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Anotace 

Energetická bezpečnost představuje jedno z hlavních bezpečnostních a politických témat pro 

prakticky každý stát a její význam nadále narůstá. Závislost na neobnovitelných zdrojích 

energie přetrvává i přes kontinuální rozvoj využívání obnovitelných zdrojů energie. 

Rozložení zásob strategických energetických surovin, jako je například ropa a zemní plyn, 

ovšem není ve světě rovnoměrné a dochází tudíž k rozdělení zemí na takzvané importéry 

a exportéry.  

Diplomová práce se zaměřuje na energetickou spolupráci mezi členskými státy Visegrádské 

skupiny, respektive na motivace těchto zemí k spolupráci v dané oblasti. Tyto čtyři 

středoevropské země jsou si v mnoha ohledech podobné. V oblasti energetiky sdílejí status 

zemí odkázaných na dovoz ropy a zemního plynu. Ruská federace představuje primárního 

dodavatele těchto surovin. Energetická spolupráce v rámci uskupení V4 je nejčastěji 

vysvětlována dvěma teoretickými přístupy, a to realismem či neoliberálním 

institucionalismem. Tato práce představuje oba přístupy a pracuje s hypotézou, že 

energetická spolupráce těchto zemí je nejlépe objasnitelná pomocí neoliberálního 

institucionalismu.  

Práce je pojata jako kvalitativní výzkum s užitím metody komparativní případové studie. 

Analytická část práce je rozdělena do čtyř případových studií dle jednotlivých zemí. 

Jednotkou analýzy jsou pak energetické sektory a chování států v této oblasti. Práce tedy 

zkoumá klíčové energetické dokumenty, stav energetického sektoru a složení energetického 

mixu. Na základě identifikace výzev v zajištění energetické bezpečnosti jsou stanoveny 

motivace jednotlivých zemí, které je vedou k spolupráci.  

 

Annotation 

Practically every single state sees energy security as one of the main security and political 

topics nowadays. Its significance is on the rise. Although there is a continuous progress 

regarding renewable sources of energy, the world remains largely dependent on non-

renewable resources. They are unevenly distributed across the world, especially in case of oil 

and natural gas. This results in dividing the countries between importers and exporters. 

This diploma thesis focuses on energy cooperation or more precisely on motivations for 



 

 

 

energy cooperation between member states of the Visegrad group. These four Central 

European countries share some similarities. In energy area they all are the importers of both 

oil and gas and they rely on the Russian Federation as their main supplier. Energy 

cooperation within the Visegrad group is usually explained by two theoretical approaches – 

realism or neoliberal institutionalism. This thesis introduces these approaches and works 

with a hypothesis that energy cooperation between the member states of the Visegrad group 

is best explained by neoliberal institutionalism.  

The thesis represents a qualitative study and uses the method of a comparative case study. 

The analytic part of the thesis is divided into four case studies regarding each member state 

of the V4. Energy sectors and state behaviour in energy area represent the unit of analysis. 

The thesis looks into crucial energy documents and analyses energy sectors and energy 

mixes (total primary energy supply) of each country. Motivations of each respective country 

is identified through the analysis of energy security challenges.  
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Úvod 

Problematika energetické bezpečnosti a její zajištění, potažmo zvýšení její úrovně, 

představuje v posledních desetiletích jedno z nejvýznamnějších politických 

a bezpečnostních témat, kterými se zaobírají nejen jednotlivé národní státy, 

ale i mezinárodní uskupení a organizace. Energetika má v současné době nezastupitelnou 

roli v zajištění fungování prakticky všech států. Její význam pro stát je enormní a lze 

očekávat, že tento význam se bude v budoucnu nadále zvyšovat. 

Samotná energetická bezpečnost je poměrně široký a nejasně definovaný pojem. Problém 

s teoretickým uchopením konceptu vyplývá z jeho vysoké subjektivity. Jednotlivé státy 

vnímají energetickou bezpečnost odlišně a její úroveň je ovlivněna mnoha faktory, jako jsou 

například zásoby energetických surovin daného státu, jeho geografická poloha či míra 

dovozní závislosti na dodávkách ze zahraničí. Vzhledem k této skutečnosti se liší i přístupy 

států k zajištění své energetické bezpečnosti. Stát navíc nese primární zodpovědnost za její 

zajištění. 

Tato diplomová práce se soustředí na region střední Evropy, respektive na členské země 

Visegrádské skupiny, kterou tvoří Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko. 

Visegrádská skupina představuje velmi specifické uskupení uvnitř Evropské unie. Tyto čtyři 

státy se rozhodly k aktivní spolupráci v oblasti energetiky s cílem zvýšit energetickou 

bezpečnost tohoto regionu. Není náhoda, že se k tomuto kroku země rozhodly v reakci 

na takzvané rusko-ukrajinské plynové krize, které proběhly v letech 2006 a 2009. Tyto krize 

velmi negativně ovlivnily energetickou bezpečnost členských zemí Visegrádské skupiny. 

Hlavním důvodem je vysoká míra dovozní závislosti těchto států na dodávkách 

energetických surovin z Ruské federace, zejména zemního plynu, které byly v důsledku krizí 

na čas přerušeny. Energetická bezpečnost tak představuje jedno z hlavních témat diskuzí 

v rámci Visegrádské skupiny.  

Cílem této práce je objasnit motivace členských států Visegrádu, které je vedou k spolupráci 

v oblasti energetiky. V souvislosti s tímto tématem existují dva dominantní teoretické 

přístupy, pomocí kterých je možné vysvětlit, co motivuje země uskupení V4 k spolupráci. 

Jedná se o realismus, potažmo neorealismus, a neoliberální institucionalismus. Tato 

diplomová práce ve své teoretické části představí oba přístupy a jejich stěžejní myšlenky, 

kterými lze objasnit energetickou spolupráci v regionu zemí Visegrádu. Ústředními tématy 
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realistického přístupu jsou pojmy moc, přežití a svépomoc. Tento přístup se vyznačuje 

skeptickým nahlížením na spolupráci mezi státy. Neorealismus tento náhled obohacuje 

o myšlenku spolupráce v reakci na existenci hegemona. Oproti tomu neoliberální 

institucionalismus pracuje s konceptem takzvané komplexní vzájemné závislosti a odmítá 

realistický skepticismus vůči spolupráci mezi státy. Naopak, vyzdvihuje spolupráci jako 

koordinaci politik a strategií spolupracujících států pro dobro celku.  

Teoretická část diplomové práce se také zaměří na konceptualizaci bezpečnosti a energetické 

bezpečnosti, neboť vymezení těchto pojmů je nutné pro pochopení komplexnosti dané 

problematiky. Za pomoci výše zmíněných dvou teoretických přístupů se práce snaží objasnit 

motivaci členských států Visegrádské skupiny pro spolupráci v oblasti energetiky. Cílem je 

verifikace či falzifikace stanovené výzkumné hypotézy:  

„Spolupráce zemí Visegrádské skupiny v oblasti energetiky je založena na společných 

problémech a výzvách, kterým členské státy čelí, přičemž tato motivace pro spolupráci 

je nejlépe objasnitelná pomocí přístupu neoliberálního institucionalismu.“ 

Předkládaná práce je založena na analyticko-empirickém přístupu a pracuje s kvantitativním 

výzkumem, respektive s metodou komparativní případové studie. Analytická část práce je 

členěna na čtyři případové studie. Předmětem zkoumání jsou energeticko-bezpečnostní 

vztahy mezi zeměmi Visegrádské skupiny. K usnadnění ověření či vyvrácení stanovené 

hypotézy je v rámci analytické části diplomové práce využito čtyř výzkumných otázek. Tyto 

výzkumné otázky jsou zaměřeny na oficiální energetické strategie a politiky, podobu 

energetických sektorů a na výzvy a problémy, kterým jednotlivé státy Visegrádské skupiny 

čelí při snaze zajistit či zvýšit svou energetickou bezpečnost. V rámci identifikace těchto 

problémů a výzev dochází k stanovení motivací, které vedou tyto státy k energetické 

spolupráci.  

Jak již bylo zmíněno, Ruská federace jako hlavní dodavatel ropy a zemního plynu 

představuje významný vnější faktor v zajištění energetické bezpečnosti členských států 

Visegrádské skupiny a její energetická exportní politika má na energetickou bezpečnost 

těchto zemí přímý dopad. Představení ruské energetické exportní politiky se tedy diplomová 

práce taktéž věnuje a v rámci jednotlivých případových studií je zvýšená pozornost 

věnována právě odvětví ropy a zemního plynu. V konečné fázi práce dochází k verifikaci 

či falzifikaci stanovené hypotézy.  
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1 Výzkumný rámec 

1.1 Cíl práce 

Cílem této práce je objasnit motivace jednotlivých členských zemí Visegrádské skupiny pro 

energetickou spolupráci za použití metody kvalitativního výzkumu, konkrétně metody 

komparativní případové studie. 

1.2 Hypotéza a výzkumné otázky 

Cíl této diplomové práce bude naplněn prostřednictvím verifikace či falzifikace stanovené 

výzkumné hypotézy, která zní: 

„Spolupráce zemí Visegrádské skupiny v oblasti energetiky je založena na společných 

problémech a výzvách, kterým členské státy čelí, přičemž tato motivace pro spolupráci je 

nejlépe objasnitelná pomocí přístupu neoliberálního institucionalismu.“ 

Výzkumné otázky jsou formulovány tak, aby usnadnily ověření či vyvrácení stanovené 

hypotézy: 

1. Jaký je současný stav energetických sektorů v jednotlivých členských zemích?  

2. Jakým problémům a výzvám čelí jednotlivé členské země v oblasti energetické 

bezpečnosti?  

3. Jaká je motivace zemí Visegrádské skupiny pro spolupráci v oblasti energetické 

bezpečnosti?  

4. Odpovídá motivace pro spolupráci vysvětlení přístupem neoliberálního 

institucionalismu? 

1.3 Metodologie 

Diplomová práce má za cíl zpracovat a porovnat data čtyř případových studií. Těmi jsou 

energetické sektory v České republice, Maďarsku, Polsku a Slovensku a postoje těchto zemí 

k energetické spolupráci v rámci Visegrádské skupiny. Jednotkou analýzy jsou energetické 

sektory daných zemí a jejich chování v dané oblasti. V rámci čtyř případových studií 

jednotlivých států se bude práce snažit porozumět jejich vnímání konceptu energetické 

bezpečnosti a nastalých událostí s důrazem na užití kvalitativní metody komparativní 

případové studie.  
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Vzhledem ke komplexnosti problematiky, kterou se práce zabývá, je nutné vymezit časový 

úsek výzkumu. Práce tak bude analyzovat data a události mezi lety 2006 a 2017 

za příležitostného využití retrospektivy pro dovysvětlení historického kontextu. První 

časové ohraničení vychází z takzvané rusko-ukrajinské plynové krize, která proběhla 

na přelomu let 2005 a 2006. Již v první polovině roku 2005 se zintenzivnily spory mezi 

Ruskou federací a Ukrajinou, v jejichž středu byly především spory o stanovení cen za odběr 

i tranzit plynu na Ukrajinu. V lednu 2006 Ruská federace zastavila na tři dny dodávky 

v plynovodu Bratrství na Ukrajinu, což mělo za následek omezení dodávek plynu do mnoha 

států Evropské unie. Velmi negativně ovlivnilo uzavření tranzitu přes Ukrajinu země 

Visegrádské skupiny, neboť se, především v případě Maďarska a Slovenska, jednalo 

o hlavní tranzit i zdroj plynu. Tato událost významně ovlivnila energetickou bezpečnost 

zemí Visegrádské skupiny a následně se promítla do budoucího vnímání energetické 

bezpečnosti v zemích regionu střední Evropy.  

Komparativní případová studie zkoumá dva či více případů s následným provedením 

srovnávací analýzy. V angličtině je tento přístup znám pod pojmem „cross-case analysis“. 

Tento druh se liší od komparace jako takové, neboť komparativní případová studie srovnává 

pozorování vyskytující se alespoň ve dvou odlišných případech a následně provádí jejich 

srovnávací analýzu (George – Bennet 2005: 18-19). Tento přístup byl ustanoven jako 

samostatná metodologie v druhé polovině 60. let po několikaletém procesu propracovávání 

postupů toho přístupu. Charakter komparativní případové studie může být vysvětlující, 

ale také interpretativní. Druhý jmenovaný charakter umožňuje skrze srovnávání odhalit 

specifické rysy jednotlivých případů (Karlas 2008: 62-64).  

Ke komparativní případové studii se váží tři možné základní cíle, a to souběžný výklad 

teorie, makrokauzální analýza a kontrast kontextů. Souběžný výklad teorie, který využívá 

tato práce, se zaměřuje na analýzu několika případů, díky které tvrdí, že o daných případech 

vypovídá určitá teorie něco podstatného. Z velké části se tudíž jedná o ověření empirické 

platnosti dané teorie, nejčastěji ve smyslu ilustrování její hodnoty. Souběžný výklad teorie 

ve většině případů detailně představí vybrané teoretické modely a hypotézy, které následně 

konfrontuje s empirickou realitou (Collier 1991: 11-13; Karlas 2008: 65-66). 

Pro komparativní případovou studii je příznačný problém nazývaný "hodně proměnných, 

málo případů" (Lijphart 1971: 687). Tento problém je proto řešen snížením počtu 

proměnných, přičemž existují dva způsoby, jak tohoto dosáhnout. První způsob slučuje 
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všechny relevantní nezávislé proměnné do několika proměnných mající klíčový význam. 

Druhý přístup, který využije tato práce, se soustředí na analýzu pouze několika klíčových 

proměnných bez jejich sdružování, jako je tomu u prvního způsobu redukce počtu 

proměnných. (Karlas 2008: 67-68).  

Při analýze s nižším počtem jednotlivých případů je nutné dbát na pečlivý a nenáhodný 

výběr případů s důrazem na provázanost s teorií (King – Keohane – Verba 1994: 124-128). 

Postup pro výběr případů se zaměřuje na případy se srovnatelným charakterem, který je 

identifikovatelný na základě geografie – několik jednotek, které se váží ke stejné geografické 

oblasti (Karlas 2008: 68). Pro tuto práci to znamená státy regionu střední Evropy, členské 

státy Visegrádské skupiny. 

1.4 Operacionalizace 

Ve fázi operacionalizace dochází ke stanovení proměnných. Vzhledem k faktu, že se jedná 

o kvalitativní výzkum, budou rozlišovány pouze různé kvalitativní stavy, které nebudou 

poměřovány číselnou formou. Jako nezávislá proměnná je pro tento výzkum stanovena ruská 

energetická exportní politika, jelikož ovlivňuje chování zemí Visegrádské skupiny. Závislou 

proměnnou jsou pak bezpečnostní strategie a politiky jednotlivých zemí Visegrádské 

skupiny v oblasti energetiky, kterými se snaží zvýšit svou energetickou bezpečnost. 

1.5 Zdroje a limity výzkumu 

Práce pracuje s dvěma druhy zdrojů – s primárními zdroji a sekundárními zdroji. Primární 

zdroje představují především vládní dokumenty a strategie, případně dokumenty Evropské 

Unie. Mezi primární zdroje jsou zařazeny také statistiky Mezinárodní energetické agentury 

(IEA) či Evropské unie. Sekundárním zdrojem jsou pak myšleny odborné články 

interpretující jednotlivé vládní dokumenty a strategie, analýzy politik a chování států.  

Práce využívá texty, které jsou primárně českého a anglického jazykového původu. Okrajově 

jsou využity také texty ve slovenském jazyce. Limitem práce je problematická analýza 

zdrojů v polském a maďarském jazyce. Tento limit je vykompenzován analýzou anglických 

ekvivalentů k oficiálním vládním a jiným dokumentům. Další problematikou je subjektivní 

zatížení autorů článků představujících sekundární zdroje. S přikloněním k jejich možné 

neobjektivitě je na ně nahlíženo kriticky a z nich vyplývající argumenty jsou vždy pečlivě 

zváženy.  
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2 Použité koncepty a teorie 

2.1 Realismus 

Realismus má bohatou historii a dlouhou tradici v mezinárodních vztazích a studiu 

politických věd. Realismus jako pojem zaštiťuje filozofický přístup štěpící se do mnoha 

různých směrů a odvětví. Obecně lze říci, že jako směr je vnitřně velmi různorodý. 

Významnou událostí vývoje přístupu byl rozmach takzvaného neorealismu pod vedením 

Kennetha Waltze v 80. letech minulého století. V následující části budou uvedeni přední 

představitelé realismu a neorealismu a na základě jejich představení bude vytvořen přehled 

stěžejních principů realismu, potažmo neorealismu jako takového. Ve vztahu k tématu práce 

představuje realismus (neorealismus) jeden z přístupů, jakým bývá objasňována energetická 

spolupráce v regionu střední Evropy. Jedná se především o nedůvěru a usilování o vlastní 

zájmy mezi členskými státy, které brání efektivní spolupráci v existujících institucionálních 

platformách. 

2.1.1 Klasický realismus 

Klasický realismus navazuje na díla a myšlenky předchozích myslitelů, kteří položili 

myšlenkový základ pro tento přístup, jehož počátek se váže již k antickým dobám. Hans J. 

Morgenthau jako představitel klasického realismu ve své knize „Politics Among Nations: 

The Struggle for Power and Peace“, kterou vydal v roce 1948, uvedl šest základních 

principů politického realismu. Prvním principem je fakt, že politický realismus nahlíží na 

politiku a na společnost obecně jako na subjekt ovládaný zákony, které mají své kořeny v 

lidské podstatě. Podle realismu teorie získává fakta, kterým dává smysl skrze rozum. 

Realismus předpokládá, že podoba zahraniční politiky se dá zjistit jen na základě zkoumání 

určitých politických skutků a jejich dopadů. Druhý princip politického realismu se zaměřuje 

na koncept zájmu definovaný mocí. Ten představuje pro realismus hlavní ukazatel 

v prostředí mezinárodních vztahů. Koncept zájmu spojuje rozum snažící se pochopit 

mezinárodní politiku s fakty z ostatních odvětví jako je například ekonomie. Existuje zde 

předpoklad, že státníci jednají na základě zájmu definovaného jako moc. Ne veškerá 

zahraniční politika má racionální, objektivní či neemotivní charakter. Svou roli zde hrají 

faktory jako osobnost, předsudek a subjektivní preference. V rámci třetího principu 

realismus předpokládá, že moc, jakožto klíčový koncept, je objektivní kategorií. Ta je 

univerzálně platná, nicméně ne neměnná. Čtvrtým principem je uvědomění politického 
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realismu o morální důležitosti politického skutku. Pátý princip se věnuje faktu, že realismus 

odmítá uznat morální ambice určitého státu jako morální právo vládnout světu. Šestý princip 

shrnuje rozdíl mezi realistickým přístupem a ostatními přístupy. Politický realismus 

zachovává autonomii politické sféry (Morgenthau 1973: 5-15). Pro výzkum, kterému se tato 

práce věnuje, je klíčový fakt, že klasický realismus vidí státy jako aktéry usilující o vlastní 

zájmy, tudíž o zajištění vlastní energetické bezpečnosti bez ohledu na zájmy ostatních států, 

v tomto případě členů Visegrádské skupiny.  

2.1.2 Teorie rovnováhy moci 

Teorie rovnováhy moci má poměrně zvláštní postavení, neboť na jedné straně je považována 

za samostatný přístup a na druhé straně bývá zařazována do realistického přístupu. 

Problematice rovnováhy moci se ve svém článku z roku 1953 „The balance of power: 

Prescription, concept, or propaganda?“ věnoval Ernst B. Haas, zakladatel funkcionalismu. 

Haas upozornil na mnohoznačnost konceptu a na jeho zařazení do několika významných 

teorií mezinárodních vztahů. 

Haas se odkazuje na Hanse Morgenthaua a jeho pojetí teorie rovnováhy moci, která dle něj 

může nést čtyři různé významy. První definice vnímá rovnováhu moci jako politickou 

strategii zaměřenou na určité rozdělení (distribuci) moci. Druhý význam ji definuje jako 

popis současného stavu vztahů v mezinárodních vztazích. Třetí definice se soustředí na 

rovnocenné rozdělení moci v rámci mezinárodního systému. Poslední definice je 

neobecnější a odkazuje na jakékoliv rozdělení politické moci v mezinárodních vztazích 

(Haas 1953: 445). Tomuto realistickému pojetí teorie rovnováhy moci kontrastuje pojetí 

rovnováhy jako stability a míru, které vnímá teorii jako metodu k dosažení míru a stability 

a váže se k idealistickému pojetí teorie (Haas 1953: 450). 

V souvislosti s touto teorií je také na místě rozlišovat mezi jednotlivými variantami teorie 

rovnováhy moci – automatickou, manuální a dyadickou. Dle Elmana a Jensena (2014: 74) 

teorie automatické rovnováhy moci vysvětluje rovnováhu samotnou jako výsledek na úrovni 

systému, která existuje bez ohledu na úmysly a činy jednotlivých států. Naproti tomu teorie 

manuální rovnováhy moci tvrdí, že státníci mají zájem na udržení rovnováhy 

v mezinárodním systému a směřují k tomu svá jednání. Poslední kategorie, teorie dyadické 

rovnováhy moci, se soustředí na vztah mezi státy jako takovými a snaží se vysvětlit jednání, 

kterým se snaží vytvořit rovnováhu proti zvyšující se hrozbě. 
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2.1.3 Neorealismus 

Neorealismus, stejně jako realismus, nelze chápat jako jednotnou teorii, ale spíše jako přístup 

zahrnující soubor konceptů a postojů, které stojí na společném základu. Nejvýznamnější 

představitel Kenneth Waltz se brání spojování realismu a neorealismu, nicméně 

o nezávislosti neorealismu jako samostatného paradigmatu nepanuje všeobecná shoda. Pro 

účel této práce je realismus a neorealismus spojen ve společný přístup v souvislosti 

s identifikováním společných principů realismu a neorealismu.  

Předním představitelem neorealismu je již zmíněný Kenneth Waltz. V roce 1979 vydal knihu 

„Theory of International Politics“, ve které načrtnul svoji teorii neorealismu, někdy známou 

také pod pojmem strukturální realismus. Ačkoliv se teorie nevyhnula srovnávání s knihou 

Hanse Morgenthaua „Politics Among Nations“, Waltzova teorie přišla s novinkou, kterou 

bylo využití struktur mezinárodního systému (Elman – Jensen 2014: 101).  

Podle Waltze (2010: 79-101) je systém tvořen jeho strukturou a jednotkami, které jsou spolu 

v interakci. Mezi tři pilíře, kterými Waltz definuje politickou strukturu, patří řídící princip 

mezinárodního systému, shodná povaha jednotek v systému a způsob distribuce možností 

jednotek v systému. V mezinárodním systému jsou si formálně všechny jednotky rovny, 

žádná z nich není oprávněna ostatním vládnout, žádná není povinna poslouchat. Řídící 

princip mezinárodního systému je podle Waltze anarchický, neboť neexistuje žádná 

světovláda nebo autorita nadřazená hlavním jednotkám pohybujících se v systému, tedy 

státům. Z toho vyplývá, že mezinárodní systém je ve svém jádře založen na svépomoci 

autonomních států, které musí být připraveny postarat se sami o sebe. 

