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Anotace 

Cílem diplomové práce je objasnit, jakým způsobem si zajišťuje Čínská lidová republika 

svou energetickou bezpečnost a jak tomu napomáhají investice na africkém kontinentu. 

S ekonomickým růstem stoupají i energetická spotřeba. Ze soběstačné země se v roce 1993 

stal z Číny dovozce ropy. Pojetí energetické bezpečnosti v Číně spočívá v posilování 

vztahů se zeměmi disponujícími značnými zásobami ropy. V některých oblastech, jako 

jsou průmysl, doprava a armáda, je prozatím ropa v takovém měřítku nenahraditelné 

palivo, proto se zaměřím na působení Číny ve vybraných zemích bohatých na ropu. 

Konkrétně se zaměřím na aktivity Čínské lidové republiky zaprvé v Súdánu a Jižním 

Súdánu a zadruhé v Libyi.  

 

Čínská lidová republika se oproti západním zemím jeví jako výhodný investiční partner, 

jelikož nezasahuje do vnitřních záležitostí druhých států a tvrdí, že každá země právo 

vybrat si svůj model vládnutí a rozvoje s přihlédnutím na podmínky v zemi, které jsou 

všude jedinečné. Dále vyzdvihuje vzájemné zisky spolupráce a nepodmiňuje investice 

změnami v politickém a bankovním systému jako západní státy. Čína si vybírá partnerské 

země s ohledem na jejich politickou a bezpečnostní situaci. 

 

Vzhledem k neúplnému probádání možných nalezišť skýtají Libye a Súdán/Jižní Súdán 

mohou do budoucna skýtat značný ropný potenciál. Avšak co mají tyto africké země 

společné, je politická nestabilita a konflikt na svém území. To ohrožuje čínské investice a 

pravidelnost a množství dodávek ropy ze Súdánů a Libye. Pragmatismus převládl nad 

principy mírového soužití a Čína se diplomaticky a v případě Súdánů i vojensky zapojuje 

do stabilizace zemí. 

 

Annotation 

 

The goal of the thesis was to shed light on the ways in which the People’s Republic of 

China secures its energy security and identify the role of Chinese investments in Africa.  

The economic development results in increased demand for energy resources. In 1993 

China became a net oil importer. Conceptualization of energy security in China consists in 

strengthening relations with oil-rich countries. In certain areas such as industry, 



 

 

transportation and military oil represents for now to that extent of use an irreplaceable 

source of energy. Therefore I will focus on activities of the PRC. More specifically, I will 

focus on investment activities of China in Sudan/South Sudan and Libya.  

 

Compared to the West, China seems to be a convenient business partner as it abides by the 

non-interference into another state’s affairs rule. The rationale behind this principle is that 

every state has a right to choose its model of governance development while taking into 

consideration its unique conditions. Additionally, China puts emphasis on mutual benefits 

of South-South cooperation and does not condition investments with the request for 

changes in political system and banking sector of a recipient state. China chooses its 

partner countries based on political and stability and state of security in a recipient country.  

Given the incomplete exploration of their potential reservoirs Libya and Sudan/South 

Sudan might offer a significant oil potential in the future. What these African countries 

have in common is political instability and an ongoing conflict/tense situation on their 

territory. These aspects threaten Chinese investments and regularity and amount of oil 

supplies from Sudan/South Sudan and Libya. Pragmatism prevailed over principles of 

peaceful coexistence and China diplomatically and in the case of Sudan/South Sudan even 

militarily involves in stabilization of these countries. 
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ÚVOD 
 

Bezpečnost znamená absenci hrozeb vůči určitým hodnotám. S bezpečností se pojí otázka, 

čí bezpečnost se má zajistit. Referenčním objektem, jehož bezpečnost se má zajistit, je stát. 

V klasických studiích energetické bezpečnosti byl referenční objekt jasně určen. Jedná se o 

státy dovážející ropu. Po ropném šoku v 70. letech 20. století se proměnila odpověď na 

zadanou otázku. Absence přerušení dodávek se má zajistit pro všechny státy na různém 

stupni vývoje. Tedy pro státy, které vyváží, dováží, těží či pouze používají zdroje energie. 

V předkládané práci bude referenčním objektem Čínská lidová republika. K jejím zájmům 

patří zajištění přísunu potřebných energetických surovin, což je ta hodnota, která nemá být 

ohrožena. Hrozbou je omezení či přerušení dodávky energetických surovin. Po ropných 

šocích se mimo příčiny přerušení dodávek začal klást důraz i na schopnost reagovat na 

narušení, tedy na zvýšení odolnosti energetického systému.  

 

Daniel Yergin definuje energetickou bezpečnost jako dostupnost dostačujících zásob za 

přijatelné ceny (Yergin 2006: 70-71). Jeho definici přebírá i Mezinárodní energetická 

agentura a Organizace spojených národů. Rozlišují definici energetické bezpečnosti 

z pohledu dodavatele a odběratele. Cílem energetické bezpečnosti Čínské lidové republiky 

jakožto odběratele je zajistit dostačující spolehlivé zásoby energie za rozumné ceny, a 

přitom neohrozit hlavní národní hodnoty a cíle. Energetická bezpečnost tak není cíl, ale 

prostředek sloužící národním hodnotám a cílům.  

 

V kontextu afrických států vyvážejících energetické suroviny jev energetické bezpečnosti 

důležité zajistit neustálou poptávku a přístup energetických komodit na světový trh za 

ekonomicky stabilní cenu. Důvodem je to, že ekonomiky afrických exportérů 

energetických surovin značně závisejí na cenách na světových trzích. 

 

Existuje několik možností, jak zvýšit energetickou bezpečnost. V první řadě je zásadní 

diverzifikovat zdroje dodávek energetických surovin a zásobovací řetězec sloužící pro 

zpracování, přepravu a distribuování energie. Dalším způsobem je navýšit rezervní 

kapacitu energetických sítí, kam spadají potrubní vedení, výroba energie a přenosové 

soustavy, které dopravují elektrickou energii od výrobců k jejím odběratelům. Rovněž se 

vyplácí vytvořit si nouzové zásoby pro případ výpadku zásobování a snížit energetické 
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nároky.  

 

Dlouhodobě bylo hlavní zajistit zásoby ropy. V poslední době se energetická bezpečnost 

pojí i se zajištěním jiných surovin než jen ropa a je čím dál tím více spojována s vnitřní 

politickou stabilitou dodavatelů i odběratelů surovin. Zajištění energetické bezpečnosti 

dnes nezávisí jen na diverzifikaci dodavatelů a odběratelů energetických surovin, ale i na 

dalších faktorech, jako je bezpečnostní situace a vztahy mezi státy na politické úrovni.  

 

Na základě zkušeností z předchozích válek formulova v 50. letech 20. století vrchní velitel 

ozbrojených sil čínské armády Zhu De spojitost mezi zásobami ropy a schopností státu se 

bránit před útokem. Ropa byla nezbytná pro pohon tanků a bojových letounů. Současně 

Mao Tse-tung označil ropu za důležitou pro rozvoj v oblacích i na pevnině, proto byl právě 

ropě dlouhodobě přikládán velký význam v čínské politice.  

 

Ústředním zájmem Komunistické strany Číny je podporovat ekonomický růst země, ale 

přitom zachovat politickou a sociální stabilitu. Vládnoucí komunistická strana si přirozeně 

chce udržet politickou legitimitu. Podle oficiálních vyjádření toho chce docílit tak, že bude 

usilovat o naplnění politických a nacionalistických očekávání. V praxi si pod tím lze 

představit zvýšení životního standardu, kterému bude předcházet ekonomický růst země 

jako celku, zachování územní celistvosti a zvyšování postavení země na mezinárodním 

poli. K docílení všeho zmíněného je ale potřeba energie. 

 

Mezi vládou a čínským lidem platí nepsaná dohoda, která slibuje společenskou stabilitu na 

oplátku za přetrvávající zlepšování životního standardu obyvatel.  V roce 1978 započaly 

v Čínské lidové republice ekonomické reformy a země se postupně začala otevírat světu. 

Postupně se zrychlil ekonomický růst a Čína se začlenila na světový trh. Postupem času se 

z Číny stala druhá největší ekonomika světa. S rostoucím průmyslem stoupala i 

ekonomika, ale zároveň se zvyšovala poptávka po zdrojích energie. Zejména po ropě. 

Prozatím jedině ropa dokáže v takovém měřítku posloužit jako palivo pro dopravu, armádu 

i průmysl. Ropa tak hraje důležitou roli, i když v energetickém mixu Čínské lidové 

republiky dominuje uhlí. Rozšiřovala se mezera mezi zásobami energetických surovin a 

poptávkou po nich. Čínští státníci museli začít hledat způsoby, jak docílit energetické 

rovnováhy.  
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Vzhledem k územní rozloze Čínské lidové republiky, počtu obyvatel a členství země 

v Radě bezpečnosti OSN není působení země ve světě rozhodně zanedbatelné. Ekonomika 

a průmysl země rostou, což s sebou nese také zvyšující se požadavky na zajištění energie. 

Dlouhodobě se jeví významným zdrojem energie právě ropa. Čína je na cestě stát se 

největším spotřebitelem ropy na světě. Ropa ale patří k neobnovitelným zdrojům. 

V budoucnu se tak dá očekávat nárůst sporů o přístup k nerostným surovinám. Proto je 

důležité podívat se více do hloubky, jakým způsobem si tak velká země zajišťuje přísun 

energetických surovin a jaké má vztahy s dodavatelskými zeměmi. 

 

Teoretický rámec práce budou tvořit teorie neorealismu a koncept energetické bezpečnosti. 

Neorealismus byl vybrán s ohledem na to, jak Čína nahlíží na svět. Než začaly ekonomické 

reformy a otevírání se světu, země se spoléhala sama na sebe při zajišťování bezpečnosti. 

Podle realistů i neorealistů existují státy jakožto hlavní aktéři mezinárodní politiky 

v anarchickém světě, v němž státy soupeří mezi sebou za účelem naplnění svých národních 

zájmů. Státy musí ekonomicky a vojensky posilovat, aby si zajistily přežití. Energetická 

bezpečnost je součástí národních zájmů. Bez zajištění přísunu zdrojů energie nemůže země 

ekonomicky a vojensky sílit. Energetické suroviny se využívají totiž v průmyslu, dopravě i 

technice. Jednotlivé státy jsou odkázány samy na sebe při zajišťování dostatečného 

množství a pravidelného přísunu energetických surovin. Pro dlouhodobé zajištění své 

energetické bezpečnosti navazuje Čína bilaterální vztahy se zeměmi bohatými na nerostné 

suroviny. Prostřednictvím svých společností investuje do průzkumu a rozvoje energetické 

infrastruktury v zahraničí a diverzifikuje dodavatele surovin. 

 

Třetí kapitola se věnuje energetické bezpečnosti Čínské lidové republiky. Přehled změn 

v oblasti energetiky v Čínské lidové republice má pomoci lépe pochopit, s jakými 

problémy se země dnes potýká a jak je řeší. Když se v roce 1993 z Číny stal čistý dovozce 

ropy, obavy z přerušení dodávek se ještě zintenzivnily. Kromě menšího dovozu ropy ze 

Sovětského svazu v 50. letech 20. století byla Čína do počátku 90. let energeticky 

soběstačná. Domácí ložiska ropy pokryla spotřebu. S ekonomickým růstem převýšily v 90. 

letech energetické nároky tehdejší domácí energetickou produkci. Z Číny se tak stal jeden 

z největších odběratelů ropy a to s sebou nese nejistotu a obavy z přerušení dodávek.  
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V rámci podkapitol bude nastíněno institucionální prostředí v Číně, ukázán vliv 

Komunistické strany Číny na roztříštěný energetický sektor a současná energetická 

poptávka. Nejprve načrtnu podobu státní struktury Čínské lidové republiky, která je spíše 

roztříštěná. To se projevuje i v průmyslu a energetice. Rozhodla jsem se také zařadit 

myšlenkové principy a hodnoty, na nichž stojí čínská společnost, abych poukázala na fakt, 

že se nastavení společnosti a hodnoty, v nichž místní lidé dlouhodobě věří, odrážejí i na 

institucionální podobě. Nelze vnímat a hodnotit institucionální rámec Čínské lidové 

republiky pouze z pohledu západních států, protože se pohledy výrazně liší. Navíc z 

hodnotového a kulturního nastavení čínské společnosti vychází i způsob jednání Čínské 

lidové republiky s ostatními zeměmi na mezinárodním poli.  

 

Komunistická strana kontroluje díky svému rozsáhlému členství důležitá odvětví včetně 

energetiky. Na popud vysoce postavených členů strany se začíná vyjednávat o vzniku 

nového ministerstva pro energetiku, aby se konsolidovala úřední moc nad polem 

energetiky pod jednu instituci. Nyní řídí energetiku několik úřadů a problematiku ropy 

mají v gesci hlavní státní ropné společnosti. To činí systém roztříštěným a schvalovací 

procesy zdlouhavými. 

 

Čínské vedení si uvědomuje, že je potřeba změnit přístup k energetické bezpečnosti. 

Bývalý čínský prezident Hu Jintao představil nové pojetí čínské energetické bezpečnosti, 

které se soustřeďuje na snížení energetické poptávky, podporuje výzkum a rozvoj pro 

vylepšení technik získávání energetických surovin a posilování vztahů se zeměmi 

disponujícími značnými zásobami ropy. 

 

Čtvrtá kapitola se zabývá čínsko-africkými vztahy. Nejprve identifikuji tři roviny, na 

kterých probíhají vztahy mezi Čínskou lidovou republikou a africkými zeměmi. Díky 

čínským snahám v daných oblastech se prohloubily vztahy, z Číny se postupně stal 

významný partner pro africký kontinent a to přineslo Číně řadu výhod v podobě přístupu 

k nerostnému bohatství a orné půdě. Rovněž získala odbytiště pro své výrobky. V druhé 

podkapitole identifikuji principy, na nichž stojí čínské investice. Spolu s pěti principy 

mírové koexistence objasňují, proč afričtí vládci upřednostňují spolupráci s Čínou před 

západními zeměmi. Působení Čínské lidové republiky na africkém kontinentu je terčem 

kritiky z úhlu pohledu západních zemí, čemuž bude věnována třetí podkapitola.  
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Celou kapitolu o sino-afrických vztazích uzavřou dvě případové studie zaměřené na Libyi 

a Súdán/Jižní Súdán. Země byly vybrány s ohledem na značné zásoby ropy, kterými 

disponují, a jelikož lze na jejich příkladu ilustrovat posun v principu nevměšování se do 

vnitrostátních záležitostí. Historie vzájemných vztahů mezi Čínou a Libyí/Súdánem a 

Jižním Súdánem je zjednodušeně řečeno dlouhá půl století. Během té doby se změnil 

přístup Čínské lidové republiky k nezasahování do vnitropolitických záležitostí. Čína se po 

roce 2000 stala aktivnější v mírových misích OSN a participuje na procesu stabilizace 

Súdánů a Libye. Případové studie demonstrují převahu národního zájmu zajistit 

ekonomický růst a přísun energetických surovin nad principy mírového soužití, na kterých 

Čína dlouhodobě zakládá vztahy s druhými státy, a je jimi známá. 

 

Cílem je rovněž ukázat, proč se jeví Čína jako výhodný partner pro vlády afrických zemí. 

Čína zastává principy mírového soužití, z nichž dva první jsou neagrese a nezasahování do 

vnitřních záležitostí druhých zemí. Nicméně s ohledem na zajištění stabilního, 

nepřerušovaného přísunu zdrojů energie v rámci energetické bezpečnosti je nutno brát 

v potaz i bezpečnostní situaci v dodavatelské zemi. Narušení ropných zařízení či přerušení 

zásobovacích tras může ohrozit pravidelnost dodávek ropy. Vzhledem ke zhoršené 

vnitropolitické a bezpečnostní situaci v Súdánu/Jižním Súdánu a Libyi se práce zaměřuje 

na to, jestli Čína participuje na snahách o stabilizaci vnitropolitické a bezpečnostní situace 

v daných afrických státech. 

 

Celou kapitolu o sino-afrických vztazích uzavřou dvě případové studie zaměřené na Libyi 

a Súdán a Jižní Súdán. Země byly vybrány s ohledem na značné zásoby ropy, kterými 

disponují. Historie vzájemných vztahů mezi Čínou a Libyí/Súdánem a Jižním Súdánem je 

zjednodušeně řečeno dlouhá půl století. Během té doby se změnil přístup Čínské lidové 

republiky k nezasahování do vnitropolitických záležitostí. Čína se po roce 2000 stala 

aktivnější v mírových misích OSN a participuje na procesu stabilizace Súdánů a Libye. 

Případové studie demonstrují převahu pragmatismu a národního zájmu zajistit ekonomický 

růst a přísun energetických surovin nad principy mírového soužití, na kterých Čína 

dlouhodobě zakládá vztahy s druhými státy, a je jimi známá. 

Vzhledem ke zhoršené vnitropolitické a bezpečnostní situaci v Súdánu/Jižním Súdánu a 

Libyi se práce zaměřuje na to, jestli Čína participuje na snahách o stabilizaci 

vnitropolitické a bezpečnostní situace v daných afrických státech. 
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1. Výzkumný rámec 
 

1.1. Cíl práce 

Cílem práce je objasnit, jakým způsobem si zajišťuje Čínská lidová republika svou 

energetickou bezpečnost a jak tomu napomáhají investice na africkém kontinentu. 

S ekonomickým růstem stoupají i energetické požadavky. V některých oblastech, jako jsou 

průmysl, doprava a armáda, je prozatím ropa v takovém měřítku nenahraditelné palivo, 

proto se zaměřím na působení Číny ve vybraných zemích bohatých na naleziště ropy. 

Konkrétně se zaměřím na aktivity Čínské lidové republiky zaprvé v Súdánu a Jižním 

Súdánu a zadruhé v Libyi. Použita bude metoda kvalitativního výzkumu, konkrétně 

metoda exploratorní případové studie. 

1.2. Hypotéza a výzkumné otázky 

Cíl této diplomové práce bude naplněn prostřednictvím verifikace či falzifikace výzkumné 

hypotézy, která zní: 

„Čínská lidová republika svými investicemi v Africe řeší svou energetickou bezpečnost.“ 

Výzkumné otázky jsou naformulovány tak, aby napomohly ověřit či vyvrátit stanovenou 

hypotézu. 

1. Proč Čínská lidová republika nedodržuje mezinárodní standardy? Na jakých 

principech zakládá Čína vztahy s africkými státy? 

2. Jak angažmá Číny v Libyi přispívá ke stabilizaci země po arabském jaru? 

3. Jak přispívá Čína ke stabilizaci Súdánu a Jižního Súdánu? 

 

1.3. Metodologie 

Diplomová práce má za cíl zpracovat a prozkoumat data dvou případových studií. Těmi 

jsou ropné sektory v Libyi a Súdánu/Jižním Súdánu a postoje Čínské lidové republiky 

k těmto zemím při zajišťování své energetické bezpečnosti. 

Práce bude analyzovat data a události od 90. let 20. století do současnosti, tedy od doby, 

kdy se zvýšila poptávka Čínské lidové republiky po ropě natolik, že se země stala 

dovozcem ropy, přestože dříve byla energeticky soběstačná.  
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Při vypracování byla zvolena metoda kvalitativního výzkumu -  průzkumná případová 

studie (exploratory case study). Případová studie je podrobná analýza případu, který byl 

vybrán jako objekt výzkumu. Cílem studie je poskytnout porozumění daného případu. 

Případová studie zohledňuje celkový kontext a poskytuje komplexní obrázek (Drulák 

2008: 33). 

 

Průzkumná případová studie má za cíl prozkoumat vybraný jev za pomocí dat, která byla 

pečlivě vybrána, aby odpovídala výzkumnému záměru. Nejprve se položí základní otázka 

či se stanoví základní hypotéza a dále se určí výzkumné otázky, které napomohou probádat 

určitý jev (Yin 1984). 

 

Případové studie o Libyi a Súdánu a Jižním Súdánu byly zvoleny, protože ilustrují 

proměnu míry zapojení Číny do vnitřních záležitostí. Účelem angažmá je docílit stabilního 

politického prostředí v zemích, ve kterých značně investovala do dopravní, stavební a 

energetické infrastruktury. Čína se snaží zajistit si přístup k ropě v rámci zajištění své 

energetické bezpečnosti. Porozumění zapojení Číny ve zvolených zemích má dopomoci 

verifikovat či falzifikovat hypotézu práce.  

 

1.4. Operacionalizace (stanovení proměnných) 

V části operacionalizace dochází ke stanovení proměnných. Jedná se o kvalitativní 

výzkum. Proměnné nebudou poměřovány číselnou formou. Jako nezávislé proměnné jsou 

pro tuto práci stanoveny stav ropných rezerv a ochota vlád Afriky zpřístupnit rezervy Číně 

na základě jejích pěti principů mírové koexistence. Závislými proměnnými jsou tři 

následující: 

a) Míra zpřístupnění zdrojů závisí na míře nevměšování Číny do vnitřních 

záležitostí států dodávajících ropu. 

b) Míra vlivu vývoje vnitřní bezpečnosti ve zkoumaných zemích na čínský 

přístup k zemím, které jí dodávají ropu. 

c) Dělba moci a vlivu nad energetikou mezi oběma znesvářenými stranami 

v dodavatelské zemi.  
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1.5. Zdroje a limity výzkumu 

V práci jsem pracovala s primárními a sekundárními zdroji. Primární zdroje představují 

především vládní dokumenty a strategie a dále statistiky Mezinárodní energetické agentury 

(IEA), China Energy Group, Organizace spojených národů a čínského statistického úřadu. 

Sekundárními zdroji se myslí odborné články, které interpretují vládní strategie, analýzy 

primárních energetických zdrojů a předpovědi budoucího vývoje spotřeby. Práce využívá 

texty primárně v anglickém jazyce. V rámci sběru dat byl osloven s dotazníkem odborník 

na surovinovou politiku z Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky, do jehož pole 

zájmů spadá i energetická bezpečnost Čínské lidové republiky. Jeho vyjádření však nebylo 

získáno v době finalizace předkládané práce.  

 

Limitem výzkumu je možnost pracovat s daty a statistikami hlavně do roku 2016. 

Statistiky Mezinárodní energetické agentury, British Petroleum, China Energy Group a 

potažmo Organizace spojených národů vycházejí z veřejně dostupných dat jednotlivých 

států. Národní statistický úřad v Číně zveřejňuje data pro roční statistiku předchozího roku 

v průběhu toho stávajícího. V průběhu roku 2018 bude tedy postupně uveřejňovat hodnoty 

z různých oblastí za rok 2017 v naplánovaných tiskových konferencích. Výzkum v práci 

byl proto časově vymezen do roku 2016. Nicméně dostupné a využity byly predikce 

vývoje energetické spotřeby zpracované na základě hodnocení dat z předchozích let.  

 

Dalším možným omezení práce je skutečnost, že již byly napsány práce zabývající se 

problematikou Číny, jejího ekonomického růstu, energetické bezpečnosti a působení V 

Africe, ať už formou investic či zapojením do mírových misí. Strukturou si mohou být 

práce podobné, jelikož se věnují obdobnému souboru témat a podtémat. Autoři prací zprvu 

vycházejí ze stejné historického vývoje země a zvýšení aktivit na mezinárodní scéně, 

nicméně nakonec nahlížejí na témata trochu jinou optikou. Je možné, že více autorů 

vycházelo ve svých pracích z podobných zdrojů.  

 

Přes tyto limity jsem se rozhodla zajímavému tématu věnovat. Vzhledem k růstu a 

proměnám zapojení Číny na mezinárodní scéně považuji za důležité na chvíli se oprostit 

od západního pohledu na svět a dění a zkoumat, jakou optikou nahlíží na svět nejlidnatější 

země světa a druhý největší stát v Asii.  
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1. Použité koncepty a teorie 
 

1.1. Realismus 

Než přejdu k představení hlavních rysů neorealismu, ukážu, jak vůbec vznikly teoretické 

přístupy ke zkoumání mezinárodních vztahů. Cílem bude ilustrovat, jak se vyvíjel náhled 

na způsoby chování a jednání mezi státy. Předpona neo- značí, že se jedná o něco nového 

či obnoveného, proto se vydám k začátkům zkoumání interakcí mezi státy na začátku 20. 

století, ze kterých se později vyprofiloval neorealismus.  

 

Po první světové válce byla pozornost věnovaná výzkumu reforem v mezinárodní politice, 

jak zamezit propuknutí konfliktu mezi státy. Předmětem zkoumání byly mocenské vztahy a 

mezinárodní politika jako taková (Behravesh 2010). Zpočátku byl dominantní liberalismus, 

jehož představitelé Norman Angell či Alfred Zimmern prosazovali myšlenku, že díky 

vytváření a posilování mezinárodních institucí a spolupráci se zamezí střetu mezi státy. 

Avšak po krizi Versaillského systému ve 30. letech 20. století se dostává do popředí debaty 

o způsobech zabránění konfliktu realismus.  

 

Podle realistů, jako například zakladatele směru Edward Carra, se nesmí při vysvětlování 

chování mezi státy opomínat faktor moci. Moc je vždy základním faktorem politiky (Carr 

1946: 102). Podle realismu je zisk moci základní úkol pro každou zemi. Svět nebude nikdy 

bezpečný, ale pouze méně nebezpečný (Behravesh 2010). Carr rozlišuje dva druhy moci – 

vojenská a ekonomická moc. Vojenské konflikty jsou součástí historie mnoha států. 

Vzestup moderních států byl spjatý s rozvojem průmyslu a trhu. Vojenská a ekonomická 

síla jsou tak uznávaným standardem politických hodnot (Carr 1946: 109, 113). Podle 

realistické tradice se interakce odehrávají zejména mezi státy a odrážejí mocenské zájmy 

států. Existenci institucí, norem a mezinárodního práva vykládají realisté jako projev 

mocenské politiky nejsilnějších států (Waisová 2004: 68). 

 

Další dekády se nesly ve znamení debat o vhodném přístupu ke zkoumání mezinárodní 

politiky. Nebylo jednoznačně určeno, který způsob je nejvhodnější, každopádně realismus 

již nebyl dominantním přístupem. Dochází rovněž k debatě o převládajícím paradigmatu. 

V 70. letech tedy vznikl prostor pro zahrnutí nových přístupů k probádání mezinárodní 
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politiky. V té době vstupuje na akademickou scénu Kenneth Waltz a přináší nový náhled 

na vztahy mezi státy v podobě neorealismu (Drulák 2003: 47-50).  

 

Pro výzkum v této práci je relevantní zejména fakt, že klasičtí realisté spatřují státy jako 

aktéry usilující o naplnění zájmů bez ohledu na další státy. Pro státy je klíčové zajistit si 

přežití v anarchickém mezinárodním systému svépomocí. Usilují o zvýšení své moci, která 

se podle Edwarda Carra dělí na vojenskou a ekonomickou. Ke zvýšení ekonomické moci si 

stát musí zajistit dostatečný přísun energetických surovin, protože současně roste i 

energetická spotřeba (Fewsmith 2001: 574). 

