříčiní havárii jaderné elektrárny, rozhodly tento druh výroby energie 

omezit. Také největší evropský dovozce ruského plynu – Německo ve stínu událostí 

urychlilo dlouhodobý proces přechodu z jaderné energie na jiné druhy energií. Ruský 

plyn se opět stal v Evropě populárním. Z pohledu některých zemí přináší závislost 

na dodávkách plynu menší riziko než energie z jádra. Katastrofa v Japonsku 

v konečném důsledku zlepšila vyjednávací pozici Gazpromu na evropském trhu, 

potažmo na trhu asijském.  

V červnu 2011 na ředitelství Gazpromu pokračovala jednání s čínskou stranou. 

Ústupek CNPC navýšit základní cenu z 225 na 250 dolarů (tuto cenu v té době platila 

Čína i za LNG) Gazprom odmítl. Nereagoval ani na čínskou nabídku půjčky na stavbu 

potřebné infrastruktury a zároveň zamítnul CNPC možnost podílet se na vývoji 

upstream technologií na ruském území. Tento postup je totiž zakázán ruským 

federálním zákonem.65 

Při dalším kole vyjednávání v červnu 2012 podle ruského ministra pro 

energetiku Alexandra Novaka, Gazprom po Číně požadoval předběžnou platbu ve výši 

40 % nákladů na stavbu plynovodu.66 K dohodě ale nedošlo, protože byly představy 

o ceně za dodaný m3 příliš vzdálené. Gazprom se s CNPC dohodl pouze na tom, že 

ruská společnost vyšle své experty do oblasti, v nichž CNPC zkoumá možnosti těžby 

břidličného plynu. 

                                                 
64 „Gazprom acquires subsurface use license for Kovykta field“ [online], Gazprom news, October 7, 2011, 

Dostupný z: http://www.gazprom.com/press/news/2011/october/article120291/.  
65 „No Sino-Russian Consensus on Gas Price“, China Chemical Reporter, July 21, 2011.  

http://www.gazprom.com/press/news/2011/october/article120291/
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Obrat přišel na podzim, kdy prezident Putin oficiálně oslovil Gazprom, aby 

zahájil práce na projektu Síla Sibiře – nového plynovodu do Číny.67 V září 2013 byla 

za přítomnosti obou prezidentů podepsána dohoda, v níž byly deklarovány platby, take-

or-pay doložka, dodávaný objem a počátek dodávek. Cena zůstala posledním, stěžejním 

bodem k projednání před podpisem finální dohody. Čínští vyjednavači požadovali slevu 

asi 30 % oproti ruským cenám pro Evropu, aby druhá největší ekonomika mohla udržet 

svou konkurenceschopnost.68  

 21. května 2014 byla podepsána finální dohoda, podle níž bude Rusko 

po dobu příštích třiceti let dodávat do Číny 38 miliard m3 ročně. Zároveň byla 

dojednána stavba plynovou Síla Sibiře (tzv. západní cesta), která na ruském území 

povede plynovod ve dvou fázích: (1) spojí oblast Jakutsko (plynová pole Kovykta a 

Čajanda), Chabarovsk a Vladivostok (v délce asi 3 200 km) s odbočkou do Číny 

z Blagověščensku; (2) povede z Irkutsku do oblasti Jakutska (asi 800 km), viz 

Příloha č. 1.  

 

3.3 Stěžejní body ve vzájemných jednáních 

 Získat bližší informace o konkrétních sporných bodech, které byly na pořadu 

rusko-čínských jednání, je pro nezúčastněného pozorovatele téměř nemožné. Nicméně 

v průběhu let vykrystalizovala tři hlavní konfliktní témata – odkud, kudy a za jakou 

cenu? 

 

 

                                                                                                                                               
66 „Russia wants China to prepay for gas to fund pipe“ [online], Reuters, September 27, 2012, Dostupný 

z: http://www.reuters.com/article/2012/09/27/us-russia-summit-gas-idUSBRE88Q1GL20120927.  
67 „"Газпром" получил импульс для освоения Чаянды [online]“, Interfax, October 29, 2012, Dostupný 

z: http://www.interfax.ru/business/273323.  

http://www.reuters.com/article/2012/09/27/us-russia-summit-gas-idUSBRE88Q1GL20120927
http://www.interfax.ru/business/273323
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3.3.1 Debata o trase 

Možnost dopravy plynu z Ruska do Číny se v zásadě nabízí dvěma způsoby – 

po moři ve zkapalněné formě a potrubím po pevnině. Do přístavních terminálů 

na východě země proudí od roku 2009 malé množství zkapalněného plynu z oblasti 

Sachalinu II, nicméně tento způsob přepravy není schopen zajistit dostatečný objem 

dodávek. Navíc pro Rusko je výhodnější plyn exportovat potrubím v čisté formě. Při 

jeho extrakci jsou odděleny přidružené plyny, například helium, což umožní rozvoj 

dalšího plynárenského průmyslu na východě země.  

 Jednání o trase budoucího plynovodu nebyla jednoduchá, protože každá ze zemí 

preferovala jinou cestu. Západní cesta z Altaje by Rusku umožňovala tzv. swing politics 

– možnost vybrat si odběratele podle nabízené ceny (mezi Evropou a Čínou). Taktika 

preferovaná Gazpromem se v Číně nesetkala s velkým ohlasem a CNPC jí v zásadě 

odmítala. Západní cesta by nabídla Rusku i další výhody - kratší přepravní trasu 

od zdroje plynu na čínské hranice a nižší investice do infrastruktury v regionu.  

 

3.3.2 Debata o zdrojích 

V průběhu jednání se objevily následující možnosti zdroje pro vývoz plynu 

do Číny: ostrov Sachalin; plynové pole Čajanda v republice Sacha; region Irkutsko, 

konkrétně pole Kovykta; a naleziště na západní Sibiři. V současnosti proudí zkapalněný 

plyn do Číny pouze z ostrova Sachalin, konkrétně z projektu Sachalin II. Sachalin I a III 

podle Gazpromu vyžadují dlouhodobější přípravu zdroje k exportu.  

 

 

 

                                                                                                                                               
68 Alexei Anishchuk, „Gazprom, CNPC agree terms of big gas deal, except price“ [online], Reuters, 

September 5, 2013, Dostupný z: http://www.reuters.com/article/2013/09/05/us-gazprom-cnpc-export-

http://www.reuters.com/article/2013/09/05/us-gazprom-cnpc-export-idUSBRE9840TH20130905
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Plynové rezervy ve vybraných oblastech na východě Ruska 

Plynové pole Oblast Rezervy kategorie  

A+B+C1 (miliard m3) 

Rezervy kategorie 

C2 (miliard m3) 

Kovykta Irkutská oblast 1,406 572 

Čajanda Republika Sacha 380 861 

Jurubčeno-

Tochomské 

Krasnojarský kraj 144 434 

Zdroj: The fuel-energy complex of Russia in 2000-2006. Moscow: Institute for Energy 

Strategy, 2007, s. 125.69  

 

SACHALIN 

Počátkem května 2009 Gazprom (Gazprom Global LNG) vypravil směrem 

do Číny první tanker se zkapalněným plynem. Celkový roční objem dodané suroviny 

byl v porovnání s ostatními zdroji dovozu zanedbatelný. Předpokládaný nárůst objemu 

dodávek se nekonal, takže v roce 2013 Čína dovážela 0,33 miliardy m3 LNG z Ruska, 

což bylo v porovnání s Japonskem (9,76 miliard m3) a Jižní Koreou (3,88 miliard m3) 

minimální množství.70   

 

KOVYKTA 

Mezi lety 2002 a 2003 byla úspěšně provedena rusko-čínsko-korejská studie 

možností plynového pole Kovykta. Ze závěrečné zprávy vyplývá, že se v regionu 

                                                                                                                                               
idUSBRE9840TH20130905.  
69 Toplivno-energeticheskii kompleks Rossii 2000-2006 [The fuel-energy complex of Russia in 2000-

2006], Moscow: Institute for Energy Strategy, 2007, s. 125, v Shoichi Itoh, Geopolitics of the Russian 

Factor in Northeast Asian Energy Security: Can We Overcome Sino-Russian Distrust for Regional 

Cooperation? [online], The Institute of Energy Economics, Japan, s. 6, Dostupný z: 

http://eneken.ieej.or.jp/3rd_IAEE_Asia/pdf/paper/091p.pdf. 
70 Oh Sung-Hwan, Shale Gas Revolution and Desperate “Eastward” Energy Policy of Russia [online], 