Právě anarchická struktura mezinárodního systému je dle Waltze primárním faktorem 

ovlivňujícím podobu vztahů mezi jednotlivými státy. V takovém prostředí může kterýkoliv 

stát použít násilí proti kterémukoliv jinému státu, což má za následek neustálé ohrožení 

existence jednotlivých států. O státech se pak Waltz vyjadřuje jako o „like units“, tedy jako 

o stejných jednotkách. Státy se podle něj liší ve své velikosti, bohatství nebo formě, ale tyto 

rozdíly představují pouze variace zmiňovaných „like units“. Waltz tvrdí, že státy jsou si 

ve funcích, které zastávají, podobné a mají stejné zájmy. Těmi primárními je pak samotné 

přežití státu a zajištění své bezpečnosti. Dochází také k oddělení vnitřní a vnější politiky 

státu. Předmětem zkoumání oboru mezinárodních vztahů je tak pouze zahraniční politika 

státu (Waltz, 1986:98-116).  
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Spolupráce v takovém prostředí je podle Waltze možná pouze v případě, že existuje 

společná hrozba, které spolupracující státy čelí. Po odeznění hrozby končí i spolupráce mezi 

státy. Ve vztahu k problematice, které se věnuje tato práce, je dle realistického přístupu 

energetická bezpečnost národním zájmem států Visegrádské skupiny. Závislost na dovozu 

plynu a ropy z Ruské federace staví Rusko do pozice dodavatelského hegemona, který svým 

chováním (energetickou exportní politikou) nutí členské země uskupení V4 ke spolupráci. 

2.1.4 Společné znaky realismu a neorealismu 

Petr Drulák (2003: 55) shrnuje, že problematika moci je pro realistický přístup ústředním 

tématem mezinárodních vztahů. Existuje více rozměrů moci, nejsilnějším rozměrem je moc 

materiální, která se váže k moci vojenské. Realisté vnímají stát jako nejvýznamnějšího 

aktéra mezinárodních vztahů, přičemž mezi jednotlivými státy existuje neustálý boj o moc 

a animosita. Základním atributem mezinárodního systému je otázka distribuce moci. 

Mezinárodní systém je anarchický bez nadřazené instituce, která by regulovala chování 

států, které jsou v důsledku v neustálém boji o přežití. Anarchie mezinárodního systému 

proto znemožňuje dlouhodobou spolupráci a trvalý mír. 

Ole Holsti (1995: 36-37). v kapitole „Theories of International Relations and Foreign 

Policy: Realism and Its Challenges“ definuje pět základních principů klasického realismu, 

které spojují všechny představitele klasického realismu. Za prvé se jedná o základní otázku 

mezinárodních vztahů, kterou je pro realismus otázka příčin válek a podmínky míru. 

Druhým principem je struktura systému, především pak jeho anarchická podstata s absencí 

nadřazené autority. Třetím předpoklad je fakt, že hlavními aktéry mezinárodního systému 

jsou národní státy, převážně pak vestfálského typu. Realisté dále předpokládají, že státy jsou 

racionálními aktéry sledující své národní zájmy (zajištění přežití a bezpečnosti státu a získání 

či udržení moci). Poslední premisou je stát vystupující jako unitární aktér.  

Obecně lze tedy říct, že realismus, potažmo neorealismus, je státocentrický přístup, 

ve kterém je stát nejdůležitějším aktérem mezinárodního systému. Stát vystupuje jako 

unitární a suverénní aktér, který si musí svou bezpečnost v anarchickém mezinárodním 

systému zajistit svépomocí. Primárním cílem každého státu je pak jeho přežití. Spolupráce 

je sice dle realistů možná, ovšem pouze v krátkodobém výhledu, a pokud je to v národním 

zájmu daného státu. Příkladem je pak spolupráce států v rámci spojenectví proti určitému 

hegemonovi. Státy se tudíž jako racionální aktéři snaží o udržení rovnováhy moci 
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v mezinárodním systému tak, aby žádný nezískal dominantní postavení. 

2.2 Neoliberální institucionalismus 

V 70. letech začíná být na poli mezinárodních vztahů věnována pozornost ekonomickým 

faktorům a jejich vlivu na mezinárodní vztahy. Objevil se názor, že vojenská hrozba není 

jedinou a nejdůležitější hrozbou pro existenci státu. Hlavní myšlenkou tak bylo nové pojetí 

konceptu státní bezpečnosti v mezinárodním systému. Tento názor měl spojitost 

s takzvanými ropnými šoky (Waisová 2009: 43-44). Následně vlivem událostí na konci 

80. let a začátku 90. let, došlo v Evropě k nárůstu států, které se chtěly zapojit do již 

vzniklých mezinárodních organizací a režimů, jako je například Evropská unie či NATO. 

V reakci na nastalou situaci vznikla nová teorie s názvem neoliberální institucionalismus.  

Neoliberální institucionalismus je většinou vnímám jako přístup na pomezí realismu 

a liberalismu. Neexistuje žádná všeobecně platná shoda, ke kterému ze dvou přístupu 

se neoliberální institucionalismus přiklání více, nicméně velká část akademiků vidí 

neoliberální institucionalismus jako reakci na neorealismus, z jehož základní podstaty 

vychází. S realismem (neorealismem) sdílí tento přístup vnímání statusu státu a anarchickou 

podstatu mezinárodního systému. Na druhé straně však nesdílí pesimistický pohled realismu 

na spolupráci států v mezinárodním prostředí (Blažek 2005: 50-51). 

Původ toho přístupu sahá k představitelům funkcionalismu, potažmo neofunkcionalismu, 

který vznikl v reakci na vývoj evropské poválečné integrace. V čele neofunkcionalismu stojí 

Ernst B. Haas s pojmem přelévání (spillover), kterým definoval fenomén rozšíření 

spolupráce států z jednoho sektoru do druhého. Haas ovšem limitoval tuto integrační logiku 

pouze na regionální úroveň (Blažek 2005: 52). Nutno připomenout, že Haas se taktéž 

věnoval teorii rovnováhy moci, která již byla zmíněna v předchozí kapitole o realismu. Právě 

odtud často vychází nejednoznačné ukotvení neoliberálního institucionalismu a jeho 

spojování s realismem. 

2.2.1 Teorie komplexní vzájemné závislosti 

Robert Keohane a Joseph Nye jsou hlavními představiteli neoliberálního institucionalismu. 

Ve svém díle „Power and Interdependence“ z roku 1977 se autoři věnují fenoménu 

vzájemné závislosti a přichází s novými poznatky vztahujícími se k dané teorii. Snaží se 

zodpovědět na otázku, jaké jsou hlavní faktory světové politiky v případě velké vzájemné 

závislosti, především pak té ekonomické. Keohane a Nye (1989: 3-7) poukazují na fakt, 
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že vzájemná závislost není pouhým analytickým konceptem, ale představuje rétorický 

prostředek státníků. Političtí představitelé tak často popisují vzájemnou závislost jako 

přirozenou nutnost, které se musí politika přizpůsobit. Velmi často vyzdvihují spolupráci 

jako řešení světových problémů a vzájemnou závislost jako prostředek k eliminaci konfliktu 

zájmů.  

Autoři rozvíjejí teorii na teorii komplexní vzájemné závislosti, kterou charakterizují jako 

„situace, charakterizované oboustranným působením mezi státy nebo mezi aktéry v různých 

státech“ (Keohane a Nye 1989: 8). Toto působení často vychází z takzvaných mezinárodních 

transakcí většinou ve formě peněz, zboží nebo lidí, které mají významný finanční dopad. 

Nicméně pojem komplexní vzájemná závislost není omezen jen na situace s oboustrannými 

výhodami. Keohane a Nye tedy přichází s perspektivou, dle které „vztahy postavené 

na vzájemné závislosti budou pokaždé zahrnovat určitou daň, neboť vzájemná závislost 

omezuje autonomii, nicméně není možné předem specifikovat, zda výhody takového vztahu 

předčí jeho cenu“ (Keohane a Nye 1989: 8-9). 

Keohane a Nye ovšem odmítají tvrzení, že mezinárodní konflikty zmizí v momentě, 

kdy převládne komplexní vzájemná závislost mezi státy. Naopak, dle nich získají konflikty 

novou podobu (Keohane a Nye 1989: 8). Keohane a Axelrod (1993: 86) v kapitole 

„Achieving Cooperation under Anarchy. Stategies and Institutions“ poukazují na fakt, 

že politicko-ekonomické vztahy jsou obecně mnohem více institucionalizovány, než je tomu 

u vojensko-bezpečnostních vztahů. 

Lze tedy shrnout, že neoliberální institucionalismus částečně vychází z určitých základních 

premis realismu, jako je anarchický charakter mezinárodního systému a role státu jako 

nejvýznamnějšího aktéra mezinárodního systému, nicméně odmítá anarchický charakter 

jako primární určující faktor mezinárodních vztahů. Anarchii tak nahrazuje teorií komplexní 

vzájemné závislosti. Kratochvíl a Drulák (2009: 106) shrnují, že neoliberální 

institucionalismus se soustředí na vznik a fungování mezinárodních institucí 

v mezinárodním systému, které dle přístupu vznikají z vůle států. Rozhodnutí o vytvoření 

institucí je dáno očekávanými zisky, které z nich pro státy vyplývají.  
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2.3 Neorealismus, neoliberální institucionalismus a mezinárodní 

spolupráce  

Co se týče neorealismu, přístup uznává, že mezinárodní spolupráce je možná, nicméně velmi 

málo pravděpodobná. Neorealistický přístup vnímá mezinárodní spolupráci jako těžce 

dosažitelnou, problematicky udržitelnou a ve velké míře závislou na státní moci (Baldwin 

1993: 5). Neoliberální institucionalismus se taktéž věnuje spolupráci mezi státy a částečně 

vychází z neorealismu, který říká, že spolupráce je možná, nicméně pouze za určitých 

podmínek, kterými jsou krátkodobost spolupráce a existence hegemona, který státy přiměje 

ke spolupráci. Neoliberální institucionalismus doplňuje a upravuje tento realistický pohled 

na spolupráci, především vyzdvihuje roli kompromisů a mezinárodních institucí na straně 

jedné a upozaďuje význam hegemona na straně druhé.   

Ve své knize „After Hegemony. Cooperation and Discord in the World Political Economy“ 

Keohane tvrdí, že spolupráce je možná a dosažitelná i přes anarchický mezinárodní systém. 

Nicméně přiznává, že existují překážky, které vedou ke konfliktům mezi státy a mohou 

spolupráci znesnadňovat. Takový stav se však dle Keohana dá překonat prostřednictvím 

mediace, kompromisů a případně vytvořených institucí. Spolupráci vnímá jako proces, ve 

kterém státy koordinací svých politik přizpůsobují své jednání zájmům ostatních států. 

Keohane dále říká, že instituce a režimy částečně omezují anarchický charakter 

mezinárodního systému a současně vyzdvihuje, že spolupracující státy mohou z těchto 

institucí a režimů těžit a získat určité výhody (Keohane 1984: 51). 

2.4 Dílčí závěr 

Motivace zemí Visegrádské skupiny pro energetickou spolupráci, téma, kterému se věnuje 

tato práce, bývají nejčastěji vysvětlovány uplatněním realismu nebo přístupem 

neoliberálního institucionalismu. Představením obou teorií a jejich náhledu na spolupráci 

států v mezinárodním prostředí, lze shrnout, že neoliberální institucionalismus vychází 

z realistických premis, ale nesdílí pesimistický názor na spolupráci. Neoliberální 

institucionalismus tvrdí, že spolupráce je možná a dosažitelná navzdory anarchii 

v mezinárodním systému. Naopak, státy se rozhodují spolupracovat ze své vůle. Přístup dále 

vyzdvihuje míru institucionalizace spolupráce v politicko-ekonomické oblasti především 

kvůli konceptu komplexní vzájemné závislosti, která tvoří tuto spolupráci pro státy 

výhodnou.  
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Vzhledem k tématu, kterému se práce věnuje, bude analytická část sledovat postoje a jednání 

jednotlivých členských států Visegrádské skupiny v oblasti energetické spolupráce 

a bezpečnosti. Za použití metody komparativní případové studie a výzkumných otázek 

se práce pokusí ověřit nebo vyvrátit stanovenou hypotézu.  

Uplatněním realistického/neorealistického pohledu na spolupráci je možné nahlížet 

na energetickou spolupráci v rámci Visegrádské skupiny jako na reakci na chování 

hegemona – Ruskou federaci – která svým jednáním ovlivňuje a ohrožuje energetickou 

bezpečnost členských zemí V4.  

V souvislosti s neoliberálním institucionalismem pracuje práce s hypotézou, že samotné 

členství a spolupráce v rámci Visegrádské skupiny jsou pro státy nejen výhodné, ale zároveň 

jejich prostřednictvím koordinují státy své energetické politiky a strategie a tím přizpůsobují 

své zájmy ostatním členským zemím. 
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3 Bezpečnost 

3.1 Teoretické vymezení pojmu bezpečnost 

Dříve, než bude v následující kapitole představen koncept energetické bezpečnosti, je nutné 

definovat bezpečnost jako takovou a nastínit vývoj, který vedl k rozšíření agendy 

bezpečnosti o několik nových sektorů, mimo jiné právě o sektor energetické bezpečnosti.  

Bezpečnost sama o sobě je pojmem, který se váže ke studiu mezinárodních vztahů 

od samého počátku. Bezpečnostní studia, která si kladou otázky, jako co je to bezpečnost, 

jak jí dosáhnout a jaké jsou příčiny válek, patří mezi nejstarší podobory mezinárodních 

vztahů. Ačkoliv neexistuje jedna všeobecně platná definice bezpečnosti, jedna z těch 

nejobecnějších definic Oxfordského slovníku říká, že se jedná o stav, při kterém aktér není 

vystaven nebezpečí či hrozbě (Oxford Dictionaries 2017). Klíčovými doplňujícími termíny 

k bezpečnosti jsou pak pojmy jako referenční objekt, hrozba a riziko.  

Referenční objekt odkazuje k jakékoliv entitě, aktérovi či věci, která je ohrožena a má 

legitimní právo na přežití. Tradičním referenčním objektem v mezinárodních vztazích 

je převážně vnímán mezinárodní systém jako celek nebo stát. Referenčním objektem 

ale může být i jednotlivec, národnostní menšina nebo životní prostředí. Hrozba představuje 

jakékoliv slovo, jednání, čin nebo gesto, které odráží schopnost nebo záměr zničit či poškodit 

daný referenční objekt. Hrozba je většinou vnímána jako součin schopnosti a záměru 

danému referenčnímu objektu způsobit újmu. Riziko jako takové žádnou škodu samo o sobě 

není schopno způsobit. Jedná se o vlastnost hrozby a vyjadřuje míru možnosti 

nebo potenciálu zničení nebo poškození daného referenčního objektu (Eichler 2001: 72-76).  

Balabán a Stejskal hovoří o takzvaném negativním vymezení pojmu bezpečnost, které 

„spočívá v důrazu na nepřítomnost a potlačení hrozeb, nebezpečí a rizik (a z nich plynoucího 

strachu). Předmětem ohrožení a ochrany jsou vždy hodnoty, bezpečnost je tedy zakotvena 

v oblasti hodnot“ (Balabán – Stejskal 2010: 10). Negativní vymezení bezpečnosti tedy 

znamená neexistenci hrozby pro daný referenční objekt.  

Opakem je pozitivní vymezení bezpečnosti, dle kterého má referenční objekt schopnost 

se vůči hrozbě bránit ve smyslu míry zajištění bezpečnosti a obranyschopnosti. Toto 

vymezení je ale poměrně problematické, neboť nelze přesně stanovit míru bezpečnosti 

referenčního objektu (Balabán – Stejskal 2010: 10).  
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Ve 30. letech minulého století došlo vlivem předválečných událostí v Německu ke zvýšení 

počtu vědců bezpečnostních studií, kteří se začali zajímat o otázku národní bezpečnosti, 

především pak v rovině vojenských a politických hrozeb. Pojem národní bezpečnost 

je vnímán jako nejvyšší cíl elementární hodnota každého státu. Stát vidí použití násilí jako 

legitimní, jde-li o obranu vlastního státu. Tradiční chápání národní bezpečnosti je spojeno 

s územní celistvostí státu, jeho politickou nezávislostí a ochranou obyvatel. Bezpečnost státu 

se zvyšovala primárně existencí vlastní armády (Waisová 2009: 34). Realistická tradice 

je základem tohoto státocentrického pojetí bezpečnosti. 

Mezinárodní bezpečnost odkazuje na bezpečnost samotného mezinárodního systému. Toto 

pojetí bezpečnosti hlásal již Immanuel Kant, který již v 18. století poukázal na možnost 

bezpečnosti jako hry s nenulovým součtem, neboť hlavními aktéry jsou jedinci a lidská 

společenství, sdílející stejné zájmy, prostřednictvím kterých lze překonat takzvané 

bezpečnostní dilema. Odpoutává se tak od států jako hlavních subjektů mezinárodních 

vztahů a posouvá vnímání dynamiky mezinárodních vztahů na úroveň jedinců a světové 

společnosti.  (Waisová 2005: 12-13). 

3.2 Rozšíření konceptu bezpečnosti 

V 90. letech 20. století došlo k nárůstu počtu autorů, kteří se v rámci bezpečnostních studií 

začali zaměřovat na zvyšující se význam hrozeb nevojenského charakteru. Nejvlivnějším 

příkladem, který posunul hranice agendy bezpečnostních studií, byla skupina autorů 

formujících takzvanou Kodaňskou školu (Waisová 2009: 37). Jednalo se o myslitele 

Kodaňského institutu pro výzkum míru (COPRI) v čele s předním představitelem této školy 

Barrym Buzanem. Ten je společně s Olem Waeverem a Jaap de Wildem autorem knihy 

"Bezpečnost: Nový rámec pro analýzu", která rozšířila agendu bezpečnosti do pěti 

specifických sektorů. Ačkoliv zde není energetická bezpečnost samostatným sektorem, 

autoři se o ní zmiňují v rámci sektoru ekonomické bezpečnosti.  

Podle Buzana, Weavera a de Wildea (2005: 31-32) má mezinárodní bezpečnost vlastní 

svébytnou agendu a uchovává si svůj specifický a také radikálnější význam. V případě 

tradičního vojensko-politického chápání pojmu mezinárodní bezpečnosti je vnímána jako 

synonymum k přežití a zajištění vlastního bytí. Ze strany států ospravedlňuje povaha 

bezpečnostních hrozeb použití prostředků k jejich odstranění nebo zvládnutí. Samotné 

bezpečnostní hrozby nemají žádný jasně daný univerzální standart. Naopak, autoři poukazují 
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na fakt, že povaha existenčních hrozeb se mezi jednotlivými sektory výrazně odlišuje. 

Buzzan, Weaver a de Wilde ve své knize rozdělují bezpečnost do pěti sektorů, 

a to následovně – vojenská bezpečnost, ekonomická bezpečnost, politická bezpečnost, 

sociální bezpečnost a environmentální bezpečnost. Sektory jsou definovány jako „náhledy 

na mezinárodní systém, které staví do popředí jeden konkrétní aspekt vztahů a interakcí mezi 

veškerými jeho jednotkami“ (Buzzan – Weaver – de Wilde 2005: 38). Hlavní odůvodněním 

pro rozdělení bezpečnosti do jednotlivých sektorů je pak podle představitelů Kodaňské školy 

fakt, že ačkoliv je bezpečnost obecným pojmem s vlastním distinktivním významem, 

vyskytuje se v různých formách. Bezpečnost tedy pořád znamená přežití referenčního 

objektu navzdory hrozbám, které ho existenčně ohrožují, nicméně zdroje a podstata těchto 

hrozeb se sektor od sektoru liší (Buzzan – Weaver – de Wilde 2005: 38-39). 

3.2.1 Vojenský sektor bezpečnosti 

Vojenský sektor bezpečnosti stále vnímá stát jako nejvýznamnější referenční objekt, 

i když ne jediný. Tato skutečnost vychází především z faktu, že státy jsou držiteli 

nejrozsáhlejších vojenských prostředků ze všech aktérů. Vojenská bezpečnost pracuje 

zejména s vnitřními a vnějšími procesy, kterými společenství ustanovují své vládní systémy. 

Jedná se zejména o schopnost vlády ubránit se hrozbám, vnitřním i vnějším, které 

by ohrožovaly její existenci. Tento sektor zahrnuje použití ozbrojené síly vůči nevojenským 

hrozbám, které představují například imigranti či jiné ideologie (Buzzan – Weaver – de 

Wilde 2005: 61-62).  

Referenčními objekty vojenské bezpečnosti jsou mimo státu povstalecké skupiny, opozice 

či skupiny organizovaného zločinu. Mohou sem patřit i abstraktnější referenční objekty jako 

principy rovnováhy sil, mezinárodní společenství či zákaz šíření určitých typů zbraní, jako 

jsou například jaderné nebo chemické. Co se bezpečnostních vztahů ve vojenském sektoru 

týče, autoři tvrdí, že se po období, ve kterém dominovala globální úroveň, přichází 

dominance regionální. Tento obrat měl za následek utlumení nebo naopak zesílení 

regionálních konfliktů v různých oblastech. Autoři dochází k závěru, že funkční logika 

klasické teorie v oblasti vojenského sektoru bezpečnosti je i nadále v platnosti (Buzzan – 

Weaver – de Wilde 2005: 64-85). 
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3.2.2 Politický sektor bezpečnosti 

Primárním předmětem zájmu politického sektoru bezpečnosti je problematika ohrožení státu 

ve vztahu k jeho suverenitě. Ačkoliv tyto hrozby mohou mít i vojenský charakter, tento 

sektor se zabývá těmi nevojenskými. Politický sektor je ze všech sektorů nejobsáhlejší 

a autoři poukazují na fakt, že v určitém smyslu je celá bezpečnost provázána s politickým 

charakterem. Typicky má politická hrozba formu udělení či odmítnutí politického uznání 

a obecně problémů týkajících se politické legitimity (Buzzan – Weaver – de Wilde 2005: 

165-167). 

Teritoriálně definovaný stát je hlavním referenčním objektem tohoto sektoru bezpečnosti. 

Mimo něj sem ale patří takzvané „kvazisuperstáty“, kterými autoři myslí Evropskou unii, 

či různé kmeny a národnostní menšiny (Buzzan – Weaver – de Wilde 2005: 170). 

3.2.3 Societální sektor bezpečnosti  

Societální neboli společenský, sektor bezpečnosti je v blízkém vztahu s bezpečnostní 

politickou, ačkoliv se jedná o dvě samostatné sféry. Klíčem k pochopení společnosti jsou 

tradice a myšlenky, prostřednictvím kterých jsou jednotlivci zařazování do jistých sociálních 

skupin. Identita je samou podstatou společnosti a zároveň konceptem, který sjednocuje 

fungování celého sektoru. Mezi běžná témata, která mohou ohrožovat agendu societální 

bezpečnosti, patří například migrace, střet civilizací či úbytek obyvatelstva (Buzzan – 

Weaver – de Wilde 2005: 139-142).  

Referenční objekt společenského sektoru bezpečnosti představují větší skupiny, kterým 

jejich subjekty dokazují svou loajalitu. Jedná se o klany, kmeny či celé národy, náboženské 

systémy a civilizace (Buzzan – Weaver – de Wilde 2005: 143-145). 

3.2.4 Environmentální sektor bezpečnosti 

Environmentální sektor bezpečnosti se od ostatních sektorů odlišuje především tím, že v něm 

existují dvě samostatné agendy, a to politická a vědecká.  Druhá jmenovaná je tvořena 

především z aktivit nevládních organizací, výzkumných ústavů a vědců. Politická agenda 

je složena z politických strategií, které mají řešit environmentální problémy. Témata, která 

jsou relevantní pro sektor environmentální bezpečnosti, jsou velmi různorodá. Namátkou lze 

mezi ně zařadit například narušení ekosystémů (konkrétně problematiku desertifikace, 

odlesňování či ubývání biodiverzity), populační problémy jako epidemie, snižující se míra 
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gramotnosti a nekontrolovaná migrace či potravinové problémy, v první řadě pak hladomory 

a nedostatek pitné vody a úrodné půdy. Do environmentálního sektoru lze zařadit i část 

agendy energetiky, která zahrnuje především vyčerpání neobnovitelných přírodních zdrojů, 

katastrofy týkající se jaderné energie či přepravu ropy a nerovnou distribuci energetických 

zdrojů (Buzzan – Weaver – de Wilde 2005: 87-91).  