1.2. Neorealismus 

V této podkapitole nastíním charakteristické rysy neorealismu jakožto jedné z vlivných 

teorií, které formovaly obor mezinárodní vztahy a pomáhaly vysvětlit jednání aktérů v 

mezinárodním systému. Později se po představení hlavních pojetí a principů energetické 

bezpečnosti podívám, jak na zajištění energetických surovin nahlíží neorealisté. Využívám 

teorii neorealismu pro provedení analýzy působení Čínské lidové republiky ve vybraných 

zemích na africkém kontinentě. Cílem působení je zajistit si přísun nerostných surovin. 

Neorealismus poslouží účelu analýzy, protože jedním ze základních principů teorie je, že si 

státy svépomocí zajišťují své přežití, k čemuž potřebují schopnosti, mezi které se řadí i 

zajištění zdrojů energie.  

 

Neorealismus se někdy označuje jako strukturální realismus. Teorie je spojována s 

Kennethem Waltzem a jeho dílem Theory of International Politics vydaném v roce 1979.  

Waltzovým cílem bylo vytvořit obecný rámec, za pomocí něhož by vysvětlil opakující se 

vzorce chování států a interakce mezi státy v mezinárodním systému (Jakobsen 2013).  

 

Neorealismus navazuje na realistickou tradici, z níž Waltz převzal definici mezinárodních 

vztahů, které se vyznačují neměnnou a násilnou povahou, a zaujetí vojenskou silou. Pro 

účely překládané práce bude důležitá další převzatá myšlenka, a to nadřazenost 

bezpečnostní dimenze mezinárodních vztahů. Waltz se již nezabývá předpokladem 

zkažené lidské přirozenosti, která podněcuje konflikty, ale zaměřuje se na strukturu 

mezinárodních vztahů jako celku (Drulák 2003: 140). 
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Neorealisté považují za příčinu konfliktů strukturu mezinárodního systému. Na rozdíl od 

klasických realistů neřadí mezi příčiny sobeckou lidskou povahu, která ovlivňuje 

rozhodování státníků (Česnakas 2010: 40). V anarchickém uspořádání mezinárodního 

systému, tedy při absenci aktéra nadřazeného nad státy, který by dohlížel na udržení 

pořádku, jsou státy neustále připraveny na možnost konfliktu (Waltz 1979: 102). 

 

 Nesmíme však opomenout, že i přítomnost vlády v národním státě není zárukou míru. 

Násilí může propuknout nejen mezi státy, ale i uvnitř zemí, pokud skupiny bojují o přístup 

k moci či aby nastolily pořádek v zemi všemi prostředky včetně síly. Konfrontace může 

nastat mezi státy i uvnitř nich v důsledku kontaktu skupin a možných nedorozumění Avšak 

státy s vládou se liší od anarchického prostředí tím, že jsou jinak nastavené k řešení 

neshod. Legitimní vláda disponuje právem použít sílu nebo sankce, aby měla kontrolu nad 

použitím síly subjekty na daném území. Ke kontrole vládě dopomáhají státní zástupci ve 

strukturách určených k udržení pořádku, kteří mají za úkol zabránit neoprávněnému použití 

síly jednotlivci (Waltz 1979: 102-103).  

 

V mezinárodním systému je to ale jinak. Chybí entita nadřazená nad státy, která by 

znemožnila užít sílu proti státům, stejně jako to dělá vláda ve státě. Nejvíce se takovému 

nadřazenému subjektu podobná Organizace spojených národů, ale její činnost na rozdíl od 

národní vlády je více omezena. Stejně jako realisté i neorealisté dochází k závěru, že státy 

jsou odkázány na svépomoc. Avšak neorealisté poukazují i na nástroj, pomocí kterého lze 

zajistit stabilní fungování mezinárodního systému, a tím je vyvažování moci. Vnitřní 

uspořádání státu má podle neorealistů malý vliv na chování v mezinárodním systému. 

Kvůli absenci vnějšího zastoupení států, aktéra stojícího nad státy, a anarchické struktuře 

mezinárodního systému státy přehlížejí mezinárodní normy a naopak jsou nuceny hledat 

prostředky pro přežití (Behravesh 2010; Waltz 1979: 103-104). 

 

Podle realistů i neorealistů existují státy jakožto hlavní aktéři mezinárodní politiky 

v anarchickém světě, v němž státy soupeří mezi sebou za účelem naplnění svých národních 

zájmů. Státy musí ekonomicky a vojensky posilovat, aby si zajistily přežití. Energetická 

bezpečnost je součástí národních zájmů. Bez zajištění přísunu zdrojů energie nemůže země 

ekonomicky a vojensky sílit. Energetické suroviny se využívají totiž v průmyslu, dopravě i 

technice. Jednotlivé státy jsou odkázány samy na sebe při zajišťování dostatečného 
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množství a pravidelného přísunu energetických surovin. Přísunu surovin dosáhnou 

přítomností v částech světa, kde se nacházejí ložiska energetických surovin. Pro státy 

dovážející energetické suroviny je důležité diverzifikovat zdroje energie, tedy nespoléhat 

na jeden zdroj přísunu surovin. Politická a bezpečnostní nestabilita v regionech bohatých 

na nerostné suroviny může negativně ovlivnit pravidelnost dodávek zdrojů energie (Alsaad 

2014: 66-68). 
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2. Energetická bezpečnost 
 

Následující kapitola bude věnována představení a vymezení pojmu energetická bezpečnost. 

Rovněž bude nastíněna historie vývoje energetické bezpečnosti a nejdůležitější změny, 

které měly vliv na energetickou situaci.  

2.1. Historie energetické bezpečnosti ve 20. století 

Ještě než přejdu k různým výkladům pojmu energetická bezpečnost, nastíním, kdy se ve 

dvacátém století objevily myšlenky o nutnosti zajistit dostatečné množství energie a s tím 

související získávání zdrojů energie.  

 

Období těsně před vypuknutím první světové války se považuje za dobu vzniku myšlenek 

o energetické bezpečnosti. Tehdejší ministr námořnictví Winston Churchill rozhodl o 

zásadní změně v pohonu námořních lodí. Přešlo se z uhlí na ropu. Důvodem změny byla 

snaha předčit německé námořnictvo za každou cenu. Rozhodnutí však s sebou neslo úskalí. 

Namísto využívání uhelných zásob z Walesu se nově muselo britské námořnictvo 

spolehnout na nejisté dodávky ropy z Blízkého východu, respektive z Persie – dnešního 

Íránu. Energetická bezpečnost se tak stala jednou z důležitých otázek národní strategie 

Velké Británie. Churchill reagoval na kritiku změny pohonu výrokem, že klíčem k zajištění 

pravidelných a jistých dodávek ropy je různorodost (Yergin 2006: 69). Diverzifikace 

energetických zdrojů a partnerských zemí spadá mezi možná řešení zajištění energetické 

bezpečnosti.  

 

Od té doby se energetická bezpečnost pomalu ale jistě stávala součástí národních strategií 

řady vyspělých států. Z ropy se stal politický nástroj. To se projevilo během Suezské krize 

a později i v arabsko-izraelských válkách.  V Suezské krizi roku 1956 Egypt znárodnil 

Suezský průplav, kudy putovaly dodávky ropy i pro západní Evropu, a jako odvetu mu 

vyhlásily Velká Británie, Francie a Izrael válku. Saudská Arábie, která uzavřela 

bezpečnostní dohodu s Egyptem, na krizi zareagovala uvalením embarga na dovoz ropy do 

Velké Británie a Francie. Ropné embargo bylo spíše symbolické demonstrování 

nesouhlasu a nemělo příliš velké negativní ekonomické dopady pro svět. Spojené státy 

poskytovaly Evropě ropu a mezinárodní ropné společnosti přepravovaly ropu po jiných 

trasách (Alhajji 2005).  
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Další ropné embargo bylo uvaleno arabskými státy na západní Evropu a Spojené státy 

v létě 1967. Cílem tohoto krátkodobého embarga bylo odstrašit západní státy od 

poskytování vojenské pomoci Izraeli při arabsko-izraelských válkách, z nichž jedna 

(Šestidenní
1
 válka) proběhla právě v daném roce. Kuvajt a Saudská Arábie nemohly najít 

důkaz o poskytnutí vojenské podpory Izraeli a chtěly ukončit embargo. Obávaly se ztrát 

zisků z prodeje ropy a obávaly se vojenské intervence do arabských zemí. Spíše než ropné 

embargo zvýšilo lehce ceny ropy uzavření Suezského průplavu. (MERIP 1975: 24; Alhajji 

2005).  

 

V roce 1973 nastal takzvaný první ropný šok. Některé arabské členské státy organizace 

OPEC
2
 uvalily ropné embargo na Spojené státy americké a další země, které podpořily 

Izrael během Jomkipurské
3
 války. Arabské státy v důsledku přerušily v říjnu 1973 dodávku 

ropy do Spojených států. Nejen že Spojené státy pomohly znovu zásobit izraelskou 

armádu, ale i Spojené království, Nizozemsko, Portugalsko a Jihoafrická republika 

podpořily Izrael, a tak se ropné embargo rozšířilo i na tyto státy.  

 

Oproti předchozím zmíněným embargům se toto označuje za krizi z několika důvodů. 

Ceny za barel ropy se až zčtyřnásobily. V případě předchozích embarg se ceny po skončení 

embarga vrátily na hodnotu před omezením dovozu. V 70. letech se ekonomika dostala do 

stagnace a poté recese, došlo k inflaci a nezaměstnanost rostla. Značně se omezila těžba 

ropy a nebylo možné ji navýšit, snížily se ropné zásoby. Tuto možnost měly arabské státy 

bohaté na ložiska ropy, ale situace byla stále spíše napjatá po tom, co Západ poskytl 

                                                           
1
 Jedná se o jednu z arabsko-izraelských válek, v níž Egypt, Irák a Jordánsko mobilizovaly jednotky na Sinai. 

Egyptský president Nasir rovněž nechal uzavřít Akabský záliv pro izraelské lodě, čímž odřízl jihoizraelský 

přístav Ejlat od zásobování. Izrael podnikl preventivní letecký útok na egyptské letectvo. Podobný útok se 

odehrál i na syrské letectvo. Rada bezpečnosti OSN vyzvala ke klidu zbraní. Izrael získal krátkodobě 

Sinajský poloostrov od Egypta, dale Golanské výšiny od Sýrie, Gazu, Východní Jeruzalém a Západní břeh 

Jordánu (Britannica.com. https://www.britannica.com/event/Six-Day-War, 20. 3. 2018).  

 
2
 OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) je mezinárodní organizace, ve které jsou 

sdruženy státy vyvážející ropu s cílem koordinovat a sjednotit ropnou politiku. Svými kroky exportéři usilují 

o stabilizaci ropného trhu. Chtějí tak zajistit efektivní, ziskovou a zároveň pravidelnou dodávku ropy pro 

spotřebitele. Tím pádem bude rovněž zajištěn stálý finanční příjem pro dodavatele ropy a návratnost 

vloženého kapitálu pro ropné investory (opec.org). 

 
3
 Jedná se o jednu z arabsko-izraelských válek, v níž Egypt a Sýrie napadly Izrael. Útok Izrael zaskočil, 

jelikož rozvědka včas armada nevarovala. Zpočátku ovládly Egypt a Sýrie krátkodobě nova území. Egypt se 

přes Suezský kanál dostal na celé východní pobřeží a Sýrie obsadila Golanské výšiny. Izraelské obranné síly 

(Israeli Defense Force) však brzy získaly převahu a dostaly se na dosah k hlavním městům Sýrie a Egypta. 

Po válce Egypt a Sýrie přijaly příměří (Israel Ministry of Foreign Affairs). 
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podporu Izraeli (Alhajji 2005). I léta vyjednávaní státy produkujícími ropu a ropnými 

společnostmi destabilizovala starý cenový systém. Ceny ropy zůstaly vysoké i po ukončení 

ropného embarga v březnu 1974 (Amadeo 2018). 

 

Pro srovnání, zatímco v roce 1973 stál barel ropy podle statistik Světové banky 
4
 2.81$ za 

barel, v roce 1974 cena dosáhla 10.97$. Druhý ropný šok nastal po Íránské revoluci, kdy 

nový islámský režim omezil vývoz ropy (Federal
5
 Reserve History.org). Dalším výkyvem, 

který však nenese označení krize, byla íránsko-irácká válka v letech 1980 až 1988, jelikož 

Irák a Írán byly i tenkrát významní producenti ropy. V roce 1980 stál barel 36.87$ dolaru, 

kdežto v roce 1988 činila 14.72$ za barel (World Bank.org/Commodity Markets).  

 

Na počátku 90. let 20. století přišel druhý šok pro svět v podobě invaze Iráku za vlády 

Saddama Hussaina do sousedního Kuvajtu. Kromě porušení mezinárodního práva v 

důsledku narušení suverenity státu se svět začal obávat o zachování přístupu ke zdrojům 

ropy, kterými Kuvajt disponuje. Několik měsíců před invazí prohlašoval tehdejší irácký 

prezident Hussain, že se Kuvajt dostal do ekonomické války s Irákem, krade ropu ze 

sporného ropného pole Rumajlá na pomezí Iráku a Kuvajtu a překračuje výrobní kvóty 

nastavené organizací OPEC. Kuvajt a Spojené arabské emiráty produkovaly více ropy, než 

stanovovaly kvóty OPEC. Díky nadprodukci ropy klesala cena za barel, což se nelíbilo 

dalším arabským zemím, zejména Iráku (Verleger 1990).  

 

Avšak mezinárodní společenství nikdy nerozhodlo o platnosti tvrzení ze strany Iráku. 

Naopak Organizace spojených národů zareagovala a uvalila okamžité a téměř úplné 

embargo na vývoz ropy z Iráku a Kuvajtu. V důsledku embarga ubylo na světových trzích 

najednou až pět milionů barelů ropy denně. Rovněž došlo k uzavření exportních ropných 

rafinerií v Kuvajtu. Právě ropa z daných plošin se používala pro zásobování států benzínem 

a leteckým palivem. Krize otestovala funkčnost krizových plánů pro případ odstávky 

přísunu energetických surovin ve státech hojně využívajících ropu. Ceny surové ropy se 

                                                           
4
 Statisika uvádí průměrnou cenu za barel ropy v jednotlivých letech na světovém trhu. V datech se 

nerozlišuje země původu ropy, ale bere se celosvětový cenový průměr. Data v celém odstavci jsou převzata z 

World Bank: Commodity Markets, Annual Prices March 2018 

(http://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets).  

 
5
Federal Reseve History.org. Oil Shock of 1978-1979 

(https://www.federalreservehistory.org/essays/oil_shock_of_1978_79, 27. 3. 2018). 
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téměř zdvojnásobily a ceny pohonných hmot se zvýšily až trojnásobně. Pro představu, na 

počátku ropu 1990 stál barel ropy 44.15
6
$. V září 1990 se vyhoupla cena na nejvyšší 

hodnotu pro daný rok, a to na 73.84$ za barel. Počáteční obavy států odbírajících ropu, že 

dojde k přerušení dodávek, se časem zmírnily, protože Saudská Arábie, Venezuela a 

Spojené arabské emiráty přislíbily zvýšit produkci, a vyrovnat tak ztrátu zásob (Verleger 

1990). 

 

Nakonec byl zmařen pokus Saddama Hussaina v 90. letech ovládnout Perský záliv a udělat 

z tamějších ropných ložisek svůj nástroj politické manipulace, a tím pádem nebude značně 

ovlivňovat světový trh s ropou. Po roce 2000 se začalo opět více mluvit o energetické 

bezpečnosti v souvislosti s napjatou situací na energetickém trhu, jelikož tenkrát došlo k 

značnému vzrůstu ceny ropy. Důvodem byl vstup nových hráčů na světový trh a jejich 

rostoucí poptávka po energetických surovinách. Řeč je samozřejmě o Číně, ale také o Indii. 

Ropné krize ukázaly důležitost diverzifikace dodavatelů i odběratelů nerostných surovin. 

 

Kromě cen surovin ovlivňuje energetický trh i zhoršená bezpečnostní situace v zemích 

vývozu surovin. Zhoršení souvisí konkrétně například s rostoucím nacionalismem či 

terorismem, kdy skupiny na území exportního státu bojují o přístup k surovinám. Na 

druhou stranu nároky dovozců energetických surovin stoupají, aby byl podpořen jejich 

ekonomický růst. Rovněž se opět dostává do popředí obava, zdali budou zásoby 

energetických surovin v blízké budoucnosti stačit rostoucí poptávce po nich. Poptávka 

neroste pouze po ropě, ale i po zemním plynu a elektřině jako takové. Druhá válka v Zálivu 

také pohnula s cenami ropy směrem vzhůru, stejně jako protesty ve Venezuele v důsledku 

snah tehdejšího prezidenta Chaveze konsolidovat svůj vliv nad politickým systémem, 

státní ropnou společností a výnosy z prodeje ropy. Protesty se po letech opakovaly (P.X. 

Kelley Center 2014: 1-2).  

 

Ropný trh kromě bezpečnostní situace v dodavatelských zemích ovlivňuje i rostoucí 

poptávka. V roce 2004 následoval další šok. Oproti minulým na světovém trhu s ropou byl 

tento jiného typu. Jednalo se o takzvaný demand shock. Jednalo se o nečekaný celosvětový 

nárůst ve spotřebě ropy právě díky stoupajícím energetickým požadavkům Číny, avšak i 

                                                           
6
 Následující dvě hodnoty pro cenu barelu ropy v různých měsících roku 1990 jsou převzaty z webu 

Macrotrends.net (Macrotrends. Crude Oil Prices – 70 year Historical Chart, 

http://www.macrotrends.net/1369/crude-oil-price-history-chart, 17. 2. 2018).  
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Spojených států (Kang-Ratti 2015: 658). Výsledkem byla napjatá situace na ropném trhu, 

kdy nebylo možné z téměř žádných ropných vrtů získat více suroviny. Navíc by dodatečná 

ropa nebyla dostatečně kvalitní, aby se používala v jiných ropných rafineriích a následně 

prodávala. Problém spočívá v tom, že globálnímu rafinačnímu systému schází hluboká 

konverzní kapacita, pomocí níž by se těžší nezpracované suroviny přetvořily na střední 

destiláty. Tento kapacitní nedostatek přispěl k další poptávce po lehčích stupních ropy 

(Yergin 2006: 70, 71, 73). Rovněž se nezvyšoval počet ropných rafinerií i přes narůstající 

poptávku a také muselo dojít k údržbě některých stávajících, proto docházelo k zvyšování 

cen a situace byla napjatá (European Central Bank 2008: 7). 

 

Stejně tak v novém tisíciletí panovala obava, že pokud poroste energetická poptávka, 

zejména rozvojové státy budou s obtížemi získávat kapitál pro budování energetické 

infrastruktury, kterou potřebují pro udržení svého ekonomického růstu a zároveň aby 

zareagovaly stejně jako vyspělé státy na klimatické změny. Jonathan Elkind, americký 

badatel v oblasti energetiky, zastává širší vizi energetické bezpečnosti. V rámci ní je 

důležité podporovat výzkum nových technologií, inovace, investice do paliv a 

infrastruktury a snížit energetickou spotřebu (Elkind 2010: 119-120).  

 

Zdroje energie se dělí do dvou kategorií. Najdeme tak primární a sekundární zdroje. 

Primární zdroje se dále člení na obnovitelné, které jsou šetrné k životnímu prostředí, a 

konvenční. Obnovitelnými zdroji se myslí využití biomasy a energie větrné, solární, vodní, 

geotermální a slapové. Konvenčními zdroji se označují neobnovitelné fosilní zdroje 

energie, jako je uhlí, uran, ropa a zemní plyn. Uran se využívá v jaderných elektrárnách, 

které jsou sice nejšetrnější z elektráren na fosilní zdroje, ale zároveň nejnebezpečnější 

kvůli ničivým důsledkům narušení (Gurbanov 2013). 

 

Co dnes značně omezuje dodávku ropy, je nesoulad mezi požadavky na kvalitu výrobků na 

straně spotřebitelů a schopností ropných rafinerií splnit tyto nároky. Ropné rafinerie jsou 

totiž průmyslové továrny, které mají za úkol vyčistit surovou ropu pomocí destilace a 

zpracovat ji pro další využití (The Free Dictionary.com). 

 

Celosvětově bylo zaznamenáno největší zvýšení poptávky po takzvaných středních 

ropných destilátech, jako jsou topné oleje, dieselové a letecké palivo. Navíc v Asii se 
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diesel používá nejen jako motorové palivo jako v Evropě, ale slouží i k výrobě elektřiny. 

Zvýšení cen ropy však nemusí nutně vyústit v hrozivé scénáře o krizi. Dají se vnímat i jako 

podnět investování do výzkumu a hledání alternativních zdrojů suroviny. V praxi se tak 

začaly využívat netradiční zdroje zásob, jako jsou kupříkladu kanadské ropné písky
7
, 

ložiska ve velmi hlubokých vodách či vysoce kvalitní paliva odvozená ze zemního plynu, 

která se podobají dieselu. Předpokládá se ale, že dojde k objevení nových konvenčních 

zásob, i když bude pro přístup k nim vyžadovaná jiná technologie (Yergin 2006: 74).  

 

Reakcí na zvyšující se poptávku po energetických surovinách je poohlížení se po 

energetických surovinách v nových oblastech. Mezi ně se řadí například Afrika, zejména 

západní část, díky nalezištím ropy a zemního plynu. Úskalí nových strategických 

partnerství mezi rozvojovými africkými státy disponujících ložisky nerostných surovin a 

vyspělými státy a velkými rozvojovými jako Čína je náchylnost k nestabilitě. Africké státy 

se potýkají s bezpečnostními hrozbami jako terorismus, nepřehledá situace v domácí 

politice, ozbrojené konflikty a v neposlední řadě i pirátství. Napjaté vztahy mezi 

dodavatelem a odběratelem energetických surovin či útoky na ropná zařízení mohou 

ohrozit dodávku surovin, tedy snížit energetickou bezpečnost (Yergin 2006: 70, 73). 

 

 Zajištění energetické bezpečnosti dnes nezávisí jen na diverzifikaci dodávek 

energetických surovin, ale i na dalších faktorech, jako je bezpečnostní situace 

v dodavatelské zemi a vztahy mezi státy na politické úrovni.  

2.1.1. Vymezení pojmu energetická bezpečnost 
 

Co ale vůbec obnáší pojem energetická bezpečnost? Jak již napovídá název, jedná se o 

složeninu dvou slov – energie a bezpečnost. Energie značí buď sílu nutnou pro soustavnou 

fyzickou či duševní činnost nebo energie ve smyslu výkonu, která se získá využitím 

fyzikálních a chemických zdrojů pro pohon strojů, výrobu světla a tepla (Oxford 

Dictionary). Dnes jsou hlavními zdroji energie ropa, zemní plyn, uhlí a jaderná energie. 

S rostoucí industrializací narůstá i poptávka po zdrojích energie (Gurbanov 2013). Jedná se 

o druh bezpečnosti. Existuje více pojetí definice bezpečnosti. Jedna z těch častěji 

                                                           
7
 Jde o směs písku, vody, jílu a živice. Právě živice je bez úpravy zahřátím či bez zředění příliš hustá na to, 

aby proudila ropovodem. Většina živice se nachází hlouběji než 70 metrů pod povrchem, proto se vyžaduje 

speciální technika pro těžení a následné zpracování. Ložiska se nachází ve Venezuele, Spojených státech, 

Rusku, avšak největšími zásobami disponuje kanadská provincie Alberta.  
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zmiňovaných zní, že bezpečnost znamená absenci hrozeb vůči určitým hodnotám (Baldwin 

1997: 13, Wolfers 1952: 485). S konceptem bezpečnosti se pojí tři základní otázky: Čí 

bezpečnost? Bezpečnost jakých hodnot? Které hrozby absentují? (Cherp, Jewell 2014: 415; 

Baldwin 1997: 13-16). 

 

Co se týče odpovědi na první otázku, zajišťovat se má bezpečnost referenčního objektu. 

Tedy referenční objekt je takový objekt, jehož bezpečnost se má zajistit. Může to být stát, 

skupina obyvatel, jedinec či například životní prostředí. V klasických studiích energetické 

bezpečnosti byl referenční objekt jasně určen. Byly to průmyslové státy dovážející ropu. 

Oproti 70. letům 20. století se proměnila odpověď na danou otázku a to tak, že dnes se 

klade důraz na zajištění energetické bezpečnosti pro všechny státy na různém stupni 

vývoje, které vyváží, dováží, těží či pouze používají zdroje energie (Cherp-Jewell 2004: 

417). V případě předkládané práce bude referenčním objektem stát, konkrétně Čínská 

lidová republika. K zájmům Čínské lidové republiky patří zajištění přísunu potřebných 

energetických surovin, což je ta hodnota, která nemá být ohrožena. Hrozbou je omezení či 

přerušení dodávky energetických surovin.  

 

Jako druhá se nabízí otázka o hodnotách, jejichž bezpečnost se má zajistit. Energetické 

systémy jsou propojeny s politickými, ekonomickými a společenskými prioritami. 

V klasických studiích energetické bezpečnosti bylo výchozím bodem propojení mezi 

státními hodnotami jako politická nezávislost, územní celistvost a určitým energetickým 

systémem, jehož fungování se odvíjelo od neměnnosti tohoto propojení. Pokud se 

podíváme na bezpečnost ze sektorového hlediska, rozlišujeme bezpečnost primárních 

energetických zdrojů, sektorů koncového užití či energetických zásobovacích řetězců jako 

celku (Leung 2014: 5-6). Dlouhodobě bylo hlavní zajistit zásoby ropy. V poslední době se 

energetická bezpečnost pojí i se zajištěním jiných surovin než jen ropa a je čím dál tím více 

spojována s vnitřní politickou a společenskou stabilitou (Cherp-Jewell 2014: 418). Existují 

obecné metody zajištění energetické bezpečnosti, ale státy je aplikují podle svého uvážení 

různými způsoby.  

 

Třetí pokládanou otázkou je zajištění bezpečnost vůči určitým hrozbám. Obavy o 

energetickou bezpečnost se vytvářejí na základě předchozích zkušeností s vnímáním rizik a 

narušení bezpečnosti. Tradiční studia energetické bezpečnosti vznikla jako reakce na 
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narušení existujících energetických systémů a ne na růst a změny v nich. V různých 

definicích, co obnáší energetická bezpečnost, figurují slova jako „nepřetržitý“ či 

„spolehlivý“ přísun energetických surovin, ale v poslední době se mimo příčiny přerušení 

dodávek začal klást důraz i na schopnost reagovat na narušení, tedy na zvýšení odolnosti 

energetického systému (Cherp-Jewell 2014: 418). Rozlišujeme mezi energetickými šoky, 

které trvají časově kratší dobu, ale jsou neočekávané a mohou mít drastický dopad, a mezi 

stresy, což jsou naopak dlouhodobé, postupně vyvíjející se tlaky (Leung 2014: 6).  