NAPSNet Special Reports Uncategorized, March 04, 2014, Dostupný z: 

http://nautilus.org/uncategorized/shale-gas-revolution-and-desperate-eastward-energy-policy-of-russia/.  

http://www.reuters.com/article/2013/09/05/us-gazprom-cnpc-export-idUSBRE9840TH20130905
http://eneken.ieej.or.jp/3rd_IAEE_Asia/pdf/paper/091p.pdf
http://nautilus.org/uncategorized/shale-gas-revolution-and-desperate-eastward-energy-policy-of-russia/
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nachází 1,4 – 1,9 trilionů m3, což by mohlo zásobovat Rusko, Čínu (a Koreu) 34 miliard 

m3 ročně po dobu 30 let.71 

 Pro dopravu byla doporučena stavba plynovodu vedoucího kolem jezera Bajkal, 

který měl hranici přetínat v Manžouli a dále se rozdělit na dvě části, do Pekingu 

a Dalianu. Návrh počítal i s pokračováním do Jižní Koreje podmořskou cestou 

a v konečných číslech by vedl 1943 km Ruskem, 2408 km Čínou a dále 536 km 

do Koreje. Podle původních informací o záměrech mělo Rusko do Číny dodat 

600 miliard m3 a do Koreje 300 miliard m3 v období 30 let plynovodem, který měl být 

uveden do provozu v roce 2008.72  

Tato studie rozpoutala diskuzi o možnostech stavby plynovodu do Číny, v níž 

se CNPC přikláněla k trase obcházející Mongolsko. Cena projektu by se tímto navýšila 

až o třetinu odhadovaných nákladů na celkových 18 miliard dolarů. Největší názorové 

rozdíly se však týkaly stanovení ceny za dodávaný plyn. V roce 2005 Rusko údajně 

požadovalo $160-170 dolarů za m3, zatímco Čína byla ochotna zaplatit pouze 70 dolarů 

za metr krychlový73. Rozlišné představy o ceně proto vyústily v dočasné přerušení 

jednání o možných dodávkách z oblasti Kovykta.  

Až do roku 2010 vlastnila licenci pro těžbu zemního plynu RP s TNK-BP jako 

většinovým vlastníkem akcií. Gazprom projevil o plynová naleziště zájem, ale 

nedokázal se dohodnout s vlastníky na odkupu licence. Z naleziště začal na domácí trh 

proudit první plyn v roce 2006, ale v nižším objemu než stanovovala licence. RP to 

odůvodňovala nízkou poptávkou na ruském trhu (vlastník licence se musel zavázat 

                                                 
71 „Feasibility study report for Irkutsk Gas Supply Project passes appraisal“ [online], OilChina.com, 

January 29, 2004, Dostupný z: 

http://www.oilchina.com/eng/commonBody.jsp?page=news&priid=0400B3761.000002F9.167E.  
72 Tamtéž.   
73 Motomura Masumi, The Russian Energy Outlook and Its Influence on East Asia, Acta Slavica Iaponica, 

Tomus 25, s. 79. 

http://www.oilchina.com/eng/commonBody.jsp?page=news&priid=0400B3761.000002F9.167E
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k těžbě 9 miliard m3, zatímco město Irkutsk potřebovalo jen 2,5 miliard m3).74 

Společnost se dostala do sporu s Ministerstvem pro přírodní zdroje, které hrozilo 

odebráním licence. Hlavním argumentem byla absence plánovaného plynovodu 

do Číny, který by zajistil odbytiště pro ruský plyn. Výsadním vlastníkem plynové 

přenosové soustavy a zároveň jedinou společností zákonem oprávněnou k vývozu plynu 

za hranice země je Gazprom, proto se tato stížnost obrátila proti němu. Gazprom 

projevil zájem o odkup licence od RP, ale nakonec z připravovaného prodeje sešlo. 

Společnost RP tato situace přivedla do slepé uličky a nakonec v roce 2010 vyhlásila 

bankrot. V následné aukci jejího majetku licenci k těžbě vydražil Gazprom.75   

 

ALTAI 

Možnost ruských dodávek tzv. západní cestou neboli Altajským plynovodem 

byla součástí jednání nejméně od roku 2000. Zlomovým posunem se stal podpis 

Memoranda mezi CNPC a Gazpromem (2006), které počítalo s výstavbou plynovodu 

v blízkém časovém horizontu. O konkrétním plynovém nalezišti, z něhož by plynovod 

čerpal, však jednáno nebylo. Projekt přitáhl pozornost evropských zemí, protože pokud 

by se jej Rusku podařilo uskutečnit, získalo by unikátní možnost dodávat plyn z jedné 

oblasti buď do Asie, nebo do Evropy. Přestože záměr existoval pouze v teoretické 

rovině, evropské země urychleně přistupovaly k uzavírání dlouhodobých kontraktů 

s Gazpromem. Počáteční optimismus brzy vyprchal a další jednání o Altajském 

plynovodu byla odložena na neurčito. Představitel Gazpromu ještě během ruské 

návštěvy Číny v roce 2009 ujišťoval, že je projekt stále na pořadu jednání, s odvoláním 

                                                 
74 Motomura Masumi, The Russian Energy Outlook and Its Influence on East Asia, Acta Slavica Iaponica, 

Tomus 25, s. 79. 
75 Shoichi Itoh, Geopolitics of the Russian Factor in Northeast Asian Energy Security: Can We Overcome 

Sino-Russian Distrust for Regional Cooperation? [online], The Institute of Energy Economics, Japan. 

[citováno-2014-12-01], s. 6, Dostupný z: http://eneken.ieej.or.jp/3rd_IAEE_Asia/pdf/paper/091p.pdf. 
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na to, že „konstrukce začne ve chvíli, kdy bude dohodnuta cena“.76 Nicméně podle 

dostupných informací další jednání o dané lokalitě neprobíhala. 

 

3.3.3 Debata o ceně 

Stanovení adekvátní ceny za kubický metr dodaného plynu a formule, která by ji 

upravovala po dobu trvání kontraktu, se staly nejpalčivějšími tématy. Rusko se 

dlouhodobě přiklání k tržním cenám, naopak Čína odmítá platit částky nesrovnatelně 

vyšší než současná cena uhlí a dodávek LNG. Oficiální zdroje odmítly zveřejnit 

podmínky smlouvy týkající se cen za kubický metr zemního plynu ani bližší informace 

o způsobu kalkulace cen. Alexej Miller již dříve nazval tyto informace „obchodním 

tajemstvím“.77  

Jakým způsobem kalkulovat cenu za dodávky? Proces velmi složitý a s mnoha 

proměnnými lze založit na následujících základních statistikách: 

(i) Čínské i ruské zdroje na počátku roku 2014 tvrdily, že jsou blízko k určení ceny 

dodávek, v blízkosti částky 13 dolarů za milion BTU78 na východním trhu, což 

by znamenalo cenu mezi 10 a 11 dolary na čínských hranicích.79  

(ii) Za plyn z Turkmenistánu Čína v roce 2013 platila 9,8 dolarů za milion BTU.80  

                                                 
76 Richard Weitz, „Global Insights: Chinese-Russian Relations the Best Ever?“, World Politics Review, 

June 23, 2009, Dostupný z: http://www.worldpoliticsreview.com/articles/3961/global-insights-chinese-

russian-relations-the-best-ever#.  
77 William Wan and Abigail Hauslohner, „China, Russia Sign $400 Billion Gas Deal” [online], 

Washington Post, May 21, 2014, Dostupný z: http://www.washingtonpost.com/world/europe/china-

russia-sign-400-billion-gas-deal/2014/05/21/364e9e74-e0de-11e3-8dcc-d6b7fede081a_story.html.   
78 BTU – Britská měrná jednotka nepatří do soustavy Si. Jedna britská termální jednotka odpovídá 1 055 

joulům. 
79 Kathrin Hille and Lucy Hornby, „Gazprom Close to Agreeing Pricing Dela on China Gas Supplies“ 

[online], FT.com, January 5, 2014, Dostupný z: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/38b246ba-6bb9-11e3-

85b1-00144feabdc0.html#axzz3MucC8hlc.  
80 Leonid Bershidsky, „Russia Plays the 'China Defense'“, BloombergView.com, April 10, 2014, Dostupný 

z: http://www.bloombergview.com/articles/2014-04-10/russia-plays-the-china-defense.  
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(iii) Cena LNG na asijském trhu se v roce 2013 pohybovala kolem 16 – 17 dolarů 

za milion BTU (zahrnujíce náklady na dopravu, terminál na znovuuvedení LNG 

do plynného stavu, cenu na zkapalnění a dopravu na čínské hranice).81  

(iv) Cena plynu na čínském domácím trhu byla dlouhodobě dotována. Čínský 

energetický sektor nyní prochází dlouhodobou reformou, na jejímž konci, v roce 

2015, stojí úplná deregulace ceny plynu na domácím trhu. Zda se reformu 

povede dokončit ve stanoveném horizontu a s jakým výsledkem nyní není jasné.  