Referenčním objektem environmentální bezpečnosti je většinou vnímáno životní prostředí, 

nicméně autoři zdůrazňují také ohrožení lidstva, které by mohlo ztratit svou současnou 

civilizační úroveň. Podstatnou roli zde hraje schopnost lidské civilizace ovlivňovat životní 

prostředí a katastrofickému vývoji zabránit (Buzzan – Weaver – de Wilde 2005: 92-93). 

3.2.5 Ekonomický sektor bezpečnosti  

Ve středu ekonomické bezpečnosti je podle Buzana nevyřešený vztah s politickou strukturou 

anarchického mezinárodního systému na jedné straně a ekonomickou strukturou trhu 

na straně druhé. Mezi specifickými tématy, která se zařadila do agendy sektoru ekonomické 

bezpečnosti, je například možnost, že určité druhy hospodářské závislosti na celosvětovém 

trhu, jako je tomu například v případě ropy, budou využity k politickým cílům. Obecně 

se jedná o bezpečnost dodávek v prostředí, kde se státy přiklonily k ekonomicky efektivní 

nejistou závislost na externích zdrojích (dodavatelích) namísto ekonomicky neefektivní 

jistotu soběstačnosti (Buzzan – Weaver – de Wilde 2005: 113-116). 

Sektor ekonomické bezpečnosti, především pak identifikace jeho referenčních objektů 

a existenčních hrozeb, představuje obtížný úkol. Stát, který zasahuje do všech sektorů, 

zde hraje zásadní úlohu, nicméně ekonomický sektor bezpečnosti se vyznačuje velkým 

množstvím referenčních objektů. Jedná se o jednotlivce, společenské třídy, státy, 

ale i o samotný systém globálního trhu. Firmy, které představují nejvýraznější jednotku 

ekonomického sektoru, nenesou postavení primárního referenčního objektu ekonomické 

bezpečnosti. Je to především v důsledku toho, že firmy existují jako účelová uskupení, které 

ovšem vznikají a zanikají bez větších dopadů. Výjimkou zde jsou firmy, jejichž postavení 

na trhu přímo ovlivňuje bezpečnost státu, jako jsou průmysloví a výrobní giganti či bankovní 

domy (Buzzan – Weaver – de Wilde 2005: 118-119). 
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4 Energetická bezpečnost 

Energetická bezpečnost je pojem, který na sebe strhává pozornost především v posledních 

několika desetiletích. Ačkoliv se první náznaky o uvědomění si důležitosti energetické 

bezpečnosti vztahují již k období před 1. světovou válkou, ropné šoky, které se odehrály 

v letech 1973 a 1979, radikálně změnily vnímání energetické bezpečnosti ve většině zemí. 

Producentské země si uvědomily sílu svých zásob a jejich možné využití jako nástroj 

zahraniční politiky1 a spotřebitelské země pochopily, jak velkou slabinou je jejich závislost 

na dovozu energetických nerostných surovin, zvláště, pochází-li z jednoho zdroje. Vliv 

ekonomických faktorů na národní bezpečnost a obava, že lidstvo se blíží ke stavu 

takzvaného ropného vrcholu, při kterém dojde k dosažení hranice vyčerpání nerostných 

surovin, podpořil snahu států i akademiků definovat energetickou bezpečnost a nalézt řešení 

k jejímu zajištění.  

V současné době je problematika energetické bezpečnosti jedním z předních témat 

mezinárodních debat. Poptávka po energetických komoditách se zvyšuje a s největší 

pravděpodobností bude růst i v následujících letech. Není ovšem jasné, zda bude v budoucnu 

zajištěna i stabilní a spolehlivá dodávka. Velká část celosvětové energetické spotřeby 

je zajištěna prostřednictvím fosilních zdrojů, jako jsou ropa, uhlí nebo zemní plyn, tedy 

z neobnovitelných zdrojů, jejichž zásoby nejsou nevyčerpatelné. V případě ropy se mluví 

o zvýšení spotřeby o 50 % k roku 2040 (Raphael a Stokes 2015: 345).  

Následující část představí problematiku definování samotného pojmu energetické 

bezpečnosti a jeho spojitost se zahraniční politikou. 

4.1 Konceptualizace energetické bezpečnosti 

Obdobně jako je tomu u bezpečnosti jako takové, neexistuje ani pro definici pojmu 

energetická bezpečnost obecná shoda. Mezinárodní energetická agentura definuje 

energetickou bezpečnost jako nepřerušovanou dostupnost energetických zdrojů 

za dostupnou cenu (IEA 2017b). Tato definice sice má svou logiku a je výstižná, nicméně 

až příliš zjednodušuje problematiku energetické bezpečnosti. Energetická bezpečnosti totiž 

                                                 

1 Většinou se mluví o takzvané ropné zbrani, ačkoliv tyto praktiky lze vztáhnout i na odvětví zemního plynu. 
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zahrnuje mnohem více než jen dimenzi ceny a kvantity energetických komodit.  

Daniel Yergin, uznávaný ekonom a zakladatel Cambridge Energy Research Associates, 

se věnuje problematice energetické bezpečnosti již od poloviny 70. let minulého století. 

Je autorem knihy „The Prize: The Epic Quest for Oil, Money, and Power“, která byla vydána 

v roce 1991 a která mapuje historii celosvětového petrochemického průmyslu. Yergin 

ve svém článku „Ensuring Energy Security“, který vyšel ve Foreing Affairs v roce 2006, 

poukázal na fakt, že problematika energetické bezpečnosti zasahuje do několika dimenzí 

a přístup k energetické bezpečnosti je třeba rozšířit tak, aby zahrnoval rychlý vývoj 

celosvětového energetického trhu, slabiny dodavatelského řetězce, terorismus a také 

zapojení nových ekonomik do světového trhu. Dále připomněl, že energetická bezpečnost 

nezahrnuje z komodit pouze ropu, která byla v centru pozornosti především kvůli ropným 

šokům v letech 1973 a 1979, ale také spolehlivost zásobovacího systému elektřiny a zemního 

plynu (Yergin 2006: 70). 

Jako klíčový faktor energetické bezpečnost vnímá Yergin diverzifikaci dodavatelů 

a odkazuje na období 1. světové války, v průběhu které diverzifikaci vyzdvihoval Winston 

Churchill jako absolutní nutnost pro otázku národní bezpečnosti. Násobením dodavatelů 

zdrojů energie dochází ke snižování negativních důsledků případného přerušení dodávky 

jednoho dodavatele, neboť existují alternativy. Zde se jedná o úhel pohledu konzumentů. 

Nicméně samotná diverzifikace dle Yergina není dostačující. Jako druhý princip k zajištění 

energetické bezpečnosti uvádí odolnost (resilience) energetického dodavatelského řetězce. 

Ta zajistí určitý tlumící prvek proti případným šokům a přerušení dodávek. Jako příklad 

Yergin uvádí strategické rezervy s adekvátní skladovací kapacitou. Třetím principem 

je přizpůsobení se stávající realitě integrity surovinových trhů, tedy existenci jednoho 

propojeného a celosvětového systému ropného trhu, jehož stabilita je zájmem všech, a to jak 

dodavatelů, tak konzumentů.  Posledním principem je důležitost informací, především pak 

jejich dostupnost a výměna. Sdílení informací zabrání šíření poplašných zpráv, osočování 

a vyvolání paniky či eskalaci krizí (Yergin 2006: 69-76). Daniel Yergin staví svůj definiční 

rámec ve velké míře na událostech v 70. letech minulého století a lze ho bez problému 

uplatnit na problematiku týkající se ropy. Čtyři principy fungují jako ukazatele energetické 

bezpečnosti, které berou v potaz i ostatní oblasti jako je zemní plyn či elektrická energie.  

V knize „Energy security: economics, politics, strategiec, and implications“ z roku 2010 

se Jonathan Elkind věnuje třem komponentům, které tvořily tradiční definice energetické 
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bezpečnosti, a to dostupnosti, spolehlivosti a cenové dostupnosti.  

Dle Elkinda je hlavním komponentem energetické bezpečnosti dostupnost energetických 

produktů a služeb, která vnímána jako schopnost spotřebitele zajistit si energii, kterou 

potřebuje. Existence komerčního trhu je pro dostupnost energetických produktů a služeb 

nezbytná. Komerční trh může vzniknout pouze za předpokladu, že se zúčastněné strany 

dohodnou na obchodních, politických, strategických a dalších zájmech, které jednotlivé 

strany mají. Vzájemná shoda zájmů představuje jakousi podmínku k zajištění energetické 

bezpečnosti. K vytvoření energetických trhů je zapotřebí fyzických zdrojů, investice kapitálu 

a náležitého právního a regulačního rámce (Elkind 2010: 121-122). 

Spolehlivost určuje míru, do které jsou energetické služby chráněny před možným 

přerušením. Možné přerušení dodávky energie může mít za následek omezení provozu 

továren, nemocnic a ztrátu zdroje tepla pro domácnosti. Mezi způsoby, jak zvýšit 

energetickou spolehlivost, patří diverzifikace energetických zdrojů, zvýšení úložné kapacity 

energetických soustav, například produktovodů, snížení energetické poptávky a vytvoření 

záložní infrastruktury. Elkind dále připomíná, že je důležité si uvědomit, že energetická 

bezpečnost představuje širší a komplexnější pojem, než jsou myšlenky často zmiňované 

v politických debatách (Elkind 2010: 124-125). 

Cenová dostupnost nezahrnuje pouze otázku, zda jsou ceny energií vysoké nebo nízké 

ve vztahu k čistému příjmu. Mnohem významnější je proměnlivost cen energií, která odráží, 

co se na trhu děje a jaká jsou očekávání. Ačkoliv spotřebitelé dávají přednost levné energii, 

energetické strategie kladoucí důraz na nízké ceny nepřímo podporují spotřebu, čímž jsou 

ve skutečnosti v rozporu s energetickou bezpečností, neboť tím vystavují spotřebitele 

možnému riziku v případě, že dojde k náhlému zvýšení cen (Elkind 2010: 127-128). 

Jako novodobý aspekt energetické bezpečnosti Elkind uvádí udržitelnost životního prostředí 

a zmiňuje tři důvody, které dokazují nutnost zahrnout otázku udržitelnosti do konceptu 

energetické bezpečnosti. Prvním důvodem je podle něj dlouhověkost energetické 

infrastruktury. Jako druhý důvod uvádí zhoršení klimatických změn v důsledku používání 

technologií a praktik, které nedbají na principy udržitelnosti. Třetím důvodem je fakt, 

že klimatické změny významně ovlivní energetické sítě. Elkind jako příklad uvádí nutnost 

přestavět přepravní infrastrukturu z důvodu zvyšování hladiny moří (Elkind 2010: 128-129). 
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Samotné pojetí energetické bezpečnosti se mezi jednotlivými státy liší. Každá země má jinou 

pozici a rozdílné by tedy měly být i jejich priority v oblasti energetiky a zajištění energetické 

bezpečnosti. (Elkind 2010: 130). Největší rozdíl panuje mezi takzvanými dodavatelskými 

a konzumentskými státy. Dle Yergina konzumentské státy z pozice odběratele vnímají 

energetickou bezpečnost jako dostupnost a spolehlivost energií za přiměřenou cenu. Tento 

přístup do velké míry koresponduje s definicí IEA. Naproti tomu dodavatelské státy, tedy 

producenti, se soustředí na udržování bezpečnosti poptávky, která jim zajistí odbyt a přísun 

peněz do státního rozpočtu (Yergin 2006:71). Do hry pak navíc vstupují takzvané tranzitní 

státy, pro které je mimo zajištění vlastní energetické bezpečnosti klíčová i otázka zachování 

svého postavení a statusu tranzitní země. 

4.2 Vztah mezi energetickou bezpečností a politikou  

Energetická infrastruktura je součástí kritické infrastruktury státu a jako taková představuje 

riziko z hlediska vojenské bezpečnosti, neboť určité její prvky se mohou stát snadným cílem 

pro útok teroristických skupin. Jedná se především o klíčové ropovody a plynovody, 

případně terminály. V regionu střední Evropy se jedná například o ropovod Družba 

a plynovody Bratrství, Jamal a Sojuz vedoucí z Ruské federace – hlavního dodavatelské 

země plynu a ropy do zemí Visegrádské skupiny. Nicméně tyto produktovody nejsou 

ohroženy jen vojenskými hrozbami, ale také politicky motivovanými hrozbami.  

Energetika a politika tak tvoří jakousi nerozlučnou dvojici, neboť energetická bezpečnost 

představuje stěžejní část zahraniční a národní politiky mnoha států. Samotné využití energií 

má vliv na mezinárodní systém, například spotřeba ropy vytváří mezi státy vzájemnou 

závislost a poptávka zemí určuje cenu a dostupnost dodávek pro všechny spotřebitele. V 

současné době se do popředí energetických bezpečnostních strategií dostal plyn, a to 

především kvůli tomu, že trh s plynem může být mnohem snadněji ovlivněn politikou, než 

je tomu u trhu s ropou. Dalším faktorem, který hraje roli v propojení energetiky a politiky je 

fakt, že producentské a tranzitní země mají sklon používat dodávku energií jako nástroj k 

dosažení svých politických a ekonomických cílů (Shaffer 2009: 3-5).  

Právě Ruská federace, na jejíchž dodávkách prostřednictvím výše zmíněných produktovodů 

je Evropa do velké míry závislá, je často vystavena kritice, že využívá dodávky ropy 

a zemního plynu jako takzvanou energetickou zbraň k posílení svého vlivu a postavení jako 

primárního dodavatele energetických surovin do Evropy.  
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5 Energetická exportní politika Ruské federace  

Energetika představuje pro Ruskou federaci klíčový sektor její ekonomiky. Příjmy 

z energetického sektoru tvoří podstatnou část celkových příjmů státu. Vzhledem k poměrně 

špatnému stavu ostatních sektorů a negativním vlivům sankcí, které byly na Rusko uvaleny, 

má energetika pro Rusko téměř existenční význam. A významná je i z politického hlediska 

(Kučera 2010: 29). 

Mnoho odborníků a politologů upozorňuje na ruskou snahu stát se energetickou 

supervelmocí. Snaha vlády podrobit si sektor energetiky a jeho prostřednictvím získat 

možnost ovlivnit řadu ekonomických, sociálních i politických otázek, je patrná 

i z konsolidace ruského energetického trhu. Ta má za následek, že dominantní postavení 

v odvětví zemního plynu získal gigant Gazprom a v oblasti ropy zase společnost Rosněfť. 

Energetický sektor Ruské federace je tak pod přímou kontrolou Kremlu, který ho může 

využít jako politický nástroj k posílení ruského geopolitického postavení ve světě (Kučera 

2010: 30).   

Samozřejmě, že neexistuje všeobecná shoda, zda energetická exportní politika Ruské 

federace opravdu představuje nástroj zahraniční politiky vlády. Ačkoliv samotná vláda 

odmítá jakékoliv spojení politiky a energetiky, zvláště pak v období přerušení energetických 

dodávek, které jsou odůvodňovány ekonomickými důvody či problémy technického 

charakteru, klíčové energetické dokumenty hovoří jinak. Je ovšem otázkou, zda se tímto 

tvrzením vláda nesnaží o zachování obrazu Ruské federace jako „dobrého“ a spolehlivého 

dodavatele. Konkrétně v Evropě, předním odběrateli ruského plynu a ropy, je na Rusko často 

nahlíženo velmi kriticky a především zemní plyn je vnímán jako účinná energetická zbraň 

Kremlu (Kučera 2010: 40-41). 

O ohromném významu energetiky pro Ruskou federaci však není pochyb a dalo by se říci, 

že ropa a zemní plyn mají v současném Rusku stejnou úlohu a význam jako jaderné zbraně 

v dobách Sovětského svazu. Energetická politika Ruské federace je velmi úzce spjata 

s pojetím geopolitiky, které se promítá do ruské snahy mít pod kontrolou infrastrukturu 

plynovodů a ropovodů na území jiných států tak, aby se co nejvíce omezila možnost 

diverzifikace a snížení závislosti na dodávkách z Ruska. Svou roli zde hraje také přístup 

k bývalým zemím Sovětského svazu a státům regionu střední a východní Evropy, které 

Ruská federace stále vnímá jako svou sféru vlivu (Kořan 2009: 106). 
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Energetickému sektoru Ruské federace se věnuje několik klíčových dokumentů. Prvním 

je Energetická strategie Ruska do roku 2020 z roku 2003. V této strategii je několik 

základních pilířů, které dávají základ energetické politice Ruské federace. Prvním pilířem 

je monopolizace energetického sektoru a zamezení účasti investorů z ciziny, dále je zde 

kladen důraz na odstranění závislosti na problematických transitních zemích, jako jsou 

Ukrajina a Bělorusko. Toho mělo být dosaženo využitím převozu ropy skrze přístavy 

v Primorsku a Novorossijsku a přepravou plynu podmořskými plynovody Nord Stream 

a South Stream. Třetím pilířem bylo upevnění dominantní pozice Ruska ve vnitřních trzích 

ostatních zemí (Kořan 2009: 108-109). 

Energetická strategie Ruska do roku 2030 byla schválena v roce 2009 a navazuje 

na předcházející strategii. Dokument směřuje energetiku Ruské federace k efektivnímu 

využití přírodních zdrojů, kterými země disponuje a k posilování stabilního růstu ekonomiky 

prostřednictvím energetického sektoru. Dále cílí na zlepšení životní úrovně obyvatelstva 

a posílení pozice státu v mezinárodním prostředí. Energetika je tak otevřeně využívána jako 

nástroj k prosazování politických cílů v zahraničí. Důraz je kladen především na potenciál 

integrace euroasijského trhu, který by mohl pomoci Ruské federaci snížit exportní závislost 

na Evropě. Dle strategie by měl export do Asie vzrůst do roku 2030 z 6 % u ropy na 22-25 

%. U zemního plynu se pak očekává úplně nové zavedení exportu, které by mělo dosáhnout 

až 20 % (Tichý 2010). 

Ačkoliv představuje Evropa pro Rusko důležité odbytiště pro ropu i zemní plyn, netají se 

Ruská federace od roku 2005 tím, že Evropa nepředstavuje jediný trh, který má zájem 

o ruskou ropu a plyn. Dále dává najevo, že při vyvíjení přílišného tlaku, se Rusko může 

primárně orientovat na asijský trh, především na spolupráci s Čínou a Indií, a to do mnohem 

větší míry než doposud. Vztahy mezi Evropou a Ruskou federací tak připomínají šachovou 

partii s exportérem na jedné straně a importéry v Evropě na straně druhé (Kučerová 2008: 

85). Tato energetická politika Ruské federace je směsicí snahy o zachování vlivu a postavení 

v Evropě na jedné straně a přípravou na očekáváné snižování závislosti Evropy na ruských 

dodávkách, a to prostřednictvím vytvoření nových odbytišť, především v Asii.  

Co se týče energetických vztahů mezi zeměmi regionu střední Evropy, zvláště členských 

zemí Visegrádské skupiny, a Ruskou federací, klíčovou roli hraje jejich vysoká míra 

závislosti na ruských dodávkách ropy a zemního plynu. Tato závislost umožňuje Rusku 

na dané země vyvíjet politický nátlak a ovlivňovat je. Roli zde hraje i minimální propojení 
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plynové infrastruktury regionu, omezené dodavatelské zdroje a neflexibilní dlouhodobé 

„take-or-pay“ smlouvy. Tyto faktory přispívají k posílení pozice Ruska a jeho energetické 

exportní politiky, která cílí na co největší zisky, pro jejichž nabytí neváhá využít politický 

vliv (Osička – Plenta – Zapletalová 2015: 8-9). 
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6 Česká republika 

6.1 Energetická bezpečnost a klíčové strategické dokumenty 

Definováním energetické bezpečnosti se zabývá dokument nazvaný „Východiska 

ke koncepci surovinové a energetické bezpečnosti České republiky“, který schválila Vláda 

ČR v roce 2011. Dokument se odkazuje na definici IEA a popisuje ji jako „přístup 

k dostatečnému množství spolehlivé energie za přijatelnou cenu a s ohledem na životní 

prostředí“ (MPO ČR 2011: 3). Tuto definici dokument dále rozšiřuje na „zajištění přístupu 

k dostatečnému množství surovin a energie, přičemž tento přístup je podmíněn na zdrojové 

straně diverzifikací zdrojů, zdrojových teritorií a diverzifikací přepravních cest a na straně 

výroby a spotřeby zajištěním spolehlivé, kapacitně dostatečné a přiměřeně zálohované 

technické infrastruktury včetně kvalifikované obsluhy a zásob strategických komodit s cílem 

eliminovat krizové stavy a zajistit plynulý rozvoj státu“ (MPO ČR 2011: 3). 

Dokument se zaměřuje i na definici energetické bezpečnosti ČR z pohledu dovozce 

energetických surovin. Zde je pojem vnímán jako „schopnost státu zajistit si potřebné 

množství energetických surovin za ekonomicky přijatelnou cenu“ (MPO ČR 2011: 3). 

Surovinovou a energetickou bezpečnost ČR lze dle dokumentu posilovat především nejvyšší 

možnou soběstačností v oblasti dodávek vstupních komodit. Principem je zde využití 

tuzemských zdrojů surovin a důsledná diverzifikace zdrojů, zdrojových teritorií a tranzitních 

cest, a to především ve vztahu ke komoditám, které ČR nemá v rámci svého území přístup, 

nebo jen velmi omezený. Jedná se především o absenci zásob ropy a zemního plynu na území 

ČR (MPO ČR 2011: 3). 

Klíčovým strategickým dokumentem, který se věnuje energetickému sektoru ČR, 

je „Aktualizovaná státní energetická koncepce České republiky“ (ASEK) z roku 2015. 

Ta nahradila předchozí verzi z roku 2004, přičemž práce na aktualizaci probíhaly již od roku 

2009. Primárním cílem ASEK je „zajistit spolehlivou, bezpečnou a k životnímu prostředí 

šetrnou dodávku energie pro potřeby obyvatelstva a ekonomiky ČR, 

a to za konkurenceschopné a přijatelné ceny za standartních podmínek“ (MPO ČR 2015: 4). 

ASEK určuje tři strategické cíle energetického sektoru ČR, které mají naplnit dlouhodobou 

vizi energetiky v ČR. Jsou jimi bezpečnost, konkurenceschopnost a udržitelnost. K naplnění 

strategických cílů má dojít prostřednictvím takzvaných strategických priorit (MPO ČR 

2015: 5).   
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Strategických priorit tak určuje ASEK pět následujících: 

i. vyvážený energetický mix, 

ii. úspory a účinnost,  

iii. infrastruktura a mezinárodní spolupráce,  

iv. výzkum, vývoj a inovace,  

v. energetická bezpečnost.  

Vyváženým energetickým mixem ASEK myslí primární energetické zdroje i zdroje výroby 

elektřiny, efektivní využití dostupných domácích zdrojů a udržování strategických rezerv 

z dostupných domácích zdrojů energie. Zvyšování energetické účinnosti odkazuje 

na dosažení účinnosti minimálně na úroveň průměru zemí EU. V rámci priority týkající 

se infrastruktury a mezinárodní spolupráce mluví ASEK o „rozvoj(i) síťové infrastruktury 

ČR v kontextu zemí střední Evropy, posílení mezinárodní spolupráce a integrace trhů 

s elektřinou a plynem v regionu včetně podpory vytváření účinné a akceschopné společné 

energetické politiky EU“ (MPO 2015: 45). Čtvrtá priorita výzkum, vývoj a inovace odkazuje 

na podporu těchto činností, které mají zajistit konkurenceschopnou českou energetiku. 

