
Přílohy 

Příloha č. 1: Export norské ropy podle destinace (graf) 

Objem exportu v milionech tun, Q3 2009 – Q2 2011 

 

(celkem 153995 milionů tun) 

 

Zdroj: autor, data převzata ze „Exports of Norwegian produced crude oil. By destination. Q3 2009 – Q2 2011“, 

Statistics Norway, http://www.ssb.no/a/english/kortnavn/ogintma_en/tab-2011-10-07-07-en.html (staženo 2. 5. 

2014.) 



Příloha č. 2: Norské námořní hranice (mapy) 

Zdroj: „International Legal Framework“, Ministry of Foreign Affairs, 

http://www.regjeringen.no/en/dep/ud/documents/propositions-and-reports/reports-to-the-storting/2011-

2012/meld-st-7-20112012-2/5.html?id=697752 (staženo 12. 3. 2014). 

 

Příloha č. 3: Těžební společnosti na norském kontinentálním šelfu (graf) 

Podíl produkce ropy a zemního plynu jednotlivých společností, 1971 – 2008 

 

Zdroj: autor; přeloženo z Mark C. Thurber a Benedicte Tangen Istad, „Norway’s evolving champion: Statoil and 

the politics of state enterprise”, in Oil and Governance: State-Owned Enterprises and the World Energy Supply, 

ed. David G. Victor, David R. Hults a Mark C. Thurber (Cambridge: Cambridge University Press, 2012), 608. 



Příloha č. 4: 10 ropných přikázání (text) 

1. Všechny operace na norském kontinentálním šelfu musí podléhat státnímu dozoru a 

kontrole.  

2. Objevená ropa musí být těžena takovým způsobem, aby byla zajištěna co největší 

nezávislost Norska na dovozu ropy odjinud.  

3. Bude vybudován nový ropný průmysl.  

4. Při rozvoj ropného průmyslu musí být brán ohled na již existující průmyslové aktivity 

a na ochranu přírody a životního prostředí.  

5. Až na výjimečné případy krátkých testovacích období není na norském kontinentálním 

šelfu přípustné spalování vytěžitelného zemního plynu.  

6. Ropa z norského kontinentálního šelfu musí být přiváděna do Norska, pokud 

sociopolitické okolnosti nevyžadují jiné řešení. 

7. Stát se musí na všech úrovních podílet a přispívat ke koordinaci norských zájmů 

v norském ropném průmyslu, stejně jako ke vzniku jednotné ropné komunity, která 

bude orientována národně i mezinárodně.  

8. Bude založena státní ropná společnost, která bude dbát o vládní komerční zájmy a 

bude vyhledávat spolupráci s domácími i zahraničními společnostmi. 

9. V oblastech severně od 62. rovnoběžky musí být prováděny takové aktivity, které 

budou brát ohled na zvláštní sociopolitické podmínky panující v této části země.  

10. Velké objevy ropy v Norsku mohou představovat nové výzvy pro norskou zahraniční 

politiku.  

 

Zdroj: přeloženo z „10 commanding achievements“, Norwegian Petroleum Directorate, 

http://www.npd.no/en/Publications/Norwegian-Continental-Shelf/No2-2010/10-commanding-achievements/ 

(staženo 3. 5. 2014).  



Příloha č. 5: Zahraniční produkce Statoilu v roce 2013 (graf) 

 

Zdroj: autor, data převzata z „2013 Annual Report on Form 20-F“, Statoil, 

http://www.statoil.com/no/InvestorCentre/AnnualReport/AnnualReport2013/Documents/DownloadCentreFiles/0

1_KeyDownloads/AnnualReport20-F.pdf (staženo 5. 5. 2014). 

 



Příloha č. 6: Složení státních příjmů (graf) 

 

Zdroj: autor, přeloženo z „The petroleum sector – Norway’s largest industry“, Norwegian Petroleum Directorate, 

http://npd.no/en/Publications/Facts/Facts-2013/Chapter-3/ (staženo 5. 5. 2014). 

 

 

Příloha č. 7: Makroekonomické indikátory pro ropný sektor, 2012 (grafy) 

 

Zdroj: autor, přeloženo z „The petroleum sector – Norway’s largest industry“, Norwegian Petroleum Directorate, 

http://npd.no/en/Publications/Facts/Facts-2013/Chapter-3/ (staženo 5. 5. 2014). 

  