Rozdílné názory panovaly i v případě stanovení způsobu indexace. Cena ruského 

plynu dodávaného do Evropy je navázána na cenu ropy. Podle posledních dostupných 

dat Gazpromu průměrně evropské země zaplatily 313 dolarů za 1000 m3 v roce 2011.82 

V následujících letech však cena pomalu stoupala a v roce 2013 například Německo, 

které mezi evropskými odběrateli platí jedny z nejnižších sazeb za plyn, v průměru 

zaplatilo 366 dolarů za 1000 m3.83 Z rozdílů v energetických koncepcích obou zemí 

plyne také odlišně preferované užití cenové formule. Zatímco Rusko obhajuje evropský 

model stanovení cen, včetně navázání cen plynu na ceny ropy, Číny z pohledu 

největšího světového producenta uhlí upřednostňuje navázání fluktuace ceny právě 

na tuto komoditu.84  

Podle Konopljanika85 Rusko využilo ve vyjednávání o cenové formuli příslib 

uskutečnění výstavby stanice pro zkapalněný plyn ve Vladivostoku. Strategická výhoda 

                                                 
81 Kathrin Hille and Lucy Hornby, „Gazprom Close to Agreeing Pricing Dela on China Gas Supplies“ 

[online], FT.com, January 5, 2014, Dostupný z: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/38b246ba-6bb9-11e3-

85b1-00144feabdc0.html#axzz3MucC8hlc. 
82 Oficiální data Gazpromu, dostupné z: http://www.gazprom.com/about/marketing/europe/.  
83 Elena Mazneva and Aibing Guo, „Gazprom’s China Gas Price Said to Be Near German Level“, 

Bloomberg News, July 3, 2014, Dostupný z: http://www.bloomberg.com/news/2014-07-02/gazprom-gas-

price-in-china-deal-said-to-be-near-germany-s-level.html. 
84 Alexandros Petersen and Katinka Barysch, Russia, China and the Geopolitics of Energy in Central 

Asia. Centre for European Reform, London: November 2011.  
85 Gas Talks with Professor Andrey Konoplyanik [online], Natural Gas Europe, November 13, 2014, 

Dostupný z:http://www.konoplyanik.ru/ru/publications/Gas%20talks%20with%20Professor%20Andrey%

20Konoplyanik.pdf.  

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/38b246ba-6bb9-11e3-85b1-00144feabdc0.html#axzz3MucC8hlc
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/38b246ba-6bb9-11e3-85b1-00144feabdc0.html#axzz3MucC8hlc
http://www.gazprom.com/about/marketing/europe/
http://www.bloomberg.com/news/2014-07-02/gazprom-gas-price-in-china-deal-said-to-be-near-germany-s-level.html
http://www.bloomberg.com/news/2014-07-02/gazprom-gas-price-in-china-deal-said-to-be-near-germany-s-level.html
http://www.konoplyanik.ru/ru/publications/Gas%20talks%20with%20Professor%20Andrey%20Konoplyanik.pdf
http://www.konoplyanik.ru/ru/publications/Gas%20talks%20with%20Professor%20Andrey%20Konoplyanik.pdf
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spočívá v možnosti dodávat plyn potrubím do Číny nebo jej zkapalnit a dovážet 

na asijský trh, zahrnující i Čínu. Protože je cena zkapalněného plynu na asijském trhu 

navázána na ceny ropy, Čína by se musela podřídit a zaplatit vyšší cenu. Přitom 

japonská cena za dovoz LNG se pohybuje okolo 540 dolarů za m3. Tento argument 

mohl Rusku získat logickou převahu.  

Cena za produkt, stanovená v rámci dlouhodobého kontrakty však také může 

podléhat konkurenčnímu prostředí. Rozvoj nových technologií k přepravě zkapalněného 

plynu a dostupnost břidličného plynu v některých odběratelských zemích Gazprom tlačí 

k přehodnocování dlouhodobých kontraktů. Například Litva byla stavbou LNG 

terminálu schopná vyjednat slevu na konvenční ruský plyn.  

Závěrem vyvstává otázka, týkající se spolehlivosti informací, zveřejněných 

ruskými autoritami. V případě, že je cena plynu opravdu kalkulována dle trhu s ropou, 

jak mohou ruští představitelé odhadovat hodnotu kontraktu, když za současných 

podmínek nelze odhadnout vývoj na trhu s ropou v příštím měsíci? 

 

3.4 Ruské motivy pro spolupráci  

Profit je nejvýraznějším motivem ke spolupráci Ruska a Číny. Na konferenci 

Sachalin Oil and Gas 2012 výkonný ředitel Gazpromu Alexandr Medveděv zdůraznil 

ruský zájem navýšit dodávky plynu na asijský trh, které mají přinášet mnohem vyšší 

zisky než dodávky do Evropy.86 Navzdory velkým počátečním investicím 

do přenosových soustav by se v dlouhodobém horizontu opravdu mohl stát asijský trh 

více ziskový než ten evropský. Bude se tak dít s narůstající poptávkou po zemním plynu 

ve velkých asijských ekonomikách a poklesem poptávky z Evropy. Navzdory tomu 

nelze opomenout fakt, že Gazprom v roce 2013 zaznamenal historicky nejvyšší objem 
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dodávek do Evropy - 162,7 miliard m3, jednalo se tedy o meziroční nárůst 16 %.87 

V důsledku ochlazení vzájemných vztahů na počátku roku 2014 je znovu očekáván 

pokles objemu dodávek.   

V dlouhodobém měřítku evropská poptávka po ruském plynu opravdu klesá. 

Zatímco v roce 2005 Gazprom do Evropy vyvezl 154,3 miliard m3, v roce 2012 to bylo 

pouhých 138,8 miliard m3 zemního plynu.88 Zda se tak děje důsledkem úsporných 

opatření vyžadovaných evropskými předpisy, existencí konkurenčních energetických 

trhů s nižšími cenami nebo pouhým šetřením a navýšením podílu alternativních energií 

na energetickém mixu je vhodným tématem pro další diskuzi. Z ruského pohledu se 

jedná o fakt, ke kterému je třeba přistupovat operativně a vydat se směrem hledání 

nových trhů.  

Nejistoty na klíčovém evropském trhu se týkají nejen poptávky, ale především 

unijní regulace, která Gazpromu zabránila například vlastnit přenosové soustavy. 

Přebytek ruské domácí produkce spojený s neefektivním využitím plynu tlačí ruské 

zájmy do Asie. Alexej Miller (Gazprom) dokonce připustil možnost navýšení roční 

domácí produkce až o 130 miliard m3, pokud by Gazprom nalezl vhodné odběratele.89  

Čína je navíc solventním partnerem, disponuje dostatečným kapitálem 

a za dodávky je ochotna platit v předstihu. Je třeba si uvědomit, že peníze poskytnuté 

čínskými subjekty již potřetí pomohou ruským energetickým gigantům z finančních 

problémů. V roce 2005 čínské banky poskytly Rosněftu půjčky v celkové výši 6 miliard 

dolarů (splácených ropnými dodávkami) na odkup části Jukosu. O čtyři roky později, 

byly půjčky navýšeny čínskou rozvojovou bankou až na 25 miliard dolarů pro Rosněfť 

                                                                                                                                               
86 „Gazprom to Increase Suply to Asia Through LNG and Pipelines“ [online], Natural Gas Europe, 

September 27, 2012, Dostupný z: http://www.naturalgaseurope.com/gazprom-to-increase-asian-supply.  
87 „Gazprom Says Europe Gas Exports Up 16% in 2013“ [online], RIA Novosti, January 13, 2013, 

Dostupný z: http://sputniknews.com/business/20140113/186486506.html.  
88 „Delivery Statistics“ [online], Gazprom Export, Dostupný z: 

http://www.gazpromexport.ru/en/statistics/.  

http://www.naturalgaseurope.com/gazprom-to-increase-asian-supply
http://sputniknews.com/business/20140113/186486506.html
http://www.gazpromexport.ru/en/statistics/
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a Transněft potýkající se s důsledky celosvětové ekonomické krize.90 Nyní, v období 

rapidně klesajících zisků Gazpromu, Čína souhlasila s předběžnou platbou 25 miliard 

dolarů. 