Poslední priorita, energetická bezpečnost, má za cíl „zvýšení energetické bezpečnosti 

a odolnosti ČR a posílení schopnosti zajistit nezbytné dodávky energií v případech kumulace 

poruch, vícenásobných útoků proti kritické infrastruktuře a v případech déle trvajících krizí 

v zásobování palivy“ (MPO ČR 2015: 45). 

Dokument „Bezpečnostní strategie České republiky“, který je taktéž z roku 2015, klade 

i důraz na energetickou bezpečnost. Energetika je zde zahrnuta v rámci takzvaných 

strategických zájmů ČR, jejichž naplňování napomáhá ochraně životních zájmů státu. 

Konkrétně se jedná o zajištění energetické, surovinové a potravinové bezpečnosti ČR 

a adekvátní úrovně strategických rezerv. Prioritou vlády je tak vytváření prostředí 

pro diverzifikaci dodávek strategických surovin ze zahraničí a prostředí pro stabilní dodávky 

elektrické energie a strategické rezervy na domácím území. Toho lze dosáhnout dle strategie 

prostřednictvím přednostního využívání domácích zdrojů, zajištěním ochrany kritické 

energetické infrastruktury, zajištěním tranzitního postavení ČR a vyváženým energetickým 

mixem tak, aby nedošlo k negativnímu vychýlení ve prospěch komodit, na jejichž dovozu 

je ČR závislá (MZV ČR 2015: 7-18). 
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Energetická bezpečnost je z pohledu klíčových strategických dokumentů České republiky 

směřována především k bezpečnosti dodávek vzhledem k její pozici importéra. V této 

souvislosti je velmi často zmiňována orientace na domácí energetické zdroje a, v případě 

těch dovážených ze zahraničí, snaha o co největší možnou diverzifikaci zdrojů. 

6.2 Stav energetického sektoru  

6.2.1 Energetický mix 

V roce 2004, tedy v období před rusko-ukrajinskou krizí na přelomu let 2005 a 2006, byl 

energetický mix České republiky tvořen černým a hnědým uhlím z 42 %. Ropa byla v mixu 

zastoupena 20 % a zemní plyn 17 %. Celkově tedy fosilní paliva tvořila 79 %. Jaderná 

energie byla zastoupena 15 %, obnovitelné zdroje 3 % a ostatní zdroje tvořily taktéž 3 % 

z celkového energetického mixu (European Commission 2005). 

Po první rusko-ukrajinské plynové krizi v roce 2006, následném přerušení ruských dodávek 

ropy skrze ropovod Družba v roce 2008 a druhém rusko-ukrajinské plynové krizi v roce 

2009 se začal český energetický mix mírně odklánět od uhlí a podíl ropy a zemního plynu 

začal stagnovat. V roce 2013 bylo v českém energetickém mixu opět dominantní uhlí, jehož 

podíl byl 38 % (viz příloha č. 1). Na druhém místě byla ropa s 20 % následována jadernou 

energií s 18 %. Podíl zemního plynu v energetickém mixu byl 16 %. Zbylých 8 % tvořily 

obnovitelné zdroje energie (European Commission 2015a: 2). V roce 2015 tvořilo hnědé uhlí 

39 % v celkovém energetickém mixu, ropa 21 %, jaderná energie 17 % a zemní plyn 16 %. 

Obnovitelní zdroje energie byly zastoupeny 7 % (IEA 2016a: 17). 

Z výše uvedených údajů lze usoudit, že energetický mix České republiky prošel v posledních 

jedenácti letech výraznými změnami. Především došlo ke snížení podílu zemního plynu 

a ropy na mixu. Výrazný podíl uhlí na energetickém mixu ČR je do jisté míry historickým 

pozůstatkem z dob socialismu, ze kterých jí zůstalo ne zanedbatelný počet uhelných 

elektráren a tepláren. Ačkoliv je ze strany Evropský unie vyvíjen tlak na snižování podílu 

uhlí z hlediska snižování emisí a podpory ekologičtější energetiky, uhlí představuje pro 

Českou republiku způsob, jak si udržet vyšší podíl soběstačnosti a snižovat svou dovozní 

závislost na ropě a zemním plynu. Závislost České republiky na dovozu fosilních paliv 

celkově je pod průměrem Evropské unie právě díky domácím zásobám černého a hnědého 

uhlí (IEA 2010: 29). Nicméně je zde vysoká závislost na dovozu zemního plynu a ropy 

a ropných produktů pocházejících z Ruské federace. Například v roce 2015 pocházelo 
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98,7 % zemního plynu právě z Ruska. Zbylé 1,3 % představovalo norský plyn (IEA 

2016a: 121). 

Česká republika se sice stále spoléhá na domácí zásoby uhlí, u kterých se nemusí obávat 

případné nestabilnosti dodávek, nicméně vzhledem k zvyšujícím se nárokům na čistou 

energetiku se současně navyšuje podíl jaderné energie, opět na úkor uhlí, zemního plynu 

i ropy. 

6.2.2 Ropa 

Ropa představuje strategickou surovinu důležitou nejen pro fungování průmyslu, ale také 

pro armádní potřeby prakticky všech zemí. Zásoby ropy jsou ovšem ve světě nerovnoměrně 

rozložené a z pohledu energetické bezpečnosti tak mají producentské země možnost 

ovlivňovat energetickou bezpečnost zemí, které jsou odkázány na dovážení ropy ze zahraničí 

(Hrubý – Lukášek a kol. 2015: 15-16). 

Co se odvětví ropy týče, je Česká republika čistě importující zemí. Vzhledem ke spotřebě 

je domácí produkce naprosto zanedbatelná a s přihlédnutím k objemu spotřeby země 

je v mezinárodním kontextu ČR prakticky bez jakékoliv šance na ovlivnění světového 

obchodu s ropou (MPO ČR 2016: 21). Domácí produkce je schopna pokrýt maximálně 2-

4 % celkové spotřeby České republiky. V roce 2015 ČR vyprodukovala 0,2 milion tun ropy 

a 7,2 milion tun do země dovezla. Největším konzumentem ropy v České republice je sektor 

dopravy, který v roce 2015 spotřeboval 61,5 % z celkové spotřeby. Na druhém místě byl 

průmysl se spotřebou 31,4 % (IEA 2016a: 137). 

Primárním zahraničním dodavatelem ropy do České republiky je historicky Rusko. V roce 

2015 bylo do ČR dovezeno 7 132 tis. tun ropy, z toho 4 025 tis. tun bylo dovezeno z Ruské 

federace. Podíl dovozu z Ruska odpovídal 56,44 % z celkového dovozu ropy v roce 2015. 

Druhým největším dovozcem byl ve stejném roce Ázerbájdžán s podílem 33,41 %. Dalšími 

dvěma dovozci byl Kazachstán s 9,85 % a Maďarsko s 0,3 % z celkového dovozu ropy 

(MPO ČR 2016: 31). 

V oblasti dovozu ropy je možné sledovat jasný trend diverzifikace zdrojů po roce 2005 až do 

současnosti. V roce 2005 byl podíl ropy dovezené z Ruské federace 71,1 %. V roce 2015, 

tedy o deset let později byl ruský podíl na dovozu ropy do ČR o necelých 15 % menší (MPO 

ČR 2016: 23). Ropovodem Družba, jedním ze dvou ropovodů na území ČR, bylo v letech 

2000 až 2009 dopravováno 60-70 % celkových zahraničních dovozů ropy ročně. Jedná se 
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ropovod z roku 1962, který dopravuje ropu z Ruské federace do Evropy (viz příloha č. 2). 

V České republice se nachází takzvaná jižní větev propojující Bělorusko, Ukrajinu, 

Maďarsko, Slovensko a ČR (IEA 2010: 77-78). Ta severní vede do Polska a Německa. 

Po roce 2009 klesla přeprava ropovodem Družba na 50-60 %. V roce 2012 se jednalo 

o pouhých 42,3 % celkového dovozu. Využití ropovodu Družba v letech 2009 až 2015 

dosáhlo průměru 53,8 % z celkových podílů dovozu (MPO ČR 2016: 34). 

V období mezi lety 2005 a 2015 se postupně navyšoval podíl ropy dovezené z oblasti 

Kaspického moře. Dovoz ropy z Ázerbájdžánu se tak v průběhu deseti let zvýšil o 15 %, 

především šlo o využití ropovodu Ingolstadt-Kralupy-Litvínov (IKL) a přepravě ropy 

z oblasti Kaspického moře do přístavu v italském Terstu a dále přes ropovod TAL, na který 

IKL navazuje. Dalšími dodavatelskými zeměmi byly v tomto časovém úseku například 

Kazachstán, Norsko, Alžírsko nebo Libye (MPO ČR 2016: 32). 

6.2.3 Zemní plyn 

Jak již bylo zmíněno, Česká republika je plně závislá na dovozu zemního plynu ze zahraničí. 

Domácí produkce zemního plynu se pohybuje mezi 1-2 %. V roce 2015 byla celková domácí 

produkce zemního plynu 0,3 miliarda kubických metrů (dále jen jako anglická zkratka 

„bcm“), zatímco 7,5 bcm bylo do České republiky dovezeno. Největším konzumentem 

je s 34,4 % průmysl následován spotřebou domácností, neboť zemní plyn je často využíván 

k vytápění obytných budov (IEA 2016a: 121).  

Většina plynu je dovážena z Ruské federace prostřednictvím plynovodu Bratrství (viz 

příloha č. 3). Česká republika byla v minulosti závislá na dodávkách z Ruska ze 100 %, 

nicméně v 90. letech došlo k rozhodnutí o diverzifikaci zdrojů podepsáním dohody 

s Norskem (IEA 2010: 66). Ačkoliv se ve standartním provozu norský plyn do ČR nedováží, 

představuje alternativu ruskému plynu v případě přerušení dodávek z Ruska. V roce 2009 

během rusko-ukrajinské plynové krize zajistily dodávky norského plynu skrze německý 

plynovod NETRO/ONTRAS dodávku nejen do České republiky, ale prostřednictvím 

zpětného toku českou částí plynovodu Bratrství dodávku i do Slovenské republiky, která 

přišla kvůli absenci ukrajinského tranzitu o veškeré dodávky plynu (Binhack – Jaroš 

2011: 40-41).  

V roce 2014 bylo 90,4 % zemního plynu ruského původu, zatímco norský plyn tvořil 9,6 % 

celkového dovozu. Zhruba dvě třetiny z celkového dovozu jsou do České republiky 
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dopraveny prostřednictvím plynovodu Gazela, který skrze německý plynovod OPAL 

navazuje na ruský plynovod Nord Stream. Nord Stream od roku 2011 přivádí plyn z Ruska 

do Německa po dně Baltského moře a vzniknul na základě domluvy mezi Ruskem 

a Německem po rusko-ukrajinské plynové krizi v roce 2009. Cílem plynovodu bylo obejít 

Ukrajinu, jakožto problémovou tranzitní zemi. Výstavba Nord Streamu byla od počátku 

velice kontroverzní, neboť například v případě Polska zhoršila jeho energetickou 

bezpečnost.2 Co se České republiky týče, Nord Stream představuje alternativní trasu pro 

dodávku zemního plynu, byť stále ruského, v případě přerušení dodávek prostřednictvím 

takzvané ukrajinské cesty (IEA 2016a: 134). 

Česká republika si zachovává poměrně vysokou úroveň bezpečnosti dodávek zemního plynu 

prostřednictvím několika nástrojů, jako je poměrně velká kapacita podzemních zásobníků 

zemního plynu a robustní infrastruktura. Další výhodu představuje funkce zpětného toku na 

propojovacích plynovodech se sousedními státy (IEA 2016a: 134). 

V budoucnosti by velkou roli v zajištění diverzifikace zdrojů zemního plynu mohl hrát 

zkapalněný zemní plyn (LNG). V roce 2011 došlo k otevření propojovacího plynovodu 

STORK mezi Českou republikou a Polskem. Do budoucna se česko-polskému propojení 

přisuzuje velký význam především v souvislosti s plánovaným Severojižním plynovým 

koridorem. Ten by měl propojit polský LNG terminál ve Svinoústí, dopravující LNG 

například z Kataru, se střední a jižní Evropou a vytvořit tak plnohodnotnou alternativu 

k ruskému zemnímu plynu (Černoch – Osička 2013: 17-19). 

6.3 Výzvy v zajištění energetické bezpečnosti 

Z hlediska energetické bezpečnosti České republiky se jako nejvíce rizikovou oblastí jeví 

otázka bezpečnosti dodávek ropy a zemního plynu a závislost na dodávkách těchto surovin 

z Ruské federace. Vzhledem k rusko-ukrajinským plynovým krizím v letech 2006 a 2009, 

dochází v posledních letech k postupnému snižování podílu zemního plynu na energetickém 

mixu a zároveň k diverzifikaci dodavatelských zemí i tras, aby byla zajištěna alternativní 

dodávka plynu v případě přerušení dodávek z Ruska. Jedná o alternativní trasy 

                                                 

2 Jedná se především o fakt, že Nord Stream Polsko úplně obchází a v důsledku dochází ke snížení  využití 

plynovodu Jamal vedoucího přes polské území, který předtím představoval hlavní cestu ruského plynu do 

Německa. 
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k té ukrajinské, která se po událostech v posledních letech jeví jako vysoce riziková. 

Příkladem je napojení plynovodu Gazela na plynovod Nord Stream nebo plánovaný 

Severojižní plynový koridor.  

Také v oblasti dodávek ropy se Česká republika zaměřuje na diverzifikaci, a to jak 

dodavatelů, tak přepravních tras. Jedná se především o reakci na přerušení dodávek ropy 

prostřednictvím ropovodu Družba v roce 2008. Ruská federace argumentovala, 

že k výpadku došlo z technických důvodů, nicméně se tak stalo po tom, co česká vláda 

podepsala dohodu se Spojenými státy o poskytnutí území pro americký systém protiraketové 

obrany ve vojenské oblasti Brdy. Celá situace tak má poměrně výmluvný politický podtext 

(Binhack – Jaroš 2011b: 39). Vzhledem k problematickým vztahům Ruska a Ukrajiny, která 

je hlavní tranzitní zemí na cestě do Evropy, je pravděpodobné, že se Ruská federace bude 

stále více orientovat na perspektivní a rozvíjející se trh v Asii (Hrubý – Lukášek 2015: 18-

19).  

Riziko zde také představuje možné uzavření ropovodu Družba. První informace se objevila 

v polských novinách „Dziennik“ již v roce 2007 a v posledních letech se jedná o poměrně 

často opakované téma. Vzhledem ke stále větší orientaci Ruské federace na uspokojení 

asijských trhů v oblasti ropy se tato možnost do budoucna jeví jako pravděpodobná. Situaci 

ztěžuje fakt, že dodávky ropy do České republiky nejsou ze strany státu regulovány, ale jsou 

kontrolovány ze strany soukromých podnikatelů. Dodávky ropy tedy nejsou nijak smluvně 

dlouhodobě zajištěny. Výzvu pro Českou republiku tedy představuje zajištění alternativní 

trasy pro dovoz ropy, neboť vzhledem k vytíženosti ropovodu IKL není možné, aby plně 

nahradil chybějící kapacitu z ropovodu Družba při dlouhodobém přerušení jejích dodávek 

(Vlček – Černoch 2012: 184-186). 

Výzvou v zajištění energetické bezpečnosti České republiky je i složení energetického mixu 

v budoucnosti. V současné době se ČR do velké míry spoléhá na domácí zásoby uhlí, které 

jsou sice prozatím dostatečné, ale nevyhovující v rámci plnění emisních norem stanovených 

Evropskou unií. Česká republika tak stojí na rozcestí, neboť ji čeká rozhodnutí, čím nahradí 

uhlí v energetickém mixu. Ačkoliv se nabízí navýšit podíl jaderné energie na mixu, reálně 

stojí v cestě tomuto řešení několik překážek. Jedná se především o otázku prodloužení 

životnosti stávajících jaderných elektráren a výstavbu nových jaderných bloků. Jaderné 

elektrárně Dukovany končí životnost v roce 2025, ačkoliv ČEZ uvažuje o možném 

prodloužení její aktivity o dalších dvacet let (IEA 2016a: 96). V současné době je v plánu 
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spuštění nového reaktoru v Dukovanech v roce 2037. Rozšířením by měla projít také jaderná 

elektrárna Temelín. Palčivým problémem je otázka financování výstavby, neboť vysoké 

investice do konvenčních zdrojů nemají v současné době podporu napříč evropských 

kontinentem (Denková a kol. 2017: 12).  

Jako druhá varianta se nabízí zvýšení podílu zemního plynu v energetickém mixu. 

To s sebou ale nese riziko zhoršení úrovně energetické bezpečnosti země v důsledku vyšší 

závislosti na dodávkách ze zahraničí na úkor domácích zdrojů. Opět se jedná o problematiku 

závislosti na dodávkách z Ruské federace, kterou se Česká republika v posledních letech 

naopak snaží snížit (Binhack – Jaroš 2011a: 60). 

6.4 Dílčí závěr 

Energetická bezpečnost České republiky je v porovnání s ostatními členskými státy 

Visegrádské skupiny na vysoké úrovni díky relativně vyrovnanému primárnímu 

energetickému mixu a vysoké míře diverzifikace přepravních tras. Energetický mix je stále 

do velké míry postaven na uhlí, které je dostupné z domácích zdrojů a také levné. ČR se také 

spoléhá na jadernou energii, kterou v zemi vyrábí dvě jaderné elektrárny – Dukovany 

a Temelín. Jejich spotřeba byla zhruba polovinou pokryta vytěženým uranem z domácí 

produkce (Jaroš 2011: 83). Nicméně v letošním roce došlo k ukončení komerční těžby 

v jediném uranovém dole Rožná. V rámci problematiky využití jaderné energie tak mimo 

otázku výstavby nových bloků, bude muset Česká republika řešit i otázku dovozu veškerého 

jaderného paliva (OEnergetice 2017). 

Riziko pro zajištění energetické bezpečnosti České republiky vyplývá z její závislosti 

na dovozu ropy a zemního plynu. Ačkoliv je zde velmi vysoká závislost na dodávkách obou 

komodit z Ruské federace, disponuje Česká republika alternativami pro případ přerušení 

dodávek z tohoto zdroje. Struktura dodavatelů i přepravních tras je zde mnohem více 

diverzifikovaná, než je tomu u ostatních členských států uskupení V4 (Jaroš 2011: 83). 

Česká republika zároveň z této skutečnosti těží a představuje významnou tranzitní zemi 

při dovozu ruského plynu ve směru východ-západ. 
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7 Maďarsko 

7.1 Energetická bezpečnost a klíčové strategické dokumenty 

Maďarská „Národní energetická strategie do roku 2030“, která byla vydána v roce 2012, 

sice explicitně nestanovuje, jaká je definice energetické bezpečnosti z pohledu Maďarska, 

nicméně cituje definici Davida von Hippela, který říká, že „národní stát je energeticky 

zabezpečen do úrovně, na které jsou energetické služby schopny zajistit přežití státu, 

ochranu národního blahobytu a minimalizaci rizik spojených s dodávkami a užíváním 

energetických komodit“ (MND HU 2012: 3). 

Strategie se soustředí spíše na problematiku bezpečnosti energetických dodávek, 

a to z důvodu geografické polohy země. Zmíněna je také zranitelnost země v souvislosti 

s energetickými zdroji a tranzitními cestami (MND HU 2012: 9-38). 

Národní energetická strategie do roku 2030 určuje pět prioritních oblastí. Do nich patří 

zvyšování energetické účinnosti a energetických úspor, větší podíl obnovitelných zdrojů 

energie na energetickém mixu, větší zapojení jaderné energie s důrazem na bezpečnost, 

integrace se státy střední Evropy a obnovení vládních energetických institucí. Těchto pět 

priorit představuje dle strategie způsob, jak vymanit Maďarsko z jeho energetické závislosti 

(MND HU 2012: 11). 

Strategie si ovšem uvědomuje, že vzhledem k nedostatečným domácím fosilním zdrojům 

není možné, aby bylo Maďarsko zcela nezávislé v oblasti dodávek energetických komodit. 

Proto se nesoustředí na dosažení žádoucí podoby energetického mixu, ale snaží se garantovat 

bezpečné dodávky energií za všech okolností s ohledem na ekonomickou 

konkurenceschopnost státu a environmentální udržitelnost (MND HU 2012: 12). 

Maďarsko na tuto skutečnost reaguje strategií „jádro – uhlí – OZE“ v oblasti výroby 

elektřiny. Nejdůležitějšími aspekty této strategie je dlouhodobé udržení jaderné energie 

v energetickém mixu, zachování stávající kapacity elektřiny vyrobené z uhlí a nakonec 

dlouhodobá snaha maximálního možného využití obnovitelných zdrojů energie (MND HU 

2012: 12).3   

                                                 

3 Zachování kapacity elektřiny vyrobené z uhlí strategie uvádí především jako alternativu v případě krizové 

situace související s prudkým vzrůstem ceny zemního plynu. 
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Dokument „Maďarský národní akční plán energetické účinnosti do roku 2020“ z roku 2015 

odkazuje na hlavní myšlenky Národní energetické strategie Maďarska do roku 2030. Plán 

taktéž upozorňuje na geografické podmínky a nedostatek domácích zdrojů, které mají 

za důsledek závislost na dodávkách energetických komodit ze zahraničí. Dlouhodobé 

zajištění bezpečnosti dodávek je tak hlavní prioritou v zajištění energetické bezpečnosti. 

Základním stavebním kamenem, jak snížit maďarskou závislost na importu je snížení 

spotřeby prostřednictvím zvýšení energetické účinnosti, nejlepší možné využití domácích 

zdrojů a dlouhodobé udržování kapacity domácích jaderných elektráren (NFM HU 2014: 9). 

Obecně lze shrnout, že nejdůležitějším faktorem v zajištění energetické bezpečnosti 

Maďarska je snaha snížit maďarskou závislost na dodávkách energetických surovin 

ze zahraničí. Právě proto se soustředí na rozvoj využití jaderné energie a nevylučuje 

využívání uhlí v blízké budoucnosti. Obnovitelné zdroje energie pak představují způsob, 

jak splnit požadavky Evropské unie na zelenější energetiku. 

7.2 Stav energetického sektoru 

7.2.1 Energetický mix 

Od konce 90. let minulého století do roku 2005 došlo k výrazné proměně v maďarském 

energetickém mixu. V tomto období totiž vzrostla celková spotřeba primárních 

energetických surovin o 9,3 %, zatímco domácí produkce klesla o 15 %. Tato změna měla 

za následek výrazné zvýšení závislosti Maďarska na dovozu. V roce 2005 byl 

v energetickém mixu dominantní zemní plyn, který ho tvořil ze 44 %. Po něm následovala 

ropa s 26 % a za ní jaderná energie, která tvořila 13 % z celkového mixu. Čtvrté místo patřilo 

uhlí, které se podílelo z 11 %. Nejnižší hodnotu zastávaly obnovitelné zdroje energie, které 

tvořily pouhých 4,4 % podílu na energetickém mixu Maďarska (OECD 2008: 47). 

V roce 2007, po první rusko-ukrajinské krizi v roce 2006, klesnul podíl zemního plynu 

v energetickém mixu o 4 %, tudíž jeho podíl byl 40 %. Pořadí zdrojů zůstalo od roku 2005 

nezměněno, a tak na druhém místě opět byla ropa s 27 %, na třetím jaderná energie s 16 % 

a na čtvrtém místě uhlí s 12 %. Obnovitelné zdroje energie tvořily v roce 2005 5 % 

z celkového energetického mixu (Laszló 2014). Rok po druhé rusko-ukrajinské plynové 

krizi, která proběhla v roce 2009, došlo k dalšímu snížení podílu zemního plynu. V roce 

2010 tvořil 37,8 % z celkového energetického mixu. Následovala ropa s 26,3 %, jaderná 

energie s 15,7 % a uhlí s 10,5 % z celkového mixu. Obnovitelné zdroje tvořily 7,7 % a ostatní 
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zdroje 2,1 % (HITA 2014: 6). 