 

V předkládané práci ilustruji pohled na energetickou bezpečnost Mezinárodní energetické 

agentury, Organizace spojených národů a akademika Yergina. Organizaci spojených 

národů jsem vybrala z toho důvodu, že sdružuje všechny státy světa, proto i u její definice 

pojmu předpokládám, že byla pečlivě zvolená slova a naformulována tak, aby s definicí 

souhlasila většina států. Na druhou stranu Mezinárodní energetická agentura sdružuje 

pouze 29 rozvinutých zemí světa, které musely splnit přísná přijímací kritéria.  Zahrnuje 

vyspělé země světa, nicméně Čína má statut přidruženého státu (IEAb), proto se uvedu i 

definici podle Mezinárodní energetické agentury.  

 

Energetická bezpečnost, kontrola nad energetickými surovinami, zaopatření bezpečnosti na 

trasách přepravy surovin jsou témata nabývající stále většího významu v mezinárodní 

politice v souvislosti s růstem nových hráčů na světovém poli. Tím netvrdím, že by tato 

témata nehrála důležitou roli i v předchozích dekádách. Prozatím zůstává z hlediska 

zajištění energetických požadavků hlavní získat ze surovin zejména ropu a zemní plyn, 

které se následně využívají v různých odvětvích jako průmysl, doprava, vojenství.  

 

V rámci energetické bezpečnosti se státy světa rozdělují do tří skupin. Zaprvé tu jsou státy 

bohaté na přírodní zdroje, které však ve svých ekonomikách spoléhají na příjmy za 

poskytované suroviny. Dále existují spotřebitelské státy, které jsou naopak závislé na 

přísunu energetických surovin, aby pokryly energetickou poptávku. K takovým se řadí od 

90. let 20. století i Čína. Podle vztahu státu k energetickým surovinám se liší i definice 

energetické bezpečnosti, což si ukážeme za chvilku. Třetí skupinu tvoří státy se 

strategickou polohou, přes něž putují energetické suroviny, a stojí tak uprostřed mezi 

dodavateli a spotřebiteli (Gurbanov 2013).  
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Daniel Yergin, ekonom a uznávaný expert v oblasti energetické bezpečnosti, rovněž 

používá definici energetické bezpečnosti jako dostupnost dostačujících zásob za přijatelné 

ceny. Nicméně dále zmiňuje, že pohled na definici se liší podle toho, o jakého aktéra se 

jedná. Tedy energetická bezpečnost znamená něco trochu jiného pro dodavatele 

energetických surovin a naopak pro odběratele. Odběratelé nerostných surovin chápou 

energetickou bezpečnost jako dostupnost dostatečných zásob za přijatelné ceny. Kdežto 

vývozci energetických surovin (dodavatelé) se zaměřují na udržení bezpečnosti poptávky 

po vývozu (security of demand), který tvoří značnou část vládních příjmů. Různé chápání 

pojmu rovněž souvisí s konkrétní situací státu. Rozvojové země se obávají, jak by rostoucí 

ceny potřebných nerostných surovin mohly negativně ovlivnit jejich platební bilanci. 

Konkrétně Čínská lidová republika podle Yergina spatřuje svou energetickou bezpečnost 

ve schopnosti rychle se adaptovat na relativně nově vzniklou závislost na světových trzích. 

Země prošla změnou z energetické soběstačnosti na závislost na světových trzích (Yergin 

2006: 70-71).  

 

Mezinárodní energetická agentura definuje energetickou bezpečnost stejně jako Yergin 

jako nepřerušenou dosažitelnost cenově dostupných energetických zdrojů. Agentura 

rozděluje energetickou bezpečnost na dvě roviny. V té první se jedná o dlouhodobou 

energetickou bezpečnost. V praxi to znamená důraz na vhodně načasované investice do 

vytváření energetických zásob. Investice by měly jít ruku v ruce s ekonomickým rozvojem 

a ohledem na životní prostředí. Druhou rovinou je krátkodobá energetická bezpečnost. V té 

se země zaměřují na to, aby byl energetický systém schopen rychle reagovat na náhlé 

změny, které by ovlivnily rovnováhu nabídky a poptávky po energetických surovinách 

(IEA.org).  

 

Organizace spojených národů se ve své definici energetické bezpečnosti zaměřuje spíše na 

zabezpečení zásobování/nabídky (supply security). Definici formuluje jako "neustálou 

dostupnost energie v různých formách, v dostatečném množství a za rozumné ceny" 

(Energy Charter Secretariat 2015: 10). 

 

V kontextu Afriky, energetická bezpečnost pro rozvojové africké státy vyvážející 

energetické suroviny představuje dostupnost doma či externě získaných zdrojů energie za 

přijatelné ceny. Zároveň dalším důležitým faktorem je zajištění neustálé poptávky a 
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přístupu energetických komodit na světový trh za ekonomicky stabilní cenu (AFDB a: 3).  

8
Ekonomiky afrických exportérů energetických surovin hodně závisejí na cenách na 

světových trzích. 

 

Abych to shrnula, energetická bezpečnost obnáší zajištění nerostných surovin za 

přijatelnou cenu. S touto definicí v různých podobách pracují mezinárodní organizace 

sdružující řadu států s různými národními zájmy. Státy dovážející energetické suroviny si 

vykládají energetickou bezpečnost jako zajištěný přístup k nepřerušovaným zásobám 

energie za přijatelné ceny. Na druhou stranu země vyvážející energetické suroviny vidí za 

energetickou bezpečností stálý přístup na mezinárodní trh, kde mohou prodávat 

energetické suroviny.  

 

Do vnímání významu pojmu se promítají i zkušenosti obyvatel států s dodavateli surovin. 

V tomto smyslu například evropské státy usilují o diverzifikaci zdrojů zemního plynu, aby 

nebyly závislé na dovozu z Ruska z politických důvodů. Nebo berou v potaz stav životního 

prostředí a dopad na dané země, proto státy řeší, jakým způsobem budou vyrábět energii. 

Zdali postaví více nových jaderných elektráren, nebo se vrátí k tepelným elektrárnám, 

avšak zainvestují do výzkumu využití čistého uhlí šetrnějšího k životnímu prostředí. 

Podmínky států na planetě se liší, a tak kupříkladu Japonsko, které je v důsledku 

nedostatku vlastních domácích zdrojů závislé na dovozu energetických surovin, zahrnuje 

do zajištění své energetické bezpečnosti i investice do výzkumu, obchodu a diverzifikace 

zdrojů (Yergin 2006: 71).  

2.1.2. Pojetí energetické bezpečnosti Čínskou lidovou republikou 
 

Čínská lidová republika oficiálně na internetových stránkách, relevantní by byly stránky 

ministerstva obchodu, neuvádí, k jaké definici energetické bezpečnosti se přiklání. 

Akademici v souvislosti s pohledem Číny na energetickou bezpečnost pracují s tradičně 

předkládanou definicí energetické bezpečnosti, jejímž autorem je Daniel Yergin. Podle této 

definice je cílem energetické bezpečnosti zajistit dostačující spolehlivé zásoby energie za 

rozumné ceny, a přitom neohrozit hlavní národní hodnoty a cíle (Leung 2011: 1332; Yao-

                                                           
8
 African Development Bank (a). Energy Security and Regional Integration in Africa: Challenges and 

Opportunities for Economic Growth 
(https://www.afdb.org/uploads/tx_llafdbpapers/Energy_Security_and_Regional_Economic_Integration_13
77240932.pdf, 27. 3. 2018). 
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Chang 2014: 596).  

Tato definice popisuje, jak přistupují k energické bezpečnosti státy, které nejsou 

energeticky soběstačné a dovážejí suroviny. Energetická bezpečnost tak není cíl, ale 

prostředek sloužící národním hodnotám a cílům. Ústředním zájmem Komunistické strany 

Číny podporovat ekonomický růst země, ale přitom zachovat politickou a sociální stabilitu. 

Jedná se o rozlehlou zemi s velkým počtem obyvatel a rozdíly mezi regiony co do rozvoje. 

Vládnoucí komunistická strana si přirozeně chce udržet politickou legitimitu. Podle 

oficiálních vyjádření toho chce docílit tak, že bude usilovat o naplnění politických a 

nacionalistických očekávání. V praxi si pod tím lze představit zvýšení životního standardu, 

kterému bude předcházet ekonomický růst země jako celku, zachování územní celistvosti a 

zvyšování postavení země na mezinárodním poli (Leung 2011: 1332).  

 

K docílení všeho zmíněného je ale potřeba energie v podobě paliva. Energetické suroviny, 

zejména ropa a zemní plyn, jsou nezbytné pro dopravu, armádu i průmysl. Zatím není 

v dohlednu jiný adekvátní zdroj energie kromě ropy, případně zemního plynu, který by 

zcela či z velké části nahradil diesel, benzín a letecké palivo, a snížil tak závislost Číny na 

dovozu ropy. Proto bylo dlouhou dobu čínské pojetí energetické bezpečnosti zaměřeno 

téměř výhradně na zajištění dodávek ropy (Leung 2011: 1332). Z toho důvodu obstarání 

dodávek energetických surovin slouží i politickým zájmům vládnoucí strany. Léta 

energetické soběstačnosti se promítla do způsobu jednání Číny na mezinárodním poli. 

Díky investicím do infrastruktury jiného státu, který disponuje nalezišti ropy, se Čína snaží 

vlastnit a kontrolovat ropu, i když se surovina nachází mimo čínské území (Taylor 2014: 

18-19).  

 

Čínské vedení si uvědomuje, že je potřeba změnit přístup k energetické bezpečnosti. 

Bývalý čínský prezident Hu Jintao představil nové pojetí čínské energetické bezpečnosti, 

které se soustřeďuje na snížení energetické poptávky, podporuje výzkum a rozvoj pro 

vylepšení technik získávání energetických surovin a posilování mezinárodní spolupráce 

pro zvýšení zásob ropy (China-gov.cn 2006). 

 

Pro potřeby předkládané práce se budu věnovat pozici Čínské lidové republiky 

k problematice zajištění energetické bezpečnosti. V práci se podívám, jak se země 

vyrovnává s přechodem od energetické soběstačnosti k nutnosti zapojit se na světové trhy a 
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rozšířit přístup k energetickým zdrojům, pokud chce nadále ekonomicky růst.  

2.1.3. Soudobý systém energetické bezpečnosti a nástroje zajištění 

energetické bezpečnosti 
 

V první části krátce vysvětlím, co je soudobý systém energetické bezpečnosti, kdy a za 

jakých okolností vznikl, jaká je jeho platforma a jaké plní úkoly.  

 

V reakci na ropné embargo v roce 1973 vznikla současná podoba systému energetické 

bezpečnosti. Podstatou systému je zajistit koordinaci mezi státy v případě přerušení 

dodávky energetických surovin a odstrašit vývozce ropy od použití ropy jako nástroje pro 

dosažení svých cílů. Po ropné krizi se řada členských států Organizace po hospodářskou 

spolupráci a rozvoj (OECD) rozhodla zlepšit informovanost a vytvořit organizaci, díky 

které by mohly lépe zvládat výkyvy a výzvy na trhu s ropou (International Energy 

Agency.org). Ukázalo se, že je třeba vyřešit nepoměr v produkci a dodávkách ropy na 

světové trhy a současně udržovat ropné nouzové zásoby (MPO.cz). 

 

Průmyslově vyspělé státy chtěly zastavit dříve nekoordinované nadměrné, nehospodárné a 

neefektivní využití energie, zejména ropy. V té době se také dostatečně nefinancoval vývoj 

alternativních zdrojů energie. Současně bylo nezbytné vymyslet fungující systém, pomocí 

kterého by státy lépe reagovaly na vážné narušení dodávek ropy. Z toho popudu vznikla 

v listopadu 1974 nová organizace nesoucí název Mezinárodní agentura pro energii
9
 

(International Energy Agency). Agentura vznikla jako protiváha k organizaci OPEC (Liu 

2006: 15). Poskytuje platformu pro spolupráci v oblasti energetiky v oblastech jako 

zabezpečení přísunu surovin, dlouhodobé politické směřování, transparentnost informací, 

věda a výzkum a životní prostředí (International Energy Agency.org).  

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Zakládajícími státy byly Rakousko, Belgie, Kanada, Dánsko, Japonsko, Německo, Itálie, Irsko, 

Lucembursko, Nizozemsko, Norsko, Švýcarsko, Turecko, Španělsko, Švédsko, Spojené království, Spojené 

státy.  
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Dále vznikl nouzový systém pro vyrovnání se s vážným narušením dodávek surovin, které 

by poškodily světovou ekonomiku a stabilitu. Systém nemá za úkol upravovat ceny a 

komoditní cyklus (Yergin 2006: 75). Dnes se činnost organizace rozrostla o poskytování 

statistik a analýz a podporování strategií, které zvýší dostupnost, spolehlivost a energie 

v členských zemích i mimo ně (International Energy Agency.org).  

2.1.4. Prvky energetické bezpečnosti 
 

Následující podkapitola bude věnována prvkům, které dohromady tvoří energetickou 

bezpečnost. Mám za cíl přiblížit význam pojmu energetická bezpečnost prostřednictvím 

představení jednotlivých prvků energetické bezpečnosti. Po nastínění elementů oboru 

přejdu k ukázání způsobů, jakými se dá dosáhnout zvýšení energetické bezpečnosti. 

Pochopení podstaty a součástí oboru energetická bezpečnost pomůže dále v práci vysvětlit 

jednání Čínské lidové republiky ve snaze co nejvíce se zapojit do světového energetického 

trhu a zajistit si přísun energetických surovin.   

 

Soudobá studia energetické bezpečnosti zmiňují nejčastěji takzvaná 4 „A
10

“ energetické 

bezpečnosti. Písmena odkazují na dostupnost ve smyslu fyzické dostupnosti, cenová 

dostupnost, přístupnost a přijatelnost.  V jádru klasických studií energetické bezpečnosti a 

v definici od Mezinárodní agentury pro energii figurují hlavně dostupnost a to jak fyzická 

dostupnost surovin, tak ta cenová. Na druhou stranu zbylé dva prvky – přístupnost a 

přijatelnost – byly zařazeny mezi světové energetické cíle teprve kolem roku 2000 

Světovou energetickou radou
11

 (World Energy Council)
12

.  

 

Světová energetická rada vytyčila jako své energetické cíle zajištění fyzického přístupu ke 

komerční energii v rozvojových zemích a společenskou a ekologickou přijatelnost. 

Konkrétní úkoly pro naplnění těchto cílů jsou podporovat rozvoj regionálních obchodních 

politik, vytvářet jasné právní struktury, prosazovat použití obnovitelných zdrojů a využívat 

pokročilé technologie, aby se snížil dopad emisí  

                                                           
10

 V originále slova skutečně začínají písmenem „a“. Konkrétně se jedná o availability, affordability, 

accessibility, acceptability (Cherp-Jewell (2014): 416). 

 
11

 Světová energetická rada představuje nevládní komerční organizaci zaměřenou na energetiku. Jejími členy 

jsou vládní i nevládní organizace, soukromé a státní korporace, akademická obec a zainteresované subjekty 

v poli energetiky z více než 90 států světa (CEZ.cz; Worldenergy.org). 

 
12

 Cherp-Jewell (2014): 416. 
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způsobených lidskou činností na kvalitu života a stavu přírody. Cíle na sebe navazují, 

neboť pro ekonomický růst je potřeba rozvíjet technologie, přístup k nim a obchod. 

Jakmile je podpořen ekonomický růst, je možné snižovat chudobu a rozšířit přístup k 

energii (UNDP 2004: 20).  

 

Americký badatel Elkind rozvíjí prvky obsažené v tradičních definicích energetické 

bezpečnosti z jiného úhlu pohledu. Elkind hovoří o fyzické dostupnosti (availability), 

spolehlivosti (reliability) a cenové dostupnosti (affordability). Badatel rovněž vyzdvihuje 

nutnost zahrnout ekologickou udržitelnost mezi dimenze energetické bezpečnosti, aby byla 

reflektována současná situace a požadavky dnešní doby (Elkind 2010: 121).  

 

Nyní krátce rozvedu, co konkrétně si představit pod zmíněnými termíny (cenová či 

fyzická) dostupnost a spolehlivost a jakým hrozbám mohou čelit. Dostupnost odkazuje na 

disponibilitu energetickým zbožím a službami a schopnost spotřebitele zajistit si přísun 

potřebné energie. Její zajištění vyžaduje existenci energetického trhu, v rámci něhož si 

prodejci a kupující vyměňují zboží a služby na základě dohodnutých podmínek, které 

odpovídají ekonomickým, strategickým, politickým a obchodním zájmům kupujících, 

prodejců a dopravců. Co je potřeba pro vytvoření energetického trhu? Jsou to především 

fyzické zdroje, řádné právní a regulační rámce, efektivní využití technologie a kapitál. 

Možnou hrozbou je vyčerpání zásob, které lze získat hospodárně. Další hrozbu představuje 

tendence vlád prosazovat kontrolu nad přírodními zdroji na svém území a neexportovat je 

(Elkind 2010: 121-123).  

 

Rychle ekonomicky rostoucí země jako Čína a Indie potřebují energetické suroviny nejen 

pro potřeby průmyslu, ale i pro zajištění potřeb dopravního sektoru, který se na jednu 

stranu rychle rozvinul, na druhou stranu však závisí na ropných palivech. 
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Posledním ze základních pojmů pojících se s energetickou bezpečností je spolehlivost. Pod 

termínem si lze představit, do níž jsou energetické služby chráněné před narušením. 

Narušení dodávek energetických surovin a energie může nezanedbatelným způsobem 

ovlivnit každodenní život obyvatel. Energie je potřeba nejen pro průmyslovou činnost, 

nýbrž i pro zprostředkování tepla domácnostem a činnost nemocnic. Mezi hrozby, které 

mohou způsobit selhání dodávek zdrojů energie, patří kupříkladu výkyvy počasí, živelní 

pohromy, špatná údržba a nedostatečné investice do kvality a bezpečnosti zásobovacích 

tras a potrubí. Narušení nemusí být pouze technického rázu. Roli hrají i politické faktory. 

Je důležité vzít v potaz i bezpečnostní situaci na území, kde se nacházejí ložiska 

nerostných surovin. Hrozba útokem či skutečný útok na naleziště či zásobovací trasy ze 

strany vojenské či teroristické organizace negativně ovlivňuje spolehlivost dodávek. Dopad 

mívají i politické zásahy, jako jsou sankce či embargo (Elkind 2010: 122, 124).  

2.1.5. Způsoby zvýšení energetické bezpečnosti  
 

Existuje několik možností, jak zvýšit energetickou bezpečnost ve smyslu zajistit 

spolehlivost dodávky zdrojů. V první řadě je zásadní diverzifikovat zdroje dodávek 

energetických surovin a zásobovací řetězec sloužící pro zpracování, přepravu a 

distribuování energie (Liu 2006: 5; Elkind 2010: 124). Další možností je navýšit rezervní 

kapacitu energetických sítí, kam spadají potrubní vedení, výroba energie a přenosové 

soustavy, které dopravují elektrickou energii od výrobců k jejím odběratelům. Rovněž se 

vyplácí vytvořit si nouzové zásoby pro případ výpadku zásobování a snížit energetické 

nároky (Elkind 2010: 124-125).   

 

Bude následovat kapitola věnovaná energetické bezpečnosti Čínské lidové republiky, v níž 

se podíváme konkrétně, jakým vývojem země prošla s ohledem na energetické požadavky 

a způsoby jejich naplnění a také jaké kroky podniká pro zajištění energetických zásob a 

naplnění poptávky po energii.  
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3. Politika energetické bezpečnosti Čínské lidové 

republiky 
 

Čínská lidová republika se postupem času stala druhou největší ekonomikou světa. Od 

začátku reforem v roce 1978, kdy postupně došlo k přechodu z centrálně plánovaného na 

tržní hospodářství, a po vstupu do Světové obchodní organizace na počátku 21. století 

prošla země rychlým ekonomickým a sociálním vývojem. Následující kapitola bude 

věnována energetické bezpečnosti Čínské lidové republiky. Konkrétně prozkoumám vývoj 

a změny v postoji k energetickým surovinám a na institucionální rámec, jehož úkolem je 

zajistit poptávku po energetických zdrojích. 

 

 V práci zmíním stav poptávky po různých zdrojích energie, ale větší díl pozornosti budu 

věnovat ropě. V následující kapitole, která bude věnována čínské energetické bezpečnosti a 

politice v Africe, se podívám na vztahy mezi vybranými africkými zeměmi, které disponují 

velkými ložisky ropy, a Čínou. Pozornost udílím ropě, jelikož tvoří důležitou součást 

čínského energetického sektoru. Poptávka Číny po ropě na světovém trhu se zvyšuje. 

Vznikla mezera mezi rostoucí poptávkou po dodávkách ropy, která činila v roce 2016 11.5 

milionů barelů za den, a upadající domácí ropnou těžbou ropy, jež klesla na 4 miliony 

barelů za den (IEA.org)
13

. Tím se Čína stala významným dovozcem ropy na světě. 

 

Je důležité podívat se, jak přistupuje Čína k energetické bezpečnosti, jelikož díky 

vysokému postavené své ekonomiky ovlivňuje a formuje také světový energetický systém. 

Žijeme ve světě interdependence mezi státy. Vzhledem k územní rozloze Čínské lidové 

republiky, počtu obyvatel a členství v mezinárodních organizacích není působení země ve 

světě rozhodně zanedbatelné. Ekonomika a průmysl země roste, což s sebou nese také 

zvyšující se požadavky na zajištění energie. Dlouhodobě se jeví významným zdrojem 

energie právě ropa, která však patří k neobnovitelným zdrojům. V budoucnu se tak dají 

očekávat spory o přístup k nerostným surovinám (Leung 2014: 316-317). Vnímám proto 

jako důležité podívat se více do hloubky, jakým způsobem si tak velká země zajišťuje 

přísun energetických surovin a jaké má vztahy s dodavatelskými zeměmi. Jak bylo 

                                                           
13

 International Energy Agency(c). World Energy Outlook 2017: China (https://www.iea.org/weo/china/, 13. 

4. 2018). 
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ukázáno v předchozí kapitole věnované vývoji oboru energetická bezpečnost, státy 

disponující ložisky nerostných surovin mohou významně ovlivňovat jiné státy právě díky 

propojenosti mezi zeměmi.  

 

Čínská lidová republika nebývala vždy jednou z největších ekonomik světa. Pro ilustraci 

roční nárůst HDP činil v roce 1990 3.907
14

%, v roce 1995 už činil 10.949%. V roce vstupu 

do Světové obchodní organizace, tedy 2001, činil hrubý domácí produkt 8.34%, v roce 

2005 to bylo 11.396%. Nejvyšší hodnoty od roku 1990 dosáhl HDP v roce 2007 s růstem 

14.231%. V roce 2010 10.636%. V roce 2015 se růst zpomalil na 6.9% a v roce 2016, kdy 

statistika končí, činil 6.689%.  

 

Pro srovnání roční růst HDP Spojených států amerických jakožto největší ekonomiky světa 

se v letech 1990 až 2016 pohyboval mezi čtyřmi procenty s výkyvy a i zápornými 

hodnotami a podle posledního dostupného měření za rok 2016 činil 1.485%.  

Jednotlivé roky jsem vybrala, protože některé z nich s sebou nesly změny ve světové 

ekonomice v podobě krize a naopak jiné mají pomoci ukázat změnu v HDP s odstupem 

několika let. 

 

Kromě začlenění na světové trhy Číně však ekonomické reformy přinesly i řadu výzev. 

Mezi ně patří například rychlá urbanizace, zhoršené životní prostředí, demografický tlak 

vlivem stárnoucí populace a vnitřní migrace pracovní síly z vnitrozemí směrem do 

průmyslových center na východě. Mezi vrstvami obyvatel vznikla velká nerovnováha. 

Ukázalo se, že je snazší dostat se z nejnižší vrstvy do té střední než se posunout ze střední 

příjmové třídy do vysoko příjmové (The Worldbanka).  

 

Hovoří se o propojenosti ekonomického růstu a energetické spotřeby. Čína je na cestě stát 

se největším spotřebitelem ropy na světě, proto se budu dále v práci věnovat zejména ropě 

a poptávce po ní na africkém kontinentu. Aby si země zajistila stabilní ekonomický růst, 

potřebuje stabilní dodávky energetických surovin pro průmysl (Li, Song, Liu 2014: 193).  

Porozumění původu a povaze vládních institucí Čínské lidové republiky, procesům tvorby 

                                                           
14

 Údaje o ročním růstu hrubého domácího produktu jsou převzaty z oficiální statistiky Světové banky. Ta 

zpracovala hodnoty poskytnuté jednotlivými zeměmi a organizací OECD. Data jsou dostupná na 

následujícím odkazu 

(https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2016&locations=CN&start=1978).  
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politiky umožňuje pochopit priority a jednání aktérů zapojených do tvorby energetické 

politiky a bezpečnosti. 

3.1.1. Historický vývoj energetické bezpečnosti v Čínské lidové republice 

Přehled změn v oblasti energetiky v Čínské lidové republice má pomoci lépe pochopit, 

s jakými problémy se země dnes potýká a jak je řeší. 

Stejně jako v mnoha dalších státech vytvářejí i v Číně ropné zásobovací řetězce 

nepostradatelné energetické systémy. Na základě zkušeností z předchozích válek 

formuloval v 50. letech 20. století vrchní velitel ozbrojených sil čínské armády Zhu De 

spojitost mezi zásobami ropy a schopností státu se bránit před útokem. Ropa byla nezbytná 

pro pohon tanků a bojových letounů. Současně označil Mao Tse-tung ropu za důležitou pro 

rozvoj v oblacích i na pevnině, proto byl právě ropě dlouhodobě přikládán velký význam 

v politice, i když tvořila menší díl v celkových energetických zásobách (Leung 2014: 7-8).  

 

Podíl jednotlivých zdrojů primární energie na čínské zásobě energie v období 1953-2011 (graf) 

 

Graf znázorňuje podíl ropy v zásobách primární energie v období 1953-2011 na ose x. Osa y znázorňuje 

miliony tun uhelného ekvivalentu (Mtce).                   Zdroj: Leung (2014): 318. 
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Zatímco v 50. 20. století dovážela Čína ropu ze Sovětského svazu (SSSR), v roce 1960 si 

musela najít jiné zdroje. Sovětský svaz ukončil program
15

 poskytování technologické 

pomoci na rozvoj ropného průmyslu v Číně.  

 

Nebylo to však tak, že by země byla zcela závislá na dovozu ropy. SSSR poskytoval 

zejména technickou pomoc a teprve se uvažovalo o větší industrializaci země, k čemuž by 

bylo zapotřebí zvýšit produkci a přísun ropy. Na jednu stranu chtěli čínští státníci postupně 

dosáhnout industrializace a modernizace, ale na druhou stranu měli nízkou produkci a 

malou spotřebu ropy (Daoijong 2005: 39).  

 

Mao i vrchní velitel ozbrojených sil Zhu De sice označili ropu za důležitou, ale Čína 

tenkrát dovážela menší množství ropy. Zásoby ropy postačovaly pro domácí ekonomiku. 