 Možnou spojitost mezi ekonomickými sankcemi uvalenými na Rusko 

v souvislosti s krizí na Ukrajině a podpisem smlouvy o rusko-čínských dodávkách plynu 

nelze v současné době vyhodnotit pro krátký časový odstup. Podle ruského experta 

Andreje  Konopljanika neměly sankce přímý vliv na uzavření dohody. V rozhovoru pro 

Natural Gas Europe uvedl: „fakt, že Rusko podepsalo dohodu v období, kdy na něj byly 

uvaleny sankce, neznamená, že je to výsledek ochlazení vztahů s našimi západními 

partnery. Připouštím, že jednání to urychlilo“.91 

Faktem je, že Rusko potřebuje investovat do východní části země. Některá 

plynová naleziště na západě země již dosáhla svého vrcholu a průzkum a rozvoj 

východosibiřských plynových polí je nevyhnutelný k udržení produkce v budoucnu. 

V roce 2011 IEA v World Energy Outlook odhadovala, že Rusko bude muset do roku 

2035 investovat 730 miliard dolarů, aby bylo schopné udržet stávající produkci zemního 

plynu.92 Východ Ruska mimo existence přírodních zdrojů neskýtá mnoho možností pro 

rozvoj hospodářství. Je proto velmi obtížné do oblasti lákat investory, navíc 

za předpokladu, že federální zákon O pravidlech uskutečnění zahraničních investic 

v hospodářských oblastech majících strategický význam pro zabezpečení obrany země 

a bezpečnosti státu z roku 2008 omezuje přístup zahraničních subjektů ke strategickým 

                                                                                                                                               
89 „China Deal About Geography and Economics, Not Politics“ [online], Natural Gas Europe, June 5, 

2014, Dostupný z: http://www.naturalgaseurope.com/russia-china-deal-is-about-geography-economics.  
90 Erica Downs, „Is China-Russia Gas Deal, why China wins more“, Fortune Magazine Online, June 20, 

2014.  
91 „Gas Talks with Professor Andrey Konoplyanik“ [online], Natural Gas Europe, November 13, 2014, 

Dostupný z: 

http://www.konoplyanik.ru/ru/publications/Gas%20talks%20with%20Professor%20Andrey%20Konoply

anik.pdf.  
92 World Energy Outlook 2011 [online], International Energy Agency, France: 2011, Dostupný z: 

http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/weo2011_web.pdf.  
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http://www.konoplyanik.ru/ru/publications/Gas%20talks%20with%20Professor%20Andrey%20Konoplyanik.pdf
http://www.konoplyanik.ru/ru/publications/Gas%20talks%20with%20Professor%20Andrey%20Konoplyanik.pdf
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energetickým zásobám.93 Úsilí lákat investory do této oblasti tak působí jako 

balancování mezi snahou o získání kapitálu a snahou o udržení státní kontroly nad 

energetickým sektorem. Všeobecně rozšířenou praktikou investorů je poskytnout 

finance výměnou za spolupráci a podíl na projektu. Na rozdíl od jiných zemí, ale Čína 

tento postup přímo nevyžaduje. Po období zklamání ze vzájemné spolupráce je nutné 

budovat důvěru, což se postupně daří a úspěch energetického partnerství na vrcholné 

úrovni vysílá pozitivní signál i do dalších odvětví. Rusko bude i nadále vyvíjet 

iniciativu, aby přilákalo čínské investory.  

 

3.5 Potřebuje Čína rozšířit svou škálu dodavatelů o ruský plyn?   

 Při prvních ruských pokusech uzavřít dohodu o stavbě plynovodu bylo patrné 

velmi ambiciózní politicko-strategické plánování. Na počátku tisíciletí totiž Čína, 

vzhledem k nízké poptávce po plynu na domácím trhu (a to i navzdory dotovaným 

cenám), pro Rusko nepředstavovala významného zákazníka. To byl pravděpodobně 

jeden z důvodů, proč se ani jeden z plánovaných plynárenských projektů nepodařilo 

uskutečnit. S rozvíjející se ekonomikou se čínská poptávka po plynu navyšovala a spolu 

s ní rostla i ruská motivace pro spolupráci. Paralelně však Čína diverzifikovala své 

dodavatele, a přestože mohou být ruské snahy ovlivněny politickou situací, Rusko by si 

mělo být jisté, že se mu investice do infrastruktury vyplatí.  

Při dnešním pohledu na množství spotřeby zemního plynu v Číně, se nabízí 

otázka, zda vůbec Čína ruský plyn potřebuje. Nejen, že disponuje vlastními zdroji 

(především uhlím, ale i zemním plynem), plyn proudí také skrze Myanmar 

a plynovodem z Turkmenistánu. Čína buduje obrovské terminály pro zpětnou konverzi 

                                                 
93 Catherine Locatelli and Sylvain Rossiaud, Russia, Institutionalism and the  effect on oil  and gas 

investments,Polinares working paper n. 45, April 2012, s. 8, Dostupný z: http://www.polinares.eu/docs/d3

-1/polinares_wp3_case1.pdf.  
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   40 

zkapalněného plynu na východním pobřeží a v neposlední řadě disponuje obrovskými 

zásobami nekonvenčního plynu.  

 Z tohoto pohledu se obrovské investice do rusko-čínského plynovodu mohou 

jevit jako neopodstatněné. Pakliže jsou informace sledovány v geopolitickém kontextu, 

objevují se zcela nové obzory. 

Nově vybudovaný ruský plynovod by totiž představoval výrazně nižší tranzitní 

riziko ve srovnání s dalšími alternativami. Přímé spojení je v prvé řadě bezpečnější než 

průjezd tankerů se zkapalněným plynem přes sabotážemi a pirátstvím ohrožený 

Malacký průliv. Také vyvažuje relativně nízkou kapacitu plynovodu vedoucího přes 

Myanmar, s nímž byla dohoda uzavřena ještě za působení diktátorského režimu. 

Z Turkmenistánu nyní proudí 7000 km dlouhým plynovodem více než polovina 

importovaného plynu a jeho náhlé narušení by mohlo způsobit komplikace. Potrubí je 

vedeno skrz nestabilní regiony a v minulosti nebyly výjimkou výpadky dodávek 

v zimních měsících. 

Na počátku této práce byl prezentován argument, podle něhož nebyla dohoda 

uzavřena z politických důvodů, ale z ekonomických. Proto je třeba tyto důvody uvést 

do kontextu. Každý z uvedených způsobů dopravy skýtá reálné nebezpečí výpadku 

dodávek, jež by měl negativní dopad na ekonomiku země. Navíc by případné navýšení 

kapacity u těchto způsobů přepravy bylo problematické a vyžadovalo by souhlas více 

zemí či subjektů. Na druhé straně, jednání s Ruskem Číně otevírají nové možnosti. 

Čína možná dnes možná nemá akutní potřebu ruského plynu, ale vzhledem 

ke sledovaným trendům se nové dodávky, a především přímá přepravní trasa, 

v budoucnu mohou stát stěžejními. V kontextu časové náročnosti konstrukce přenosové 

soustavy a možnosti odkladu počátku dodávek, byla doba podpisu smlouvy adekvátní 

plánované čínské strategii. 
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4. Finální dohoda  

Vzájemné dohody mezi národními společnostmi, mezivládní memoranda, časté 

návštěvy státníků, účast na společných výzkumech oblastí vhodných k extrakci plynu, 

měnící se časový horizont pro start dodávek a časté ujišťování státníků i vrcholných 

představitelů společností o blížícím se podpisu finální dohody – to jsou fáze, kterými 

hned několikrát prošla během téměř dvaceti let čínsko-ruská jednání o dodávkách plynu.  

21. květen 2014, den podpisu smlouvy o dodávkách plynu, nazvala ruská 

i některá světová média mezníkem v historii energetiky. Na bilaterální úrovni lze 

opravdu hovořit o průlomu, tedy pokud obě strany dodrží svou část úmluvy. 

V globálním měřítku se smlouva možná zařadí mezi „významné“, ale nejspíš nezpůsobí 

energetickou revoluci.94  

Média se brzy naplnila spekulacemi o její přímé souvislosti s přesunem epicentra 

ruského zájmu do Asie. Tento postoj dobře reflektoval ruskou rétoriku. Alexandr 

Medveděv kontraktu přisoudil takovou váhu, že by podle něj „měla být zapsána 

do Guinessovy knihy rekordů“.95 Slibuje si od něj nejen příliv čínského kapitálu, ale 

především oživení ekonomiky na východě Ruska. Stavba plynovodu vyžaduje obrovské 

investice do materiálu i stavebních prací, které budou z velké části zajišťovat domácí 

firmy.  