V roce 2013 vypadal mix primárních energetických produktů v Maďarsku následovně – 

zemní plyn 36 %, ropa a ropné produkty 26 %, jaderná energie 18 %, uhlí 11 % a obnovitelné 

zdroje energie 9 % (viz příloha č. 4) (European Commission 2015b: 2). V roce 2015 došlo 

k dalšímu snížení podílu zemního plynu na energetickém mixu. Ačkoliv si stále zachoval 

své dominantní postavení, klesnul pod hranici 30 %, a to na 29,7 % z celkového 

energetického mixu. Ropa a ropné produkty se podílely 27,2 %, zatímco jaderná energie 

tvořila 16,4 %. Téměř historickým okamžikem je fakt, že obnovitelné zdroje energie – 

konkrétně biomasa – zaujala čtvrté místo na úkor uhlí, a to s 11,7 %. Uhlí naopak kleslo 

na 9,3 %. Nejnižší hodnotu měly ostatní OZE (geotermální, solární, větrná a vodní energie) 

s dohromady 2,2 % (IEA 2017: 15). 

Přerušení ruských dodávek zemního plynu v důsledku rusko-ukrajinských plynových krizí 

v letech 2006 a 2009 mělo značný vliv na energetickou bezpečnost Maďarska. Zemní plyn 

je dlouhodobě největším maďarským primárním energetickým zdrojem a v posledních dvou 

dekádách prošlo toto odvětví značnou změnou. Jedná se především o fakt, že dříve byl sektor 

zemního plynu do značné míry soběstačný a spoléhal se na domácí produkci. V současné 

době je však Maďarsko zcela závislé na dodávkách ze zahraničí, primárně z Ruské federace. 

Podobná situace existuje i v odvětví ropy (Davies 2017). Stejně jako ostatní evropské země, 

včetně států Visegrádské skupiny, je i v energetickém mixu Maďarska možné vypozorovat 

diverzifikační snahy, a především určitou snahu o vymanění se z velké závislosti na Ruské 

federaci v oblasti energetických dodávek, především pak v oblasti zemního plynu a ropy. 

Podobně jako je tomu u zemního plynu, dochází v posledních dvou desetiletí ke snižování 

podílu uhlí na energetickém mixu. Tato skutečnost je ovlivněna dvěma hlavními faktory – 

postupným vyčerpáním domácích zdrojů a nutnosti splnit emisní limity nařízené Evropskou 

unií. I z tohoto důvodu dochází k nárůstu podílu obnovitelných zdrojů energie v maďarském 

energetickém mixu. 

7.2.2 Ropa 

V energetickém mixu Maďarska se ropa drží v posledních desetiletích stabilně na druhém 

místě. V posledních letech zaznamenala mírný nárůst, který je spojen s poklesem podílu 

zemního plynu. Domácí produkce tvořila v roce 2015 11 % celkové spotřeby ropy a ropných 

produktů, a to 0,9 milionu tun. Zbytek musí Maďarsko pokrýt prostřednictvím dovozu 
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ze zahraničí. Největším konzumentským sektorem je sektor dopravy s 57 %, druhou největší 

spotřebu má pak průmysl s 31,4 % (IEA 2017: 109-110).  

Maďarsko je jako importér ropy primárně závislé na dodávkách zemního plynu z Ruské 

federace. V roce 2015 tvořily ruské dodávky 78 % celkového dovozu a maďarská dovozní 

závislost dosáhla 89 % (IEA 2017: 110). Obecně se maďarská závislost na dovozu 

v posledních letech zvyšuje v důsledku snižující se domácí produkce. V roce 2012 byla 

dovozní závislost 82 %. Prakticky všechny zahraniční dodávky ropy byly uskutečněny 

prostřednictvím ropovodu Družba a pocházely z Ruska (IEA 2014: 235). Maďarsko 

se ovšem snaží snižovat svou závislost na dodávkách z Ruské federace a v posledních letech 

tak můžeme pozorovat snižování podílu ruské ropy v zahraničních dodávkách do Maďarska. 

V roce 2012 bylo Maďarsko závislé na ruské ropě z 95 %, o tři roky později, v roce 2015, 

to bylo 78 %. Hlavní alternativu ruské ropě představuje ropa pocházející z Iráku. V roce 

2015 tvořila 15 % zahraničních dodávek (IEA 2017: 110).  

Hlavním produktovodem, který přivádí ropu do Maďarska, je ruský ropovod Družba, 

respektive jeho jižní větev. Do Maďarska je ropa dodávána Družbou-2 přes východní hranici 

s Ukrajinou a také přes severní hranici se Slovenskem (IEA 2014: 236). Spojení 

se Slovenskem je zajištěno Družbou-1, která představuje záložní zdroj v případě 

technických problémů na Družbě-2. Nejedná se ovšem diverzifikaci v pravém slova smyslu. 

Alternativou k ropovodu Družba je napojení na ropovod Adria, který spojuje Maďarsko 

s chorvatským přístavem Omišalj na ostrově Krk. Původním plánem bylo využití ropovodu 

Adria pro dovoz ropy do Maďarska z Blízkého východu či Afriky, ale dodávky většinou 

proudily opačným směrem – z Ruska skrze Maďarsko do Chorvatska. Až v posledních 

letech dochází k realizaci dodávek ropy z Iráku prostřednictvím Adrie, jak bylo původně 

zamýšleno (IEA 2017: 113). 

7.2.3 Zemní plyn 

Zemní plyn hraje v maďarském energetickém mixu naprosto zásadní roli. Ačkoliv 

v posledních dvou dekádách jeho podíl rok od roku klesá, stále představuje nejvýznamnější 

primární zdroj. V roce 2015 tvořil zemní plyn 29,7 % v celkovém mixu. Vytápění bytových 

domů představuje největšího konzumenta zemního plynu s 34 %. V roce 2015 pocházelo 

1,8 bcm zemního plynu z domácí produkce, zbylých 6,8 bcm bylo do Maďarska dovezeno 

(IEA 2017: 123). Mezi lety 2005 a 2015 došlo ke snížení domácí produkce zemního plynu 
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o celých 41 % a ze současných odhadů bude tento trend v následujících letech nadále 

pokračovat. V roce 2020 by tak měla domácí produkce tvořit pouze 1 bcm. Ze země 

soběstačné v produkci zemního plynu na počátku tohoto tisíciletí se během dvou dekád 

dostalo Maďarsko do role státu s vysokou mírou závislosti na dodávkách zemního plynu 

ze zahraničí. V případě Maďarska se ovšem nejedná o problém s docházejícím množstvím 

domácího zemního plynu, neboť v roce 2015 geologický průzkum odhadnul maďarské 

zásoby na 1 639 bcm, několik společností také projevilo zájem o prozkoumání možností 

produkce nekonvenčních zdrojů zemního plynu, ale vzhledem k současné finanční 

náročnosti, která se k tomuto průmyslu váže, by byl jakýkoliv pokus ekonomicky nevýhodný 

(Davies 2017). 

Maďarsko je závislé na dovozu zemního plynu z Ruské federace. V roce 2015 bylo 95 % 

všech dodávek dovezeno z Ruska (IEA 2017: 124). Tato skutečnost činí Maďarsko vysoce 

zranitelné vůči možnému přerušení dodávek ruského plynu. Ostatně obě rusko-ukrajinské 

krize v letech 2006 a 2009 na tento problém významně poukázaly. Maďarská vláda si svou 

závislost a zranitelnost velmi dobře uvědomuje a zmiňuje ji i v Energetické strategii 

Maďarska do roku 2030, kde zdůrazňuje nutnost diverzifikace dodavatelů i přepravních tras 

a upozorňuje, že právě Maďarsko je jednou z nejzranitelnějších evropských zemí vzhledem 

ke své závislosti na ruských dodávkách (MND HU 2012: 108). 

Hlavní přívod zemního plynu do Maďarska zajišťuje ruský plynovod Bratrství, který vede 

zemní plyn do Evropy přes Ukrajinu. Právě tato přepravní trasa se ukázala jako velmi 

problematická kvůli sporům mezi Ruskou federací a Ukrajinou, které často končí přerušením 

dodávek směřujících do evropských států. Ze západu je Maďarsko napojena na rakouský 

plynovod HAG, který byl uveden do provozu v polovině 90. let. Ten je schopen přivádět 

zemní plyn pocházející z Norska nebo Nizozemí, nicméně v současné době je využíván 

pro přepravu ruského plynu (Szolnoki – Farkas 2011: 49-50). 

Diverzifikační snahy Maďarska, kterými by se snížila závislost na ruském zemním plynu, se 

soustředí spíše na infrastrukturní propojení v rámci regionu střední Evropy a na vybudování 

dostatečných skladovacích kapacit, které by pokryly spotřebu v případě náhlého přerušení 

dodávek. V únoru roku 2006, měsíc po první rusko-ukrajinské plynové krizi, schválil 

maďarský parlament nový zákon, který nařizoval výstavbu nového podzemního skladiště na 

zemní plyn. Jeho kapacita byla určena na 1,2 bcm a měla poskytnout Maďarsku zásoby 

zemního plynu na 40-45 dní při výpadku ruských dodávek přes Ukrajinu (IEA 2014: 242). 



 

 

43 

7.3 Výzvy v zajištění energetické bezpečnosti 

V případě Maďarsko je představuje jeho energetická závislost na Ruské federaci významný 

faktor ovlivňující maďarskou energetickou bezpečnost. Jedná se především o oblast zemního 

plynu, který představuje největší podíl v maďarském energetickém mixu a ruské dodávky 

zemního plynu, na kterých je Maďarsko z více než 90 % závislé. Na rozdíl například 

od České republiky, Maďarsko nezvládlo dostatečně diverzifikovat přepravní trasy zemního 

plynu a zůstává do vysoké míry závislé na transitu přes Ukrajinu. Velmi problematické 

se v této oblasti ukazuje být maďarské postavení vůči Ruské federaci, za což bývá maďarská 

vláda velmi často kritizována ze strany států Evropské unie. V červenci tohoto roku podepsal 

maďarský ministr zahraničí smlouvu s ruským Gazpromem o přípravných pracích 

na maďarské čísti plynovodu takzvané jižní cesty, skrze kterou by měl být ruský plyn 

dopravován přes Turecko, Bulharsko a Srbsko do Maďarska. Maďarsko za toho rozhodnutí 

čelí tvrdé kritice především z důvodu, že se stále bude jednat o ruský plyn a nedojde tedy 

k žádnému snížení dovozní závislosti na Ruské federaci (Langvad 2017: 7). 

Právě přístup maďarské vlády, respektive premiéra Viktora Orbána, k Ruské federaci má 

za následek další navýšení energetické závislosti Maďarska na Rusku. Jedná se o oblast 

jaderné energie, konkrétně výstavbu nových bloků jaderné elektrárny Pakš. Provoz jaderné 

elektrárny Pakš byl spuštěn v roce 1982. Ačkoliv životnost jednotlivých reaktorů měla 

končit mezi roky 2012 a 2017, z rozhodnutí maďarské vlády došlo k prodloužení životnosti 

všech reaktorů o dvacet let. V roce 2009 schválila vláda plán na výstavbu dvou nových 

bloků. V roce 2014 došlo k uzavření mezivládní dohody mezi Maďarskem a Ruskou 

federací o výstavbě. Ta byla bez otevřeného výběrového řízení přiřknuta ruskému Rosatomu. 

Součástí dohody bylo také financování projektu z 80 % prostřednictvím ruské půjčky (World 

Nuclear Assocciation 2017). Proti dohodě vystoupila Evropská komise, která proti 

Maďarsku zahájila řízení z důvodů nedodržení podmínek volné soutěže a zadávání 

veřejných zakázek. 

7.4 Dílčí závěr 

Energetickému mixu Maďarska dominuje zemní plyn. Ačkoliv v posledních letech dochází 

k snížení jeho podílu v energetickém mixu, jeho zastoupení v něm je problematické 

především kvůli vysoké dovozní závislosti. Za posledních dvacet let se Maďarsko stalo 

ze země s vysokou mírou domácí produkce zemí naprosto závislou na dovozu zemního 
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plynu. Dalším problémem je potom vysoká míra závislosti na dodávkách z Ruské federace. 

Tuto závislost se Maďarsko snaží vyřešit propojením se sousedními státy a vybudováním 

dostatečné kapacity podzemních skladovacích zásobníků plynu. Pravá diverzifikace 

ve smyslu zvýšení počtu dodavatelských zemí ovšem v Maďarsku prozatím neproběhla. 

Vysoká závislost na ruských dodávkách sužuje Maďarsko i v odvětví ropy. Země se ji ovšem 

snaží snižovat postupným zvyšováním podílu irácké ropy ve svých dodávkách právě na úkor 

ruské ropy.  

V poslední době také došlo k navýšení podílu jaderné energie a obnovitelných zdrojů energie 

v energetickém mixu. Podobně jako je tomu u České republiky, se jedná o důsledek 

snižujících se domácích zásob uhlí a snahy splnit emisní limity nastavené Evropskou unií. 

Využití jaderné energie je ovšem v případě Maďarska poněkud kontroverzní, neboť projekt 

na výstavbu nových bloků jaderné elektrárny Pakš byl svěřen ruské společnosti Rosatom 

za pochybných podmínek. Maďarská vláda je za svůj postoj vůči Ruské federaci dlouhodobě 

kritizována ze strany Evropské unie, a i v rámci Visegrádské skupiny se její jednání často 

velmi liší od postojů zbývajících členských států. 

  



 

 

45 

8 Polsko 

8.1 Energetická bezpečnost a klíčové strategické dokumenty 

Hlavním strategickým dokumentem, který reguluje polský energetický sektor, 

je „Energetická politika Polska do roku 2030.“ Dokument byl schválen v roce 2009 

a energetickou bezpečnost, ve smyslu dodávek, si vykládá jako „zajištění stabilních dodávek 

energií na takové úrovni, která garantuje pokrytí potřeb země za ceny, které jsou přijatelné 

pro ekonomiku a společnost s předpokládaným optimálním využití domácích zdrojů 

energetických komodit a prostřednictvím diverzifikace zdrojů a tras dodávek ropy a zemního 

plynu“ (ME PL 2009: 8). 

Dokument „Strategie energetické bezpečnosti a životního prostředí – výhled do roku 2020“ 

byl schválen v roce 2014 a klíčovými faktory v zajištění energetické bezpečnosti je dle ní 

zaopatření energetických dodávek prostřednictvím modernizace energetického průmyslu 

a efektivnějším využíváním domácích zdrojů (IEA 2016b: 25).  

Energetická politika Polska do roku 2030 určuje šest hlavních cílů, ke kterým by polská 

energetika měla směřovat. Jedná se o zvýšení energetické účinnosti, zvýšení energetické 

bezpečnosti v oblasti dodávek, diverzifikaci zdrojů využívaných pro výrobu elektřiny 

zavedením jaderné energie, využití obnovitelných zdrojů energie včetně biopaliv, vytvoření 

konkurenceschopného energetického trhu a snížení dopadů průmyslu na životní prostředí 

(ME PL 2009: 4) 

V odvětví uhlí vidí dokument jako cestu k energetické bezpečnosti efektivní a účinnou 

správu nad uhelnými nalezišti, které se nacházejí na území Polska. Energetická politika 

Polska do roku 2030 počítá s využitím uhlí jako hlavního zdroje v průmyslovém sektoru tak, 

aby došlo k zajištění adekvátní úrovně energetické bezpečnosti země (ME PL 2009: 9). 

V oblasti plynu se dokument zaměřuje na diverzifikaci zdrojů a přepravních tras dodávek 

zemního plynu, především na alternativní možnosti k těm stávajícím. Dále se jedná 

o rozšíření kapacit strategických rezerv zemního plynu a rozšíření přenosového 

a distribučního systému (ME PL 2009: 10). Z hlediska zvýšení energetické bezpečnosti 

v oblasti ropy je nezbytné, aby došlo k diverzifikaci dodavatelských zdrojů ve smyslu 

zvýšení počtu regionů pro dovoz ropy s vyšším počtem dodavatelů a přepravních tras. 

Pro případ krize je pak nutné zvýšení kapacity zásob ropy jakožto rezervy při potenciálním 

přerušení dodávek (ME PL 2009: 11).  
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Významným faktorem, který by přispěl ke zvýšení energetické bezpečnosti Polska, 

je dle Energetické politiky Polska do roku 2030 zavedení využívání jaderné energie, které 

by mělo vliv na splnění emisních limitů nařízených Evropskou unií i na snížení závislosti 

na dodávkách ropy a zemního plynu ze zahraničí (ME PL 2009: 15). 

Dokument „Národní bezpečnostní strategie Polska“ z roku 2014 se taktéž věnuje oblasti 

energetické bezpečnosti, jejíž zajištění zařazuje mezi takzvané strategické bezpečnostní 

zájmy.  Energetická bezpečnost je vnímána jako klíčový element národní bezpečnosti. 

Hlavními faktory energetické bezpečnosti jsou přístup k energetickým zdrojům včetně těch 

ze zahraničí, diverzifikace zdrojů a přepravních tras a výstavba nových zařízení na výrobu 

elektřiny, které by zajistily pokrytí domácí poptávky. Zmíněno je zde také omezení závislosti 

na dovozcích energetických komodit (NSB 2014: 15).  

Energetická bezpečnost je v dokumentu zařazena i z hlediska ekonomického. Za strategický 

úkol je považován start těžení nekonvenčních zdrojů energie z domácích nalezišť, vytvoření 

infrastruktury pro výrobu elektřiny, která bude založena na uhlí, jaderné energii a plynu. 

Další nutností jsou dle strategie investice do energetického sektoru (NSB 2014: 40).  

Polská vláda nově připravuje nový strategický dokument s názvem „Energetická politika 

Polska do roku 2050“, který je zatím pouze ve formě návrhu a práce na něm trvají posledních 

několik let. Směr polské energetické politiky má dle připravovaného dokumentu navazovat 

na cíle předchozí Energetické politiky Polska do roku 2030, která ovšem pořád počítá 

s uhlím jako hlavním zdrojem pro výrobu elektřiny. Nový dokument nicméně musí 

adekvátně reagovat na požadavky ze strany Evropské unie, především v oblasti energetické 

účinnosti, ochrany životního prostředí a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů v polském 

energetickém mixu (Rosicki 2015: 56). 

8.2 Stav energetického sektoru  

8.2.1 Energetický mix 

V roce 2001 bylo v energetickém mixu Polska většinově zastoupeno uhlí, a to v 62 % 

z celkového mixu. Ropa a ropné produkty představovaly dalších 24 %, zatímco podíl 

zemního plynu byl 13 %. Obnovitelné zdroje energie, především vodní energie, tvořily 

pouhé 1 % v energetickém mixu (Macron International 2017). V období před první rusko-

ukrajinskou plynovou krizí se Polsko spoléhalo především na své domácí zásoby uhlí. 

Nicméně podíl ropy a zemního plynu představoval v energetickém mixu poměrně 
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významnou část a s dohromady 37 % dotvářel zbytek energetického mixu. Jedná se 

o důsledek specifika polské energetiky, kterým je absence využití jaderné energie. Ta má 

za následek nižší diverzifikaci primárních zdrojů energie v polském energetickém mixu. 

Dalším faktorem, který měl za následek vysoký podíl ropy a zemního plynu na energetickém 

mixu na začátku nového tisíciletí, bylo minimální využívání obnovitelných zdrojů energie. 

První rusko-ukrajinská plynová krize v roce 2006 na Polsko větší dopad neměla, protože 

bylo stále zásobováno plynem skrze plynovod Jamal, který vede přes Bělorusko. Krize 

se týkala pouze přerušení dodávek prostřednictvím plynovodu Bratrství vedoucího 

z Ukrajiny. Přesto vidina možného přerušení dodávek ruského plynu představovalo 

pro Polsko energetický bezpečnostní problém. Na rozdíl od ostatních evropských zemí, 

které se snažily snižovat výši dovozů plynu a závislosti na Ruské federaci, v Polsku došlo 

v posledních necelých dvou desetiletí k opačnému trendu, tedy zvyšování podílu zemního 

plynu na energetickém mixu. Totéž se dá říct o podílu ropy, byť její hodnota v průběhu let 

nijak razantně neklesala, ani se nezvyšovala a pohybovala se poměrně stabilně v rozmezí 

23-25 %. V lednu roku 2007 došlo kvůli sporu mezi Ruskou federací a Běloruskem 

k přerušení dodávek ropy prostřednictvím ropovodu Družba. Rusko při něm obvinilo 

Bělorusko z nelegálního odebírání ropy, která byla určena pro Polsko a Německo. Právě tyto 

dvě země byly v důsledku tohoto přerušení od ruských dodávek odstřihnuty. Dodávky byly 

během několika dní obnoveny a Polsko během odstávky mělo možnost využít svých 

strategických zásob případně dodávky přes moře (Parfitt 2007). Ani přerušení dodávek z 

jižní části ropovodu Družba v roce 2008 se Polska netýkalo, neboť je na rozdíl od České 

republiky napojeno společně s Německem na její severní část. Nicméně závislost na ruské 

ropě i zemním plynu učinila z těchto krizí problém, na který musí Polsko zajistit 

odpovídající řešení.  

Ačkoliv bylo v roce 2009 v energetickém mixu Polska opět dominantní uhlí s 54,3 %, 

tradičně druhá ropa s 25,6 % a třetí zemní plyn s 12,7 % tvořily dohromady významný téměř 

40% podíl na energetickém mixu. Obnovitelné zdroje energie tvořily 7,4 % podílu na mixu 

(IEA 2011).  Podíl uhlí na polském energetickém mixu se i v roce 2013 držel nad polovinou 

celkového mixu. Konkrétně se jednalo o 53,7 % (viz příloha č. 5). Jako v předchozích letech 

patřilo druhé místo ropě a ropným produktům s 23,2 % podílu na mixu a třetí místo zaujal 

zemní plyn s 13,9 %. Obnovitelné zdroje energie tvořily 9,2 % (European Commission 

2015c). V roce 2015 dominovalo polskému energetickému mixu uhlí s 50,8 %. Následovala 
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ropa s 24,5 % podílem na mixu a zemní plyn tvořil 14,6 % mixu. Obnovitelné zdroje energie 

byly zastoupeny 10,1 % (IEA 2016b: 17).  

Ze složení polského energetického mixu mezi lety 2001 a 2015 je možné vysledovat 

postupný mírný odklon od uhlí. Tato skutečnost je dána především regulacemi a opatřeními 

ze strany Evropské unie, které nutí Polsko pomalu upouštět od emisně náročného uhlí 

ve prospěch čistějších zdrojů energie.  Roli zde hraje i postupné vyčerpávání domácích 

nalezišť. Velký pokrok udělalo Polsko v oblasti obnovitelných zdrojů energie. V průběhu let 

došlo k poměrně výraznému nárůstu podílu obnovitelných zdrojů na energetickém mixu. 

Od pouhého 1 % v roce 2001, přes 5 % v roce 2004, až k 10,1 % v roce 2015. 

8.2.2 Ropa 

Polský energetický sektor se na ropu a ropné produkty spoléhá jako na tradiční druhý 

největší primární zdroj energie. V energetickém mixu ropa tradičně tvoří zhruba jednu 

čtvrtinu z celkového energetického mixu. Domácí produkce ropy je v Polsku velmi nízká, 

v roce 2015 se jednalo o pouhá 4 %, a proto je závislé na dodávkách ze zahraničí. Primárním 

dodavatelem ropy do Polska je Ruská federace. V roce 2015 bylo z Ruska dovezeno 88 % 

z celkového dovozu, který představoval 26,2 milion tun (IEA 2016b: 157). V roce 2009 bylo 

z Ruské federace dovezeno dokonce 94 % veškeré dovezené ropy (IEA 2011: 3). Největším 

konzumentem je v Polsku dopravní sektor, který v roce 2015 spotřeboval 64,3 % z celkové 

spotřeby (IEA 2016b: 157). 