Ropné pole Daqing na severovýchodě země poskytovalo dostatek pro drobný vývoz 

(Leung 2010: 935). Od poloviny 60. let a 70. letech 20. století tedy byla Čína energeticky 

soběstačná vlivem podmínek v mezinárodních vztazích. Dovoz surové ropy a ropných 

výrobků se rovnal téměř nule a naopak se zvýšila domácí těžba, která umožňovala i menší 

export. Také byla objevena ložiska ropy pod Východočínským a Žlutým mořem (Park-

Cohen 1975: 28).  

 

Čína se připravovala na případnou válku se Sovětským svazem a zároveň se vypořádávala 

s výpadky energií a určitou měrou závislosti na dovozu ropy ze SSSR, tedy od svého 

nového nepřítele. Více než 50% ropných výrobků pocházelo právě ze Sovětského svazu 

(Downs 2006: 43-44).  

 

 

                                                           
15

 Tomu všemu předcházel sino-sovětský rozkol v roce 1960. Ústředním tématem neshod byla ideologie, 

která měla vliv i na ekonomické vztahy. Vůdci zemí se neshodli na metodě ustanovení socialistické 

společnosti na domácí půdě a směřování společné politiky socialistického tábora vůči kapitalistickému 

protějšku. Dále se Sovětskému svazu nelíbil výběr socioekonomického modelu v Číně, který se projevil již 

dříve v Sovětském svazu jako neúčinný. Rozdílné socioekonomické modely příliš nepřispívaly vizi 

jednotného socialistického bloku. Na jednu stranu Sovětský svaz i Čína sdílely vizi komunistickou 

společnost, na jejíž podobě se obě země shodly, ale v nadefinování způsobů k dosažení cíle se názorově lišily 

(Lüthi 2008: 1-3). 
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Z této zkušenosti si čínští státníci odnesli strach ze závislosti na zahraniční ropě. To, že je 

ropa potenciálně mocný nástroj zahraniční politiky, se Čína přesvědčila i ve vztahu 

k Japonsku. Čína prodala Japonsku ropu za nižší než tržní cenu s cílem rozptýlit nadšení 

Japonska do možnosti investovat do rozvoje projektů těžby ropy a zemního plynu na Sibiři. 

Celá obava čínských státníků by se dala shrnout do myšlenky, že když se s pomocí 

japonských investic zlepší komunikační a dopravní infrastruktura na Sibiři, zvýší se 

zároveň schopnost Sovětského svazu napadnout průmyslový a rovněž strategicky 

zranitelný severovýchodní region (Downs 2006: 43-44). To, že závislost na dovozu 

nerostných surovin může přispět ke zvýšení nejistoty ohledně bezpečnosti Číny, platilo jak 

před několika dekádami, tak v dnešní době.  

 

V roce 1978 započaly pod vedením komunistického politika Siao-Pchinga ekonomické 

reformy s cílem zařadit Čínu mezi rychle rostoucí ekonomiky světa. Země se začala 

otevírat světu, postupně opustila soběstačnost a začala s liberalizací domácích 

ekonomických a administrativních systémů (Nathan-Scobell 2012: 11).  

 

Na stranickém sjezdu se vedení Komunistické strany Číny shodlo na nutnosti oprostit se od 

maoistické verze centrálně plánované ekonomiky. Nedařilo se dosáhnout dostatečného 

ekonomického růstu, který by zemi dostal před nově industrializované asijské ekonomiky 

jako Singapur, Taiwan, Japonsko a Korejská republika, natož aby se Čína dostala na 

úroveň západních států. Reformní program měl za cíl zlepšit život v komunismu, zvýšit 

roli tržního mechanismu a omezit vládní plánování a přímou kontrolu. Se změnami se 

začalo nejprve v několika lokalitách, než byly zavedeny na celonárodní úrovni. V prvních 

letech probíhalo takzvané období přizpůsobování se a cílem bylo rozšířit vývoz, překonat 

hlavní nedostatky v oblasti dopravy, komunikací, elektrické energie a zvýšit podíl na 

lehkém průmyslu oproti těžkému. Reformy se neobešly bez nových problémů jako 

zvyšování příjmových rozdílů mezi skupinami lidí. Na jedné straně část lidí bohatla, na 

druhou stranu se životní podmínky některých lidí zhoršovaly kvůli hrozbě inflace (U.S. 

Library of Congress).  

 

Kromě ekonomické prosperity usiluje Komunistická strana Číny o národní jednotu a 

společenskou a politickou stabilitu. Platí nepsaná dohoda mezi vládou a čínským lidem, 

která slibuje společenskou stabilitu na oplátku za přetrvávající zlepšování v životním 
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standardu obyvatel. Uvedené tři cíle jsou vzájemně propojené, ale udržování politické a 

ekonomické stálosti je podle Komunistické strany nejdůležitější, k čemuž se jeví 

nezbytným udržovat růst hrubého domácího produktu, zajistit dostatečný přísun 

energetických surovin a předcházet větším výpadkům elektřiny (Taneja 2009: 260). 

 

Dalším důvodem ke znepokojení Číny ve vztahu k zajištění přísunu energetických surovin 

jsou Spojené státy americké. Jakožto největší ekonomika světa a spotřebitel energetických 

zdrojů mohou mít Spojené státy zájem na oslabení Číny. Mohou toho docílit tak, že by 

blokovaly transport ropy do Číny. Dalším scénářem možného vlivu USA je uvalení 

ropných sankcí na Čínu, aby ji potrestaly za porušování lidských práv či prodej zbraní 

africkým státům (Downs 2006: 45; Taneja 2009: 259). 

 

Rychlý ekonomický růst byl doprovázen nárůstem poptávky po energetických surovinách. 

Rozšiřovala se mezera mezi zásobami energetických surovin a poptávkou po nich. Čínští 

státníci museli začít hledat způsoby, jak docílit energetické rovnováhy (Wang 2014: 144).  

Když se v roce 1993 z Číny stal čistý dovozce ropy, obavy z přerušení dodávek se ještě 

zintenzivnily. V daném období ekonomika rostla takovou rychlostí, že energetické nároky 

převýšily tehdejší domácí energetickou produkci (Wang (2014): 144). Podle neorealistů si 

státy v anarchickém mezinárodním prostředí zajišťují své přežití svépomocí a 

vyvažováním moci (Waltz 1979: 195). Jelikož není členem Mezinárodní energetické 

agentury
16

, musí si zajišťovat přísun zdrojů energie pomocí bilaterálních dohod. Čína se 

tedy poohlížela po dodatečných energetických surovinách, které by doplnily domácí 

produkci.  

 

Taktiku dosažení energetické rovnováhy tvoří tři aspekty. Zaprvé to jsou investice do 

energetického průmyslu. Vláda spolu se soukromými investory působící mimo oblast 

energetiky směřují investice do uhelného průmyslu. Stejně tak cílí investice do výroby 

elektrické energie. Ropné společnosti usilují o investice od zahraničních společností. Dále 

                                                           
16

  Členské státy IEA jsou zároveň členy Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD). Čína 

nepatří do OECD, což brání jejímu začlenění I do IEA. Členství v OECD není jedinou podmínkou. Dále 

organizace po členských státech vyžaduje snížení spotřeby ropy a úpravu legislativy, aby ropné společnosti 

na vyžádání podávaly informace. Dále zajistit schopnost přispívat svým dílem vážného celosvětového 

přerušení dodávek ropy tím, že zvýší zásoby nebo sníží spotřebu ropy. V roce 2015 aktivovala Čínská lidová 

republika status přidruženého státu. Organizace pomáhá Číně v přechodu na udržitelnější energetickou 

úspornost (IEA.org, https://www.iea.org/countries/non-membercountries/chinapeoplesrepublicof/, 

https://www.iea.org/about/faqs/membership/). 
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se v rámci změn jednalo o tržně orientovanou reformu cen energie s cílem motivovat 

energetické podniky zvýšit výrobu. Postupně se ustoupilo od plánování cen energie. Růst 

cen se týkal nejprve uhlí, ale na počátku 90. let 20. století se dotkl i ropy. Zatřetí Čína 

navýšila vládní investice do urychlení stavby energetické základny (Wang 2014: 144-145).  

 

Počty investic místní vlády, soukromých a zahraničních investorů do energetického průmyslu v roce 

1994 (tabulka) 

 

Tabulka znázorňuje počet investičních projektů v roce 1994. Z čísel vyplývá, že se nejvíce pozornosti dostalo 

průzkumu ropných vrtů a zkoumání způsobů zvýšení výroby ropy. Na základě negativních zkušeností 

s častými výpadky elektrické energie v druhé polovině 20. století se pochopitelně pozornost udílí i získávání 

elektrické energie.                Zdroj: Wang (2014): 145 

 

Lze tedy shrnout, že reformy zahájené v roce 1978 se netýkaly pouze ekonomiky, ale šly 

ruku v ruce se změnami v energetickém sektoru. Úvaha je jednoduchá. Jak už bylo 

zmíněno v kapitole dříve, Komunistická strana reformami usilovala o ekonomický růst 

země, který ale doprovází i vyšší energetické nároky. Probíhaly tedy reformy směřující 

k ekonomické liberalizaci Čínské lidové republiky, ale současně bylo nutné zvýšit 

energetickou produkci k pokrytí zvyšující se poptávky po energetických zdrojích.  

Klíčem k pozvednutí energetického průmyslu byly investice zahraničních i domácích 

společností do výzkumu nových ložisek a vylepšení energetické sítě. Dále se Čína zapojuje 

do energetiky i v zahraničí. Činí tak prostřednictvím zahraničních investic státních 

energetických podniků, zvýšení importu energetických surovin a navázání spolupráce 

s mezinárodními organizacemi, jež se ve své činnosti zabývají energetikou. Tím roste 

závislost na externích zdrojích zejména ropy (Downs 2000: 6-7). 
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3.2. Charakteristika institucionálního rámce čínské politiky 

Státy se i přes odlišnosti víceméně shodnou na tom, že je zdrojem znepokojení způsob, 

jakým lidstvo využívá a hospodaří s energetickými surovinami. Snaha zajistit si stabilní a 

nepřerušovaný přísun energetických surovin je v zájmu všech států nehledě na jejich 

charakteristiku a postavení v mezinárodním systému. Spory o přístup k surovinám, 

případně strach z jejich nedostatku, vedly v řadě států k potřebě zlepšit kvalitu správy 

energetického sektoru na národní i nadnárodní úrovni. K řádnému pochopení problematiky 

a maximalizaci možností na zlepšení fungování a stability energetického sektoru jeho 

technickým i politickým charakteristikám (Speed 2010: 2).  

 

Nejprve nastíním podobu státní struktury Čínské lidové republiky, která je spíše 

roztříštěná. To se projevuje i v průmyslu a energetice. Rozhodla jsem se také zařadit 

myšlenkové principy a hodnoty, na nichž stojí čínská společnost, abych poukázala na fakt, 

že se nastavení společnosti a hodnoty, v nichž místní lidé dlouhodobě věří, odrážejí i na 

institucionální podobě. Nelze vnímat a hodnotit institucionální rámec Čínské lidové 

republiky pouze z pohledu západních států, protože se tyto dva pohledy výrazně liší. Navíc 

hodnotového a kulturního nastavení čínské společnosti vychází i způsob jednání Čínské 

lidové republiky s ostatními zeměmi na mezinárodním poli.  

 

Aby mohla spolupráce mezi státy v oblasti energetiky správně fungovat a zúčastněné 

strany z ní těžily, je nezbytné porozumět institucionálnímu rámci energetické politiky a 

identifikovat klíčové aktéry ovlivňující sektor. Stejně tak k pochopení působení Čínské 

lidové republiky v Africe, konkrétně v Libyi a Súdánu a Jižním Súdánu, je vhodné 

představit nejprve instituce a aktéry zapojené do tvorby čínské energetické politiky. 

 

Dlouhodobě většina akademiků vysvětlovala energetickou bezpečnost Číny jako 

bezpečnost dovozu ropy. I když dovoz ropy tvoří pouze jednu část čínské energetické 

bezpečnosti, energeticko-bezpečnostní politika země se převážně soustřeďuje na 

problematiku dodávek ropy. Ropa stojí v popředí zájmů čínských státníků, i když se země 

potýká s dalšími problémy spojenými s životním prostředím a přerušovanými dodávkami 

elektřiny. Akademici nejčastěji vysvětlují toto soustředění téměř výhradně na ropu za 

pomocí modelu takzvaného fragmentovaného autoritarianismu. Podle tohoto modelu jsou 

politické volby výsledkem jednání mezi byrokratickými zájmy spíše, než by byly založeny 
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na racionálním pragmatismu či vyplynuly z demokratických procesů (Leung 2014: 317).  

 

 S pojmem „fragmentovaný autoritarianismus“ přišli Kenneth Oberthal a Michel 

Oksenberg, když ve své knize Policy Making in China: Leaders, Structures and 

Processes
17

 vysvětlovali, jak jsou byrokratická struktura státu, politické procesy a jejich 

výsledky vzájemně propojeny v současné Číně. Čínská státní struktura je fragmentovaná, 

segmentovaná a stratifikovaná, což podporuje systém vyjednávání, smlouvání a hledání 

konsensu mezi složkami byrokratického aparátu, kterých se dané téma týká. Politický 

proces se tak jeví jako rozštěpený a zdlouhavý (Lieberthal-Oksenberg 1990: 3).  

 

Opakované akce jednotlivých aktérů, hlavně ekonomických, mohou měnit podobou 

institucí. Tím pádem formální instituce a instituce spravované jednotlivci jsou ovlivňovány 

a formovány jednáním aktérů nebo institucemi vyšší úrovně. Vliv nových myšlenek a 

nápadů nebo selhání starého paradigmatu pohánějí změnu (Andrews-Speed 2010: 10).  

 

V případě Čínské lidové republiky nenaplnění očekávání vkládaných do starého 

převládajícího paradigmatu projevil na konci 70. let 20. století. V předchozí kapitole 

věnované historickému vývoji čínské energetické bezpečnosti jsem uvedla, že se 

Komunistická strana Číny shodla, že je načase upustit od striktního dodržování 

maoistického pojetí centrálně řízeného hospodářství. Naskytla se příležitost více 

implementovat tržní mechanismy, a zvýšit tak šance na ekonomický růst. Změny se 

projevily v ekonomice, životním standardu obyvatel i v průmyslu. Dopad změn byl 

v některých oblastech pozitivnější a v jiných naopak negativní.  

 

Dále jsou to kultura a historie, jež mají vliv na státy. Čína se vyprofilovala z agrární na 

průmyslovou zemi. Pro zemědělské státy bývá charakteristická vyšší míra kontroly 

z ústředí a neochota zřizovat alternativní mocenská centra. Jelikož tedy neexistovala další 

centra moci a pevně se neukotvila občanská společnost, která by se podílela na politice, 

byla ideologie využita jako tmel k budování a udržení morálky a řádu mezi obyvateli. 

Vlivem tohoto historického nastavení společnosti obyvatelé Číny považují vysoce 

hierarchickou společnost a podřízení se centrální autoritě za přirozené (Andews-Speed 
                                                           
17

 Lieberthal, Kenneth – Oksenberg, Michel (1990). Policy Making in China: Leaders, Structures and 

Processes (Princeton University Press: Princeton, New Jersey). 
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2010: 15). Nezažili jiný model fungování státu. Jak později ukážu, toto nastavení je patrné 

i ve struktuře aktérů a institucí participujících na čínské energetické politice a bezpečnosti.   

Aplikuje se takzvaný top-down způsob organizace společenského a politického života. 

Řídí se podle konceptu tianxia, což v překladu znamená "všichni lidé" či "světová 

instituce". Základní myšlenkou skrývající se pod tímto konceptem je, že sjednocený svět 

povede k míru a harmonii. Číňané kritizují vestfálský řád, protože přináší soubor vedle 

sebe stojících států s rozdílnými národními zájmy, které vedou ke sporům. Důraz se klade 

na rodinu a kolektiv než na jedince a jeho postoje. Zatímco západní státy vidí politický 

život jako rovinu jednotlivců, poté rovni společenství a nakonec stojí národní stát, Čína 

staví nejvýše koncept Tianxia (tedy světový řád), pak jde teprve stát a rodina (Callahan 

2008: 749-750).  

 

Už v 19. století při setkávání se s evropskými státy činilo Číňanům potíže zvyknout si na 

evropskou organizaci systému s více státy, které jsou rovnostářské a namísto ideologie jsou 

založeny na smluvních vztazích. Ideologie napomáhá čínským vůdcům vysvětlit 

společnosti, proč vláda podniká zrovna dané kroky vůči mezinárodní politice. Vláda 

ospravedlňuje konkrétní politická rozhodnutí jako kroky k naplnění základních státních 

zájmů, jimiž jsou státní suverenita, národní bezpečnost, územní celistvost, sjednocení státu, 

politický systém Čínské lidové republiky, stabilita společnosti, udržitelný společenský a 

ekonomický rozvoj. (Nathan-Scobell 2012: 46-47). 

3.2.1. Principy mírumilovné koexistence 
 

Čínská lidová republika se téměř 70 let řídí takzvanými principy mírové koexistence. 

Principy byly původně naformulovány v 50. letech 20. století na počátku studené války 

s cílem posílit vztahy s neutrálními státy, které se nepřidaly k žádnému z bloků v rámci 

bipolárního rozložení světa. Ostatně po celou dobu trvání bipolární konfrontace se Čína 

nepřipojila k znesvářeným blokům a ani se nesnažila o založení alternativního mocenského 

bloku. Naopak usilovala o multipolaritu (Nathan-Scobell 2012: 48; Jianing 2010). Země 

stála samostatně, ale navazovala styky s oběma supervelmocemi a dalšími státy, nicméně 

tyto interakce nevyústily ve členství v jednom z bloků.  

 

 

 



41 

 

Co si konkrétně představit pod principy mírové koexistence? Zaprvé mezi ně patří 

vzájemný respekt pro suverenitu a územní celistvost, dále vzájemná neagrese, 

nezasahování do vnitřních záležitostí druhého státu, rovnost a vzájemná prospěšnost. Jak 

už vyplývá ze zastřešujícího názvu souboru principů, tím pátým se jeví mírové soužití. 

Čínská lidová republika považuje tyto zásady za základy politiky a předpoklad pro 

světovou a regionální bezpečnost (Jianing 2010, People.com.cn
18

).  

 

Čína zakládá na těchto zásadách vztahy a spolupráci s dalšími státy už víc než půl století. 

Z pohledu (neo)realismu sloužily ujištění Číny vůči sousedícím státům, že nebude usilovat 

o nastolení hegemonie, i když ekonomicky poroste a vojensky posílí, a také jako pojistka 

proti případnému spojení sousedních zemí proti Číně. To, že se země skutečně řídí 

proklamovanými zásadami je zřetelné na jejím oficiálním stanovisku ke způsobu řešení 

konfliktů a sporů ve světě, ke kterým musí jako stálý člen Rady bezpečnosti OSN 

zaujmout nějaký postoj. Podle čínských představitelů by se měly spory jiných zemí řešit 

mírovou cestou, zejména pak vyjednáváním. Při hlasování o případné intervenci do 

vnitrostátních záležitostí jiného státu se Čína kolikrát buď zdržela hlasování, nebo volila 

pro zdržení se hlasování u rezolucí uvalujících sankce či schvalujících ozbrojené 

intervence. Zásahy do záležitostí jiných států vnímá jako rozšíření americké moci (Nathan-

Scobell 2012: 49).  

3.2.2. Roztříštěné institucionální prostředí 
 

Institucionální prostředí se sestává z formálních státních institucí, pod čímž si lze 

představit vládní organizace, politické strany, právní systém. Při zkoumání čínské 

institucionální struktury vyplyne určitá dichotomie. Na jednu stranu existuje jedna ústřední 

vláda a jednotný systém vlády a správy státu, ale na druhou stranu se najdou 

fragmentované a chaotické prvky institucionálního prostředí, nad kterými nemá vláda 

velkou kontrolu. Vláda se sice snaží o zvýšení role práva v ekonomice a společnosti, ale 

zákonnost je nadále podřízena správním nařízením (Andrews-Speed 2012: 22). Proto 

autoři Oberthal
19

 a Oksenberg používají termín fragmentovaný autoritarianismus, avšak 

                                                           
18

www.people.com.cn.  Five Principles of Peaceful Coexistence 

(http://en.people.cn/92824/92845/92870/6441502.html, 10. 4. 2018).  
19

 Lieberthal, Kenneth – Oksenberg, Michel (1990). Policy Making in China: Leaders, Structures and 

Processes (Princeton University Press: Princeton, New Jersey). 
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najdeme i další označení jako dvojí rozvojový stát
20

 (dual development state) či 

polymorfní
21

 stát (polymorphous state). Dvojí stát kvůli dvojí struktuře na ústřední a 

lokální úrovni. Byla přijata řada zákonů pro vytvoření a spravování trhu a pro dohled nad 

vládou a soudní mocí. Sice už do určité míry po desetiletích reforem dochází 

k decentralizaci moci na místní úroveň, ale lokální vůdci stále potřebují mandát od 

centrální vlády (Xia 2000: 6-7).  

 

Jude Howell pracuje s pojmem polymorfní stát, čímž označuje, že se v čínské historii 

objevily různé formy a chování napříč časem a prostorem. Nepovažuje Čínu za rozvojový 

stát, které se vyznačují autoritářskou formou vlády, utlačováním občanské společnosti a 

nerespektováním občanských a politických lidských práv. Ekonomické reformy a zapojení 

na světové trhy způsobily rivalitu mezi místními ekonomickými aktéry o přístup na trhy, 

ke zdrojům a zahraničním investicím. Celkově to znesnadňuje snahy o rozvoj země. 

Reformy totiž přinesly na jednu stranu ekonomický růst, avšak přispěly k prohloubení 

vykořisťovatelských pracovních podmínek, poškozování životního prostředí a rostoucím 

nerovnostem. Zároveň to podrývá snahy o větší společenskou a ekonomickou transformaci. 

Čína stojí na pomezí rozvojových a predátorských států, jak je Howell nazývá. Vykazuje 

prvky efektivity a současně v jiných oblastech neefektivity, kontroly a zároveň chaosu. 

Není to ani vyloženě rozvojový, ani neoliberální stát. Vyznačuje se fragmentací. Existuje 

několik center moci, kdy tedy kromě centrální vlády nalezneme i vlády provinční. Úrovně 

vlády mezi sebou ekonomicky soupeří ve smyslu, že namísto případné spolupráce v nějaké 

oblasti se každá instituce snaží svépomocí o co největší prosperitu. Ústřední vláda nemá 

plně kontrolu nad nižšími úrovněmi vlády a průmyslu. (Howell 2006: 274-275; Andrews-

Speed 2010: 24).  

 

3.2.3. Hlavní politická struktura Čínské lidové republiky 
 

Hlavní politická struktura Čínské lidové republiky se skládá ze dvou institucí, které jsou 

vzájemně propojené. Jednou z institucí je Komunistická strana Číny (Chinese Communist 

Party – CCP), kterou vede Politbyro a Stálý výbor Všečínského shromáždění lidových 

zástupců (Standing Committee of the National People’s Congress). Zadruhé se jedná o 

                                                           
20

 Xia (2000): 214-218. 
21

 Howell, Jude (2006): 275. 
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vládu. Tu řídí Státní rada (State Council), v jejímž čele stojí předseda vlády. Komunistická 

strana a vláda jsou propojeny. Zástupci strany zastávají posty ve vládních agenturách. 

Formálně je generální tajemník předsedou Komunistické strany, ale dohled nad stranou 

kolektivně vykonává Stálý výbor. Nejvyšší orgán státní moci se nazývá Národní lidový 

kongres a zastává funkci parlamentu (Lawrence 2013: 2-16; Dumbaugh-Martin 2009: 1-2). 

Dále se ale úkoly orgánů prolínají. Například dohled nad armádou a její řízení vykonává 

Ústřední vojenská komise (Central Military Commission). Jak je patrné z grafu 

zobrazujícího hlavní politické instituce, jedna komise existuje v rámci vlády a další v rámci 

strany. Sice je vládní komise považovaná za velící orgán v záležitostech vojska a obrany, 

ve skutečnosti stranická ústřední komise vykonává kontrolu nad armádou. Navíc členové 

vládní komise bývají většinou zároveň členové strany (Dumbaugh-Martin 2009: 1-2). 

V oblasti armády stejně jako v energetice nebývá na první pohled snadné určit, kdo má 

skutečně moc a rozhoduje v dané oblasti.  

 

Hlavní politické instituce v Číně včetně vztahů mezi nimi (graf) 

   Zdroj: The Economist
22 

Centrální vláda propůjčuje moc ministerstvům, vládním agenturám a provinčním vládám. 

Teoreticky je Čína unitární stát, ale v praxi došlo v posledních třech dekádách k delegování 

pravomoci tvořit zákony na nižší správní jednotky, tedy na provincie. Institucionální 

systém může připomínat až de facto federalismus (Andews-Speed 210: 23). Správní a 

politická kapacita je nižší zejména na nižších úrovních v chudších regionech důsledkem 

decentralizace, kdy je moc rozprostřena mezi řadu územních a socioekonomických aktérů. 

V rámci regionů a vůči dalším státům dochází k rivalitě. Přechodu k neoliberálnímu státu 
                                                           
22

  The Economist (2012). Vertical meets horizontal: Who really holds the power in China? 

(https://www.economist.com/news/china/21567427-who-really-holds-power-china-vertical-meets-horizontal, 

12. 4. 2018).  
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brání neochota Komunistické strany Číny liberalizovat politický systém (Howell 2006: 

274-275 291-292). 

 

Navrch k tomu ještě institucionálnímu systému schází formální definice pravomocí a 

rozsahu kompetencí jednotlivých vládních institucí, jasné přehledy o postupech a 

procedurách a přesné směrnice, které by upravovaly vztahy mezi institucemi. Instituce jsou 

vysoce personalizovány a jejich výkon, ostatně jako i vztahy mezi institucemi, závisí na 

charakteru, moci a konexích ředitele. Neformální sítě nabývají na významu. Dalším 

typickým znakem čínských organizací je jejich hierarchické uspořádání. Jednotlivci a 

jednotlivci mají určitou hodnost, která určuje možnosti politického vyjednávání. Ta 

probíhají pouze mezi institucemi a jednotlivci stejné hodnosti (Andrews-Speed 2010: 23; 

Shirk 1993: 93).  

3.2.4. Vliv Komunistické strany Číny na instituce na lokální úrovni 
 

Nastínila jsem, že je institucionální systém v Čínské lidové republice všeobecně 

fragmentovaný, což má vliv i v oblasti energetiky, jak ukážu později. Taková roztříštěnost 

by mohla oslabit kdejakou vládu nebýt určitých sjednocujících prvků. Pro Čínu je tím 

tmelem Komunistická strana, která zemi řídí. Formálně sice existují menší politické strany, 

ale jejich vznik schvaluje Komunistická strana a strany víceméně nemají velkou moc. 

Netoleruje se existence nezávisle založených a organizovaných stran (Dumbaugh-Martin 

2009: 1). 