Dodávky by měly být zahájeny do čtyř let s možností dvouletého odkladu 

ze strany jednoho z partnerů. Tato možnost se v současnosti jeví jako pravděpodobná, 

protože stavba plynovodu je časově náročná. Celkový objem nasmlouvaných dodávek 

se rovná čtvrtině dodávek do Evropy, ale v budoucnu se předpokládá jejich navýšení. 

                                                 
94 Proti tomu argumentuje Shigeru Muraki, víceprezident japonského Tokyo Gas, podle něhož bude 

dohoda určovat ceny LNG na asijském trhu China-Russia pipeline deal to shape global LNG prices: 

„Tokyo Gas official“ [online], Yuzhno-Sakhalinsk (Platts), September 24, 2014, Dostupný z: 

http://www.platts.com/latest-news/natural-gas/yuzhno-sakhalinsk/china-russia-pipeline-deal-to-shape-

global-lng-27663702.  

http://www.platts.com/latest-news/natural-gas/yuzhno-sakhalinsk/china-russia-pipeline-deal-to-shape-global-lng-27663702
http://www.platts.com/latest-news/natural-gas/yuzhno-sakhalinsk/china-russia-pipeline-deal-to-shape-global-lng-27663702
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Finální dohoda o vybudování plynovodu je navenek vítězstvím Putinovy 

strategie na získání pozice energetické supervelmoci. V praxi budou profitovat hlavně 

průmyslové firmy zapojené do stavby nového plynovodu. Navzdory tomu, že Rusko 

obdrží velkou část peněz od svého obchodního partnera s předstihem, a i později má 

zajištěny pravidelné platby (doložka take-or-pay), rozvoj dvou nových nalezišť Čajanda 

a Kovykta a stavba infrastruktury na čínské hranice bude velmi nákladná. 

 

5. Závěr 

Jednou z výzkumných otázek, na kterou tento text hledal odpověď, zněla: který 

z faktorů nakonec sehrál klíčovou roli vedoucí k uzavření dohody? Na závěr konference 

Fondu národní energetické bezpečnosti v Moskvě, Oleg Nikiforov zastupující 

Nězavisimaja Gazeta prohlásil: „času je málo, do roku 2016 budou mít USA kapacitu 

dodávat do regionu LNG, pokud budou chtít“.96 

Na otázku, proč došlo k podpisu smlouvy až nyní, lze odpovědět jednoduše – 

nadešel ten správný čas, ve kterém se pro oba partnery společná dohoda stala 

ekonomicky výhodnou. Gazprom neměl důvod investovat miliardy do vývoje nových 

nalezišť a tranzitní infrastruktury v době, kdy mohl profitovat z vysokých zisků z plynu 

dodávaného do Evropy. Čína ještě před deseti lety ani zdaleka nemohla vystupovat jako 

atraktivní partner pro producenta zemního plynu. Dnes se její pozice vylepšila 

a v budoucích deseti letech se bezpochyby atraktivním partnerem stane. V sektoru 

energetiky je vždycky třeba uzavírat kontrakty s předstihem, je-li součástí dohody 

výstavba potřebné infrastruktury. Závěrem je třeba dodat, že teprve následující měsíce 

                                                                                                                                               
95 Wojciech Jakóbik, Misinterpreted Gas Deal [online], New Eastern Europe: July 4, 2014, Dostupný z: 

http://www.neweasterneurope.eu/interviews/1260-misinterpreted-gas-deal.  
96 Ben Priddy, „Russia´s Eastern Gas Program“ [online], Oil and Gas Eurasia, November 29, 2012, 

Dostupný z: https://www.oilandgaseurasia.com/en/news/russia%E2%80%99s-eastern-gas-

program/page/0/2. 
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ukáží, zda obě země dokáží podmínky dohody splnit a zda bude možné tuto dohodu 

opravdu považovat za zlomovou. 

 

 

Summary 

The thesis analyzed Russo-Chinese gas talk carried out since the middle of the 

1990s until May 2014 which marked signature of first agreement over Russian gas 

supply to China. Despite the geographical proximity and the commercial logic of 

cooperation between energy-hungry China and energy-rich Russia there had been many 

issues which prevented reaching a deal earlier. 

First chapter offered an introduction to the problems of mutual relationship. The 

primary aim of the theses was to confirm or reject the following hypothesis: The 

agreement is a result of long-term negotiations based on searching for compromise 

between partners. The main purpose was to maximize benefits while preserving energy 

security. It has not been immediate reaction to the instantaneous worsening of relations 

with Western countries.  

Second part highlights a delineation of Russian and Chinese energy sectors and 

points out major differences. It is apparent that in both countries oil and gas companies 

are predominantly owned by state so they can exercise national energy strategies. In 

fact, shortly after president Putin came to power Russian gas giant Gazprom was 

established as an exclusive executive power of governmental gas export plans. 

Therefore the thesis focuses primarily on Gazprom initiatives.  

Third chapter concentrates on basic milestones in the negotiations. Apparently, 

the major stumbling block aroused over the pricing. Nevertheless there were other 

disagreements over fundamental issues involving the initial source of the gas to be 
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exported or the supply route. Primary ideas delineated two possible ways for gas export 

– so called Eastern route (preferred by Chinese representatives) and Western route 

(favoured by Gazprom). Regarding pricing formula, for a long time each of the parties 

believed it could afford to wait for a better bargaining position. Chinese economy, as 

well as gas demand, has been growing fast enough to become very attractive to 

Gazprom. On the top of that, Chinese prepayment was perceived as a great advantage. 

On the other hand Russia was very cautious taking into account immense initial 

investment to infrastructure. In the end, time appeared to be very important substance of 

the whole process. Both partners finally came to the point when a gas trade deal seemed 

to be very profitable for both. Now time will show whether this cooperation will be 

flourishing for both.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   45 

Použitá literatura 

Primární prameny: 

„China Statistical Yearbook 2013” [online], National Bureau of Statistics of China, 

Dostupný z: http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2013/indexeh.htm.  

 

„Eastern Gas Program: Potential of Far East and Eastern Siberia“[online], Gazprom, 

[cit. 2014-12-02].  Dostupný z: 

http://www.gazprom.com/about/production/projects/east-program/.  

 

„English translation of China's 12th Five-Year Plan 2011-2015” [online], British 

Chamber, Dostupný z: http://www.britishchamber.cn/content/chinas-twelfth-five-year-

plan-2011-2015-full-english-version.  

 

„The Regulations on the Federal Subsoil Resources Management” [online], The Federal 

Subsoil Resources Management Agency, June 17, 2004, Dostupný z: 

http://www.mnr.gov.ru/english/fsrma.php. 

 

„Transcript of Press Conference with the Russian and Foreign Media“ [online], 

Moscow: February 1, 2007, Dostupný z: 

http://archive.kremlin.ru/eng/speeches/2007/02/01/1309_type82915type82917_117600.

shtml. 

 

„Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской 

Федерацией и Китайской Народной Республикой“ [Smlouva o dobrém sousedství, 

přátelství a spolupráci mezi Ruskem a Čínou], 17. 8. 2001, Dostupný z: 

http://www.rg.ru/2009/03/20/russia-kitai-dok.html. 

 

„Федеральный закон Российской Федерации от 18 июля 2006 г. N 117-ФЗ“ 

[Federální zákon Ruské federace z 18. července 2006], Dostupný z: 

http://www.rg.ru/2006/07/20/gaz-export-dok.html. 

 

Энергетическая стратегия России на период до 2020 года [Energetická strategie 

Ruské federace do roku 2020], 2003. Online anglický text dostupný: 

http://www.scribd.com/doc/43567198/Energy-Strategy-of-Russia-upto-2020-Eng-Rus. 

 

Энергетическая стратегия России на период до 2030 года [Energetická strategie 

Ruské federace do roku 2020], 27.8. 2008. Online anglický text dostupný: 

http://www.energystrategy.ru/projects/docs/ES-2030_(Eng).pdf. 

 

Sekundární prameny: 

 

Periodické zdroje: 

 

„"Газпром" получил импульс для освоения Чаянды [online]“, Interfax, October 29, 

2012, Dostupný z: http://www.interfax.ru/business/273323.  