Stejně jako ostatní země Visegrádské skupiny si i Polsko uvědomuje rizika své závislosti 

na dodávkách z Ruské federace, a proto zde došlo v průběhu let ke snaze diverzifikovat 

dodavatelské země, aby se závislost na ruské ropě snížila. V roce 2015 byla do Polska 

dovezena ropa z šesti různých zemí, mimo Ruska dále z Iráku, Kazachstánu, Saudské 

Arábie, Norska a Litvy. Nicméně kromě Iráku, ze kterého bylo dovezeno 6,80 %, nepřesáhl 

dovoz u ostatních zemí 2 % z celkového dovozu, a tudíž jsou tyto zdroje naprosto 

zanedbatelné a nepřispívají k výraznému zvýšení energetické bezpečnosti Polska v oblasti 

dodávek ropy (IEA 2016b: 157). 

Hlavním produktovodem, kterým je do Polska dopravována ropa, je ropovod Družba, 

přesněji řečeno jeho severní větev. Družba přivádí ruskou ropu do Polska již od roku 1964. 

Problematika diverzifikace dodavatelů importovaných energií je v Polsko obecně velmi 

citlivé a dlouhodobé téma. Jde především o založení společnosti Naftoport, která zajišťuje 
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dodávky ropy přes přístav v Gdaňsku. Opět se jedná o ruskou ropu, nejde tedy o diverzifikaci 

dodavatelů, ale o existenci alternativní přepravní trasy k ropovodu Družba. Bezpečnost 

dodávek ropy je ovšem v Polsku méně sekuritizované téma, než je tomu u dodávek zemního 

plynu.  (Černoch a kol. 2012: 39). 

8.2.3 Zemní plyn 

Zemní plyn zaujímá v posledních dvou desetiletích místo třetího nejvyššího podílu 

v polském energetickém mixu. Na rozdíl od ropy se však jeho podíl zvyšuje. V roce 2015 

byla jeho spotřeba 18,3 bcm. Domácí produkce představuje zhruba třetinu celkové spotřeby 

zemního plynu, tedy kolem 6 bcm. Zbývající zemní plyn je dovážen. Dominantním 

dodavatelem je opět Ruská federace, jejíž dodávky v roce 2015 tvořily 72 % polského 

importovaného plynu. Druhým největším dodavatelem je německý trh. Z toho Polsko dováží 

zemní plyn původem z Ruska, Nizozemí a Norska. V roce 2015 tyto dodávky plynu 

představovaly 26 % z celkového dovozu (IEA 2016b: 139-140). 

Výhradním držitelem licence na provoz přenosové soustavy je společnost GAZ-System. 

Polský trh s plynem je význačný absencí liberalizace a téměř monopolní strukturou. Trhu 

tak dominuje společnost PGNiG, která v praxi kontroluje 100 % dovezeného plynu 

a zajišťuje 95 % domácí produkce. Jedná se také o výhradního provozovatele podzemních 

skladových kapacit (Osička – Plenta – Zapletalová 2015: 14-15). 

V oblasti zemního plynu zmiňuje Energetická politika Polsko do roku 2030 nutnost 

diverzifikace v souvislosti s navýšením přenosových a skladovacích kapacit, především 

s ohledem na možné působení vnějších vlivů, které mohou způsobit přerušení dodávek 

do Polska (ME PL 2009: 9).  

Většina dovozu zemního plynu je realizována prostřednictvím ruského plynovodu Jamal 

s roční kapacitou 32 bcm. Úskalí představuje jediný vstup v polském městě Kondratki blízko 

hranic s Běloruskem. Jak již bylo zmíněno, v minulosti mělo Polsko problém, neboť došlo 

k přerušení dodávek zemního plynu skrze Jamal kvůli sporu Ruska a Běloruska. Od roku 

2014 je v polsko-běloruské části Jamalu zaveden zpětný tok (Osička – Plenta – Zapletalová 

2015: 20-21). 

Odpovědí na vysokou míru polské závislosti na dodávkách plynu z Ruské federace je využití 

LNG a možné budoucí využití nekonvenčních zdrojů zemního plynu. V Polsku je nově 

postaven LNG terminálu ve Svinoústí. Jedná se o terminál, který je schopen v tankerech 
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dovezený zkapalněný zemní plyn regasifikovat pomocí zařízení pro odpařování. Zkapalněný 

plyn se skladuje ve dvou zásobnících při teplotě -162 stupňů Celsia. Celková roční kapacita 

terminálu je 5 bcm (Denková 2016). Ačkoliv se původně uvažovalo o vybudování LNG 

terminálu v Gdaňsku, nakonec bylo rozhodnuto provést výstavbu právě ve Svinoústí. Svou 

roli zde hrála analýza finanční náročnosti výstavby, která dopadla ve prospěch Svinoústí. 

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií v rámci fondu European Energy Programme 

for Recovery (EEPR). Ta mu vyjádřila podporu nejen kvůli jeho přínosu pro energetickou 

bezpečnost Polska, ale také díky možnosti diverzifikace dodávek zemního plynu pro Baltské 

státy (Nyga-Lukaszewska 2011). 

V červnu roku 2016 došlo k prvnímu komerčnímu využití terminálu ve Svinoústí. Ačkoliv 

zde v průběhu roku 2015 proběhly testy, během kterých připluly dva zkušební tankery, 

teprve přijetím katarského LNG započal ostrý provoz terminálu (Denková 2016). 

Vlivem takzvané břidlicové revoluce, která odstartovala ve Spojených státech, začalo Polsko 

uvažovat také o využití tohoto nekonvenčního zdroje zemního plynu. Polské zásoby 

břidlicového plynu se odhadem pohybují kolem 4,1 bilionů metrů krychlových. Největší 

potenciál břidlicového plynu vidí Polsko v souvislosti s vymaněním se ze závislosti 

na ruských dodávkách a také se snížením spotřeby uhlí. Nicméně zůstává otázkou, zda bude 

tento potenciál v nejbližší budoucnosti využit, neboť Polsko prozatím postrádá zkušenosti 

v oblasti vybudování průmyslu tohoto typu, nedisponuje potřebným vybavením a naráží 

na nepřátelské regulační prostředí a zatím neexistující environmentální normy upravující 

tuto oblast (Osička – Plenta – Zapletalová 2015: 45-47). 

8.3 Výzvy v zajištění energetické bezpečnosti 

Největší výzvu pro Polsko v oblasti zajištění energetické bezpečnosti představuje střet mezi 

nařízeními Evropské unie, které tlačí Polsko k upuštění od masivního využívání uhlí ve své 

energetice a naleznutím alternativních zdrojů, který by uhlí nahradily. Proměna polského 

energetického mixu tak do velké míry souvisí s externími faktory, jako jsou nařízení 

Evropské unie v rámci takzvaného prvního klimatického a energetického balíčku, nicméně 

tato proměna není dostatečně efektivní ani rychlá (Rosicki 2015: 53). V roce 2015 

představoval podíl uhlí v polském energetickém mixu více než 50 % a jednalo se tak o druhý 

největší podíl uhlí na výrobě elektřiny v rámci zemí OECD (IEA 2016b: 11). 

Ačkoliv z klíčových polských energetických dokumentů vyplývá, že výrazný odklon 
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od využívání uhlí se v nejbližší budoucnosti neočekává, je zde znatelný příklon k možnosti 

budoucího nahrazení uhlí jadernou energií. Její zavedení ovšem provází řada komplikací 

jako je problematika financování výstavby vůbec první jaderné elektrárny. V únoru byl 

polský jaderný program pozastaven na dobu neurčitou a plánované spuštění první jaderné 

elektrárny v Polsku do roku 2020 se jeví jako vysoce nepravděpodobné (Budín 2017). 

Mimo jadernou energii, a v menší míře obnovitelné zdroje, představuje další možnost 

pro zelenější energetiku využití zemního plynu, a právě nárůst jeho podílu představuje 

paradoxně potenciální ohrožení energetické bezpečnosti Polska. Polsko má jednu 

z nejnižších hodnot závislosti na dovozu energetických surovin ze všech členských států EU. 

Dle statistiky zveřejněné Evropskou unií v roce 2013 byla dovozní závislost Polska na 28 % 

(European Commission 2013: 12). Nicméně problém je zde především se závislostí na Ruské 

federaci jako výhradním dodavateli této energetické suroviny do Polska. Ostatně velmi 

podobná situace platí v Polsku i pro oblast ropy. 

Polská vláda si uvědomuje rizika spjatá se závislostí na omezeném počtu dodavatelů ropy. 

Na základě této skutečnosti se uvažuje o velkých investicích za účelem vybudování 

verzatilního systému ropovodů. Hlavním projektem, který má zvýšit diverzifikaci v tomto 

směru, je ropovod Brody-Adamowo. Ten by představoval napojení na ukrajinský ropovod 

Oděsa-Brody, který by skrze vzniklý koridor přiváděl do Evropy kaspickou ropu. Projekt 

je nicméně zatím pouze ve fázi plánování a jeho uskutečnění je tak vizí poměrně vzdálené 

budoucnosti (IEA 2016b: 175). 

8.4 Dílčí závěr 

Ze všech členských zemí Visegrádské skupiny má Polsko nejnižší dovozní závislost. I přes 

to je zajištění jeho energetické bezpečnosti problematické, neboť je ovlivněna vysokou 

dovozní závislostí na ruské ropě a zemním plynu. Polsko se tuto závislost snaží odstranit 

využitím LNG terminálu ve Svinoústí a plány pro vystavění nového ropovodu, skrze který 

by byla dovážena kaspická ropa. Další alternativu k ruskému plynu představuje břidlicový 

plyn. Polsko sice disponuje jeho zásobami, ale v současné době se potýká s problémy 

s financováním a získáním potřebného „know-how“ pro vybudování tohoto odvětví. 

Specifickou roli hraje v polském energetickém sektoru uhlí. To představuje nejdůležitější 

primární energetickou surovinu a jeho zastoupení v energetickém mixu se pohybuje nad 

50 %. Vlivem tlaku Evropské unie na snižování emisí a zelenější evropskou energetiku 
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je Polsko nuceno začít hledat alternativy, které by uhlí nahradily. Jeho situace je v tomto 

ohledu podobná České republice, ačkoliv uhlí má pro Polsko mnohem větší význam, 

než je tomu u České republiky. Jedná se především o fakt, že na rozdíl od ČR nedisponuje 

Polsko jadernými elektrárnami, které by uhelné alespoň z části nahradily, jako je tomu 

v České republice. Polský jaderný program existuje zatím pouze na papíře, a i přes podporu 

ze strany Evropské unie, je jeho realizace spíše vzdálenou budoucností. Mnohem reálnější 

alternativou k uhlí se tak jeví nárůst podílu zemního plynu v energetickém mixu. 
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9 Slovensko 

9.1 Energetická bezpečnost a klíčové strategické dokumenty 

Energetická bezpečnost není v žádném ze slovenských strategických dokumentů explicitně 

definována a je zmiňována nejčastěji v souvislosti s bezpečností dodávek energetických 

komodit. Dokument „Energetická politika Slovenské republiky“ z roku 2013, která nahradila 

verzi z roku 2008, již v úvodu odkazuje na fakt, že Slovensko se řadí do kategorie 

takzvaných zranitelných zemí z hlediska energetické bezpečnosti. Strategie proto podporuje 

energetickou politiku, která Slovensko směřuje k zvýšení energetické soběstačnosti, 

transparentnímu a optimálně vyváženému energetickému mixu s využitím nízkouhlíkových 

energetických surovin a k zvýšení energetické účinnosti. Klíčovou roli dle Strategie hraje 

spolupráce států v regionu střední a východní Evropy, a proto se Slovensko aktivně zapojuje 

do vytváření a propojování evropské energetické infrastruktury, především pak v rámci 

spolupráce uvnitř Visegrádské skupiny (MH SR 2013: 2). 

Strategický cíl Energetické politiky Slovenska z roku 2013 zní následovně: „dosáhnout 

konkurenceschopnou nízkouhlíkovou energetiku zabezpečující bezpečnou, spolehlivou 

a efektivní dodávku všech forem energie za přijatelné ceny s přihlédnutím na ochranu 

spotřebitelů a trvale udržitelný rozvoj“ (MH SR 2013: 16). Tohoto cíle chce Energetická 

politika Slovenska dosáhnout prostřednictvím stanovení čtyř pilířů a jedenácti priorit pro 

energetickou politiku. Čtyři pilíře Slovenské republiky odkazují na ty stanovené Evropskou 

unií. Jedná se o energetickou bezpečnost, energetickou účinnost, konkurenceschopnost 

a trvale udržitelný rozvoj. Mezi priority energetické politiky Slovenska patří optimální 

energetický mix, diverzifikace energetických zdrojů a přepravních tras, využívání jaderné 

energie a zvyšování podílu OZE při výrobě elektřiny a tepla (MH SR 2013: 16-17). 

Výše zmíněné priority se promítají i do priorit stanovených pro zvýšení energetické 

bezpečnosti Slovenska. Jako hlavní priority jsou uvedeny například diverzifikace 

energetických zdrojů a přepravních tras, zvýšení využití jaderných elektráren, zvýšení podílu 

domácích obnovitelných zdrojů energie, podpora efektivního rozvoje skladovacích kapacit 

zemního plynu a ropy a snižování závislosti na dovozu fosilních paliv (MH SR 2013:18). 

Dokument „Návrh Bezpečnostní strategie Slovenské republiky“, který byl podán 

k projednání v roce 2017, zmiňuje energetickou bezpečnost v rámci kapitoly o hodnotách 

a bezpečnostních zájmech Slovenska. Samotným bezpečnostním zájmem je zde rozvoj 
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ekonomických, materiálních a environmentálních předpokladů bezpečnosti a stability státu. 

V rámci tohoto zájmu je pak odkazováno na zaručení energetické, surovinové a potravinové 

bezpečnosti státu (MO SR 2017: 5). 

Návrh Bezpečnostní strategie Slovenska zmiňuje surovinovou a energetickou závislost státu 

jakožto latentní bezpečnostní hrozbu. Strategie nicméně přiznává, že není možné tuto hrozbu 

zcela eliminovat. Rizika vyplývající z energetické závislosti Slovenska lze dle Strategie 

zmírnit především prostřednictvím projektů zaměřených na diverzifikaci zdrojů. Strategie 

ovšem také připomíná, že energetická bezpečnost Slovenska je do velké míry ovlivněná 

tranzitním postavením země, které si chce Slovensko i nadále udržet (MO SR 2017: 11-12). 

9.2 Stav energetického sektoru 

9.2.1 Energetický mix 

Zemní plyn představuje největší energetický zdroj Slovenska, a to od roku 1996. Od roku 

1996 zároveň dochází k postupnému stabilnímu poklesu podílu uhlí (IEA 2012: 17-18). 

Na začátku tohoto tisíciletí měly v energetickém mixu Slovenska největší zastoupení právě 

zemní plyn a uhlí. Jejich význam i role se v průběhu posledních dvou dekád začaly 

proměňovat. V roce 2003 přesahoval podíl zemního plynu v energetickém mixu hranici 

30 %. Konkrétně byl zastoupen 31 %. Uhlí patřilo 25 % z celkového energetického mixu, 

následováno ropou s 17 %. Jaderná energie tvořila pouhých 8 % a obnovitelné zdroje energie 

jen 3,4 % (IEA 2005: 11) 

V roce 2010 tvořil zemní plyn celých 30 % v celkovém energetickém mixu. Druhá byla 

jaderná energie s 22 %, ropa s 21 % a uhlí s 20 %. OZE byly zastoupeny 7 % (IEA 2012: 17-

18). O rok později, v roce 2011, byl v primárním energetickém mixu Slovenska dominantní 

zemní plyn, jehož podíl tvořil 26 % mixu. Shodnou hodnotu měl v roce 2011 podíl uhlí 

a jaderné energie, konkrétně se jednalo o 22 %. O procento méně, tedy 21 %, byla v mixu 

zastoupená ropa. Obnovitelné zdroje energie tvořily 9 % z celkového energetického mixu 

(MH SR 2013: 10). 

V roce 2012 byl největším podílem zastoupený opět zemní plyn, a to s 26 %. Naproti tomu 

jaderná energie zaznamenala 2% nárůst v energetickém mixu na úkor uhlí a ropy. Jaderná 

energie tak přeskočila uhlí a zařadila se na druhé místo s 24 %. Uhlí bylo zastoupeno 

v energetickém mixu 21 % a ropa 20 %. Podíl obnovitelných zdrojů energie tvořil 9 % 

v celkovém mixu (Energie Portal 2014). Stejně tak v roce 2015 došlo k dalšímu snížení 



 

 

55 

podílu zemního plynu ve slovenském energetickém mixu, konkrétně o 2 % (viz příloha č. 6). 

Jaderná energie se tak dostala na první dělené místo se zemním plynem. Obě tyto komodity 

byly zastoupeny 23,8 %. Na druhém místě byla ropa s 20,4 %. Uhlí bylo zastoupeno 20 % 

a podíl OZE tvořil 12,1 % v energetickém mixu (Enviroportal 2017). 

Z těchto údajů můžeme vysledovat postupnou proměnu slovenského energetického mixu. 

V roce 2003 se mix vyznačoval vysokým podílem zemního plynu a uhlí, zatímco jaderná 

energie a obnovitelné zdroje energie byly spíše na okraji a jejich funkce byla čistě doplňující. 

V průběhu let ovšem došlo ke změně, především ke snížení podílu zemního plynu i uhlí. 

V odvětví uhlí se jedná o důsledek snižující se domácí produkce a také přechodu Slovenska 

na zelenější energetiku. Snižování podílu plynu je naopak důsledkem snahy Slovenska 

o snížení své energetické závislosti. Právě závislost na dodávkách zemního plynu 

ze zahraničí, respektive Ruské federace, představuje pro Slovensko velký problém 

v zajištění energetické bezpečnosti státu. Obě rusko-ukrajinské plynové krize v letech 2006 

a 2009 měly na Slovensko značný dopad. V první řadě je přes Ukrajinu dopravován 

prakticky veškerý plyn, který Slovensko dováží. Slovensko tak bylo jednou z nejvíce 

zasažených evropských zemí při zastavení ruských dodávek během lednové krize v roce 

2009. Druhou roli zde hraje tranzitní postavení země. V případě přerušení dodávek přes 

Slovensko došlo k přerušení i v dalších zemích, které jsou na Slovensko napojeny 

prostřednictvím plynovodů. Z ekonomického hlediska bylo Slovensko zasaženo také 

po finanční stránce, neboť za tranzit zemního plynu přes své území získává významný 

finanční obnos. Dle určitých zdrojů přišlo Slovensko každý den probíhající plynové krize 

v roce 2009 o 100 milionů Eur. Národní daňové výnosy klesly v lednu 2009 o celých 40 % 

(Nosko – Ševce 2010). 

Diverzifikační snahy Slovenska se v posledních letech promítnuly do většího využití jaderné 

energie, jejíž podíl byl v roce 2015 stejný jako ten u zemního plynu. Spoléháním se 

na jadernou energii se snaží Slovensko snížit negativní dopady možného přerušení dodávek 

ruského plynu na své území a stejně tak tím plní požadavky Evropské unie v oblasti 

snižování vlivu energetiky na životní prostředí. Obavy z možného přerušení dodávek 

energetických surovin ze zahraniční v oblasti jaderného paliva, které se používá k výrobě 

elektřiny, jsou i přes 100% závislost na dovozu v porovnání s odvětvím zemního plynu velmi 

malé. Jde především o možnost zajištění dostatečných zásob v předstihu a poměrně snadno 

realizovatelnou změnu dodavatele (MH SR 2013: 18). 
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9.2.2 Ropa 

Odvětví ropy není z pohledu slovenské energetické bezpečnosti ani zdaleka 

tak problematické, jako je tomu u odvětví zemního plynu. V posledních letech má ropa 

stabilně třetí nebo čtvrté největší zastoupení v primárním energetickém mixu Slovenska 

a její hodnoty jsou opět poměrně stabilní. Největším konzumentem je sektor dopravy, který 

spotřebuje zhruba 50 %. Dle očekávání vlády by mohlo v následujících letech dojít 

ke zvýšení poptávky po ropě zhruba o 5 % v důsledku zvýšení poptávky po dieselu v sektoru 

dopravy (IEA 2012: 85). 

 Domácí produkce je vzhledem ke spotřebě sotva znatelná a pokryje méně než 2 % spotřeby, 

zbytek je třeba dovézt. V roce 2014 Slovensko dovezlo 5,5 milion tun ropy. Na základě 

dlouhodobé mezinárodní smlouvy, kterou Slovensko uzavřelo s Ruskou federací, 

má garantovaný roční objem dovozu ropy do 6 milionů tun za rok (Enviroportal 2017). 

Právě Ruská federace, tak jako je tomu i u ostatních států Visegrádské skupiny, je primárním 

dodavatelem ropy na Slovensko. Na Slovensko ji dováží prostřednictvím ropovodu Družba-

1. Ta vede na Slovensko z Ruska přes Bělorusko a Ukrajinu. Stejně jako je tomu v případě 

Maďarska, představuje alternativní přepravní trasu ropovod Adria propojující Maďarsko 

a Chorvatsko. Tato trasa k zásobování Slovenska běžně využívána není a v případě, 

že by bylo potřeba nahradit objem ropy dopravený skrze Družbu právě prostřednictvím 

ropovodu Adria, by muselo dojít k úpravám, které by umožnily zásobování Maďarska 

i Slovenska v plném rozsahu. V případě krize by Slovensko mohlo být zásobováno také 

prostřednictvím zpětného toku z České republiky, která je zásobována ropovodem IKL 

z Německa (IEA 2014: 395). Obě tyto alternativy lze považovat pouze za náhradní řešení 

v případě krátkodobých přerušení dodávek prostřednictvím Družby, neboť nejsou kapacitně 

schopny plně nahradit množství ropy, které přivádí Družba. 

9.2.3 Zemní plyn 

Zemní plyn hrál v posledních dvou dekádách klíčovou roli ve slovenském energetickém 

mixu. Ačkoliv se v průběhu let jeho podíl postupně pomalu snižuje, jeho význam je pro 

zajištění energetické bezpečnosti Slovenska stále výrazný. V roce 2015 byl zemní plyn 

zastoupen téměř 24 %, přičemž se jedná o 7% pokles oproti roku 2003. Největším 

odběratelem zemního plynu jsou na Slovensku domácnosti, neboť zemní plyn převažuje 

v oblasti bytového vytápění. V roce 2013 spotřebovaly domácnosti 33 % z celkové spotřeby 
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zemního plynu (Antimonopolný úrad 2015: 5). 

 Domácí produkce je, stejně jako je tomu u ropy, minimální. Ročně domácí produkce pokryje 

2-3 % celkové spotřeby a očekává se, že se v budoucnu bude nadále snižovat. V roce 2013 

vyprodukovalo Slovensko pouze 0,15 bcm zemního plynu. Na druhé straně bylo ve stejném 

roce dovezeno 5,3 bcm (Osička – Plenta – Zapletalová 16). Dovozní závislost na zemním 

plynu se v posledních dvou dekádách pohybuje mezi 97-98 % (Antimonopolný úrad 

2015: 6). Největší problém související s dovozní závislostí Slovenska v oblasti zemního 

plynu je závislost na jednom zdroji. Je jím zemní plyn pocházející z Ruské federace.  