 

 Na lokální úrovni ustupují centrální úřady a zásadním způsobem nebrání vzniku 

neformálních institucí. Například vznik ekonomických institucí na úrovni podnik není 

ošetřen primárně v ústavě země. Lze tedy říci, že čínská centrální vláda nemá monopol na 

budování institucí. Místní straníci komunistické strany zastávají důležitou roli ve 

vyjednávání mezi centrálními a lokálními institucemi a mezi širšími společenskými zájmy 

a těmi lokálními ekonomickými. Každopádně komunistická strana má možnost aktivně se 

podílet na tvorbě místní politiky právě díky tomu, že i na lokální úrovni jsou majitelé 

podniků a vládní činitelé současně členy strany (Krug-Hendrischke 2008: 21). Na první 

pohled se tedy zdá, že centrální vláda zásadním způsobem neovlivňuje organizace na nižší 

lokální úrovni. Při hlubším zkoumání se však ukazuje, že je to Komunistická strana Číny, 

kdo má kontrolu nad aktivitami řady institucí na nižší úrovni. 
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Komunistická strana ale není jediný prvek systému, který by měl na starosti rozhodování o 

politice. Bezpochyby má důležité slovo, ale o přijímání politik na základě konsensu 

rozhodují i další subjekty. Jednání probíhají na vertikální a horizontální úrovni. Na té 

horizontální mezi sebou jednají ministerstva, vládní agentury a státní podniky. Na 

vertikální zase jiné úrovně vlády. Od vůdců jednotlivých institucí se očekává, že budou při 

vyjednávání usilovně prosazovat zájmy svých institucí, které zastupují, čímž se podporuje 

soutěživost mezi útvary a znesnadňuje se výměna informací, protože si je instituce pečlivě 

chrání (Andrews-Speed 2010: 27). 

 

Vlivem ekonomických reforem došlo ke změnám i v rámci Komunistické strany Číny a 

členové strany jsou ochotnější přijmout mezi sebe i obchodníky ze soukromého sektoru. 

Tím se proměnila členská základna. Dříve tvořili stranu hlavně proletářští dělníci a rolníci. 

Ale s proměnou ekonomiky, kdy se zvýšil podíl terciální sféry na tvorbě HDP a naopak 

snížil podíl primární sféry, musela i strana držet krok se změnami, aby si zajistila své 

přežití (Shambaugh 2008: 34-35). Každopádně spojujícím elementem v zemi je tedy spíše 

strana než politická ideologie jako taková. Komunistická strana díky svému rozsáhlému 

členství kontroluje důležitá odvětví včetně energetiky. 

 

3.3. Čínský energetický sektor 

Předchozí podkapitola byla věnována charakteristikám čínského institucionálního systému. 

Cílem bylo poukázat na spletitost systému a demonstrovat, jak velký vliv má 

Komunistická strana Číny na politiku. Po představení specifické podoby institucionálních 

vztahů v této části práce mohu identifikovat hlavní faktory, jež mají vliv na jednání 

v energetickém průmyslu a pohání či naopak znesnadňují změny v daném sektoru. 

 

V 90. letech 20. století uznala čínská vláda, že se dají doporučení Světové banky  

liberalizovat ekonomiku využít i v energetickém sektoru. Tehdejší premiér Zhu Rongji 

podporoval představení ekonomických změn v zemi. Jeho záměrem bylo dostat Čínu mezi 

světové špičky a uvědomoval si, že k tomu je potřeba restrukturalizace ekonomiky a 

energetického sektoru, aby země disponovala dostatečnými energetickými zdroji pro 

zajištění ekonomického růstu (Fewsmith 2001: 574).  
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Zhu Rongji navrhl snížit míru státních zásahů a zavedení tržních sil do energetiky. V tu 

chvíli se ale projevil vliv vlády. Centrální vláda sice umožnila vznik lokálních vlád 

nezbytných vzhledem k rozlehlosti země a počtu obyvatel, ale všechny tyto stupně vlády si 

udržují vlastnictví a kontrolu nad energetickým průmyslem. Přestože Čína svolila k tržně-

orientovaným ekonomickým reformám, které se projevily i v oblasti průmyslu a 

energetiky, její přístup byl gradualistický. Nezanevřelo se zcela na původní model 

centrálního plánování (Cunningham 2015: 3; Taneja 2009: 263).  

 

To je ukázka střetu nových nápadů s lpěním na starém nastavení systému. Vláda, která 

díky složení členů zároveň propojena s Komunistickou stranou Číny, drží v rukou možnost 

ovlivňovat důležité sektory. Z toho důvodu jsem se věnovala v předchozích podkapitolách 

i hlavní politické struktuře Čínské lidové republiky, protože má nezanedbatelný vliv 

v energetickém sektoru. Pro pochopení rozhodovacích procesů a vlivů v energetickém 

sektoru bylo třeba prozkoumat konkrétní podobu politických institucí v zemi. 

 

V současnosti nemá Čína jednu mocnou agenturu, například ministerstvo energetiky, která 

by měla na starosti dohled nad ropným a plynárenským průmyslem a dalo se na instituci 

obracet s dotazy, návrhy a žádostmi. V letech 1988 až 1993 sice fungovalo ministerstvo 

energetiky, ale ukázalo se jako neefektivní. Vzniklo tenkrát převzetím činnosti ministerstev 

ropného průmyslu, uhelného a jaderného průmyslu a odpovědnosti za sekci elektrické 

energie od ministerstva vodní a elektrické energie (Arruda-Li 2003: 15; Zhang 2004: 72).  

 

Namísto jednoho útvaru řídí energetický průmysl v Číně několik agentur. Jsou jimi 

Národní rozvojová a reformní komise (National Development and Reform Commission - 

NDRC). Pod ní od roku 2003 spadá Energetický úřad (Energy Bureau) propojit napříč 

odděleními vše, co se týká energetiky. Od roku 2008 se úřad přejmenoval na Národní 

energetickou správu (National Energy Administration). Dále se do tvorby energetické 

politiky zapojují ministerstvo obchodu, Rada pro kontrolu a správu státního majetku (State 

Asset Supervisory and Administration Commission) spadající pod Státní radu, a Státní úřad 

pro ochranu životního prostředí (State Asset Supervisory and Administration Commission) 

(Taneja 2009: 264).  
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Národní energetická správa v sobě slučuje několik energetických úřadů z Národní 

rozvojové a reformní komise. Do jejího poměrně širokého mandátu spadá navrhování 

energetických plánů, vyjednávání s mezinárodními energetickými agenturami a 

schvalování zahraničních investic do energetiky. Za tvorbu energetických strategií a 

legislativ zodpovídala Národní vedoucí skupina pro energetiku (National Energy Leading 

Group), jež patřila pod Státní radu a premiéra státu, ale v roce 2010 ji nahradila Národní 

komise pro energetiku (National Energy Commission). Jejím hlavním úkolem je 

vypracovávat národní strategie pro rozvoj energetiky a zaobírat se záležitostmi energetické 

bezpečnosti a rozvoje. Všední práci komise má na starosti Národní energetická správa 

(Zhao 2012: 71).   

 

Na počátku roku 2018 se objevily zprávy o tom, že vláda na popud vysoce postavených 

členů komunistické strany nové ministerstvo pro energetiku, aby konsolidovala úřední moc 

nad polem energetiky pod jednu instituci. Nové ministerstvo by zároveň mělo spravovat i 

získávání elektrické energie, ropy a zemního plynu. Nové ministerstvo by zcela nahradilo 

Národní energetickou správu (National Energy Administration), která nemá stejný status 

jako další ministerstva. Záměrem prezidenta Si Ťin-pchinga je podpořit ochranu životního 

prostředí, jehož kvalita se v Číně zhoršila, k čemuž mají napomoci strukturální reformy 

včetně vzniku nového ministerstva (Latham-Watkins 2018).  

 

3.3.1. Instituce zapojené do ropného průmyslu 
 

Do roku 1988 existovalo ministerstvo pro ropu (Ministry of Petroleum), než vzniklo na 

několik let ministerstvo energetiky. Majetek ministerstva pro ropu byl převeden na dvě 

nově vzniklé společnosti, jimiž jsou Čínská státní ropná společnost (China National 

Petroleum Corporation – CNPC) a Čínská státní petrochemická společnost (China 

National Petrochemical Corporation – Sinopec). Skupinu ropných společností (National 

Oil Companies – NOCs) doplňuje Čínská státní energetická společnost (China National 

Offshore Oil Corporation – CNOOC), která má nižší status obecného úřadu, kdežto první 

dvě korporace stojí na úrovni ministerstva. Tyto společnosti mají na starosti získávání a 

kontrolu způsobů nakládání s ropou a zemním plynem (Zhao 2012: 62). Dominují 

ropnému průmyslu. Pro Komunistickou stranu Číny a vládu někdy složité řádně dohlížet 

na činnost firem a hnát je k zodpovědnosti za svou činnost. Jejich vedení je členy 
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Komunistické strany Číny. Zároveň společnosti reagují na požadavky centrální vlády 

v oblasti energetické bezpečnosti, ale současně jsou odpovědny dalším akcionářům, 

protože jsou ropné společnosti zapsané na čínských a zahraničních burzách (Taneja 2009: 

264). 

 

Instituce zapojené do energetického průmyslu v Číně (graf) 

 

Zdroj: Leung (2014): 12. 

 

Ze struktury vyplývá, že prozatím nenajdeme v Číně jeden útvar, který by měl na starosti 

energetiku. Jak bylo zmíněno v předchozím úseku práce, institucionální systém Čínské 

lidové republiky je při bližším prozkoumání roztříštěný a o stejnou tematickou oblast se 

stará řada agentur. Nicméně v poslední dekádě se úsilí čínského vedení o posílení 

rozhodování o tvorbě energetické politiky a koordinace napříč ministerstvy odrazilo na 

institucionálních reformách. Ty odrážejí potřebu posílit rozhodování a v oblasti energetiky. 

Tendence se projevuje zakládáním a rušením útvarů, než v budoucnu snad vznikne jeden, 

například zmíněné ministerstvo pro energetiku, které by sjednotilo energetickou politiku. 
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3.4. Současná energetická poptávka v Číně 

Energetika se dostává do popředí ve vládní agendě zejména v případě, že je ohrožena 

stabilita dodávek energetických surovin. Hovoří se o spojitosti mezi ekonomickým růstem 

a energetickou spotřebou, což je znát na případě Číny. Aby si země zajistila stabilní 

ekonomický růst, potřebuje stabilní dodávky energetických surovin pro průmysl (Li, Song, 

Liu 2014: 193).  

 

Od roku 2000 prudce narostla energetická spotřeba Číny. V tabulce je znázorněno, že se 

energetická spotřeba zvýšila ze 131 milionů tun ropného ekvivalentu v roce 1965 na 3 014 

milionů tun ropného ekvivalentu v roce 2015 (Dong-Sun-Li-Jiang 2017: 215). Spotřeba 

primární energie narostla 23x. V Číně se do primární energie zahrnuje uhlí, ropa, zemní 

plyn, jaderná energie a obnovitelné zdroje. 

 

Proměna energetické spotřeby v období 1965 až 2015 (graf) 

 

Zdroj: Dong-Sun-Li-Jiang 2017: 215 

 

Co se v energetickém sektoru nemění, je rozsah, charakteristika a geografické rozložení 

zdrojů primární energie. Čína oplývá zásobami uhlí, avšak zásoby ropy a zemního plynu 

jsou již skromnější a nacházejí se především na severu země, kdežto ekonomická centra 

leží na jihu a východě. Sice se vláda snaží podpořit rozvoj ekonomických aktivit na západ 

a sever země a více využívat obnovitelných zdrojů energie, v dohledné budoucnosti se 

bude Čína stále spoléhat na uhlí (Dong-Sun-Li-Jiang 2017: 215-216).  
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Energetický mix Čínské lidové republiky za rok 2015 (graf) 

  Zdroj: Nextbigfuture.com
23

 

Z grafu lze vyčíst, že fosilní zdroje tvoří téměř 90% zdrojů energie, proto se krátce 

podívám na současnou energetickou poptávku právě po ropě, uhlí a zemnímu plynu. 

3.4.1. Ropa 
 

Ropa sice tvoří zhruba pětinu spotřeby primární energie v Číně, ale je to strategicky 

významná surovina pro průmysl a dopravu. V dopravě se zvyšuje zejména využití 

osobních automobilů a letecké přepravy, čímž se zvyšuje poptávka po pohonných 

hmotách. Prozatím se nenabízí jiný adekvátní zdroj energie kromě ropy, případně zemního 

plynu, který by zcela či z velké části nahradil diesel, benzín a letecké palivo, a snížil tak 

závislost Číny na dovozu ropy. Proto bylo dlouhou dobu čínské pojetí energetické 

bezpečnosti zaměřeno téměř výhradně na zajištění dodávek ropy (Leung 2011: 1332).  

 

Čína disponuje vlastními zásobami ropy, které dlouhou dobu pocházely především ze tří 

hlavních těžebních zón na severu a severovýchodě země. Jsou jimi Daqing, Liaohe a 

Shengli. Ovšem zásoby se ztenčují a pochopitelně nestačí pro naplnění poptávky. Dané 

zásoby však tvoří pouhá 2% světových zásob ropy, což nestačí pokrýt spotřebu ropy, 

kterou má Čínská lidová republika (Dong-Sun-Li-Jiang 2017: 216). 

 

Ropná pole v západní provincii Xinjiang a pobřeží Východočínského moře by sice mohla 

trochu přispět k naplnění poptávky, ale ložiska ropy jsou v daných místech uložena 

hlouběji a vzhledem ke geologické struktuře je technologicky náročnější a finančně 
                                                           
23

  Nextbigfuture.com China 2020 and 2030 energy plans (https://www.nextbigfuture.com/2017/04/china-
2020-and-2030-enegy-plans.html, 22. 4. 2018). 



51 

 

nákladnější se k nim dostat. Čína se poohlíží po ložiscích ropy v zahraničí. Státním ropným 

společnostem byly pověřeny skoupit práva na průzkum, pronájem a činnost na ropných 

polích v jiných státech (Troush 1999). V posledních letech se díky vylepšeným 

technologiím a větším investicím do výzkumu zvýšila těžba ropy a zemního plynu 

v regionu Xinjiang a objevují se zprávy o nálezech velkých ložisek ropy v oblasti (U.S. 

Energy Information Administration 2015: 8). 

 

Poměr těžby a spotřeby ropy v Číně v období 1980 – 2013 (graf) 

 

Zdroj: Index Mundi
24

 via United States Energy Information Administration 

Graf znázorňuje, jak se měnil poměr těžby a spotřeby ropy v Číně. Od roku 1993 již spotřeba převyšuje 

domácí produkci, takže se Čína musela poohlédnout po nových zdrojích ropy.  

 

V roce 2015 činila spotřeba ropy v Číně 561.8 
25

metrických tun. Hong Kong byl započten 

zvlášť. V roce 2014 vytěžila Čína ve svých provinciích 220 metrických tun ropy. Ve 

statistice od China Energy Group sice nebyl dostupný údaj pro rok 2015, ale čísla budou 

víceméně obdobná. V roce 2015 dovezla Čína celkem 335 metrických tun ropy. Nejvíce 

dovezla ze Saudské Arábie, pak z Ruska, Angoly, Iráku, Ománu, Íránu, Venezuely a 

Kuvajtu. Mezi dodavatele ropy patří i Súdán a Libye, které pokrývají 1-2% celkového 

dovozu. Z grafů vyplývá, že téměř 60% poptávky po ropě v Čínské lidové republice 

zajišťuje import ze zahraničí. To jen znovu dokazuje, že časy, kdy byla Čína energeticky 

víceméně soběstačná, jsou pryč a země si musí zajistit stabilní dodávky ropy v rámci své 

energetické bezpečnosti. 

                                                           
24

 Index Mundi (a). China Crude Oil Production and Consumption by Year 

(https://www.indexmundi.com/energy/?country=cn, 4. 4. 2018). 
25

 Statista.com. Oil consumption in China from 2005 to 2016 (in milion metric tons) 

(https://www.statista.com/statistics/264355/chinese-oil-consumption/, 16. 4. 2018).  
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Dovoz surové ropy do Číny za rok 2015          Těžba surové ropy v Číně za rok 2014 

  

Zdroj: China Energy Book (2016): 8. 

3.4.2. Uhlí 
 

Vzhledem k hojnému rozprostření zásob na území Číny patří uhlí k hlavním zdrojům 

energie v zemi. Už od založení Čínské lidové republiky se energie získávala především ze 

zpracování uhlí (Govindaraju-Tang 2013: 310-311). Čína tak ze všech států na světě 

nejvíce těží a zároveň spotřebovává uhlí. Dominuje energie vyrobená v tepelných 

elektrárnách. Zároveň se až polovina množství spotřebovaného uhlí v Číně použije na 

provoz daných elektráren (Zhang 2016: 188). 

 

 

Těžba uhlí v Číně v období 1980 až 2015 (tabulka) 

Zdroj: Bai a kol. 2018: 536. 

 Na konci 90. let 20. století došlo k reorganizaci a uzavření menších dolů kvůli slabší 

ekonomické situaci, a tak na několik let poklesla těžba uhlí. Po roce 2001 se ekonomická 

situace zlepšila a s tím se zvýšila i těžba. S ekonomickým růstem se zvyšuje i energetická 
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spotřeba. Čína se v roce 2016 podílela až 49% na světové spotřebě uhlí (China Energy 

Group 2016:5). Avšak spalování uhlí s sebou nese negativní dopad na stav životního 

prostředí. Zatímco v roce 1990 činil podíl čínské energetické spotřeby a emisí CO2 na 

celkové energetické spotřebě ve světě 10%, v roce 2008 se spotřeba a emise ze spalování 

uhlí vyšplhaly na 28%. V období 1990 – 2015 narostla v Číně tvorba emisí z výroby 

elektřiny a tepla o 565.8% a emise z výrobního průmyslu o 270.5%. Jen pro srovnání 

uvedu, že k zvýšení koncentrace emisí CO2 přispívá i doprava, kde se sice než uhlí využívá 

ropa, ale v dané oblasti došlo ke zvýšení emisí o 945.7% (IEA 2017: 81). 

 

Sice je Čína závislá na získávání energie ze zpracování uhlí, ale vláda už musela uznat 

negativní environmentální dopady závislosti na uhlí na životní prostředí v zemi, nemluvě o 

dopadech na zdravotní stav obyvatel. Obavy z klimatických změn mohou vést k omezení 

spotřeby uhlí a naopak většímu využívání obnovitelných zdrojů energie. V Číně se 

skutečně zvyšuje podíl obnovitelných zdrojů na celkové produkci energie. Čína 

spotřebovává 20.5% z celkového množství ve světě spotřebované energie pocházející 

z obnovitelných zdrojů. V roce 2007 se Čína podílela pouhými 2%, tudíž je znát příklon k 

využívání obnovitelným zdrojům (BP Statistical Review 2017). 
26

Dále jsou nutné investice 

do železniční sítě, aby se dalo přepravovat uhlí na velké vzdálenosti. Většina uhelných 

dolů se nachází na severu či severozápadě země (provincie Šan-si
27

, Šen-si a autonomní 

oblast Vnitřní Mongolsko), ale musí se dopravovat k pobřeží, kde je největší zalidnění 

(Andrews-Speed 2010: 31-32; Bai a kol. 2018: 535).  

 

V budoucnu se neočekává větší nárůst ve spotřebě uhlí, ale bude to stále dominantní zdroj 

energie. Tradičně se uhlí využívá ve stavebnictví a zpracovatelském průmyslu, ale tato 

odvětví ustupují rozvíjejícím se službám, a tak se nepředpokládá vyšší poptávka po uhlí 

(Qi-Lu 2018). Naopak v posledních letech dochází k poklesu poptávky. Vytěžené uhlí 

nejde na odbyt tak, jak se očekávalo už od roku 2012. Čína se bude muset soustředit na 

zvýšení kvality a energetické účinnosti uhlí a více využívat čistého uhlí, aby se emise 

snižovaly (Bai a kol. 2018: 545). 

 

 

                                                           
26

 Statistika dostupná na stránce (https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/energy-

economics/statistical-review-2017/bp-statistical-review-of-world-energy-2017-china-insights.pdf).  
27

 Do angličtiny se názvy provincií převádějí jako Shanxi, Shaanxi a autonomní oblast Inner Mongolia. 
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Poměru těžby a spotřeby uhlí v období 1980 – 2013 (graf) 

 

Zdroj: Index Mundi
28

 via United States Energy Information Administration 

Mezera mezi poptávkou a těžbou ropy(grafy) 

      ¨ 

         Zdroj: Wang 2014: 147.                                                                                                                     

Oba grafy ukazují vývoj změn v mezeře mezi poptávkou a těžbou ropy a uhlí. V daném srovnání je znát, že 

došlo hlavně ke zvýšení poptávky po ropě. Oproti spotřebě ropy je poměr těžby a spotřeby uhlí relativně 

vyrovnaný, protože těžba uhlí víceméně naplnila poptávku (Wang 2014: 147). 

                                                           
28

 Index Mundi(b). China Crude Oil Production and Consumption by Year 

(https://www.indexmundi.com/energy/?country=cn&product=coal&graph=production+consumption, 4. 4. 

2018). 
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3.4.3. Zemní plyn 
 

Zemní plyn je dalším důležitým zdrojem pro získávání energie a její následovné využití 

v domácnostech a v průmyslu. Čína disponuje relativně bohatými ložisky. S rozvojem 

technologií a díky inovacím v geologickém průzkumu se odhadují vyšší zásoby zemního 

plynu než před rokem 2000 (Dong-su-Li-Yiang 2017: 216). Podle skeptičtějšího náhledu 

na skutečný stav zásob čínská vláda přecenila množství zásob a mezera mezi domácí 

těžbou a poptávkou poroste. Čína uzavírá kontrakty o dodávce zemního plynu 

z Kazachstánu, Turkmenistánu, Barmy, Indonésie, Malajsie, Íránu, Ruska a Austrálie 

(Wang-Feng-Zhao-Snowden 2013: 695, 697). V současné době představuje zemní plyn 

zhruba 5.9% 
29

 energetického mixu. V novém tisíciletí rostla spotřeba zemního plynu. 

Vláda Čínské lidové republiky zakomponovala do strategie na snížení emisí CO2 zvýšit 

podíl zemního plynu na energetickém mixu. Při používání zemního plynu se totiž oproti 

spalování uhlí do ovzduší neuvolňuje takové množství oxidu uhličitého, znečišťuje se voda 

a ovzduší. Vedení země je si vědomo, že již nelze pokračovat v ekonomickém rozvoji na 

úkor životního prostředí (Wang-Feng-Zhao-Snowden 2013: 690, 695). 

3.4.4. Dílčí závěr 
 

Podle statistiky
30

 British Petroleum z roku 2017 se Čína podílela 23% na energetické 

spotřebě ve světě. Z fosilních paliv narostla spotřeba zemního plynu (o 7.7%) a ropy (o 

2.7%). Naopak klesla spotřeba uhlí o 1.6% a těžba se snížila o 7.9% a v případě ropy klesla 

těžba o 7.2%. I přes pokles se 62% energie získalo právě zpracováním uhlí. Uhlí se tedy 

nejvíce podílí na tvorbě energie. Na druhém místě stojí ropa. Závislost Čínské lidové 

republiky na dovozu ropy narostla. Až 68% spotřebované ropy pocházelo z dovozu. Zemní 

plyn stojí na třetí příčce v energetickém mixu a jeho těžba se zvýšila jen nepatrně, o 2.3 

milionů krychlových metrů na celkovou hodnotu 138.4 milionů krychlových metrů. 

 

British Petroleum 
31

 předpokládá, že okolo roku 2040 bude energetická spotřeba Čínské 

lidové republiky tvořit čtvrtinu světové spotřeby v porovnání se současnými 23%. Výroba 

                                                           
29

 Nextbigfuture.com China 2020 and 2030 energy plans (https://www.nextbigfuture.com/2017/04/china-
2020-and-2030-enegy-plans.html, 22. 4. 2018). 
30

 British Petroleum (2017). BP Statistical Review of World Energy June 2017 

(https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/energy-economics/statistical-review-2017/bp-

statistical-review-of-world-energy-2017-china-insights.pdf, 20. 4. 2018). 
31

  British Petroleum (2018). BP Energy Outlook: Country and energy insights – China 

(https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/energy-economics/energy-outlook/bp-energy-outlook-

2018-country-insight-china.pdf, 20. 4. 2018). 
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energie vzroste o 41%, kdežto celosvětově poroste energetická výroba o 35%. Společnost 

predikuje, že v energetickém mixu poklesne podíl uhlí ze dvou třetin na jednu třetinu, 

zatímco podíl zemního plynu se zdvojnásobí na 13%. Vliv bude mít nutnost brát ohled na 

stav životního prostředí, jelikož se zhoršená kvalita ovzduší a znečištění vod projevují na 

zdraví obyvatel. V zájmu Komunistické strany Číny je zachovat stabilitu v politice a ve 

společnosti na základě nepsané smlouvy s obyvateli, kteří na oplátku očekávají zlepšování 

životních podmínek. Zhoršující se stav životního prostředí působí negativně na obyvatele.  

3.5. Go out policy  

Není pochyb o tom, že čínská poptávka po energetických surovinách roste. 

S ekonomickým a průmyslovým rozvojem země stoupá i spotřeba energetických surovin, 

kterou nestačí domácí zásoby zajistit. Čínské vedení svým přístupem k zajištění 

energetických surovin stojí na pomezí tržně-orientovaného a státocentrického přístupu. 

Zatímco podle tržně-orientovaného přístupu je klíčem k budování energetické bezpečnosti 

propojení národních a mezinárodních trhů a spolupráce ve víře, že tržní mechanismy 

postačí k přizpůsobování nabídky a poptávky. Naproti tomu státocentrický přístup je 

založen na udržování bilaterálních diplomatických vztahů se zeměmi těžícími ropu. 

Energetická bezpečnost se tak udržuje prostřednictvím diplomacie, investic zahraničních 

podniků do energetické a dopravní infrastruktury jiného státu a kontroly, kam se dovážejí a 

vyvážejí energetické suroviny. Strategie čínského ropného průmyslu tedy spočívá ve 

využívání domácích a zahraničních energetických zdrojů a přístupu na trhy (Zhao 2012: 

58). 

 

Čína stojí na pomezí těchto dvou přístupů, protože jak bylo zmíněno dříve, čínská vláda a 

komunistická strana si udržují vliv nad energetickým sektorem a částečně i státními 

ropnými společnostmi prostřednictvím členské základny. Energetická bezpečnost se zdá 

být příliš důležitá na to, aby byla ponechána vlivům tržních mechanismů bez státní 

regulace. Komunistická strana a vláda mají za cíl udržet ekonomický růst, společenskou a 

politickou stabilitu, k čemuž mají napomoci dostatečné a pravidelné zásoby energetických 

surovin.  