 

„Alexey Miller: Russia and China signed the biggest contract in the entire history 

of Gazprom“ [online], Gazprom News, May 21, 2014, Dostupný z: 

http://www.gazprom.com/press/news/2014/may/article191451/. 

http://www.gazprom.com/about/production/projects/east-program/
http://www.britishchamber.cn/content/chinas-twelfth-five-year-plan-2011-2015-full-english-version
http://www.britishchamber.cn/content/chinas-twelfth-five-year-plan-2011-2015-full-english-version
http://www.mnr.gov.ru/english/fsrma.php
http://archive.kremlin.ru/eng/speeches/2007/02/01/1309_type82915type82917_117600.shtml
http://archive.kremlin.ru/eng/speeches/2007/02/01/1309_type82915type82917_117600.shtml
http://www.rg.ru/2009/03/20/russia-kitai-dok.html
http://www.rg.ru/2006/07/20/gaz-export-dok.html
http://www.interfax.ru/business/273323
http://www.gazprom.com/press/news/2014/may/article191451/


   46 

 

„China Deal About Geography and Economics, Not Politics“ [online], Natural Gas 

Europe, June 5, 2014, Dostupný z: http://www.naturalgaseurope.com/russia-china-deal-

is-about-geography-economics. 

 

„China Gas Sector“ [online], Credit Suisse, Asia Pacific/China: Equity Research Oil & 

Gas: May 19, 2014, Dostupný z: https://doc.research-and-

analytics.csfb.com/docView?language=ENG&source=ulg&format=PDF&document_id

=1033167371&serialid=OdYbKF9W1z%2Bi%2Bn7E9QiPN4EdGFSrtj8gN7tdN1ZRez

E%3D. 

 

„China Looks Ahead to a Robust Natural Gas Endowment” [online], Oil and Gas 

Journal, January 14, 2014, Dostupný z: http://www.ogj.com/articles/print/volume-

112/issue-9/exploration-development/china-looks-ahead-to-a-robust-natural-gas-

endowment.html.  

 

„China Statistical Yearbook  2013“ [online], National Bureau of Statistics of China [cit. 

2014-11-23], Dostupný z: http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2013/indexeh.htm.  

 

„China: Natural gas consumption to rise from 130 bcm in 2011 to 550 bcm by 2030, 

says CNPC chief“ [online], EnergyAsia.com, June 25, 2012, Dostupný z: 

http://energyasia.com/public-stories/china-natural-gas-consumption-to-rise-from-130-

bcm-in-2011-to-550-bcm-by-2030-says-cnpc-chief/. 

 

 

„Feasibility study report for Irkutsk Gas Supply Project passes appraisal“ [online], 

OilChina.com, January 29, 2004, Dostupný z: 

http://www.oilchina.com/eng/commonBody.jsp?page=news&priid=0400B3761.000002

F9.167E.  

 

„Gas Talks with Professor Andrey Konoplyanik“ [online], Natural Gas Europe, 

November 13, 2014, Dostupný 

z:http://www.konoplyanik.ru/ru/publications/Gas%20talks%20with%20Professor%20A

ndrey%20Konoplyanik.pdf. 

 

„Gas Talks with Professor Andrey Konoplyanik” [online], Natural Gas Europe, 

November 13, 2014, Dostupný 

z:http://www.konoplyanik.ru/ru/publications/Gas%20talks%20with%20Professor%20A

ndrey%20Konoplyanik.pdf.  

 

„Gazprom acquires subsurface use license for Kovykta field“ [online], Gazprom news, 

October 7, 2011, Dostupný z: 

http://www.gazprom.com/press/news/2011/october/article120291/.  

 

„Gazprom and CNPC sign Extended Major Terms of Gas Supply from Russia to China“ 

[online], Gazprom news, September 2010, Dostupný z: 

http://www.gazprom.com/press/news/2010/september/article103507/?from=rss.  

 

„Gazprom Says Europe Gas Exports Up 16% in 2013“ [online], RIA Novosti, January 

13, 2013, Dostupný z: http://sputniknews.com/business/20140113/186486506.html.  

http://www.naturalgaseurope.com/russia-china-deal-is-about-geography-economics
http://www.naturalgaseurope.com/russia-china-deal-is-about-geography-economics
https://doc.research-and-analytics.csfb.com/docView?language=ENG&source=ulg&format=PDF&document_id=1033167371&serialid=OdYbKF9W1z%2Bi%2Bn7E9QiPN4EdGFSrtj8gN7tdN1ZRezE%3D
https://doc.research-and-analytics.csfb.com/docView?language=ENG&source=ulg&format=PDF&document_id=1033167371&serialid=OdYbKF9W1z%2Bi%2Bn7E9QiPN4EdGFSrtj8gN7tdN1ZRezE%3D
https://doc.research-and-analytics.csfb.com/docView?language=ENG&source=ulg&format=PDF&document_id=1033167371&serialid=OdYbKF9W1z%2Bi%2Bn7E9QiPN4EdGFSrtj8gN7tdN1ZRezE%3D
https://doc.research-and-analytics.csfb.com/docView?language=ENG&source=ulg&format=PDF&document_id=1033167371&serialid=OdYbKF9W1z%2Bi%2Bn7E9QiPN4EdGFSrtj8gN7tdN1ZRezE%3D
http://www.ogj.com/articles/print/volume-112/issue-9/exploration-development/china-looks-ahead-to-a-robust-natural-gas-endowment.html
http://www.ogj.com/articles/print/volume-112/issue-9/exploration-development/china-looks-ahead-to-a-robust-natural-gas-endowment.html
http://www.ogj.com/articles/print/volume-112/issue-9/exploration-development/china-looks-ahead-to-a-robust-natural-gas-endowment.html
http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2013/indexeh.htm
http://energyasia.com/public-stories/china-natural-gas-consumption-to-rise-from-130-bcm-in-2011-to-550-bcm-by-2030-says-cnpc-chief/
http://energyasia.com/public-stories/china-natural-gas-consumption-to-rise-from-130-bcm-in-2011-to-550-bcm-by-2030-says-cnpc-chief/
http://www.oilchina.com/eng/commonBody.jsp?page=news&priid=0400B3761.000002F9.167E
http://www.oilchina.com/eng/commonBody.jsp?page=news&priid=0400B3761.000002F9.167E
http://www.konoplyanik.ru/ru/publications/Gas%20talks%20with%20Professor%20Andrey%20Konoplyanik.pdf
http://www.konoplyanik.ru/ru/publications/Gas%20talks%20with%20Professor%20Andrey%20Konoplyanik.pdf
http://www.konoplyanik.ru/ru/publications/Gas%20talks%20with%20Professor%20Andrey%20Konoplyanik.pdf
http://www.konoplyanik.ru/ru/publications/Gas%20talks%20with%20Professor%20Andrey%20Konoplyanik.pdf
http://www.gazprom.com/press/news/2011/october/article120291/
http://www.gazprom.com/press/news/2010/september/article103507/?from=rss
http://sputniknews.com/business/20140113/186486506.html


   47 

 

„Gazprom to Increase Suply to Asia Through LNG and Pipelines“ [online], Natural Gas 

Europe, September 27, 2012, Dostupný z: http://www.naturalgaseurope.com/gazprom-

to-increase-asian-supply.  

 

„No Sino-Russian Consensus on Gas Price“, China Chemical Reporter, Vol. 22, Issue 

14, July 21, 2011.  

 

„Russia wants China to prepay for gas to fund pipe“ [online], Reuters, September 27, 

2012, Dostupný z: http://www.reuters.com/article/2012/09/27/us-russia-summit-gas-

idUSBRE88Q1GL20120927.  

 

„Tokyo Gas official“ [online], Yuzhno-Sakhalinsk (Platts), September 24, 2014, 

Dostupný z: http://www.platts.com/latest-news/natural-gas/yuzhno-sakhalinsk/china-

russia-pipeline-deal-to-shape-global-lng-27663702.  

 

ANISHCHUK, Alexei, „Gazprom, CNPC agree terms of big gas deal, except price“ 

[online], Reuters, September 5, 2013, Dostupný z: 

http://www.reuters.com/article/2013/09/05/us-gazprom-cnpc-export-

idUSBRE9840TH20130905.  

 

BERSHIDSKY, Leonid, „Russia Plays the 'China Defense'“, BloombergView.com, 

April 10, 2014, Dostupný z: http://www.bloombergview.com/articles/2014-04-

10/russia-plays-the-china-defense. 

 

CHOI, Jae-Yong and PAIK, Keun-Wook, „Pipeline Gas Trade Between Asian Russia, 

Northeast Asia Gets Fresh Look“, Oil and Gas Journal, August 18, 1997.  