Na Slovensko je ruský plyn dovážen skrze Ukrajinu přes Veľké Kapušany. Slovensko 

je napojeno na ruský plynovod Bratrství. Přes Slovensko pokračuje tranzit plynu k hranicím 

s Českou republikou přes Lanžhot a k hranici s Rakouskem v Baumgartenu. Na českém 

i rakouském propojení je možný zpětný tok, který by zajistil přívod zemního plynu 

na Slovensko ze západu. Jedním z důvodů, proč bylo Slovensko zasaženo v takovém 

rozsahu během rusko-ukrajinských plynových krizí, je fakt, že Slovensko se dlouhou dobu 

soustředilo na svou roli tranzitní země s absencí jakýchkoliv plánů na budování nových 

propojení se sousedícími státy. Teprve po rusko-ukrajinské plynové krizi v roce 2009 

se Slovensko začalo zasazovat o větší míru integrace plynové infrastruktury v rámci regionu 

střední Evropy, především pak mezi členskými státy Visegrádské skupiny. V roce 2013 

začala výstavba slovenské části propojovacího plynovodu s Maďarskem. Tomuto propojení 

byl od začátku přisuzován velký význam, neboť se mělo stát součástí plánovaného 

Severojižního plynového koridoru, který měl propojit LNG terminál v Polsku s východní 

a jižní Evropou, mimo jiné také se Slovenskem (Osička – Plenta – Zapletalová 2015: 22). 

Klíčový strategický význam mají také podzemní zásobníky zemního plynu, jejichž 

skladovací kapacita byla v roce 2013 2,9 bcm. Po rusko-ukrajinské plynové krizi v roce 2009 

došlo k rozhodnutí navýšit skladovací kapacitu zásobníků tak, aby v případě přerušení 

ruských dodávek byla pokryta domácí spotřeba (MH SR 2013: 47). 

Mimo svou zranitelnost související s dovozní závislostí, musí ve svém chování Slovensko 

zohledňovat také své postavení tranzitní země. Slovensko je jednou z nejvýznamnějších 

tranzitních zemí ruského zemního plynu a je samozřejmé, že má velký zájem, aby byla 

stávající přepravní trasa vedoucí přes jeho území využívána v co největším možném rozsahu. 

Plynovod Bratrství má kapacitu pro dovoz 90 bcm zemního plynu ročně. To je téměř třikrát 

více, než je tomu u Jamalu, který vede do Polska a téměř dvakrát více, než jaká je kapacita 
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plynovodu Nord Stream. Vzhledem ke zvyšující se konkurenci přepravních tras vedoucích 

z Ruské federace do Evropy, podporuje Slovensko zachování stávajícího tranzitu přes 

Ukrajinu tak, aby jeho tranzitní pozice zůstala zachována (Takáč 2013: 32). 

9.3 Výzvy v zajištění energetické bezpečnosti 

Na první pohled má v současné době Slovensko velmi vyvážený energetický mix, ve kterém 

je silné zastoupení jaderné energie i obnovitelných zdrojů energie. Ovšem tato vyváženost 

je vykoupena vysokou závislostí na dovozu fosilních paliv, neboť slovenské zásoby jsou 

v porovnání se spotřebou naprosto zanedbatelné. Energetická politika Slovenska uvedla 

v roce 2013 míru dovozí závislosti u jaderného paliva jako 100%, u zemního plynu jako 

98%, v případě ropy jako 99% a u uhlí jako 68%. Dokument v této souvislosti odkazuje 

na nevyhnutelnou nutnost diverzifikace přepravních trast, zejména v odvětví ropy a zemního 

plynu (MH SR 2013: 18). 

Nejvíce problematická je dovozní závislost na dodávkách zemního plynu, které pochází 

z Ruské federace. Transit přes Ukrajinu, prostřednictvím kterého je realizován veškerý 

běžný dovoz zemního plynu na Slovensko, je vzhledem k problematickým vztahům mezi 

Ruskem a Ukrajinou velmi náchylný k možným přerušením dodávek. Slovenská vláda 

prostřednictvím Energetické politiky Slovenska zareagovala na přerušení dodávek zemního 

plynu v důsledku rusko-ukrajinské plynové krize v roce 2009. Dokument upozorňuje 

na negativní dopad krize na slovenskou ekonomiku a na nutnost zvýšit energetickou 

bezpečnost Slovenska. V oblasti plynu pak určila využívání podzemních zásobníků plynu 

jako hlavní způsob, jak zabezpečit dostatečnou úroveň dodávek zemního plynu a jeho 

dostupnost v případě přerušení dodávek ze zahraničí. V průběhu let 2009 a 2010 tak došlo 

k realizaci opatření, které stanovila již Strategie energetické bezpečnosti Slovenska z roku 

2008. Skladovací kapacity spadající do slovenského plynárenského systému jsou schopny 

zajistit bezpečnou dodávku plynu v případě krizové situace (MH SR 2013: 18). 

V současné době tak využívá Slovensko pro zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu 

mnohem více nástrojů, než tomu bylo v období před rusko-ukrajinskou plynovou krizí v roce 

2009. Jedná se především o diverzifikaci komerčních dodavatelů plynu, možnost zpětného 

toku na propojovacích plynovodech s Českou republikou a Rakouskem a zvýšení kapacity 

podzemních zásobníků zemního plynu (Ševce 2011: 65). 
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9.4 Dílčí závěr 

Slovensko je zemí s nejvyšší mírou dovozní závislosti na Ruské federaci ze všech členských 

států Visegrádské skupiny. Možnosti diverzifikace dodavatelů ale i přepravních tras jsou 

velmi omezené a Slovensko je tak závislé na ukrajinské cestě. Rusko-ukrajinská plynová 

krize v roce 2009 měla na Slovensko největší dopad ze všech členských zemí Visegrádské 

skupiny. Reakcí na krizi bylo nařízení vlády, které vedlo k navýšení kapacity podzemních 

zásobníků zemního plynu. V rámci diverzifikace přepravních tras došlo k propojení 

se sousedními státy v rámci regionu, které by umožnilo zásobování Slovenska 

prostřednictvím zpětného toku v případě přerušení dodávek přes Ukrajinu. Slovensko 

nicméně podporuje zachování tranzitu přes Ukrajinu, především kvůli výhodám, které z něj 

pro zemi plynou. Slovensko má silnou tranzitní pozici v rámci dovozu ruského plynu 

do Evropy a vzhledem k výši tranzitních poplatků si chce toto postavení uchovat.  

I přes to představuje závislost na zemním plynu problém pro zajištění energetické 

bezpečnosti Slovenska. Z tohoto důvodů se země přiklonila k jaderné energii, 

která v energetickém mixu konkuruje zemnímu plynu, a navíc není tolik náchylná 

k možným výpadkům. Ze všech čtyř zemí je Slovensko jakýmsi jaderným šampionem. 

  



 

 

60 

10 Motivace zemí Visegrádské skupiny pro energetickou spolupráci 

V předchozích kapitolách byly v rámci čtyř případových studií provedeny analýzy klíčových 

strategických dokumentů a energetických sektorů členských zemí Visegrádské skupiny. 

Zároveň došlo k identifikaci výzev v zajištění energetické bezpečnosti, kterým jednotlivé 

členské země čelí. Na základě poznatků vyplývajících z předcházející analytické části práce 

můžeme shrnout, že státy Visegrádské skupiny se potýkají s podobnými energetickými 

problémy. Tyto problémy stojí především na závislosti na stejných, a v určitých případech 

značně omezených přepravních trasách, a jednom dominantním dodavatelském zdroji. Dále 

všechny tyto státy vykazují snahu o diverzifikaci zdrojů a tras a podporují zlepšení 

infrastrukturního propojení v rámci regionu. Země Visegrádu také sdílí potřebu snížit emise 

a přejít na zelenější energetiku, aby splnily limity stanovené Evropskou unií (Albrycht 2011: 

7). 

Stav energetického sektoru, skladba energetického mixu i úroveň energetické bezpečnosti 

není ovšem ve všech státech naprosto identická. Zatímco v České republice a Polsku má 

dominantní postavení v uhlí, v Maďarsku se jedná o zemní plyn a Slovensko se vyznačuje 

nejvyváženějším energetickým mixem ze všech čtyř zemí. Ačkoliv mezi členskými státy 

existují rozdíly ve složení jejich energetických mixů, čelí téměř identickým strategickým 

výzvám. Rusko-ukrajinské plynové krize v letech 2006 a 2009 ve velké míře zvýraznily 

problémy a slabiny těchto zemí v oblasti energetické bezpečnosti. Zranitelnost zemí 

uskupení Visegrádské čtyřky vyplývá především ze závislosti na jednom zdroji a absenci 

integrovaného energetického trhu. Jedná se zejména o závislost na jediném dodavateli 

zemního plynu, Ruské federaci, a to většinou z více než 90 %. Spolupráce v odvětví zemního 

plynu je z pohledu skupiny navíc mnohem hůře organizována, než je tomu u ropy (Albrycht 

2011: 9). Právě v odvětví ropy je situace velmi podobná a opět se všechny členské státy 

Visegrádské skupiny vyznačují vysokou mírou závislosti na dodávkách ropy z Ruské 

federace, ačkoliv zajištění bezpečnosti dodávek v oblasti zemního plynu je obecně přikládán 

mnohem větší význam. Zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a ropy, potažmo 

samotný vztah k Ruské federaci, je tedy možné určit jako dvě hlavní společné výzvy 

v zajištění energetické bezpečnosti všech členských zemí.  

Hlavním impulsem pro nastartování energetické spolupráce v rámci Visegrádské skupiny 

byla rusko-ukrajinská plynová krize, která se odehrála v roce 2009. Během této krize došlo 

k téměř třítýdennímu přerušení dodávek ruského plynu na Ukrajinu, v důsledku čehož došlo 
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k přerušení dodávek z Ruska do šestnácti evropských zemí. Státy Visegrádské skupiny 

patřily mezi nejvíce zasažené země, zejména pak Slovensko, které krize postihla nejvíce. 

Události z ledna 2009 dohnaly politické představitele zemí V4 k akci. Krize naplno odhalila 

zranitelnost regionu střední Evropy vůči možným výpadkům dodávek a poukázala na 

nutnost podniknout v tomto ohledu nezbytné kroky (Daborowski 2014: 14-15). V důsledku 

toho začaly všechny státy Visegrádu požadovat a podporovat diverzifikaci dodavatelů 

a přepravních tras, budování společného systému propojujících plynovodů s cílem zvýšit 

energetickou bezpečnost regionu a odvrátit negativní následky jednostranné závislosti 

na ruském zemním plynu. Pozornost začala být věnována i diverzifikaci v odvětví ropy, 

byť v menším rozsahu než v případě zemního plynu (Minárik 2014: 5). 

Klíčovým prvkem v zajištění energetické bezpečnosti státu Visegrádské skupiny je tedy 

zajištění bezpečnosti dodávek vzhledem k jejich postavení čistě importujících států v oblasti 

dodávek zemního plynu a ropy. Nicméně vztah států Visegrádu k Ruské federaci, která 

představuje pro všechny čtyři země primárního dodavatele ropy a zemního plynu, zde hraje 

také významnou roli (Binhack – Tichý 2011: 109). Mezi členskými státy totiž panují rozdíly 

ve způsobu nahlížení na Ruskou federaci. Zatímco v České republice a Polsku je ruská 

energetická politika vnímána negativně a jako ohrožující energetickou bezpečnost státu, 

jednání maďarské vlády a do jisté míry i té slovenské má naopak za následek větší závislost 

těchto zemí na Rusku. 

Energetická bezpečnost České republiky se zdá být na nejvyšší úrovni ze všech členských 

států Visegrádské skupiny. Země má relativně diverzifikovaný energetický mix, ve kterém 

jsou velkým podílem zastoupeny domácí zdroje. Celková dovozní závislost energetických 

surovin je poměrně nízká a struktura přepravních tras zemního plynu i ropy je v porovnání 

s ostatními zeměmi velmi dobře diverzifikovaná (Jaroš 2011: 102). Česká republika ovšem 

čelí výzvě v podobě nahrazení využívání uhlí jiným zdrojem energie. Jako jedna 

z pravděpodobných variant se nabízí nahradit neekologické a ubývající uhlí zemním plynem. 

Problémem je ovšem fakt, že by tato varianta vedla k zvýšení dovozní závislosti České 

republiky, s největší pravděpodobností na ruských dodávkách (Jaroš 2011: 104). Právě 

z tohoto důvodu je ČR velkým zastáncem v oblasti diverzifikace dodávek. Ve vztahu 

k Ruské federaci je Česká republika velmi opatrná, aby Rusko nezískalo přílišný vliv v jejím 

energetickém sektoru. Český energetický trh je ovšem nejotevřenější a nejvíce konkurenční 

ze všech visegrádských zemí a stát i přes svou opatrnost nemůže zabránit ruským 
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společnostem zapojit se do českého energetického trhu. Přístup České republiky tak se dá 

považovat za pragmatický, neboť se jedná o kombinaci prosazování obchodních zájmů 

a strachu z ruského vlivu (Langvad 2017: 11-13).  

Tento přístup se dá velmi dobře aplikovat na český postoj vůči výstavbě ruského plynovodu 

Nord Stream 2, kterým Ruská federace plánuje nahradit tranzit přes Ukrajinu. Jedna z variant 

počítá s vedením plynovodu napříč českým územím (viz příloha č. 7). V takovém případě 

by Česká republika využila svou robustní plynovou infrastrukturu a zvýšila svůj tranzitní 

potenciál. Projekt by byl také ekonomicky výhodný, neboť by Česku šly příjmy z tranzitních 

poplatků. Stavbu plynovodu Nord Stream 2 navíc podporuje sousední Německo, ve kterém 

roste spotřeba plynu. Česká republika ovšem podporuje pozici Polska i Slovenské republiky, 

jakožto svých partnerů v rámci Visegrádské skupiny, kteří jsou hlavními kritiky projektu 

(Surmanová 2016). Z pozice České republiky lze toto chování vysvětlit právě snahou 

o nezvyšování své dovozní závislosti na Rusku a snahou o diverzifikaci nejen přepravních 

tras, ale především dodavatelů. Pokud se na chování České republiky aplikují teoretické 

rámce z představené v první části práce, lze říci, že jednání České republiky odpovídá 

do jisté míry přístupu neoliberálního institucionalismu. Ačkoliv postoj ČR není v naprostém 

souladu s ostatními členskými státy V4 v případě projektu Nord Stream 2, snaží se jednat 

tak, aby se maximalizovaly zisky regionu a zabránilo se společné ztrátě. Na druhou stranu, 

motivace České republiky pro energetickou spolupráci v rámci regionu je reakcí na chování 

hegemona, rozuměj Ruské federace během rusko-ukrajinských plynových krizí. Z tohoto 

pohledu je přístup ČR mnohem lépe objasnitelný pomocí realismu.  

Postoj maďarské vlády vůči Ruské federaci je ve srovnání s Českou republikou mnohem 

přátelštější. Dovozní závislost na ruských energetických dodávkách se promítá 

i do zahraniční politiky země vůči Rusku. Ta do značné míry stojí na ekonomických zájmech 

státu. V důsledku toho Maďarsko několikrát jednalo v rozporu se společnou strategií 

Evropské unie na základě zajištění vlastních národních zájmů. Jedná se především o odvětví 

zemního plynu, ve kterém jednání maďarské vlády spíše zvýšilo závislost země na Ruské 

federaci a nikterak nepřispělo k zvýšení energetické bezpečnosti Maďarska. Zde jde v první 

řadě o ceny zemního plynu koncovým odběratelům. Zhruba 33 % zemního plynu 

v Maďarsku se spotřebuje na vytápění obytných domů. Maďarské domácnosti navíc platí 

méně než průmysloví odběratelé, na rozdíl od většiny států EU. Ceny zemního plynu využívá 

maďarská vláda k politickým účelům v období voleb, což jí umožňuje uzavírání smluv 
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s Ruskou federací, jejíž plyn je levný a pro maďarské koncové odběratele výhodný. 

Důsledkem je přetrvávající závislost na ruském zemním plynu a nedostatečná diverzifikace. 

Ačkoliv se v posledních letech Maďarsko snažilo diverzifikovat přepravní trasy 

prostřednictvím infrastrukturního propojení v rámci regionu, k zajištění energetické 

bezpečnosti, potažmo větší nezávislosti v oblasti dodávek tyto snahy nejsou dostačující 

(Langvad 2017: 11-20). Naopak, maďarská vláda v čele premiérem Orbánem uvrhá svou 

zemi do větší závislosti na Ruské federaci prostřednictvím uzavření smlouvy s Rosatomem 

na výstavbu nových bloků v jaderné elektrárně Pakš. Přístup Maďarska, respektive jeho 

vlády, je nejlépe objasnitelný pomocí realismu. Za účelem zajištění energetické bezpečnosti, 

jakožto národního zájmu, neváhá Maďarsko jít proti idejím Evropské unie a proti společným 

strategiím formulovaným v rámci Visegrádské skupiny. Maďarské vládě jde o zajištění 

vlastních zájmů a o získání moci prostřednictvím úspěchu ve volbách. Na příkladu 

Maďarska lze velmi dobře ilustrovat propojení energetiky a politiky, o kterém mluví Brenda 

Shaffer (viz kapitola 4). V případě Maďarska energetická bezpečnost představuje výraznou 

část národní i zahraniční politiky, a to mnohem více než je tomu u ostatních členských zemí 

Visegrádu.  

Energetický mix Polska je primárně tvořen domácím uhlí. Díky němu má Polsko jednu 

z nejnižších úrovní dovozní závislosti na dodávkách ze zahraničí ze zemí Evropské unie. 

Tento stav ale není vzhledem k nutnosti snižovat emise CO2 dlouhodobě udržitelný a polská 

energetika tak stojí na rozcestí, jakým směrem se bude do budoucna ubírat. Rozhodnutí 

o zavedení jaderné energie je sice podporované ze strany EU, nicméně se potýká s potížemi 

finančního charakteru. Druhou variantou je zvýšení podílu zemního plynu v energetickém 

mixu, což je ostatně realitou posledních let. Výhradním dodavatelem zemního plynu 

do Polska je Ruská federace, pro kterou Polsko také představuje významného přepravce 

plynu do západní Evropy, především Německa. Vzhledem k historicky pošramoceným 

rusko-polským vztahům, vnímá Polsko Ruskou federaci jako historického nepřítele. Není 

tudíž překvapující, že závislost na ruských dodávkách je v Polsku vnímána jako hrozba 

pro jeho energetickou bezpečnost (Sharples 2012: 29-34).   

Je proto polským dlouhodobým plánem naprosto se vymanit z vlivu Ruské federace v oblasti 

dodávek zemního plynu. Z tohoto důvodu se země soustředí na možnosti zásobování země 

LNG a podporuje výstavbu plynovodu Baltic Pipeline, který by měl přivádět norský plyn 

přes polské území až na jih Evropy. Baltic Pipeline je odpovědí na plán Polska zastavit 
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veškerý odběr zemního plynu z Ruska po roce 2022. Z tohoto důvodu se Polsko vymezuje 

prakticky ke všem plánovaným ruským projektům. Příkladem je opět velmi kontroverzní 

projekt výstavby plynovodu Nord Stream 2. Polský antimonopolní úřad projekt vetoval 

s argumentem, že ohrožuje bezpečnost Polska. Je diskutabilní, zda polské vymezení vůči 

plynovodu Nord Stream 2 nevychází spíše z obavy ze ztráty tranzitního postavení, neboť 

Nord Stream 2 by vedl do Německa namísto do Polska a dá se předpokládat, že jeho využití 

by odsunulo využití ruského plynovodu Jamal vedoucího přes Polsko. Polská orientace na 

LNG a podpora projektu Baltic Pipeline reflektuje také ambice Polska stát se důležitým 

evropským „hubem“ v oblasti zemního plynu, a to bez závislosti na ruských dodávkách 

(Surmanová 2016). Motivace Polska pro energetickou spolupráci v rámci Visegrádské 

skupiny tak primárně vychází z vymezení se proti Ruské federaci v pozici hegemona. Polská 

podpora LNG a pro něj výhodných projektů odkazuje na zajištění vlastních zájmů a vlastní 

energetické bezpečnosti. Jednání Polska je tedy příkladem realistického přístupu k zajištění 

energetické bezpečnosti.  

Ze všech výše probíraných zemí, je Slovensko z pohledu energetické bezpečnosti 

nejzranitelnější. Ačkoliv se to na první pohled může jevit jako paradox, neboť slovenský 

energetický mix je nejvyváženějším ze všech zemí V4, původ jeho zranitelnosti se váže 

k dovozní závislosti na ruských dodávkách energetických komodit, která je téměř 100 %. 

Slovensko je navíc odkázáno na dovoz zemního plynu výhradně přes Ukrajinu4, která 

představuje zejména v posledních letech velké riziko. Slovensko tak bylo nejvíce zasaženou 

zemí během rusko-ukrajinské plynové krize v roce 2009, která měla za následek přerušení 

dodávek ruského plynu do Evropy skrze ukrajinskou cestu. I přes to však Slovensko 

požaduje zachování tranzitu přes Ukrajinu. Spíše než ze solidárnosti, se jedná o finanční 

výhody, které tím pro Slovensko plynou. V roce 2014 slovenský premiér Robert Fico sdělil 

médiím, že příjmy z tranzitních poplatků ruského plynu přes slovenské území tvoří 

800 milionů EUR na dividendách, přičemž polovina jde společnosti SPP, jakožto dodavateli 

(Kubovič 2014). Po velmi dlouhou dobu bylo Slovensko privilegovaným přepravcem 

ruského plynu do Evropy. Situace se ovšem změnila, neboť slovenské tranzitní cestě začaly 

                                                 

4 Slovensko má sice možnost získat zemní plyn z ČR v rámci zpětného toku, nicméně tato alternativní cesta se 

týká krizových situací v případě krátkodobého přerušení dodávek přes Ukrajinu.  
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v posledních letech stále více konkurovat konkurenční plynovody Jamal a Nord Stream 

(Badida 2014: 3-11). Slovenské vymezení vůči plánovanému plynovodu Nord Stream 2, 

který by obešel Ukrajinu i Slovensko, je tedy více než pochopitelné. Slovensko aktivně hlásá 

solidaritu s Ukrajinou a byť se oficiálně hlásí k snaze diverzifikovat dodavatele i přepravní 

trasy, primárním zájmem je zachování svého tranzitního postavení, ze kterého jdou 

dostátního rozpočtu významné finanční obnosy. Motivace Slovenska k energetické 

spolupráci v rámci regionu, k vybudování infrastrukturního propojení ze svými sousedy 

a podpora ukrajinské cesty vychází z realistických pohnutek, kterými Slovensko sleduje 

primárně maximalizaci vlastních finančních zisků, ale také v podobě vyšší energetické 

bezpečnosti.    

Jak se říká, peníze až na prvním místě. V případě motivace členských zemí Visegrádské 

skupiny k energetické spolupráci hrají výraznou roli právě finance. Tranzitní charakter zemí 

znamená vysoké poplatky plynoucí z přepravy dodávek zemního plynu skrze jejich území 

a také vyšší bezpečnost dodávek, neboť se vzhledem k faktu, že nejsou koncovými 

odběratelskými zeměmi, zvyšuje jejich potenciál. Nicméně významnou roli zde hrají 

i evropské fondy. V roce 2008 zveřejnila Evropská unie nový projekt European Energy 

Programme for Recovery, který byl zaměřen na podporu ekonomického růstu 

prostřednictvím investic do infrastruktury. V polovině roku 2009 byl program schválen. 

Možnost získání peněz z EEPR fondů nastartovala užší spolupráci mezi státy Visegrádu 

i jejich sousedy. Fondy tak zafinancovaly například zprovoznění zpětného toku v plynovodu 

Bratrství nebo propojovací plynovody mezi Českou republikou a Polskem a mezi 

Maďarskem a Chorvatskem. Hlavním projektem pak byl Severo-jižní plynový koridor, jehož 

plánování státy V4 podložily nutností diverzifikace a zajištění bezpečnosti dodávek zemního 

plynu (Daborowski 2014: 16-17). 