 

V roce 2000 přijala Čína strategii „go-out“ nebo „going global“, která se stala součástí 

strategie ekonomické otevřenosti země. Základní myšlenkou strategie „go-out“ je podpořit 
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činnost čínských společností v zahraničí s cílem zvýšit jejich konkurenceschopnost na 

mezinárodním poli a získat zdroje (UNCTAD 2006: 210).  

 

V rámci strategie čínské firmy v zahraničí investují do několika oblastí. Zaprvé investice 

proudí do projektů na průzkum nových nalezišť a do budování dopravní infrastruktury, 

potrubí, rozvoje ropných polí, exportu domácích technologií, vybavení, výrobků a vysílání 

pracovní síly a dále do center pro výzkum a rozvoj. Investice pak také směřují do akvizic 

technologií, značek a know-how, což by mohlo pomoci čínským podnikům zvýšit 

konkurenceschopnost na mezinárodním poli. Čínská vláda rovněž spoléhala na to, že se 

díky podpoře vývozu technologií, zařízení a investicím do rozvoje dopravní a 

telekomunikační struktury v zemích disponujících ropou prohloubí bilaterální politické a 

diplomatické vztahy. Čína současně financuje rozvojové programy. Získává si tak přístup 

k ropě například v západní Africe (Salidjanova 2011: 5; Zhao 2012: 59).  

 

Čínské státní podniky, které expandují do zahraničí, podporuje vláda a to i takovým 

způsobem, že firmám dovolí rozšířit se cizích zemí i přes riziko nulového profitu, hlavně 

když podíl na trhu. Firmy dostávají od své vlády dotace, výhodnější úvěry s nižší úrokovou 

mírou od státních bank. Cílem čínské vlády je v energetice získat garantovaný přístup 

k nerostným surovinám a exkluzivní přístup k budoucím nalezištím. V ekonomice usiluje 

čínská vláda o vytvoření tzv. globálních šampionů, což jsou velké nadnárodní společnosti 

s celosvětově uznávanými značkami, které jsou více konkurenceschopné na mezinárodním 

trhu. Politická a finanční podpora od státních podniků přináší společnostem větší výnosy 

než tržně orientovaným firmám, protože podléhá trochu jiné rozpočtové politice 

(Salidjanova 2011: 11). 
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4. Energetická politika Čínské lidové republiky v Africe 
 

V této kapitole nejprve identifikuji tři roviny, na kterých probíhají vztahy mezi Čínskou 

lidovou republikou a africkými zeměmi. Díky čínským snahám v daných oblastech se 

prohloubily vztahy, z Číny se postupně stal významný partner pro africký kontinent a to 

přineslo Číně řadu výhod v podobě přístupu k nerostnému bohatství a orné půdě. Rovněž 

získala odbytiště pro své výrobky. V druhé podkapitole identifikuji principy, na nichž stojí 

čínské investice. Spolu s pěti principy mírové koexistence objasňují, proč afričtí vládci 

upřednostňují spolupráci s Čínou před západními zeměmi. Působení Čínské lidové 

republiky na africkém kontinentu je terčem kritiky z úhlu pohledu západních zemí, čemuž 

bude věnována třetí podkapitola. Celou kapitolu o sino-afrických vztazích uzavřou dvě 

případové studie zaměřené na Libyi a Súdán a Jižní Súdán. Země byly vybrány s ohledem 

na značné zásoby ropy, kterými disponují. Historie vzájemných vztahů mezi Čínou a 

Libyí/Súdánem a Jižním Súdánem je zjednodušeně řečeno dlouhá půl století. Během té 

doby se změnil přístup Čínské lidové republiky k nezasahování do vnitropolitických 

záležitostí. Čína se po roce 2000 stala aktivnější v mírových misích OSN a participuje na 

procesu stabilizace Súdánů a Libye. Případové studie demonstrují převahu pragmatismu a 

národního zájmu zajistit ekonomický růst a přísun energetických surovin nad principy 

mírového soužití, na kterých Čína dlouhodobě zakládá vztahy s druhými státy, a je jimi 

známá. 

4.1. Historie sino-afrických vztahů 

Čínská lidová republika začala navazovat a prohlubovat diplomatické vztahy s africkými 

zeměmi od 50. let 20. století. Čína nepatřila v období studené války do žádného z bloků, 

nesnažila se o vytvoření třetího bloku, ale ani nestála zcela izolovaně na mezinárodním 

poli. Navazovala vztahy se sousedními zeměmi, jejíž vůdce chtělo čínské vedení pomocí 

naformulování pěti principů mírového soužití ujistit, že se nemusí obávat hegemonie Číny 

v regionu.  

 

Dále Čína navazovala diplomatické vztahy s nově nezávislými africkými zeměmi a 

Hnutím nezávislých
32

. Čínská vláda doufala v možnost propagovat komunismus v čínském 

                                                           
32

 Hnutí nezávislých vzniklo v době dekolonizace. Hnutí oficiálně vzniklo v roce 1961, ale od 50. let se 

konala, na nichž byly dohodnuty principy řízení vztahů mezi velkými a malými státy. Hnutí se soustředilo na 

podporu sebeurčení národů, nezávislost, suverenitu a teritoriální integritu členských států. Členské země se 
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stylu v nově nezávislých zemích. Pomoc spočívala jak v poskytování ideologické podpory, 

tak v poskytování vojenského výcviku a zbraní. Čína si navázáním a prohloubením vztahů 

s dekolonizovanými státy chtěla zajistit, že nové státy nebudou uznávat Čínskou republiku 

na Taiwanu jako zástupce Číny. Zadruhé usilovala Čína o vytvoření protiváhy západnímu 

a sovětskému vlivu na africkém kontinentu (Jones, China Policy in Focus).
33

 

 

Prohlubování vztahů probíhalo na třech rovinách – v diplomatické, ekonomické a 

vojenské. V diplomatické rovině navazovala Čína bilaterální vztahy a zakládala své 

ambasády v nově samostatných afrických zemích. Hned po vyhlášení nezávislosti Súdánu 

na Velké Británii v roce 1956 začala Čína navazovat vztahy s nově nezávislým státem. 

Roku 1959 byly navázány oficiální diplomatické vztahy mezi Súdánem a Čínskou lidovou 

republikou. Súdán rovněž podpořil vstup Čínské lidové republiky do Organizace spojených 

národů v roce 1961 (Kramer, Lobban, 2013: 103). Získání podpory v Organizaci spojených 

národů pro Čínskou lidovou republiku jako oficiálního zástupce Číny namísto Čínské 

republiky na Taiwanu byl jeden z cílů ČLR při navazování styků s africkými zeměmi. 

V případě Súdánu byl úspěšně naplněn.  

 

Od 70. let začala Čína spolupracovat s oblastí Jižního Súdánu formou vysílání lékařských 

týmů a expertů na zemědělství. V roce 2005 byla čínská delegace přítomna u podpisu 

mírové dohody mezi jižním a severním Súdánem. Dohoda ukončila po téměř čtyřech 

desetiletích občanskou válku a vznikla autonomní vláda Jižního Súdánu. Roku 2008 

otevřela Čína generální konzulát v Jubě, hlavním městě Jižního Súdánu. V roce 2011 byla 

Čína také jednou z prvních zemí, která uznala výsledek referenda, na základě něhož byl 

vyhlášen samostatný stát Jižní Súdán. Jihosúdánská vláda uznává ve společném komuniké 

existenci jedné Číny. Považuje tedy vládu Čínské lidové republiky za jediného zástupce 

čínského lidu a Taiwan shledává nedílnou součástí čínského území 

                                                                                                                                                                                

nepřidávaly do vojenských paktů. Členské země si vytyčily za cíl bojovat proti kolonialismu, rasismu, 

okupaci cizím státem. Naopak lobovaly za odzbrojení, nezasahování do vnitřních záležitostí druhých států, 

mírové soužití mezi zeměmi, nepoužívání síly či výhrůžek sílu použít. Hnutí se zasazovalo o vytvoření 

nového mezinárodního ekonomického řádu, který by umožnil státům světa mít užitek ze svého přírodního 

bohatství. V současné době sdružuje 120 zemí, které jsou proti vytváření a členství v jakémkoli mocenském 

bloku. V současné době již nejde primárně o příslušnost k mocenským blokům, což platilo během studené 

války, ale o podporu principů multilateralismu, rovnosti a vzájemné neagrese mezi zeměmi tzv. globálního 

jihu. Libye a Súdán jsou členy uskupení. Čína má status pozorovatele (BBC news 2009; Ministry of External 

Affairs – Government of India, www.mea.gov.in).  

 
33

 Jones, Lin. China’s Return to Africa. China Policy in Focus 
(https://sites.google.com/site/chinapolicyinfocus/china-s-return-to-africa, 28. 4. 2018). 
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(ss.chineseembassy.org
34

). V lednu 2018 podepsali čínský vyslanec v Jižním Súdánu a 

jihosúdánský ministr zahraničních věcí a spolupráce dohodu o ekonomické a technické 

spolupráci mezi zeměmi (FMPRC.org
35

). 

 

V roce 1978 byly formálně stvrzeny diplomatické vztahy mezi Čínou a Libyí. Ministři 

zahraničí Číny a Libye podepsali společné komuniké o navázání diplomatických styků. 

Současně země podepsaly dohodu o společném obchodu a dohodu o spolupráci v oblasti 

vědy a technologie (Junbo-Mendéz, 2015: 3; Ly.Chineseembassy.org
36

).  

 

V oblasti diplomacie se splnil cíl čínské vlády získat podporu mezi dekolonizovanými 

zeměmi a uznání Čínské lidové republiky jako zástupce čínského lidu. V roce 1979 44 

států v Africe uznávalo Čínu jako oficiálního reprezentanta, kdežto Taiwan jako jediného 

zástupce čínského lidu uznávalo pouze několik afrických zemí (Rich-Recker 2012). 

 

Další rovinou je ta ekonomická. Čína poskytovala od konce 50. let 20. století ekonomickou 

pomoc nově nezávislým africkým zemím i přes vlastní nižší ekonomickou vyspělost v té 

době. V období 1960-1989 dala Čína africkým zemím 4.728 miliard dolarů v rámci 

rozvojové pomoci (Sun 2011: 10). Kromě finanční pomoci vysílala čínská vláda inženýry, 

techniky a lékaře s cílem dopomoci rozvoji. Pomoc byla poskytována zejména do 

budování infrastruktury, zejména veřejných budov jako školy, nemocnice, stadiony, 

kulturní střediska, ministerské úřady či dopravních staveb jako mosty a silnice. Dále 

směřovaly finance do lehkého průmyslu, hlavně do továren na výrobu textilu, cihel, 

cementu a papíru (Brautigam 2008: 199). 

 

 V zemědělství směřovala pomoc do výstavby obilných mlýnů a zpracování cukru a 

pěstování rýže. V Súdánu se čínští odborníci v oblasti zemědělství soustřeďují na 

předávání znalostí a zlepšení techniky obdělávání a zavlažování půdy. Čína se 

prostřednictvím investic do infrastruktury a zlepšení technologických znalostí snaží zajistit 

                                                           
34

 Embassy of the People’s Republic of China in South Sudan. Sino-South Sudan Political Exchanges 

(http://ss.chineseembassy.org/eng/sbgx/zjjw/,  26. 4. 2018).  
35

 Ministry of Foreign Affairs of the People’S Republic of China (2018). China and South Sudan Sign 

Agreement on Economic and Technical Cooperation. 13. 1. 2018 

(http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zwjg_665342/zwbd_665378/t1525562.shtml, 25. 4. 2018). 
36

 Embassy of the People’s Republic of China in Libya. Bilateral relationship 

(http://ly.chineseembassy.org/eng/sbgx/t297026.htm, 24. 4. 2018). 
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si potravinovou bezpečnost. Je nejlidnatější zemí světa, množství obdělané půdy je 

omezené a podzemní vody a půda bývají kontaminovány zemědělskou chemií. Z toho 

důvodu se čínská vláda prostřednictvím státních podniků a investic již v době bipolárního 

konfliktu poohlížela po orné půdě a to i v Africe, kde je téměř polovina států příjemci 

potravinové pomoci (Sun 2011: 10-13, 18). 

 

 Na čínské působení v oblasti zemědělství se dá nahlížet negativně i pozitivně. Čínské 

aktivity v souvislosti se zemědělstvím v Africe bývají záporně vnímány kvůli tomu, že 

samy africké státy bývají často příjemci potravinové pomoci a nemají kapacity využít 

ornou půdu k prospěchu vlastního obyvatelstva. Když jiný stát využívá ornou půdu v zemi, 

která z různých důvodů dostatečně nevyužívá vlastních zdrojů a kapacit, čelí kritice (Sy 

2015). Z kladného úhlu pohledu zkušenost Číny může africkým zemím posloužit jako 

inspirace, jak se dá postupně snižovat chudoba a zároveň udržovat ekonomický růst. Před 

začátkem reforem v roce 1978 čelila Čínská lidová republika vážnému potravinovému 

nedostatku a zemědělství prodělávalo krizi. Po reformách se zemědělská produkce zvýšila. 

Rozvoj zemědělství přispěl ke snížení chudoby a k rozvoji země (Karp 2011).  

Čína v rámci reforem změnila i způsob vlastnických práv. Vláda začala přerozdělovat půdu 

jednotlivým domácnostem, se kterými uzavřela smlouvu. Z farmářů se tak stávají nezávislí 

pěstitelé, kteří jsou odpovědni za generování zisku. Africké země se mohou inspirovat 

úpravou a institucionálním zjednodušením podmínek pro vlastnictví půdy (Sun 2011:21).   

Objem přímých zahraničních investic do jednotlivých průmyslových odvětví v Africe za rok 2009 

(graf) 

    Zdroj: Sun (2011): 10. 



62 

 

 

Třetí rovinou navazování styků a zvyšování přítomnosti Čínské lidové republiky na 

africkém kontinentu bylo poskytování zbraní a vojenského výcviku. Čína vojensky 

podporovala například Angolu a Alžírsko v jejich boji o nezávislost v 50. a 60. letech. 

Poskytováním vojenského výcviku a vysílám vojenských instruktorů na pomoc revolučním 

a opozičním hnutím v Africe se Čína odchýlila od své rétoriky nezasahovat do vnitřních 

záležitostí jiných států (Enuka 2011: 99). 

 

 Nyní se Čína vojensky zapojuje na africkém kontinentu prostřednictvím prodeje zbraní a 

budováním menších zbrojních společností. Sice se Čína podílí méně než 10 procenty na 

celkových dodávkách zbraní do Afriky, ale zbraně byly využity ve vleklých občanských 

válkách například v Súdánu, Etiopii a Sierra Leone a v konfliktech v Darfuru, Čadu a 

Demokratické republice Kongo (Alden 2007: 25-26). V souvislosti s Libyí se objevily 

zprávy o údajné nabídce čínských zbrojovek prodat Kaddáfího vládě v roce 2011 zbraně 

v hodnotě 200 milionů dolarů (Campaign Against Arms Trade 2013).  

 

Čína poskytovala v 90. letech 20. století státům jako Súdán či Zimbabwe starší modely 

zraní, které byly levné a snadno se ovládaly (Shinn 2008: 160). Po kritice čínské 

ministerstvo zahraničí v roce 2006 veřejně prohlásilo, že se Čína staví opatrně a odpovědně 

k vývozu vojenského vybavení do Afriky. Výzbroj poskytuje jen vládám států a 

nezásobuje zbraněmi jedince či nestátním entitám. Čínská strana vyžaduje po přijímající 

vládě potvrzení o koncovém uživateli, uvést účel využití zbraní a zavázat se neposkytovat 

vybavení třetí straně (Shinn 2008: 175). 

 

 Dále brání své investice do těžby ropy a dopravní a ropné infrastruktury a zapojuje se do 

mírových misí OSN. Nečiní tak z humanitárních, ale z pragmatických důvodů. Čínská 

vláda chce udržovat dobré vztahy s partnerskými zeměmi, získávat přístup k surovinám, 

uzavírat výhodné obchodní dohody. Současně nestabilní politická a bezpečnostní situace 

v partnerské zemi škodí pravidelnému obchodu a dodávce surovin.  

 

Peacekeeping je rovněž mezinárodně uznávaná platforma, na níž mohou čínské jednotky 

nabýt cenné zkušenosti z bojiště a v komunikaci s vojskem jiných zemí. Současně 

přispívání do mírových misí posiluje status a reputaci Číny jako globálního 
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spolupracujícího hráče a odpovědné země v mezinárodních záležitostech (Fung 2016). 

 

Většina čínských jednotek účastnících se mírových misí pod záštitou OSN působila právě 

v Africe. Do roku 2013 nevysílala Čína do misí vojenské síly v rámci dodržování principu 

nevměšování se do vnitropolitických záležitostí. Zatímco vyslání nevojenských jednotek 

lze vnímat jako pomoc druhému státu, přítomnost cizích vojáků už je zaručeně odklon od 

principu nevměšování se. Čína tedy přispívala hlavně nasazením inženýrů, techniků a týmů 

zdravotníků. Ti zastávali relativně bezpečné role a věnovali se ochraně nemocnic a 

podávání lékařské pomoci na klinikách a v nemocnicích. Čínské jednotky směly použít sílu 

jen v sebeobraně. Během války v Libyi po roce 2011 a zejména v Jižním Súdánu po roce 

2013 přehodnotila čínská vláda svůj postoj k nasazování ozbrojených sil. V daných zemích 

má Čínská lidová republika strategické zájmy a směřovala značné investice do 

infrastruktury (Neethling 2015: 8-9). Hned po Spojených státech amerických a Japonsku je 

Čína na třetí
37

 příčce zemí, které nejvíce přispívají do rozpočtu OSN a druhý největší 

přispěvatel jednotek do mírových misí OSN (Fung 2016).   

 

4.2.  Principy čínských investic 

Čínský premiér Zhou Enlai navštívil v období 1963 a 1964 řadu afrických zemí, mezi 

nimiž byl i Súdán, s cílem ukázat, jaký význam klade Čínská lidová republika na vztahy 

s Afrikou. Během projevu v Mali nastínil Zhou Enlai osm principů, kterými se řídí čínská 

zahraniční pomoc dodnes. 

 

Pomoc je založena na principu rovnosti, vzájemném prospěchu a respektování suverenity 

příjemce. Půjčky byly bezúročné a nepodmíněné. Respektive čínská vláda měla jediný 

požadavek, a to aby recipienti diplomaticky neuznávali Taiwan jako zástupce čínského 

lidu. Nicméně nepožadovaly se změny v politickém systému. Termíny splátek se daly bez 

větších obtíží změnit. Projekty se navrhují tak, aby se příjemce nestal závislý na čínské 

pomoci. K naplnění tohoto principu přislíbila Čína vybírat projekty s rychlou návratností 

nákladů. Posledním principem je závazek poskytovat vybavení a materiály vysoké kvality 

a za mezinárodní ceny. Zároveň vysílá Čína odborníky s cílem zaučit a předat znalost 

                                                           
37

 Pro rok 2017 přispěly Spojené státy americké 22% do rozpočtu Organizace spojených národů. Příspěvek 

Japonska činil 9.680% celkového rozpočtu. Příspěvek Čínské lidové republiky dosahoval 7.921% (United 

Nations Secretariat.2016: http://undocs.org/en/ST/ADM/SER.B/955, 30. 4. 2018).  
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výměnou za to, že se s vyslanými pracovníky zachází stejně jako s místními a bez žádných 

dalších výhod navíc. Čína se liší od západních států v poskytování pomoci zejména tím, že 

klade důraz na vzájemný přínos a přislibuje nezasahovat do vnitrostátních záležitostí 

recipientů (Brautigam 2008: 200; Shixue 2011, china.cn.org).  

 

Zejména v novém tisíciletí vzrostla přítomnost Číny na africkém kontinentu. 

Prostřednictvím zmíněných investičních principů, vyzdvihování vzájemných zisků ze 

spolupráce a nevměšování se do vnitropolitických záležitostí se jeví Čína jako výhodnější 

partner pro africké země. Na rozdíl od západních zemí nepodmiňují obchodní spolupráci a 

ekonomickou pomoc změnami v politickém a ekonomickém systému. Africké hlavy států 

se ztotožňují s výroky Číny, že požadavky západních států zavést demokracii a respektovat 

lidská práva jen maskují imperialistické snahy západních států zasahovat do domácí 

politiky rozvojových zemí, čímž oslabují stabilitu a pokrok rozvojových zemí (Neethling 

2015: 8). 

 

Díky navázání vztahů s Afrikou se Čína zviditelnila a stala aktivnější na mezinárodním 

poli. Africké státy získaly stálého obchodního společníka. Čína získává přístup 

k surovinám a trh pro odbyt svých průmyslových výrobků, na oplátku investuje do 

infrastruktury v Africe. Pro africké země je navíc zboží z Číny cenově dostupnější 

(Ighobor 2013). Vzájemný trh od roku 2000 rapidně narostl. Zatímco v roce 2000 činila 

hodnota vzájemného obchodu 10.5 miliard dolarů, v roce 2016 dosáhla 149.1 miliard 

dolarů a Čína tak postupně předčila Spojené státy na pozici největšího obchodního partnera 

Afriky (Xinhuanet.com; Ighobor 2013). 

4.3.  Kritika čínských investic v Africe 

Zejména západní státy kritizují Čínu za lpění na principu neklást podmínky, protože tím 

nemotivuje příjemce zlepšit vládnutí a reflektovat mezinárodní snahy o 

makroekonomickou reformu ve svém domácím systému. Na tuto kritiku reaguje čínská 

vláda tak, že připomíná pět principů mírového soužití, podle kterých jedná. Jedním z nich 

je nezasahovat do vnitřních záležitostí druhých států, protože kažá země má právo vybrat si 

svůj model vládnutí a rozvoje s přihlédnutím na podmínky v zemi, které jsou všude 

jedinečné (Shixue 2011).  
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Další vlna kritiky směřuje na konto nízké kvality čínských výrobků dovážených na africký 

trh. Ovšem to se odráží na ceně, přičemž ty čínské jsou pro africké země leckdy 

dostupnější. S tím se pojí i rostoucí konkurence pro místní africké podniky, například 

textilky, které nemohou konkurovat levnému čínskému zboží a krachují. Kritiku Čína 

sklízí i kvůli nedostatečnému dodržování bezpečnostních opatření pro horníky v dolech a 

průzkum nalezišť ropy společnosti SINOPEC i v národních parcích (Ighobor 2013; Cissé 

2015: 216; Muhammad 2017: 674-675). 

4.4.  Libye 

Libye disponuje na africkém kontinentu největšími dokázanými zásobami ropy. Libye 

vlastní největší prokázané zásoby ropy v celé Africe. Podle odhadů společnosti British 

Petroleum ve statistice za rok 2017 se na území Libye nachází 48.4 
38

 miliard barelů ropy 

Podle statistiky Africké rozvojové banky v roce 2012 tvořily výnosy z těžby a prodeje ropy 

přibližně 70% HDP Libye (AFDB (b) 2012: 4). V roce 1953 začala Libye s hledáním ropy 

na svém území. V roce 1958 Libyjci oficiálně oznámili nález zásob ropy v Sirtské pánvi na 

severním pobřeží země. Od 60. let 20. století. se v pánvi těží ropa. I po 60 letech od 

objevení nalezišť se odhaduje, že oblast může skýtat ještě další zásoby ropy. Dosud 

probíhaly průzkumné aktivity na hřbetech pánve. Dno pánve zůstává zatím 

neprozkoumané (Aburawi 2009). 

 

Okolo dvou třetin libyjské ropy pochází ze Sirtské pánve. Čtvrtina z celkového množství se 

těží v pánvi Murzuq jihozápadně od Sirtu. Zbytek se těží zejména v šelfové pánvi Pelagian 

v okol Tripoli (Openoil 37). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38

 BP (2017). BP Statistical Review of World Energy 2017, s. 14 

(https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/energy-economics/statistical-review-2017/bp-

statistical-review-of-world-energy-2017-full-report.pdf, 2. 5. 2018). 
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Hlavní ropná a plynová pole a infrastruktura v Libyi 

 

Zdroj: Openoil.net 
39

  

 

I přes hojné zásoby ropy nepatří k bohatým státům světa a vykazuje nižší ekonomické a 

společenské ukazatele než některé jiné rozvojové země či státy, které netěží ropu. 

Ekonomický růst znesnadňují nevýkonné vládní instituce, rozsáhlá korupce a zneužití 

výnosů z prodeje ropy (Ali, Harvie 2013: 274).  

 

Před pádem Kaddáfího režimu v roce 2011 činila těžba ropy do roku 2012 denně přes 

milion barelů 
40

.  Zhruba 85% vyvezené ropy směřovalo do Evropy, 13% do Asie a z toho 

11% do Čínské lidové republiky. Současně jsou náklady na těžbu libyjské ropy jedny 

z nejnižších na světě, což je další výhoda pro snazší zisk odběratelů a přilákání investorů 

k rozvoji ropného sektoru (Bahgat 2012: 509; Openoil s. 38). 

 

V roce 2010 vyvážela Libye do Číny 150 000 
41

 barelů ropy denně. Sice není dostupný 

                                                           
39

  Openoil.net. Libya Oil Almanach: An OpenOil Reference Guide  (http://openoil.net/wp/wp-

content/uploads/2012/08/Libya-PDF-v-2.0.pdf, 1. 5. 2018). 
40

 BP (2017). BP Statistical Review of World Energy 2017, s. 14 

(https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/energy-economics/statistical-review-2017/bp-

statistical-review-of-world-energy-2017-full-report.pdf, 2. 5. 2018). 
41

 U.S. Energy Information Administration (2011). Libya is a major energy exporter, especially to Europe 

(https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=590, 5. 5. 2018). 

pánev  Pelagian     

pánev Murzuq 
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údaj pro rok 2016, ale pro představu v roce 2014 vývoz ropy do Číny poklesl na 19 000
42

 

barelů za den. Údaj ukazuje, že destabilizace Libye poznamenala dovoz ropy do Číny. 

Projevilo se to poklesem dodávek.  

 

Na začátku roku 2018 PetroChina Company Limited, která spadá pod čínskou ropnou 

společnost CNPC, odsouhlasila roční smlouvu na odkupování ropy z Libye po tom, co tak 

učinily i velké ropné společnosti Royal Dutch Shell a British Petroleum. Těžba ropy 

v severoafrické zemi se postupně obnovuje, i když v zemi přetrvává nejistá politická 

situace. I když Libyi přibudou dva velcí odběratelé ropy, těžba zůstává stále mnohem nižší, 

než bývala ještě před vypuknutím nepokojů v tzv. arabském jaru v roce 2011 (El Wardany, 

Hurst 2018: worldoil.com). 

Africké země s největšími potvrzenými zásobami ropy (vlastní graf) 

 

Graf je vypracován na základě statistiky British Petroleum. Data byla převzata z BP Statistical Review of 

World Energy 2017
43

. Osa x znázorňuje africké státy disponující významnými ložisky ropy. Osa y znázorňuje 

celkové potvrzené zásoby ropy. Číselné hodnoty jsou uváděny v tisících milionů barelů.  