 

DOWNS, Erica, „Is China-Russia Gas Deal, why China wins more“, Fortune Magazine 

Online, June 20, 2014.  

 

FERDINAND, Peter, Sunset, Sunrise: China and Russia Construct a New Relationship 

[online], International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), Vol. 83, 

No. 5, September 2007.  

 

HILLE, Kathrin and HORNBY, Lucy, „Gazprom Close to Agreeing Pricing Dela on 

China Gas Supplies“ [online], FT.com, January 5, 2014, Dostupný z: 

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/38b246ba-6bb9-11e3-85b1-

00144feabdc0.html#axzz3MucC8hlc.  

 

JAKÓBIK, Wojciech, „Misinterpreted Gas Deal” [online], New Eastern Europe, July 4, 

2014, Dostupný z: http://www.neweasterneurope.eu/interviews/1260-misinterpreted-

gas-deal.  

 

LARIN, Alexander, „Russia’s Chinese policy under President Vladimir Putin”, Far 

Eastern Affairs, no. 3, 2001. 

 

MAZNEVA, Elena and GUO, Aibing, „Gazprom’s China Gas Price Said to Be Near 

German Level“, Bloomberg News, July 3, 2014, Dostupný z: 

http://www.naturalgaseurope.com/gazprom-to-increase-asian-supply
http://www.naturalgaseurope.com/gazprom-to-increase-asian-supply
http://www.reuters.com/article/2012/09/27/us-russia-summit-gas-idUSBRE88Q1GL20120927
http://www.reuters.com/article/2012/09/27/us-russia-summit-gas-idUSBRE88Q1GL20120927
http://www.platts.com/latest-news/natural-gas/yuzhno-sakhalinsk/china-russia-pipeline-deal-to-shape-global-lng-27663702
http://www.platts.com/latest-news/natural-gas/yuzhno-sakhalinsk/china-russia-pipeline-deal-to-shape-global-lng-27663702
http://www.reuters.com/article/2013/09/05/us-gazprom-cnpc-export-idUSBRE9840TH20130905
http://www.reuters.com/article/2013/09/05/us-gazprom-cnpc-export-idUSBRE9840TH20130905
http://www.bloombergview.com/articles/2014-04-10/russia-plays-the-china-defense
http://www.bloombergview.com/articles/2014-04-10/russia-plays-the-china-defense
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/38b246ba-6bb9-11e3-85b1-00144feabdc0.html#axzz3MucC8hlc
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/38b246ba-6bb9-11e3-85b1-00144feabdc0.html#axzz3MucC8hlc
http://www.neweasterneurope.eu/interviews/1260-misinterpreted-gas-deal
http://www.neweasterneurope.eu/interviews/1260-misinterpreted-gas-deal


   48 

http://www.bloomberg.com/news/2014-07-02/gazprom-gas-price-in-china-deal-said-to-

be-near-germany-s-level.html. 

 

MOHAN, Raja C., “The Great Game Folio: Russia hugs China” [online], Indian 

Express, Dostupný z: http://indianexpress.com/article/opinion/columns/the-great-game-

folio-32/.  

 

PRIDDY, Ben, „Russia´s Eastern Gas Program“ [online], Oil and Gas Eurasia, 

November 29, 2012, Dostupný z: 

https://www.oilandgaseurasia.com/en/news/russia%E2%80%99s-eastern-gas-

program/page/0/2.  

 

SHEIVES, Kevin, „China Turns West: Beijing's Contemporary Strategy Towards 

Central Asia”, Pacific Affairs, Vol. 79, No. 2 (Summer, 2006), s. 205-224.  

 

SISCI, Francesco Lao Xi, „Preparing for a ‘multi-polar’ future“,  Asia Times, June 27, 

1997.  

 

WAN, William and HAUSLOHNER, Abigail, „China, Russia Sign $400 Billion Gas 

Deal” [online], Washington Post, May 21, 2014, Dostupný z: 

http://www.washingtonpost.com/world/europe/china-russia-sign-400-billion-gas-

deal/2014/05/21/364e9e74-e0de-11e3-8dcc-d6b7fede081a_story.html. 

 

WEITZ, Richard, „Global Insights: Chinese-Russian Relations the Best Ever?“, World 

Politics Review, June 23, 2009, Dostupný z: 

http://www.worldpoliticsreview.com/articles/3961/global-insights-chinese-russian-

relations-the-best-ever#. 

 

WISHNICK, Elizabeth, Asian Survey [online], University of California, Berkeley: 

September/October 2001, vol. 41, No. 5, Dostupný z: 

http://202.120.43.103/downloads2/0ab51e2a-2faa-4a07-a7ce-c1d507f7706e.pdf.  

 

YERGIN, Daniel, „Ensuring Energy Security“, Foreign Affairs, March/April 2006, vol. 

85, No. 2, Dostupný z: 

http://www.un.org/ga/61/second/daniel_yergin_energysecurity.pdf.  

 

 

Internetové zdroje: 

 

Uvedené internetové odkazy byly přístupné ke dni: 10.12.2014 

 

„Oficiální stránky Gazpromu“ [online], Dostupný z: http://www.gazprom.com/ 

 

„Country Profile: Russia” [online], U.S. Energy Information Administration, November 

26, 2013, Dostupný z: http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=rs.  

 

 

 

 

 

http://www.bloomberg.com/news/2014-07-02/gazprom-gas-price-in-china-deal-said-to-be-near-germany-s-level.html
http://www.bloomberg.com/news/2014-07-02/gazprom-gas-price-in-china-deal-said-to-be-near-germany-s-level.html
http://indianexpress.com/article/opinion/columns/the-great-game-folio-32/
http://indianexpress.com/article/opinion/columns/the-great-game-folio-32/
https://www.oilandgaseurasia.com/en/news/russia%E2%80%99s-eastern-gas-program/page/0/2
https://www.oilandgaseurasia.com/en/news/russia%E2%80%99s-eastern-gas-program/page/0/2
http://www.washingtonpost.com/world/europe/china-russia-sign-400-billion-gas-deal/2014/05/21/364e9e74-e0de-11e3-8dcc-d6b7fede081a_story.html
http://www.washingtonpost.com/world/europe/china-russia-sign-400-billion-gas-deal/2014/05/21/364e9e74-e0de-11e3-8dcc-d6b7fede081a_story.html
http://www.worldpoliticsreview.com/articles/3961/global-insights-chinese-russian-relations-the-best-ever
http://www.worldpoliticsreview.com/articles/3961/global-insights-chinese-russian-relations-the-best-ever
http://202.120.43.103/downloads2/0ab51e2a-2faa-4a07-a7ce-c1d507f7706e.pdf
http://www.un.org/ga/61/second/daniel_yergin_energysecurity.pdf
http://www.gazprom.com/
http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=rs


   49 

Neperiodické zdroje:  

 

„Table 3.2 Natural gas proven reserves by country“ [online]. OPEC. [cit. 2014-11-22]. 

Dostupný z: 

http://www.opec.org/library/Annual%20Statistical%20Bulletin/interactive/current/FileZ

/XL/T32.HTM. 

 

„World Energy Outlook 2011” [online], International Energy Agency, France: 2011, 

Dostupný z: 

http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/weo2011_web.pdf.  

 

ANDREWS-SPEED, Philip and DANNREUTHER, Roland, China, Oil and Global 

Politics, New York: Routledge, 2011. 

 

BAEV, P. Russian energy policy and military power: Putin's quest for greatness. New 

York: Routledge, 2008, xii, 237 s. Contemporary security studies. 

 

ČERNOCH, Filip a kol., Ruské aktivity v zemích vyvážejících zkapalněný zemní plyn: 

Vliv na energetickou bezpečnost EU [online], Mezinárodní politologický ústav 

Masarykovy univerzity, Brno: 31. 7. 2010, Dostupný z: 

http://www.mzv.cz/file/586378/IIPS_Analyza_LNG_Rusko_shrnuti.pdf.  

 

ETHERINGTON, John, POLLEN, Torbjorn and ZUCCOLO LUCA, Society of 

Petroleum Engineers Oil and Gas Reserves Committee Final Report, December 2005, 

Dostupný z: http://www.spe.org/industry/docs/OGR_Mapping.pdf.  

 

FREDHOLM, Michael, The Russian Energy Strategy and Energy Policy: Pipeline 

Diplomacy or Mutual Dependence?, Conflict Studies Research Centre: Russian Series 

05/41, September 2005. 