Situace následující bezprostředně po rusko-ukrajinské plynové krizi společně s dostupností 

nových fondů Evropské unie pro rozvoj energetické infrastruktury měly za následek zvýšení 

energetické spolupráce v rámci Visegrádské skupiny. V tomto období tak odstartovalo 

historicky nejvíce projektů na výstavbu nových propojovacích a dodavatelských plynovodů 

a infrastrukturních vylepšení. Investováním do těchto projektů došlo k celkovému zvýšení 

energetické bezpečnosti regionu střední Evropy (Daborowski 2014: 17-21). 

Klíčová je i politická vůle. Spolupráci v oblasti energetiky je potřeba institucionalizovat 

do té míry, aby nebyla závislá na politickém cyklu v daných členských zemích (Binhack – 



 

 

66 

Tichý 2011: 109). Motivace členských zemí Visegrádské skupiny je do velké míry ovlivněna 

jejich tranzitním postavením a do jisté míry i domácí politikou, nejvýrazněji je tomu 

v Maďarsku. Všechny čtyři země se potýkají s dovozní závislostí na Ruské federaci, 

a ačkoliv se oficiálně všechny hlásí ke snaze diverzifikovat dodavatele i přepravní trasy, 

u některých členských států není tato snaha zrovna upřímná.  

Ruská federace představuje pro země Visegrádu energetického hegemona, jehož exportní 

politika ovlivňuje jejich energetickou bezpečnost a nutí státy ke spolupráci. Spolupráce 

v rámci uskupení V4 tak představuje pro tyto země možnost, jak zmírnit dopady jednání 

Ruska a zároveň zvýšit úroveň své energetické bezpečnosti. Energetická bezpečnost je 

ve všech čtyřech zemích vnímána jako významný komponent národní bezpečnosti. 

Uplatnění realistického teoretického rámce na motivaci zemí V4 k energetické spolupráci je 

vhodnější než vysvětlení, jaké nabízí neoliberální institucionalismus. Státy Visegrádu nejsou 

příliš ochotné přizpůsobit se potřebám ostatních členských zemí a jejich politiky se soustředí 

především na maximalizaci vlastních zisků a minimalizaci vlastních ztrát. Určitou výjimku 

zde představuje Česká republika, která je rozpolcená mezi možností naplno rozvíjet svůj 

tranzitní potenciál vyjádřením podpory projektu Nord Stream 2 a mezi solidaritou 

a upřednostněním zájmů ostatních států Visegrádské skupiny. Z tohoto důvodu není 

energetická spolupráce zemí Visegrádu plně efektivní a jejich vystupování není jednotné. 

I přes společnou hrozbu, jakou představuje Ruská federace, nejsou státy schopny 

zkoordinovat své jednání a stále jsou ve velké míře ovlivněny vlastními zájmy, které se 

vážou k zajištění národní bezpečnosti.  
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Závěr 

Cílem této práce bylo objasnit, co motivuje členské státy Visegrádské skupiny k energetické 

spolupráci a zda motivace jednotlivých států odpovídají vysvětlení, které poskytuje 

neoliberální institucionalismus. Analytická část byla rozdělena do čtyř případových studií 

dle jednotlivých členských zemí. Na základě analýzy klíčových energetických dokumentů 

a energetických sektorů včetně energetických mixů došlo k identifikaci výzev, kterým 

jednotlivé státy čelí při snaze zajistit či zvýšit svou energetickou bezpečnost. Ukázalo se, 

že ačkoliv mezi jednotlivými zeměmi existují určité odlišnosti například v podobě skladby 

energetického mixu, čelí několika identickým výzvám. Všechny čtyři země se potýkají 

s vysokou mírou dovozní závislosti na dodávkách ropy a zemního plynu z Ruské federace. 

Tato závislost pak vyplývá ze statusu těchto zemí jakožto importérů energetických surovin.  

Zranitelnost zemí V4 v oblasti bezpečnosti dodávek se naplno projevila při rusko-

ukrajinských plynových krizích, především té v roce 2009. V důsledku přerušení dodávek 

zemního plynu skrze tranzit přes Ukrajinu došlo k výraznému ohrožení energetické 

bezpečnosti zemí Visegrádu. Právě tato krize nastartovala užší spolupráci mezi státy 

v oblasti energetiky. Jednou z motivací pro spolupráci je tedy snaha zemí Visegrádu snížit 

svou závislost na dodávkách z Ruska, které se kvůli problematickým vztahům mezi Ruskou 

federací a Ukrajinou, potažmo Běloruskem v případě Polska, jeví jako stále rizikovější.  

Další motivaci představují finance. Zde se jedná o dva druhy – příjmy plynoucí z tranzitních 

poplatků a peníze v rámci fondů Evropské unie. Ačkoliv energetická spolupráce odstartovala 

v reakci na krizi v roce 2009, svou roli zde hrálo spuštění EEPR projektu Evropské unie, 

prostřednictvím kterého došlo k vybudování několika nových infrastrukturních projektů 

v regionu střední Evropy. Finance plynoucí z evropských fondů představují pro členské státy 

Visegrádské skupiny způsob, jak zvýšit úroveň energetické bezpečnosti regionu například 

výstavbou nových propojovacích plynovodů mezi sousedícími zeměmi za vynaložení 

relativně malého finančního úsilí ze strany samotných států. Tato motivace se tedy může 

jevit jako odpovídající vysvětlení neoliberálního institucionalismu, který říká, že státy 

spolupracují pro dobro celku v rámci vytvořených institucionálních platforem, které jim 

pomáhají prosazovat společné zájmy. Ovšem toto vysvětlení není vzhledem ke kontextu 

zcela přesné. Státy se totiž začaly o tuto spolupráci zasazovat po krizi v roce 2009, která 

významně ohrozila jejich vlastní energetickou bezpečnost, tedy část jejich národní 

bezpečnosti s vidinou zvýšení primárně své vlastní bezpečnosti obecně.  
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Mnohem lepší vysvětlení tak přináší realismus, respektive neorealismu, který tvrdí, že státy 

primárně usilují o své vlastní zájmy a zajímá je pouze jejich prospěch. Toto vysvětlení 

se vztahuje k druhé části motivace vázající se k financím, tedy tranzitním poplatkům. Právě 

tranzitní poplatky a tranzitní postavení jednotlivých států podrývá teorii neoliberálního 

institucionalismu o nezištné spolupráci mezi státy. Nejlépe lze tuto skutečnost ilustrovat 

na případě Slovenska. Slovensko je nejvíce zranitelné vůči možnému přerušení dodávek 

zemního plynu putujících z Ruské federace přes Ukrajinu. Zdá se tedy logické, aby 

právě Slovensko bylo největším zastáncem diverzifikace přepravních tras, potažmo 

dodavatelů tak, aby v případě přerušení dodávek přes ukrajinskou cestu mělo k dispozici 

alternativní zdroje. Nicméně Slovensko má právě díky tranzitu přes Ukrajinu a své území 

poměrně výsadní postavení v přepravě zemního plynu z Ruska do Evropy. Z tohoto 

postavení plynou mnohamilionové tranzitní poplatky, o které by ovšem Slovensko přišlo 

v případě, že by byl tranzit přes Ukrajinu zastaven. Hlavní motivací Slovenska jsou tak 

příjmy z tranzitních poplatků, které maskuje hlásáním solidarity s Ukrajinou jako svým 

sousedem.  

Velmi specifický případ představuje Maďarsko, které navenek zastává diverzifikační snahy 

v oblasti tras i dodavatelů, nicméně jeho jednání je velmi často v rozporu se společnými 

zájmy Visegrádské skupiny i strategiemi Evropské unie. Hlavní podíl na tomto nese 

maďarská vláda v čele s premiérem Viktorem Orbánem, který se netají svou podporou 

ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi a využívá ceny zemního plynu k posílení 

vlastního postavení uvnitř maďarské politické scény i za cenu vysoké závislosti na Ruské 

federaci a uvrhnutím země do sféry politického vlivu Ruska. V případě Maďarska dochází 

k propojení energetiky, domácí i zahraniční politiky, v jejímž jádru je primárně politický boj 

o moc. Jednání Maďarska, respektive jeho vlády, je tudíž nejlépe vysvětlitelné pomocí 

realismu.  

Jak již bylo zmíněno, energetická spolupráce zemí Visegrádu je reakcí na ruskou 

energetickou exportní politiku, která ohrožuje energetickou bezpečnost těchto zemí. Jedná 

se tedy o reakci na chování hegemona, který svým chováním donutil státy spolupracovat. 

I zde tato motivace pro spolupráci odpovídá vysvětlení realismu, respektive neorealismu. 

Neoliberální institucionalismus počítá s touto spoluprací i v případě, že hegemon zmizí 

a přestane představovat hrozbu pro spolupracující státy. V současné době není možné tuto 

teorii aplikovat na energetickou spolupráci zemí Visegrádské skupiny, neboť je vysoce 
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nepravděpodobné, že by v blízké budoucnosti Ruská federace ztratila své dominantní 

postavení v oblasti hlavního dodavatele energetických surovin do regionu střední Evropy 

do té míry, že by přerušení či úplné zastavení ruských dodávek přestalo představovat 

ohrožení energetické bezpečnosti regionu střední Evropy.  

Na základě poznatků získaných v rámci tohoto výzkumu lze vyvrátit stanovenou 

výzkumnou hypotézu. Energetická spolupráce zemí Visegrádské skupiny není nejlépe 

objasnitelná přístupem neoliberálního institucionalismu. Naopak, mnohem lepší vysvětlení 

nabízí realismus, respektive neorealismus. Energetická spolupráce v rámci V4 je sice do jisté 

míry založena na společných výzvách, kterým jednotlivé státy čelí, ovšem motivace států 

vychází z jejich vlastních národních zájmů, kterými sledují své vlastní cíle. Nedochází tak 

k přizpůsobování politik států v koordinaci s ostatními členskými státy uskupení, s čímž 

počítá neoliberální institucionalismus. Naopak, v rámci uskutečňování vlastních zájmů státy 

neváhají jednat v rozporu s ostatními členskými státy Visegrádu. 
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Summary 

The goal of this thesis was to shed light on motivations for energy cooperation of the member 

states of the Visegrad group and whether their motivations are best explained by neoliberal 

institutionalism. The analytical part of the thesis was divided into four case studies regarding 

each member state of the Visegrad group. Energy security challenges were identified through 

analysis of crucial documents and energy sectors (total primary energy supply) of each 

country. It was found that although there are some differences between the countries such as 

different composition of their energy mixes, they face few identical challenges. All four 

countries are highly dependent on natural gas and oil supplies from the Russian Federation. 

This dependence comes from their position of energy importers.  

The Russian-Ukraine gas crisis of 2009 fully exposed the vulnerability of the Visegrad group 

countries in area of security of energy supplies. As consequence of natural gas supply cut-

off through Ukraine the energy security of the Visegrad group countries was seriously 

endangered. The aftermath of the crisis resulted in initiation of the energy cooperation 

between the V4 countries. Therefore, one motivation that all countries share is to decrease 

their dependence on energy supplies from Russia as it is perceived as highly problematic 

due to strained relations between the Russian Federation and Ukraine and Belarus.  

Another motivating factor is money, especially income from transit fees and money coming 

from the European Union funds. The energy cooperation started in reaction to natural gas 

crisis in 2009, but the initiation of the EEPR project of the European Union also played 

a role. Thanks to this programme new energy infrastructure projects were financed. Money 

from the European Union funds represents a way how the Visegrad group member states can 

enhance the energy security of the region through for instance development 

of interconnecting pipelines between neighbouring countries while putting relatively minor 

strain to their budgets. This motivation may seem to be best explained by neoliberal 

institutionalism, which states that countries cooperate in order to pursue higher goals within 

the institutional platforms. However, this explanation is not exactly accurate given 

the context. Said countries initiated the energy cooperation in reaction to the 2009 crisis, 

which to a large extent endangered their energy security, a part a national security, aiming 

to enhance their own security in general.  
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Therefore, much better explanation provides realism, alternatively neorealism, which states 

that countries seek primarily their own interests and care about their own profit. This 

explanation is tied to the other part of money as a motivating factor, more precisely to transit 

fees. Transit fees along with the transit status of the country undermines the theory 

of neoliberal institutionalism of selfless cooperation between states. This is best illustrated 

on Slovakia. Slovakia is the most vulnerable in case of natural gas supply cut-off from Russia 

through Ukraine. It seems logical for Slovakia to be one the strongest proponents 

of the diversification of supply routes and supplying countries. However, Slovakia benefits 

greatly from the transit through its territory and therefore it has a privileged position 

as leading transit country in Russia – Europe natural gas transit chain. Slovakia receives 

huge amount of money through the transit fees and in case of Russia ceasing to transport its 

gas to Europe through Ukraine, Slovakia would obviously lose the transit fees. Biggest 

motivation of Slovakia is to maintain its income by showing support to Ukraine.  

Very specific is the case of Hungary. On the outside it supports the diversification of routes 

and supplying countries like other Visegrad group states, however, its behaviour quite often 

goes against common interests of the group and even European Union. Hungarian 

government with prime minister Viktor Orbán is to great extent responsible for this. Orbán 

does not hide its support for Russian president Vladimir Putin and uses gas prices 

to strengthen his position within the Hungarian political scene despite bringing his country 

towards Russian political influence and even bigger energy dependency. In case of Hungary, 

we can conclude that energy sector is interwoven with domestic as well as foreign politics 

and leading factor is a political struggle for power which is best explained by realism.  

As was already mentioned, energy cooperation of the Visegrad group member states is 

a reaction to the Russian energy policy which puts energy security of said countries 

in danger. Therefore, it is a reaction to hegemon whose behaviour forced these countries 

to cooperate. This motivation is best explained by realism or rather neorealism. Neoliberal 

institutionalism expects the cooperation to continue even after the hegemon loses its position 

and his behaviour no longer endangers cooperating states. Currently, it is impossible to apply 

this theory on a case of energy cooperation of the V4 countries as it is highly improbable 

that the Russian Federation will lose its dominant position of energy supplier to Central 

European region any time soon.  
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According to the findings of this thesis we can disprove the research hypothesis. Energy 

cooperation of the countries of the Visegrad group is not best explained by the neoliberal 

institutionalism. On the contrary, realism provides much better explanation. Energy 

cooperation within the Visegrad group is to some extent based on shared challenges, 

however, the motivations of each country come from their own selfish interests. There is no 

coordination of national policies and strategies between the member states as is expected 

by neoliberal institutionalism. By contrast, in order to pursue their own national goals, 

the states do not hesitate to act in contradiction to other member states of the Visegrad group. 
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II. Název projektu 

Motivace zemí Visegrádské skupiny pro energetickou spolupráci. 

III. Námět práce, hypotéza a výzkumné otázky 

Energetická bezpečnost se v posledních několika desetiletích stala významným politickým 

a bezpečnostním tématem, neboť zajištění pravidelných dodávek energií je v dnešní době 

pro fungování jakéhokoliv státu naprosto nezbytné. Ačkoliv je energetická bezpečnost 

vnímána v jednotlivých zemích rozdílně, národní bezpečnostní strategie se většinou 

zaměřují na minimalizaci potenciálních rizik, která by mohla zapříčinit přerušení dodávek 

energií či takzvaný „blackout“. Mezinárodní energetická agentura IEA v definici 

energetické bezpečnosti klade důraz i na ekonomicky přijatelnou cenu energií. Jedná se 

hlavně o evropské státy, které jsou do velké míry závislé na importu energetických surovin 

a tím pádem jsou v této oblasti snadno zranitelné. Na poli Evropské unie proto představuje 

energetická bezpečnost jedno z nejvíce probíraných témat. Stoupající poptávka a nestabilní 

ceny s rizikem možného přerušení přísunu energií vedou k nutnosti zavedení efektivní 

energetické strategie. Energetický balíček Evropské unie si za hlavní cíl klade zvýšení 

udržitelnosti a konkurenceschopnosti a zajištění větší bezpečnosti v oblasti energetické 

bezpečnosti.  Nicméně tento balíček vyžaduje sloučení energetického systému Unie 

do jednotného celounijního rámce. V současné situaci je energetická bezpečnost regulována 

na vnitrostátní úrovni jednotlivými členskými státy, které nesou primární zodpovědnost za 

její zajištění. Jednotlivé země se potýkají s rozdílnými výzvami, tudíž se liší i jejich přístupy 

k zajištění energetické bezpečnosti. Velmi specifickou pozici má uskupení čtyř 

středoevropských států v rámci takzvané Visegrádské skupiny, pro které je energetická 

bezpečnost zásadním tématem. Mezi sdílená specifika zemí Visegrádu patří členství 

v Evropské unii a NATO, geopolitické umístění a vysoká míra závislosti na Rusku v oblasti 
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energetiky. Členské země Česko, Polsko, Maďarsko a Slovensko se rozhodly k aktivní 

spolupráci v oblasti energetické bezpečnosti. Tato regionální spolupráce vznikla v reakci na 

rusko-ukrajinské energetické krize v letech 2006 a 2009, které měly negativní dopad i na 

státy Visegrádské skupiny.  

Tato diplomová práce se bude věnovat právě Visegrádské skupině, konkrétně motivaci 

členských zemí pro spolupráci v oblasti energetiky. Existují dva hlavní teoretické přístupy, 

které se snaží objasnit spolupráci v rámci Visegrádské skupiny. Prvním přístupem je 

realismus a druhým je neoliberální institucionalismus Roberta O. Keohana a Josepha S. Nye. 

Realismus představuje klasický přístup v mezinárodních vztazích s bohatou historií, který se 

štěpí do mnoha směrů, a tak vedle klasických realistů, jakými jsou Edward H. Carr a Hans 

J. Morgenthau, má významnou roli v tomto přístupu například i neorealista Kenneth Waltz. 

I přes bohatost přístupu disponují jednotlivé realistické směry společnými znaky, kterými 

jsou ústřední role státu, přežití a svépomoc. Spolupráci, která je stěžejním tématem této 

práce, vnímají realisté jako dočasný jev a podle nich je státy využívána pouze k vlastnímu 

posílení. Podle neorealistů existuje také možnost spolupráce jako reakce na hegemona, který 

svou existencí ostatní státy k spolupráci donutí. Neoliberální institucionalismus a jeho dva 

přední myslitelé Robert Keohane a Joseph Nye s knihou „Power and Interdependence: 

World Politics in Transition“ čerpají z realismu i idealismu a soustředí se na nové druhy 

interakcí, především na koncept takzvané komplexní vzájemné závislosti. Tento přístup 

pracuje s myšlenkou, že prohlubující se závislost vyžaduje spolupráci v rámci 

mezinárodních institucí, které umožňují dosažení cílů, kterých by jednotlivé státy samy 

dosáhly jen stěží.  

Za pomoci těchto dvou teoretických rámců se práce bude snažit objasnit motivaci členských 

zemí Visegrádské skupiny k spolupráci v oblasti energetiky. Cílem práce pak bude 

verifikace či falzifikace hypotézy, která zní:  

„Spolupráce zemí Visegrádské skupiny v oblasti energetiky je založena na společných 

problémech a výzvách, kterým členské státy čelí, přičemž tato motivace pro spolupráci 

je nejlépe objasnitelná pomocí přístupu neoliberálního institucionalismu.“ 

Výzkumné otázky jsou formulovány tak, aby usnadnily ověření či vyvrácení uvedené 

hypotézy: 

1. Jaký je současný stav energetických sektorů v jednotlivých členských zemích?  
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2. Jakým problémům a výzvám čelí jednotlivé členské země v oblasti energetické 

bezpečnosti?  

3. Jaká je motivace zemí Visegrádské skupiny pro spolupráci v oblasti energetické 

bezpečnosti?  

4. Odpovídá motivace pro spolupráci vysvětlení přístupem neoliberálního 

institucionalismu? 

IV. Předpokládaná metoda zpracování 

Diplomová práce bude založena na empiricko-analytickém přístupu a pro dosažení cíle práce 

bude použito metody komparativní případové studie (Karlas, J. 2008). Práce bude rozdělena 

na teoretickou a praktickou část. Teoretická část bude uvedena vymezením pojmů týkajících 

se bezpečnosti jako takové a energetické bezpečnosti. V této části bude práce pracovat 

především s dílem myslitelů Kodaňské školy, kteří se zabývají bezpečností (Buzan, B. - 

Wæver, O. a de Wilde, J., 1998) a tvorbou Daniela Yergina, který se zaměřuje přímo 

na energetickou bezpečnost, například (Yergin, D. 2006) nebo (Yergin, D. 2011). Teoretický 

rámec realistického přístupu bude vycházet z primárních zdrojů jako je (Waltz, K. 1979), 

ale i sekundárních (Waisová, Š. 2009) a (Drulák, P. 2003). V případě neoliberálního 

institucionalismu bude práce vycházet především z (Keohane, R. a Nye, J., 1977) 

a (Keohane, R. 1984).  

Následná praktická část bude zaměřena na Visegrádskou skupinu. Případové studie 

jednotlivých členských zemí Visegrádské skupiny budou zaměřeny na analýzu současného 

stavu energetického sektoru a na výzvy a problémy zemí v oblasti energetické bezpečnosti, 

na jejichž základě bude pomocí komparace vyhodnoceno, co motivuje státy Visegrádu 

ke spolupráci v této oblasti. V této části bude práce pracovat převážně s primárními zdroji, 

jako jsou energetické bezpečnostní strategie jednotlivých zemí, oficiální materiály vlád 

a ministerstev členských států i samotné Visegrádské skupiny a oficiální dokumenty 

Evropské unie, nicméně použita bude i relevantní sekundární literatura.  

V. Předpokládaná struktura práce 

Úvod 

a. Vymezení tématu, metodologie 

b. Hypotéza a výzkumné otázky 
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c. Shrnutí literatury 

1. Teoretické ukotvení a koncepty 

a. Realismus/neorealismus 

b. Neoliberální institucionalismus 

2. Vymezení pojmů 

a. Bezpečnost 

b. Energetická bezpečnost 

3. Energetická bezpečnost zemí Visegrádské skupiny 

a. Česká republika 

i. Současný stav energetického sektoru 

ii. Výzvy 

b. Maďarská republika 

i. Současný stav energetického sektoru 

ii. Výzvy 

c. Polská republika 

i. Současný stav energetického sektoru 

ii. Výzvy 

d. Slovenská republika 

i. Současný stav energetického sektoru 

ii. Výzvy 

4. Motivace pro spolupráci v oblasti energetiky 

5. Závěr 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Český primární energetický mix 2013 (graf) 

 

Zdroj: European Commission.  

Dostupné z: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14015-2015-ADD-8/en/pdf. 

Příloha č. 2: Síť evropských ropovodů (obrázek)  

 

Zdroj: MERO ČR, a.s. 

Dostupné z: http://www.mero.cz/en/provoz/ropovodna-sit-evropy/ 
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Příloha č. 3: Síť evropských plynovodů (obrázek) 

 

Zdroj: Central Europe Energy Partners 

Dostupné z: https://www.ceep.be/3176-2/ 

Příloha č. 4: Maďarský primární energetický mix 2013 (graf) 

 

Zdroj: European Commission 

Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015SC0227&from=de. 
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Příloha č. 5: Polský primární energetický mix 2013 (graf) 

 

Zdroj: European Commission 

Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015SC0234&from=en. 

Příloha č. 6: Slovenský primární energetický mix 2015 (graf) 

 

Zdroj: Enviroportal.sk  

Dostupné z: https://www.enviroportal.sk/indicator/detail?id=2521& 
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Příloha č. 7: Mapa plánovaného plynovodu Nord Stream 2 (obrázek) 

 

Zdroj: Gazprom 

Dostupné z: http://www.gazprom.com/f/posts/15/336269/map_sp2e2017-09-08.png 

 