 

 

 

 

 

                                                           
42

 U.S. Energy Information Administration (2016). China , s. 12 

(https://www.energy.gov/sites/prod/files/2016/04/f30/China_International_Analysis_US.pdf, 2. 5. 2018). 
43

 BP (2017). BP Statistical Review of World Energy 2017 

(https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/energy-economics/statistical-review-2017/bp-

statistical-review-of-world-energy-2017-full-report.pdf, 22. 4. 2018). 
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4.4.1. Bezpečnostní situace v Libyi 
 

 Libye po objevení ropy a nabytí statusu vývozce ropy v roce 1961 přestala být závislá na 

mezinárodní pomoci. V roce 1962 se stala členem Organizace zemí vyvážejících ropu. 

S růstem exportu ropy se zvyšoval odpor lidu k monarchii, která se nesnažila odstraňovat 

nerovnosti mezi lidmi, a po puči vládl zemi plukovník Kaddáfí. Nový režim znárodnil 

finanční instituce a sektor ropy a zemního plynu. Na veškeré ropné koncese dohlížela 

Libyjská státní ropná společnost (National Oil Company), která znárodnila 51% aktiv 

mezinárodních ropných společností působících v Libyi. (Openoil.net: 15-16).  

 

Čínská lidová republika a Libye navázaly diplomatické styky v roce 1978. Od roku 1981 

operují na libyjském území čínské společnosti a investují do rozvoje vědy a technologií. Po 

návštěvě čínského prezidenta Zemina v Libyi roku 2002 se hlavy států dohodly na 

zjednodušení spolupráce v oblasti investic, ropného průmyslu a infrastruktury. Čína 

doufala, že se prostřednictvím investic do infrastruktury, kterou pomáhá rozvíjet více než 

západní státy, více prohlounbí vzájemná kooperace i v energetickém sektoru a do Číny 

bude postupně putovat více vytěžené ropy. Čína podpořila zrušení sankcí uvalených OSN 

v 90. letech kvůli libyjské podpoře terorismu zaměřeného na západní cíle (Olimat 2014: 

70; Shinn 2005: 13). 

 

Po zrušení sankcí roku 2003 došlo k ekonomickému rozvoji, obnovování vztahů se 

Západem a Libye se vzdala snah o získání zbraní hromadného ničení. I přes snahy 

diverzifikovat ekonomiku, zisky z ropy představují hlavní zdroj státních příjmů, proto 

země po odvolání sankcí dovolila země mezinárodním společnostem provádět průzkum 

nalezišť ropy a zemního plynu na území (Bahgat 2012: 510).  

 

Blízký východ a sever Afriky jsou oblasti bohaté na zásoby ropy. Pro plné využití 

potenciálu a možností těžby v těchto místech jsou zapotřebí investice do průzkumu a 

rozvíjení technologií, za jejichž pomoci se dají dobývat i zdroje uložené hlouběji pod 

povrchem. Investice přinášejí zejména mezinárodní ropné společnosti včetně tří největších 

čínských, jimiž jsou CNPC, Sinopec a CNOOC. Před vypuknutím nepokojů a válkou 

v Libyi působilo na 75 čínských společností, 36 000 čínských pracovníků a běželo 50 

projektů zejména na stavbu dopravních cest, budov a infrastruktury. Navíc denně putovalo 

150 000 barelů libyjské ropy do Číny. Platí však, že i přes rozdílné podmínky kladené na 
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vlády zemí bohatých na nerostné suroviny preferují západní i čínské společnosti investovat 

do stabilních a bezpečných zemí (Bahgat 2012: 504; Brautigam 2011). 

 

 Kaddáfího syn Saif al-Islam, který měl převzít vládu, podporoval národní dialog a 

stabilitu. Ostatní Kaddáfího synové se podíleli na vedení bezpečnostních agentur, sektoru 

ropy a zemního plynu a telekomunikací. Libyjská opozice oponovala Kaddáfího vládě od 

70. let ale bez úspěchu. Kaddáfí se držel u moci a jeho rodina ovládala důležité 

průmyslové sektory v zemi. V lednu 2011 vypukly protesty v Tunisku, dále v Egyptě a 

postupně se vlna nepokojů šířila do arabského světa. O měsíc později, v polovině února 

2011, začaly vlny nepokojů v hlavním městě Tripolis a druhém největším městě Benghazi. 

Ve veřejném projevu vyslovil Kaddáfí přání potlačit protestující stejně jako kdysi Čína na 

Náměstí nebeského klidu. Čína se distancovala od výroku (Olimat 2014: 72).  

 

Protivládní demonstrace přerostly do ozbrojeného povstání s cílem svrhnout Kaddáfího. 

V březnu 2011 schválila Rada bezpečnosti rezoluci 1973 vyzývající přijmout veškeré 

nutné prostředky k ochraně civilního obyvatelstva. Síly NATO spustily nálety na vládní 

cíle. Rebelové se s mezinárodní pomocí dostali k moci a přislíbili vybudovat demokratický 

stát (BBC 2013). Při střetech mezi příznivci Kaddáfího a opozicí byl ropný průmysl 

ochromen. Některá ropné pole a rafinerie se staly terči útoků. Po válce je potřeba obnova 

poničených zařízení a údržba řadu měsíců nevyužívaných ropných vrtů (Bahgat 2012: 

512).  

 

Ani volby v roce 2012 nepřinesly zemi stabilitu. Proběhla další vlna protestů proti 

zhoršující se bezpečnostní situaci. Znesváření frakce v Tripoli a v Tobruku soupeří o vládu 

nad územím a ropou. Po vypršení mandátu a po volbách původní vláda neodstoupila. Země 

měla od roku 2014 parlamenty a vládní kabinety, které podporují různé ozbrojené skupiny 

(Abdessadok 2017). OSN vytvořila dohodu, která měla vytvořit jednotnou vládu. Hlavy 

obou parlamentů nakonec dohodu podepsaly. Nově vytvořená Vláda národní jednoty 

v Tripoli, na kterou dohlíží Prezidentská rad fungující jako hlava stíátu. Podle OSN je to 

jediný legitimní výkonný orgán v zemi. Zbylá dvě centra vlády však nezanikla. Kromě 

vládních frakcí bojují mezi sebou v zemi milice, které zapříčinily například uzavření 

ropovodů propojujících ropná pole v jihozápadní Libyi a pobřežní terminály (Toaldo 

2016). 
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4.4.2. Postoj Čínské lidové republiky k bezpečnostní situaci v Libyi 
 

Čína evakuovala dělníky, manažery a obchodníky ještě na začátku protestů v únoru 2012. 

Tím se pozastavily či odložily v zemi a čínské podniky ztratily kontrolu nad investičním 

majetkem v podobě center pro výzkum a obchodní operace v zemi, materiál a vybavení 

(Junbo-Mendéz 2015: 6).   

 

Na počátku války zachovala Čína neutralitu a nepodporovala ani opozici v Tripoli, ani se 

neúčastnila bombardování jednotek věrných Kaddáfímu. Čína zastávala názor, že se nemá 

zasahovat do jiné země bez schválení operace Radou bezpečnosti. Poskytovala potraviny a 

léky oběma stranám. S pokračováním konfliktu byly ohroženy čínské zájmy v Libyi. 

V březnu 2011 se Čína v radě bezpečnosti poprvé rozhodla neblokovat přijetí rezoluce 

(Rezoluce 1973), která schválila použít vojenské prostředky proti vládě cizího státu na 

základě humanitárních důvodů. Od roku 2000 se Čína sice více podílela na mírových 

misích OSN, ale všechny byly schváleny vládou státu, na jejímž území mise působila. 

V případě Libye žádný stát nehlasoval proti přijetí rezoluce. Západní státy, Arabská liga a 

Africká unie přijaly rezoluci. Tenkrát nestálí členové Indie, Brazílie a Německo a stálý 

člen Rusko se zdržely hlasování. Čína se pragmaticky rozhodla pozměnit své stanovisko 

k intervencím, když tato měla šanci na schválení Radou bezpečnosti, neriskovala 

mezinárodní izolaci a raději se také zdržela hlasování (Calabrese 2013: 11; Olimat 2014: 

80). 

 

Čína musela zajistit získání možnosti pokračovat v pozastavených projektech a případně 

získat nové smlouvy na obnovu země po válce. Čína uznala přechodnou libyjskou vládu 

(National Transitional Council) v září 2011 jako poslední ze stálých členů Rady 

bezpečnosti OSN, až když bylo jasné, že se k moci dostala opozice (Junbo-Mendéz 2015: 

8-9). Čína podle vyjádření svého vyslance v Libyi podporuje politickou dohodu navrženou 

OSN, ukončení politického rozdělení země na východní a západní vládu a schvaluje návrh 

vyslance OSN v Libyi uspořádat do konce roku 2018 národní konferenci pro politické 

strany v Libyi a parlamentní a prezidentské volby (Chinadaily.com, 2018). 

 

Na případu postoje k Libyi je vidět určitý posun v postoji k intervencím do druhých států. 

Čínské vedení přehodnotilo postoj a chce, aby byla Čína vnímána jako aktivní hráč 

mezinárodního společenství při stabilizaci Libye. Vedení doufá v udržování dobrých 
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vztahů s budoucí libyjskou vládou a v možnost pokračovat v investičních projektech a 

spolupráci v energetice. Navíc se ani mezi nestálými členy Rady bezpečnosti nenašel 

nikdo, kdo by vetoval Rezoluce 1970 a 1973, které schválily použití síly v rámci kapitoly 

VII. Charty OSN. Z pragmatických důvodů se Čína zdržela hlasování a nedostala se tak do 

mezinárodní izolace, kdyby mařila snahy mezinárodního společenství zasáhnout. 

 

 Z pohledu (neo)realismu jde čínské vládě při intervencích o přísunu zajištění nerostných 

surovin a investičních zájmů. Z jiného úhlu pohledu Čína postupně přijala nové normy 

v mírových misích, kdy při ohrožení životů obyvatel není potřeba souhlas zúčastněného 

státu se zásahem, Došlo k internalizaci nové normy a Čína svým zapojením buduje svůj 

obraz zodpovědné nastupující mocnosti (Chien Pin 2011: 318). 

4.5.  Súdán a Jižní Súdán 

Státy Súdán a Jižní Súdán byly třetí největší těžaři ropy v Subsaharské Africe ještě před 

rokem 2012. Největší africká země má rozsáhlé zemědělské půdy, ale i zásoby ropy. 

Súdánská ekonomika se proměnila a ze státu závislého na zemědělství a vývozu 

zemědělských produktů se stala země závislá na vývozu ropy (Nour 2011: 1).  

 

Na území Súdánu se v roce 2016 nacházely doložené zásoby ropy v množství 1,5 miliardy 

barelů (BP 2017: 12). V roce 2007 posílaly čínské ropné společnosti ze Súdánu lehce přes 

200 000 barelů ropy denně (Downs 2007: 85). Zahraniční těžba ropy čínských státních 

ropných společností byla v roce 2007 soustředěna hlavně ve dvou zemích – v Súdánu (29% 

těžby) a v Kazachstánu (30%) (Downs 2007: 88). Na území Jižního Súdánu se v roce 2016 

nacházely doložené zásoby ropy v množství 3,5 miliardy barelů (BP 2017: 12). 

 

Od roku 1995 se Čína podílí na výzkumných a rozvojových projektech v blocích 1/2/4 a 

3/7 a v okolí Přístavu Port Sudan na severovýchodu země (viz mapa). Dále vede CNPC 

společný podnik Chartúmská rafinerie (Khartoum Refinery Company) se súdánským 

ministerstvem energetiky a těžby, v němž má každý aktér 50% vlastnictví. CNPC dále 

vlastní z 95% Chartúmskou petrochemickou společnost (Khartoum Petrochemical 

Company) (Petrochinainternational: 6).
44

 

                                                           
44

Petrochinainternational. CNPC in Sudan 

(http://petrochinaintl.com.cn/csr/xhtml/PageAssets/CNPC%20in%20Sudan.pdf, 4. 5. 2018), s. 1-51.  
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Rozložení ropných polí a infrastruktury v Súdánu a Jižním Súdánu (mapa) 

   Zdroj: medium.com
45

 

 

4.5.1. Sino-súdánské vztahy 
 

Po získání nezávislosti v roce 1956 se vlády v Súdánu vyznačovaly nestabilitou a civilní 

vlády bývaly svrženy a nahrazeny těmi vojenskými. Vlády se často střídaly zhruba po pěti 

letech. Nejdéle stály v čele země vojenské vlády Nimeiriho (1969-1985) a v letech 1989-

2005 vláda al-Bašíra (Nour 2011: 2). Střídání civilních a vojenských vlád nenarušilo 

relativně vztahy mezi Čínou a Súdánem, které byly navázány již v roce 1959. Právě 

dodržování principu nezasahování do vnitřních záležitostí mělo značný podíl na udržení 

dobrých vztahů mezi Čínskou lidovou republikou a střídajícími se vládami v Súdánu. Čína 

považuje domácí politické záležitosti zájmem výhradně daných státních vlád, což by měly 

ostatní země respektovat (Ombok, Okoth 2015: 16). 

 

Súdán podpořil vstup Číny do OSN roku 1961. Prohlubování vazeb mezi státy v době 

bipolárního konfliktu probíhalo díky poskytování ekonomické a vojenské pomoci Súdánu. 

Čína poskytovala výcvik súdánským ozbrojeným silám a dodávala vojenské vybavení. Po 

uzavření míru po první súdánské občanské válce (1955 – 1972) mezi severním a jižním 

regionem o udělení větší reprezentace a autonomie spustila Čína program poskytování 

pomoci. 

 

Důvodem tenzí mezi severním a jižním regionem v Súdánu je odlišné složení obyvatel a 

boj za větší náboženskou svobodu a politickou reprezentaci pro jih. Zatímco většinu 

                                                           
45

  Oronero (2017). Oil deal may win back Sudan more influence over former enemy. Media.com 

(https://medium.com/@Oillywood/oil-deal-may-win-back-sudan-more-influence-over-former-enemy-

f82858d2269f, 3. 5. 2018). 
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obyvatel na severu Súdánu tvoří Arabové a převládá islámské vyznání, obyvatelé jižního 

regionu (dnešní Jižní Súdán) vyznávají africká tradiční náboženství a způsoby života. Po 

získání nezávislosti v roce 1956 byla arabština prohlášena za jediný oficiální jazyk na 

úřadech a ve školách. Arabové začali osazovat jih území a brzy kontrolovali tamější státní 

správu, vzdělávání, bezpečnostní složky a bankovní a finanční sektor. Jih chtěl zabránit 

ustanovení arabské a islámské kultury na celém území. Jih byl postupně vylučován 

z podílení se na státní správě a vznikly secesionistické tendence. Na jihu se také 

zformovala guerillová armáda známá jako Anya Nya. Po první občanské válce získal jih 

větší autonomii, ovšem pouze na papíře. Prezident Nimeiri nechal na počátku 80. let 

překreslit hranice mezi severem a jihem Súdánu, plánoval postavit rafinerie na severu 

země, a přitom těžit a zpracovávat ropu pocházející z jihu země. Rozdělil jih na menší a 

slabší státy a vyhlásil právo šaría nad celým Súdánem. Na jihu se v reakci na nedodržování 

autonomie zformovala Súdánská lidově osvobozenecká armáda. Jejím cílem zpočátku 

nebylo osamostatnit jih Súdánu, ale liberalizovat celou zemi a zbavit ji jakékoli 

diskriminace založené na náboženské, rasovém, etnickém nebo kulturním původu 

(Shilington 2005: 1504 - 1505). 

 

Súdán získával výhodné půjčky a technickou expertizu. Finance směřovaly do výstavby 

dopravních cest a v primární sféře na modernizaci pěstování rýže a rozvoj rybaření (Large 

2008: 2). 

 

Po převratu v červnu 1989 se dostala k vládě v Súdánu Národní islámská fronta a 

prezidentem se stal al-Bašír. Postavení Súdánu v mezinárodní politice se postupně 

zhoršilo. 

Zaprvé, rok po nástupu nové vlády znovu propukla válka s jižní částí Súdánu (dnešní Jižní 

Súdán) proti Súdánské lidově osvobozenecké armádě, která bojovala za větší náboženskou 

a politickou svobodu. Al-Bašír se se svým předchůdcem shodoval v názoru, že se konflikt 

na jihu musí vyřešit vojensky. Nařídil bombardovat jih a vyhnal tak obyvatele jihu do 

sousedních států – do Ugandy, Keni, Kongra, Egyptu, Eritrey a Středoafrické republiky. 

Další část obyvatel prchala před bombami do severního Súdánu, kde byli nuceni 

konvertovat k Islámu, pokud chtěli obdržet potravinovou pomoc. Navíc se řady 

jihosúdánské osvobozenecké armády rozdělily na dvě odlišné etnické frakce - Nuerové a 

Dinkové, což oslabilo jižní opozici Shilington 2005: 1506).  
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Zadruhé, Súdán podpořil Irák a Saddáma Hussaina během první války v Zálivu a také byl 

spojován s podporou terorismu. OSN (1996) a Spojené státy (1997) uvalily na Súdán 

sankce, které odvolaly na podzim 2011 po zapojení Súdánu do boje proti terorismu po 11. 

září.  

Mezinárodní izolace a probíhající válka proti jihu země donutily severosúdánskou vládu 

obrátit se k Číně pro investice. Čínské státní ropné společnosti (CNPC) tak bylo umožněno 

od roku 1994 investovat do ropného průmyslu a provádět průzkum nalezišť. Spolupráce 

byla pro oba státy výhodná. Súdán získal investice a Čína získala přístup k ropě státu 

s trhem, kde nebyla velká obchodní konkurence. Díky čínským investicím do súdánské 

ropné infrastruktury byla vyvinuta zařízení na získání, zpracování a přepravu ropy 

z ropných polí v dnešním Jižním Súdánu do přístavu na východě. CNPC získala podíl 

spolu s malajskou ropnou společností Petronas, kanadskou společností Talisman a 

súdánskou státní ropnou společností Sudapet konsorcium Greater Nile Petroleum 

Operating Company (GNPOC). Za finanční pomoci CNPC postavilo ropovod spojující 

ropná pole s mezinárodními trhy (Large 2008: 2-3; Lee, Shalmon 2008: 125). 

 

Přestože byla ropa objevena v Súdánu v 70. letech, teprve v roce 1999 se díky investicím 

stal ze Súdánu nejnovější významný producent ropy. Potenciální zásoby ropy se nacházejí 

v severozápadním Súdánu, v pánvi Modrý Nil, a v oblasti Rudého moře na východě. 

Avšak hlavní prokázané zásoby ropy se nalézají v Jižním Súdánu, ropné rafinerie, 

ropovody a přístavy jsou na severu (Nour 2011: 16). Území Súdánu není zcela probádané 

z hlediska ropných zásob, a tak se očekává, že mohou být v budoucnu objevena další 

ložiska ropy. CNPC není v Súdánu vystavena větší konkurenci ze strany západních 

nadnárodních společností, protože Západ nechtěl přimhouřit oči nad jednáním vlády 

v Chartúmu. Čína tak nesoupeřila se zahraničními společnostmi o přístup ke zdrojům ropy 

(Lee, Shalmon 2008: 125).  

 

Spolupráce se Súdánem v oblasti ropy dala Číně příležitost rozšířit své státní ropné 

společnosti do zahraničí, získat další zdroje ropy a zvýšit svou energetickou bezpečnost. 
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4.5.2. Bezpečnostní situace v Súdánu 
 

Ropa hrála od 70. let 20. století významnou roli ve vztazích mezi severní a jižní částí 

Súdánu. Ložiska ropy se nalézají na jihu Súdánu, zejména v provincii Unity (součást 

Jižního Súdánu) a oblasti Abyei (útvar se zvláštním správním statusem). Nejprve šly 

veškeré zisky z ropy autonomní vládě na jihu, ale to platilo v období, ve kterém se 

odhadovaly menší zásoby ropy. Když průzkumy ukázaly, že se významná ložiska 

nacházejí na jihu Súdánu, chartúmská vláda nechala postavit jedinou ropnou rafinerii 

v zemi na severu v blízkosti hlavního města (Lee, Shalmon 2008: 126). Rafinerie leží přes 

tisíc kilometrů daleko od ropných polí na jihu. Ropu přivádí do rafinerie vybudovaný 

ropovod. Investice do ropné infrastruktury umožnily súdánské vládě kontrolovat výnosy 

z ropy a financovat armádu a milice. Čína poskytla technickou expertizu, pracovní sílu a 

investice do výstavby, rozšíření a provozu ropných polí, ropovodu a rafinerie (Goodman 

2004).  

 

Během střetů útočil jih Súdánu n ropná zařízení. Čína se přiklonila na stranu chartúmské 

vlády, vyslala bezpečnostní složky, aby chránily čínské manažery a dělníky a poskytovala 

technickou pomoc a vybavení súdánské armádě, aby bránila čínské pracovníky. Od roku 

2005 do 2011 měl jih Súdánu autonomní vládu. V daném období podle mírové dohody 

sdílely obě strany čistý výnos z ropných zdrojů na jihu (Lee, Shalmon 2008: 127).  

 

S blížícím se koncem přechodného období autonomní vlády podle mírové dohody 

uspořádal jih Súdánu referendum v lednu 2011. V červenci 2011 vyhlásil Jižní Súdán 

nezávislost a stal se tak nejmladším státem světa. Byla ukončena mírová mise OSN 

UNMIS a byla ustanovena mise UNMISS (the UN Mission in South Sudan) 

(Unimis.unimissions.org). 
46

 

 

Čína byla jedním z prvních států, které uznaly výsledek referenda. Čínská vláda očekávala 

prohlubování obchodních vztahů a že si na oplátku za investice do nového státu udrží 

přístup k ropě. Namísto mírového vývoje přerostly etnické tenze v Jižním Súdánu 

v prosinci 2013 do občanské války. Viceprezident Machar podporovaný etnickou skupinou 

Nuerů byl sesazen z funkce a vládní kabinet rozpuštěn. Mezi strážemi prezidenta Kiira 
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 UNMIS (2011). South Sudan’s Independence (https://unmis.unmissions.org/gallery-south-sudans-

independence, 6. 5. 2018). 
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podporovaného etnickou skupinou Dinků propuklo násilí. Prezident prohlásil, že se 

odvolaný viceprezident Machar pokusil o státní převrat. Násilí se přelilo do dalších států 

v Jižním Súdánu. Ozbrojené skupiny napadaly civilisty z jiných etnických skupin. 

Drancování postihlo i úrodu, což zapříčinilo vážný nedostatek potravin a humanitární krizi 

(Council on Foreign Relations 2018). 

4.5.3. Postoj Čínské lidové republiky k bezpečnostní situaci v Súdánu a 

Jižním Súdánu 
 

Čínská lidová republiká se od počátku navázání vztahů s jakoukoli zemí drží principu 

nevměšovat se do vnitrostátních záležitostí druhé země. Nepodmiňuje obchodní vztahy a 

poskytování investic změnami v politickém a bankovním systému. Tento způsob jednání 

praktikovala vůči Libyi i Súdánu a Jižním Súdánu od počátku navázání vztahů. Po roce 

2000 a spuštění politiky go-out (going global) expandovaly čínské společnosti do 

zahraničí. Čínští manažeři, techničtí poradci a dělníci dohlížejí na řadu projektů na 

africkém kontinentu. Čína investovala do súdánské ropné infrastruktury na severu a 

nalezišť ropy na jihu. Vzhledem k míře zapojení již nemůže vláda ignorovat bezpečnostní 

situaci v Súdánu a Jižním Súdánu.  

 

Čína čelila mezinárodní kritice kvůli podpoře chartúmské vlády, která potírala povstalce 

v provincii Darfur. Súdánská osvobozenecká armáda a Hnutí za rovnost a spravedlnost 

nespokojené s útlakem nearabského obyvatelstva útočily na vládní jednotky v Chartúmu 

již od roku 2002. Povstalci během jednoho z útoků v roce 2003 poničili několik 

bombardérů a zabili jejich posádku a obsluhu. Prezident Al-Bašír zareagoval vysláním 

nevládní militantní skupiny arabského původu Džandžavíd do Darfuru, kde útočí, drancují 

a vypalují vesnice a města povstalců. Súdánská armáda provádí letecké nálety pod 

záminkou ochrany obyvatel před rebely. V roce 2006 byla uzavřena mírová dohoda mezi 

vládou a Súdánským osvobozeneckým hnutím, ale část povstaleckých skupin odmítla 

podepsat dohodu, což komplikuje její plnou realizaci (Pecháček-Štěrba 2007: 4-6).  

 

Už dříve, v roce 2005, se zdržela Čína hlasování o rezoluci 1593. V rezoluci svěřila Rada 

bezpečnosti OSN vyšetřování zločinů v Darfuru Mezinárodnímu trestnímu soudu. Čína 

nesouhlasila se vstupem vyšetřovatelů na území Súdánu bez souhlasu súdánské vlády. Své 

rozhodnutí Čína odůvodnila respektováním národní soudní suverenity. I při schválení 
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nahrazení mise Africké unie v Darfuru misí OSN požadovala Čína souhlas súdánské vlády. 

Odráží se tak snahy čínské vlády udržovat dobré vztahy a mírové řešení sporů uvnitř států. 

Vzhledem k značným investicím do ropného průmyslu Čína vyvíjela od roku 2006 tlak na 

chartúmskou vládu souhlasit s rozmístěním mírových sil OSN v Darfuru v misi UNAMID 

Evanová 2012: 71). 

 

Po získání souhlasu vlád s rozmístěním misí se Čína angažuje poskytováním poskytováním 

finanční humanitární pomoci, vysláním vojenských jednotek, pozorovatelů a policistů. Do 

roku 2007 poskytla Čína na humanitární pomoci Darfuru 11 milionů dolarů (Amnesty 

International 2009). Do roku 2013 vysílala vojenské jednotky, které se aktivně neúčastnily 

boje. Do mise v Mali v roce 2013 a do Jižního Súdánu v roce 2014 vyslala bojové jednotky 

s jasným cílem ochraňovat civilní obyvatelstvo (Fung 2016; Amnesty International 2009).  

 

Prezentuje se jako zodpovědný globální aktér. Do mise OSN v Jižním Súdánu (UNMISS) 

vyslala Čína celkem 1 058 lidí (vojáků, expertů na mise, policistů a štábních důstojníků) 

(UN 2017). Spolupracuje s regionálním uskupením Mezivládní úřad pro rozvoj  

(Intergovernmental Authority on Development), které bylo pověřeno zprostředkováním 

mírových rozhovorů mezi Súdány. Účastní se konzultací se západními vyslanci, kteří jsou 

zapojeni do mírového procesu v Jižním Súdánu. Dočasně posílila vojsko k zvýšení dohledu 

nad dodržováním pozastavení bojů v Jižním Súdánu (Verjee 2016). 