 

HENDERSON, James, The Pricing Debate over Russian Gas Exports to China, The 

Oxford Institute for Energy Studies. NG 56. September 2011.  

 

HIGASHI, Nobuyuki, Natural Gas in China Market Evolution and Strategy [online], 

IEA Working Paper Series: June 2009, Dostupný z: 

http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/nat_gas_china.pdf. 

 

ITOH, Shoichi, Geopolitics of the Russian Factor in Northeast Asian Energy Security: 

Can We Overcome Sino-Russian Distrust for Regional Cooperation? [online], The 

Institute of Energy Economics, Japan. Dostupný z: 

http://eneken.ieej.or.jp/3rd_IAEE_Asia/pdf/paper/091p.pdf. 

 

JACOBSON, Linda, HOLTOM, Paul, KNOX, Dean and PENG, Jingchao, China´s 

Energy and Security Relations With Russia: Hopes, Frustrations and Uncertainties, 

SIPRI Policy Paper 29: October 2011. 

 

JEWELL, Jessica, The IEA Model of Short-term Energy Security (MOSES) Primary 

Energy Sources and Secondary Fuels, IEA Working Paper: 2011. 

 

http://www.opec.org/library/Annual%20Statistical%20Bulletin/interactive/current/FileZ/XL/T32.HTM
http://www.opec.org/library/Annual%20Statistical%20Bulletin/interactive/current/FileZ/XL/T32.HTM
http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/weo2011_web.pdf
http://www.mzv.cz/file/586378/IIPS_Analyza_LNG_Rusko_shrnuti.pdf
http://www.spe.org/industry/docs/OGR_Mapping.pdf
http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/nat_gas_china.pdf
http://eneken.ieej.or.jp/3rd_IAEE_Asia/pdf/paper/091p.pdf


   50 

KARÁSKOVÁ, Ivana a kol., Rusko-čínské vztahy a EU: potenciál spolupráce a 

konfliktu, Praha: Matfyzpress 2011. 134 s. 

 

KOĎOUSKOVÁ, Hedvika, KUCHYŇKOVÁ, Petra a LESCHENKO, Anna, 

Energetická bezpečnost asijských zemí a Ruské federace, 1. vyd. Brno: Masarykova 

univerzita, 2012. 419 s.  

 

LIM, Tai-Wei, Oil and gas in China: the new energy superpower's relations with its 

region. Singapore: World Scientific, 2010, xviii, 161 s. Series on contemporary China; 

vol. 21. 

 

LIU, Jing. China's biggest natural gas pipeline: challenges and achievements. Beijing: 

China Intercontinental Press, 2008. 93 s.  

 

LO, Bobo, Ten Things Everyone Should Know About the Sino-Russian Relationship 

[online], Centre for European Reform, December 2008, Dostupný z: 

http://www.cer.org.uk/publications/archive/policy-brief/2008/ten-things-everyone-

should-know-about-sino-russian-relationsh.  
 

LO, Bobo, The Long Sunset of Strategic Partnership: Russia's Evolving China Policy. 

International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), Vol. 80, No. 2, 

Israeli-Palestinian Conflict (Mar., 2004), pp. 295-309.  

 

LOCATELLI, Catherine and ROSSIAUD, Sylvain, Russia, institutionalism and the 

effect on oil and gas investments, Polinares working paper n. 45, April 2012, s. 8, 

Dostupný z: http://www.polinares.eu/docs/d3-1/polinares_wp3_case1.pdf. 

 

MAKAROVA, Viktor Nadejda, Gazprom: Gas Giant Under Strain, January 2008, 

Dostupný z: http://iis-

db.stanford.edu/pubs/22090/WP71,_Nadja_Victor,_Gazprom,_13Jan08.pdf.  

 

MASUMI, Motomura, The Russian Energy Outlook and Its Influence on East Asia, 

Acta Slavica Iaponica, Tomus 25. 

 

PAIK, Keun-Wook, 2006 Sino-Russian Oil and Gas Agreement and the implications 

[online], KEEI Seminar, Seoul: April 27, 2006, Dostupný z: 

http://www.keei.re.kr/keei/download/seminar/060427/DI060427_b02.pdf.  

 

PETERSEN, Alexandros and BARYSCH, Katinka, Russia, China and the Geopolitics 

of Energy in Central Asia. Centre for European Reform, London: November 2011.  

 

SIMONIA, Nodari, The Energy Dimension in Russian Global Strategy: Russian Energy 

Policy in East Siberia and he Far East, The James A. Baker III Institute for Public 

Policy, Rice University, October, 2004. 

 

SMITH, Mark A., Current Russo-Chinese Relations, Conflict Studies Research Centre, 

January 2003. 

 

SMITH, Mark A., Russia and the Far Abroad 2000, Camberley Conflict Studies 

Research Centre, December 2000. 

http://www.cer.org.uk/publications/archive/policy-brief/2008/ten-things-everyone-should-know-about-sino-russian-relationsh
http://www.cer.org.uk/publications/archive/policy-brief/2008/ten-things-everyone-should-know-about-sino-russian-relationsh
http://www.polinares.eu/docs/d3-1/polinares_wp3_case1.pdf
http://iis-db.stanford.edu/pubs/22090/WP71,_Nadja_Victor,_Gazprom,_13Jan08.pdf
http://iis-db.stanford.edu/pubs/22090/WP71,_Nadja_Victor,_Gazprom,_13Jan08.pdf
http://www.keei.re.kr/keei/download/seminar/060427/DI060427_b02.pdf


   51 

 

SOVACOOL, Benjamin, The Routledge Handbook of Energy Security, New York: 

Routledge, 2011. 

 

SUNG-HWAN, Oh, Shale Gas Revolution and Desperate “Eastward” Energy Policy of 

Russia [online], NAPSNet Special Reports Uncategorized, March 04, 2014, Dostupný z: 

http://nautilus.org/uncategorized/shale-gas-revolution-and-desperate-eastward-energy-

policy-of-russia/.  

 

Technically Recoverable Shale Oil and Shale Gas Resources: An Assessment of 137 

Shale Formations in 41 Countries Outside the United States [online], U. S. Energy 

Information Administration, June 10, 2013, Dostupný z: 

http://www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas/.  

 

TICHÝ, Lukáš, Rozpory v energetických vztazích EU – Rusko [online], 8. 12. 2010, 

Dostupný z: http://www.revuepolitika.cz/clanky/1390/rozpory-v-energetickych-

vztazich-eu-rusko.  

 

Understanding energy in China. Tokyo: Asia Pacific Energy Research Centre, 2008. 

156 s. 

 

YERGIN, Daniel, The quest: energy, security and the remaking of the modern world. 

Rev. and updated ed. London: Penguin Books, 2012, xii, 820 s.  

 

 

 

 

 

 

 

Seznam příloh: 

Příloha č. 1: Možný způsob přepravy zemního plynu plynovodem do Číny (mapa) 

Příloha č. 2: Možné způsoby přepravy LNG do Číny (mapa) 

 

 

 

 

http://nautilus.org/uncategorized/shale-gas-revolution-and-desperate-eastward-energy-policy-of-russia/
http://nautilus.org/uncategorized/shale-gas-revolution-and-desperate-eastward-energy-policy-of-russia/
http://www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas/
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1390/rozpory-v-energetickych-vztazich-eu-rusko
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1390/rozpory-v-energetickych-vztazich-eu-rusko


   52 

Přílohy 

Příloha č. 1: Možný způsob přepravy zemního plynu plynovodem do Číny (mapa) 

 

Dostupný z: http://rt.com/business/159880-gazprom-china-russia-cnpc/.  

http://rt.com/business/159880-gazprom-china-russia-cnpc/


   53 

Příloha č. 2: Možné způsoby přepravy LNG do Číny (mapa) 

 

Dostupný z: http://www.washingtonpost.com/world/how-russia-may-move-its-liquid-

natural-gas-to-china/2014/05/21/d55b8346-e139-11e3-9743-

bb9b59cde7b9_graphic.html.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.washingtonpost.com/world/how-russia-may-move-its-liquid-natural-gas-to-china/2014/05/21/d55b8346-e139-11e3-9743-bb9b59cde7b9_graphic.html
http://www.washingtonpost.com/world/how-russia-may-move-its-liquid-natural-gas-to-china/2014/05/21/d55b8346-e139-11e3-9743-bb9b59cde7b9_graphic.html
http://www.washingtonpost.com/world/how-russia-may-move-its-liquid-natural-gas-to-china/2014/05/21/d55b8346-e139-11e3-9743-bb9b59cde7b9_graphic.html