 

4.5.4. Potenciální přínos Číny ke stabilizaci vztahů mezi Súdánem a Jižním 

Súdánem 

Čína udržuje diplomatické a obchodní vztahy s oběma Súdány. Pro Súdán a Jižní Súdán je 

Čína důležitý obchodní a investiční partner. V roce 2011 vyvážely Súdán a Jižní Súdán 

77%  ropy do Číny. Po přerušení těžby v roce 2012 kvůli poplatkům Súdánu za využívání 

ropné infrastruktury se na rok zastavily i dodávky ropy do Číny (Globalsecurity.org).
47

 

V zájmu Čínské lidové republiky je stabilizace bezpečnostní situace v Súdánech a jejich 

spolupráce při těžbě a přepravě ropy.  
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  Global security. South Sudan – Oil (https://www.globalsecurity.org/military/world/war/south-sudan-

oil.htm, 6. 5. 2018).  
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V roce 2015 se Čína podílela na uspořádání setkání ministrů zahraničí Číny, Súdánu, 

Jižnízho Súdánu, zástupců a zástupců Mezivládního úřadu pro rozvoj. Tím Čína vyjádřila 

podporu regionální organizaci při stabilizaci bezpečnostní situace v Súdánech a snahu 

participovat na stabilizaci vztahů mezi Súdány. Důvody čínské účasti byly pragmatické než 

humanitární. Čína chtěla ujištění, že její ropná zařízení zůstanou neporušena. Čína rovněž 

jmenovala zvláštního vyslance Zhonga Jianhua, aby se účastnil mediace. Čína využívá 

navázaných vztahů s oběma zeměmi a vyzývá je k vyjednávání a klidu zbran (Hodzi 2017: 

6). 

 

Pro Čínu je zásadní spolupráce mezi Súdánem a Jižním Súdánem na exportu ropy. Účastní 

se mediačních procesů a pomáhá svolávat znesvářené strany k vyjednávacímu stolu, aby si 

zajistila ochranu svých investic, pracovníku a stabilní dodávky ropy. Vyjednávací pozice 

Číny je posílená díky jejímu diplomatickému zapojení do konfliktu v Darfuru, investicím 

do ropného průmyslu a dalších odvětví, důraz na spolupráci mezi rozvojovými státy a 

diplomatickém zastoupení v Súdánu i Jižním Súdánu. Čína tedy nevstupuje do vyjednávání 

jako nový hráč a může stavět na předchozích vztazích a zkušenostech s interakcemi mezi 

zeměmi. Může těžit z dobrých vztahů mezi zeměmi díky poskytování ekonomické, 

vojenské a rozvojové pomoci (Francis-Madasamy-Sokkary-You 2012: 6-8).  

 

Překážkou je nedůvěra jihosúdánské vlády k čínskému zapojení do mediace kvůli tomu, že 

Čína poskytovala diplomatickou podporu, pomoc a zbraně chartúmské vládě v občanské 

válce mezi severem a jihem Súdánu. Je teď na Číně, jak opatrně využije vztahů s oběma 

zeměmi, překoná nedůvěru ze strany jihosúdánské vlády a dostane zástupce vlád 

k vyjednávacímu stolu.  
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Závěr 
 

Cílem práce bylo objasnit, jakým způsobem si Čínská lidová republika zajišťuje svou 

energetickou bezpečnost. Na začátku práce byla stanovena výzkumná hypotéza, která zní: 

„Čínská lidová republika svými investicemi v Africe řeší svou energetickou bezpečnost.“ 

Léta energetické soběstačnosti se promítla do způsobu jednání Číny na mezinárodním poli. 

Díky investicím do infrastruktury jiného státu, který disponuje nalezišti ropy, se Čína snaží 

vlastnit a kontrolovat ropu, i když se surovina nachází mimo čínské území. Při analýze 

energetického potenciálu Libye a Súdánů vyplynulo, že státy disponují značnými zásobami 

ropy. Ropa se v současnosti těží spíše lehce pod povrchem. Provádějí se průzkumné 

aktivity na území a předpokládá se, že v hlubších částech se budou nalézat další zásoby. 

Přestože dovoz ropy z Libye a Súdánu tvoří v současnosti 1-2% celkového importu, země 

skýtají potenciál do budoucna. Prostřednictvím investic do dopravní infrastruktury, 

zemědělství, lehkého průmyslu a výstavby veřejných budov jako školy a nemocnice si 

Čína buduje pověst dobrého partnera. Navíc může těžit z dlouhodobosti vztahů, které byly 

navázány ještě před objevením zásob ropy na území Súdánu a Libye. De facto již od 

počátku navázání diplomatických vztahů s nově nezávislými státy v Africe poskytuje Čína 

ekonomickou a vojenskou pomoc.  

 

Čína stojí na pomezí státo-centrického a tržně-orientovaného přístupu. Čínská vláda a 

komunistická strana si udržují vliv nad energetickým sektorem a částečně i státními 

ropnými společnostmi prostřednictvím členské základny. Energetická bezpečnost se zdá 

být příliš důležitá na to, aby byla ponechána vlivům tržních mechanismů bez státní 

regulace. Vlivem ekonomických reforem došlo ke změnám i v rámci Komunistické strany 

Číny a členové strany jsou ochotnější přijmout mezi sebe i obchodníky ze soukromého 

sektoru. Tím se proměnila členská základna. Komunistická strana díky svému rozsáhlému 

členství kontroluje důležitá odvětví včetně energetiky.  

 

Zatímco podle tržně-orientovaného přístupu je klíčem k budování energetické bezpečnosti 

propojení národních a mezinárodních trhů a spolupráce ve víře, že tržní mechanismy 

postačí k přizpůsobování nabídky a poptávky. Naproti tomu státocentrický přístup je 

založen na udržování bilaterálních diplomatických vztahů se zeměmi těžícími ropu. 

Energetická bezpečnost se tak udržuje prostřednictvím diplomacie, investic zahraničních 
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podniků do energetické a dopravní infrastruktury jiného státu a kontroly, kam se dovážejí a 

vyvážejí energetické suroviny. Strategie čínského ropného průmyslu tedy spočívá ve 

využívání domácích a zahraničních energetických zdrojů a přístupu na trhy.  

 

 Po negativní zkušenosti s ukončením dovozu ropy ze Sovětského svazu a pozdějších 

ropných šocích se Čína přesvědčila, že ropa může být mocný nástroj zahraniční politiky. 

Podle neorealistů si státy v anarchickém mezinárodním prostředí zajišťují své přežití 

svépomocí a vyvažováním moci. Jelikož není členem Mezinárodní energetické agentury, 

musí si zajišťovat přísun zdrojů energie pomocí bilaterálních dohod. Čína se tedy 

poohlížela po dodatečných energetických surovinách, které by doplnily domácí produkci. 

Když poptávka po ropě jednoznačně převýšila domácí těžbu na počátku 90. let. Čína si 

uvědomovala nutnost diverzifikovat zdroje.  

 

V roce 2000 přijala Čína strategii „go-out“ nebo „going global“, která se stala součástí 

strategie ekonomické otevřenosti země. Základní myšlenkou strategie „go-out“ je podpořit 

činnost čínských společností v zahraničí s cílem zvýšit jejich konkurenceschopnost na 

mezinárodním poli a získat zdroje.   

 

Čínská státní ropná společnost (CNPC), Čínská státní petrochemická společnost (Sinopec) 

a Čínská státní energetická společnost (CNOOC) mají na starosti získávání a kontrolu 

způsobů nakládání s ropou a zemním plynem.  V zahraničí investují do průzkumu nových 

nalezišť a do budování dopravní infrastruktury, potrubí, rozvoje ropných polí, exportu 

domácích technologií, vybavení, výrobků a vysílání pracovní síly a dále do center pro 

výzkum a rozvoj. V Súdánu vede CNPC společný podnik Chartúmská rafinerie (Khartoum 

Refinery Company) se súdánským ministerstvem energetiky a těžby, v němž má každý 

aktér 50% vlastnictví. CNPC dále vlastní z 95% Chartúmskou petrochemickou společnost 

(Khartoum Petrochemical Company). Investice pak také směřují do akvizic technologií, 

značek a know-how, což by mohlo pomoci čínským podnikům zvýšit 

konkurenceschopnost na mezinárodním poli. Čínská vláda rovněž spoléhala na to, že se 

díky podpoře vývozu technologií, zařízení a investicím do rozvoje dopravní a 

telekomunikační struktury v zemích disponujících ropou prohloubí bilaterální politické a 

diplomatické vztahy. Čína současně financuje rozvojové programy. 
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Čínská lidová republika řeší svou energetickou, ale i například potravinovou bezpečnost 

investicemi na africkém kontinentu. Podle neorealistů jsou v anarchickém uspořádání světa 

aktéři sami odpovědni za zajištění svého přežití a soupeří mezi sebou za účelem naplnění 

svých národních zájmů. Státy musí ekonomicky a vojensky posilovat, aby si zajistily 

přežití. Energetická bezpečnost je součástí národních zájmů. Bez zajištění přísunu zdrojů 

energie nemůže země ekonomicky a vojensky sílit. Energetické suroviny se využívají totiž 

v průmyslu, dopravě i technice. Jednotlivé státy jsou odkázány samy na sebe při 

zajišťování dostatečného množství a pravidelného přísunu energetických surovin. Přísunu 

surovin dosáhnou přítomností v místech, kde se nacházejí ložiska energetických surovin. 

Čínská lidová republika navazovala od poloviny 20. století vztahy s nově nezávislými státy 

na africkém kontinentu za účelem naplnění svých zájmů. Mezi ty patří uznání Čínské 

lidové republiky jako jediného reprezentanta čínského lidu, zajištění ekonomického růstu a 

stabilních dodávek energetických surovin. 

 

Historie sino-afrických vztahů je dlouhá více než půl století. Na rozdíl od Západu kladla 

Čína africké vlády jediný požadavek. Na diplomatické rovině usilovala vláda o uznání 

Čínské lidové republiky jako jediného zástupce čínského lidu. I s pomocí hlasů nově 

nezávislých afrických zemí byla Čínská lidová republika v roce 1971 uznána na půdě OSN 

jako jediný zástupce Číny.  

 

Současně existovaly další roviny vztahů, které postupně nabývaly na důležitosti. 

V ekonomické rovině investovala čínská vláda do rozvoje infrastruktury, hlavně 

dopravních staveb, ale přispívala i na výstavbu veřejných budov, jako jsou nemocnice, 

školy, kulturní a vládní budovy. Finanční pomoc směřovala a nadále proudí do ropného 

průmyslu a hornictví. Investicemi svých státních podniků do zemědělství v afrických 

zemích řeší Čínská lidová republika i svou potravinovou bezpečnost. Klimatické změny, 

zhoršené životní prostředí, horší kvalita ovzduší a zemědělskou chemií kontaminované 

půdy vedou k tomu, že v Číně ubývá množství orné půdy. V nejlidnatější zemi světa se tak 

zvyšuje jak poptávka po energetických surovinách, tak po zemědělské půdě. Oba druhy 

bezpečnosti řeší Čína investicemi na africkém kontinentu. Poskytování pomoci nově 

nezávislým zemím napomohlo prohlubování vzájemných vztahů a Číně se tak naskytují 

možnosti uzavírat obchodní vztahy a získávat nerostné suroviny. Investice směřují do 

budování dopravní a veřejné infrastruktury a lehkého průmyslu. 
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Na začátku práce byla stanovena výzkumná otázka:  

„Proč Čínská lidová republika nedodržuje mezinárodní standardy? Na jakých principech 

zakládá Čína vztahy s africkými státy?“ 

 

Čína poskytovala od začátku navázání vztahů s nově nezávislými africkými zeměmi 

ekonomickou a vojenskou pomoc. Pomoc je založena na principu rovnosti, vzájemném 

prospěchu a respektování suverenity příjemce. Půjčky byly bezúročné a nepodmíněné. 

Respektive čínská vláda měla jediný požadavek, a to aby recipienti diplomaticky 

neuznávali Taiwan jako zástupce čínského lidu. Nicméně nepožadovaly se změny 

v politickém systému. Termíny splátek se daly bez větších obtíží změnit. Projekty se 

navrhují tak, aby se příjemce nestal závislý na čínské pomoci. K naplnění tohoto principu 

přislíbila Čína vybírat projekty s rychlou návratností nákladů. Posledním principem je 

závazek poskytovat vybavení a materiály vysoké kvality a za mezinárodní ceny. Zároveň 

vysílá Čína odborníky s cílem zaučit a předat znalost výměnou za to, že se s vyslanými 

pracovníky zachází stejně jako s místními a bez žádných dalších výhod navíc.  

 

Čína se liší od západních států v poskytování pomoci zejména tím, že klade důraz na 

vzájemný přínos a přislibuje nezasahovat do vnitrostátních záležitostí recipientů. Oproti 

západním zemím si vybírá země hlavně podle politické stability, kdežto Západ navíc 

kromě stabilní vlády upřednostňuje země s rozvinutějšími vlastnickými právy a větší mírou 

respektování zákonů. 

 

Kromě principů poskytování pomoci se Čína řídí pěti principy mírového soužití. Jedním 

z nich je nezasahovat do vnitřních záležitostí druhých států, protože každá země má právo 

vybrat si svůj model vládnutí a rozvoje s přihlédnutím na podmínky v zemi, které jsou 

všude jedinečné. Těmi dalšími jsou neagrese, rovnost a vzájemná prospěšnost. Každá země 

právo vybrat si svůj model vládnutí a rozvoje s přihlédnutím na podmínky v zemi, které 

jsou všude jedinečné. 

 

Díky investičním principům, vyzdvihování vzájemných zisků ze spolupráce a nevměšování 

se do vnitropolitických záležitostí se jeví Čína jako výhodnější partner pro africké země. 

Na rozdíl od západních zemí nepodmiňují obchodní spolupráci a ekonomickou pomoc 

změnami v politickém a ekonomickém systému. Africké hlavy států se ztotožňují s výroky 
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Číny, že požadavky západních států zavést demokracii a respektovat lidská práva jen 

maskují imperialistické snahy západních států zasahovat do domácí politiky rozvojových 

zemí, čímž oslabují stabilitu a pokrok rozvojových zemí. 

 

Na čínské investice v Africe se nahlíží pozitivním i negativním způsobem podle toho, kam 

prostředky směřují. Díky navázání vztahů s Afrikou se Čína zviditelnila a stala aktivnější 

na mezinárodním poli. Africké státy získaly stálého obchodního společníka. Čína získává 

přístup k surovinám a trh pro odbyt svých průmyslových výrobků. Na oplátku investuje do 

dopravní a energetické infrastruktury a do stavby veřejných budov v Africe. Číňané 

přispívají financemi i lidskou silou při stavbě silnic, letišť, mostů, škol, nemocnic a 

vládních budov. Avšak vztahy s africkými politickými elitami se upevňovaly i 

prostřednictvím prodeje zbraní, které se zneužívaly v občanských válkách, v etnických 

konfliktech a politických nepokojích. Další kritika se týká skupování orné půdy. 

Z kladného úhlu pohledu zkušenost Číny může africkým zemím posloužit jako inspirace, 

jak se dá postupně snižovat chudoba a zároveň udržovat ekonomický růst. Před začátkem 

reforem v roce 1978 čelila Čínská lidová republika vážnému potravinovému nedostatku a 

zemědělství prodělávalo krizi. Po reformách se zemědělská produkce zvýšila. Rozvoj 

zemědělství přispěl ke snížení chudoby a k rozvoji země dodávání zboží. Další kritika se 

týká menší kvality na africký a nedodržování bezpečnostních zásad při práci horníků 

v dolech a nižší platy. Nevládní organizace poukazují také na nedostatečné úsilí chránit 

faunu a životní prostředí při hledání nových ložisek a těžbě nerostných surovin ve 

stávajících.  

 

Od začátku nového tisíciletí lze sledovat větší zapojení Číny do mírových misí. Nečiní tak 

z humanitárních, ale z pragmatických důvodů. Vláda chce udržovat dobré vztahy 

s partnerskými zeměmi, získávat přístup k surovinám, uzavírat výhodné obchodní dohody. 

Současně nestabilní politická a bezpečnostní situace v partnerské zemi škodí pravidelnému 

obchodu a dodávce surovin.  

 

Převládá preference pro tradiční mírové mise, které jsou založeny na souhlasu vlády státu, 

na jehož území je mise vyslána.  Všeobecně Čína upřednostňuje mírové řešení sporů, 

vyjadřuje nesouhlas s nadměrným používáním síly a zohledňuje názory regionálních 

organizací. Zapojením do misí pouze prostřednictvím Organizace spojených národů vysílá 
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Čína světu vzkaz, že hodlá jednat pouze na základě souhlasu mezinárodního společenství. 

Většina čínských jednotek účastnících se mírových misí pod záštitou OSN působila právě 

v Africe. Do roku 2013 nevysílala Čína do misí vojenské síly v rámci dodržování principu 

nevměšování se do vnitropolitických záležitostí. Zatímco vyslání nevojenských jednotek 

lze vnímat jako pomoc druhému státu, přítomnost cizích vojáků už je zaručeně odklon od 

principu nevměšování se. Čína tedy přispívala hlavně nasazením inženýrů, techniků a týmů 

zdravotníků. Ti zastávali relativně bezpečné role a věnovali se ochraně nemocnic a 

podávání lékařské pomoci na klinikách a v nemocnicích. Čínské jednotky směly použít sílu 

jen v sebeobraně. Během války v Libyi po roce 2011 a zejména v Jižním Súdánu po roce 

2013 přehodnotila čínská vláda svůj postoj k nasazování ozbrojených sil. V daných zemích 

má Čínská lidová republika strategické zájmy a směřovala značné investice do 

infrastruktury.  

 

V práci byla stanovena výzkumná otázka: 

2. „Jak angažmá Číny v Libyi přispívá ke stabilizaci země po arabském jaru?“ 

 

Na počátku války zachovala Čína neutralitu a nepodporovala ani opozici v Tripoli, ani se 

neúčastnila bombardování jednotek věrných Kaddáfímu. Čína zastávala názor, že se nemá 

zasahovat do jiné země bez schválení operace Radou bezpečnosti. Poskytovala potraviny a 

léky oběma stranám. S pokračováním konfliktu byly ohroženy čínské zájmy v Libyi. 

V březnu 2011 se Čína v radě bezpečnosti poprvé rozhodla neblokovat přijetí rezoluce 

(Rezoluce 1973), která schválila použít vojenské prostředky proti vládě cizího státu na 

základě humanitárních důvodů. 

 

Žádný stát v Radě bezpečnosti ani z nestálých rotujících členů nehlasoval proti přijetí 

rezoluce. Čína se pragmaticky rozhodla pozměnit své stanovisko k intervencím, když tato 

měla šanci na schválení Radou bezpečnosti, neriskovala mezinárodní izolaci a raději se 

také zdržela hlasování.  

 

Čína nadále vyzdvihuje, že by měly OSN a Rada bezpečnosti hrát klíčovou roli při 

stabilizaci Libye a poté napomáhat při obnově země. Vyjadřuje podporu politickému 

vyjednávání o uzavření míru a cílům mírové mise UNSMIL v Libyi. Čínská vláda myslí na 

zajišťování svých národních zájmů a vyjednává s vládou v Tobruku o uzavření kontraktů a 
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dohodnutí projektů na obnovu a budování infrastruktury. Podle vyjádření svého vyslance 

v Libyi Čína podporuje politickou dohodu navrženou OSN, ukončení politického rozdělení 

země na východní a západní vládu a schvaluje návrh vyslance OSN v Libyi uspořádat do 

konce roku 2018 národní konferenci pro politické strany v Libyi a parlamentní a 

prezidentské volby.  

 

Na případu postoje k Libyi je vidět určitý posun v postoji k intervencím do druhých států. 

Čínské vedení přehodnotilo postoj a chce, aby byla Čína vnímána jako aktivní hráč 

mezinárodního společenství při stabilizaci Libye. Vedení doufá v udržování dobrých 

vztahů s budoucí libyjskou vládou a v možnost pokračovat v investičních projektech a 

spolupráci v energetice. V Libyi je podíl čínských společností těžbě ropy značně menší 

v porovnání se Súdánem a Jižním Súdánem. Čína přispívá ke stabilizaci Libye spíše 

diplomaticky. Přispívá do rozpočtu OSN, ze kterého se financují mírové mise, avšak 

nepřipojila se k misi OSN v Libyi. Svým působením usiluje o budování obrazu 

zodpovědného státu a dobrých vztahů s Libyí. Čínská vláda doufá v prohloubení 

spolupráce v energetice v budoucnu a v zajištění většího přístupu k zásobám ropy. Naproti 

tomu v Súdánu a Jižním Súdánu jsou v sázce větší strategické zájmy.  

 

Poslední výzkumnou otázkou v práci je: 

 

3. Jak přispívá Čína ke stabilizaci Súdánu a Jižního Súdánu? 

 

Dodržování principu nezasahování do vnitřních záležitostí mělo značný podíl na udržení 

dobrých vztahů mezi Čínskou lidovou republikou a střídajícími se vládami v Súdánu. 

Prohlubování vazeb mezi státy v době bipolárního konfliktu probíhalo díky poskytování 

ekonomické a vojenské pomoci Súdánu.  Od roku 1995 se Čína podílí na výzkumných a 

rozvojových projektech. Dále vede CNPC společný podnik Chartúmská rafinerie 

(Khartoum Refinery Company) se súdánským ministerstvem energetiky a těžby, v němž 

má každý aktér 50% vlastnictví. CNPC dále vlastní z 95% Chartúmskou petrochemickou 

společnost (Khartoum Petrochemical Company). CNPC není v Súdánu vystavena větší 

konkurenci ze strany západních nadnárodních společností, protože Západ nechtěl 

přimhouřit oči nad jednáním vlády v Chartúmu. Čína tak nesoupeřila se zahraničními 

společnostmi o přístup ke zdrojům ropy.  
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Čína se diplomaticky a vojensky zapojuje do zlepšení bezpečnostní situace v Súdánu a 

Jižním Súdánu, aby chránila své investice do ropné infrastruktury, které jsou větší než 

v případě Libye. Je patrná rostoucí iniciativa podílet se na řešení, ale jen za určitých 

podmínek. Zatímco v roce 2005 Čína nesouhlasila se vstupem vyšetřovatelů na území 

Súdánu bez souhlasu súdánské vlády. Vzhledem k značným investicím do ropného 

průmyslu Čína vyvíjela od roku 2006 tlak na chartúmskou vládu souhlasit s rozmístěním 

mírových sil OSN v Darfuru v misi UNAMID. Dále se Čína angažuje poskytováním 

finanční humanitární pomoci, vysláním vojenských jednotek, pozorovatelů a policistů. 

Oproti předchozímu zapojení vyslala do Jižního Súdánu v roce 2014 bojové jednotky 

s jasným cílem ochraňovat civilní obyvatelstvo. Spolupracuje s regionálním Mezivládním 

úřadem pro rozvoj a západními vyslanci na zprostředkování mírových rozhovorů mezi 

Súdány. Vyslala vojsko na pomoc s dohlížením na pozastavení bojů v Jižním Súdánu. 

Přislibuje poskytovat investice do infrastruktury obou zemí, pokud státy budou spolu 

vyjednávat. 

 

Čína tedy nevstupuje do vyjednávání jako nový hráč a může stavět na předchozích 

vztazích a zkušenostech s interakcemi mezi zeměmi. Může těžit z dobrých vztahů mezi 

zeměmi díky poskytování ekonomické, vojenské a rozvojové pomoci a důrazu na 

spolupráci mezi rozvojovými zeměmi. 

 

Na základě poznatků získaných v tomto výzkumu lze verifikovat stanovenou hypotézu. 

Prostřednictvím investic nejprve do dopravní infrastruktury, lehkého prmyslu a výstavby 

veřejných budov získala Čína pověst dobrého partnera. To umožnilo čínské ropné 

společnosti CNPC stát se spoluvlastníkem jediné rafinerie v Súdánu a na území Libye od 

90. let nově investovat i do průzkumu potenciálních ropných nalezišť. Spolupráce se 

přelila do nové oblasti, i když důvody byly pragmatické. Čína se jeví díky mírněým 

podmínkám pro poskytování investic jako výhodnější partner, který postupně nezačne 

požadovat rozsáhlejší politicko-ekonomické změny v recipientském státě. Díky investicím 

si tedy Čína zajistila nové dodavatele ropy.   
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Summary 
 

The goal of the thesis was to shed light on the ways in which the People’s Republic of 

China secures its energy security and identify the role of Chinese investments in Africa. 

Through investments into energy sectors overseas China strives to control and/or own oil 

supplies in oil-rich states. 

 

The ruling Chinese Communist Party (hereafter CCP) set main national goals – to ensure 

economic prosperity, social and political stability and unity. There is an unwritten contract 

between Chinese people and the ruling party. As long as the country strengthens in 

economic terms and living conditions of the population constantly improve, the social 

stability will be secured. For ensuring economic growth energy demand must be satisfied.  

 China finds itself at the boarders between state-centric and market-oriented approach. 

Chinese government and the CCP keeps influence over energy sector which is regarded too 

important to be left to market forces without state regulations. Through its extensive 

membership in a series of authorities concerned with energy security the government and 

the CCP oversight energy sector. Whereas in market-oriented approach governments 

believe the key to reach energy security is to connect national and international markets 

and to cooperate in faith that market mechanisms will suffice to adjust supply and demand. 

The state-oriented approach is based on developing bilateral diplomatic relations with oil-

rich countries. Energy security is thus ensured by using domestic and external energy 

resources and market access.  

 

Based on experience with power shortages after Soviet Union aid programme withdrawal 

and oil shocks in international politics in the 1970s and during the First Gulf War Chinese 

government convinced itself that oil can be a mighty foreign policy tool. According to 

neorealist theory states seek to ensure their survival and security by self-help. China 

concludes bilateral relations with states rich in oil in order to get energy resources to meet 

its rising energy demand. China went from energy autarky in the 1970s and 1980s to 

become a net oil importer in 1993. The key to ensure an uninterrupted availability of 

energy resources at affordable prices is to diversify energy suppliers. Therefore China 

adopted a go-out policy in 2000. The core of this policy lies in expansion of Chinese 

companies overseas and to increase their competitiveness using investments.   



88 

 

 

This way Chinese biggest oil companies CNPC, Sinopec and CNOOC expanded to Africa.  

The interactions between the PRC and oil-rich countries in Africa began with providing 

economic and military aid. Diplomatic relations were established shortly after Sudan and 

Libya became independent states. Despite the fact that oil imports from selected countries 

comprise 1-2% of the total oil imports to China, countries offer great oil potential in the 

future as deeper parts of current oil reservoirs and some other areas remain unexplored.   

 

Through investments into building roads, bridges, airports, public buildings such as 

schools, hospitals, clinics and government buildings China builds up an image of a good 

partner for developing countries. Experience with partnership in other areas and Chinese 

emphasis on principles of peaceful coexistence and principles of providing economic aid 

enabled a spill-over effect in cooperation. Besides trade and industry China was offered in 

the 1990s to participate on projects concerning oil exploration and building up oil 

infrastructure in Sudan and Libya.  

 

Chinese oil companies invest in new oil reservoirs exploration, transport, building 

pipelines, development of oil fields and export Chinese technologies, equipment, goods 

and dispatch technical workers to Africa to share know-how. In Sudan CNPC runs a joint 

venture Khartoum Refinery Company together with Sudanese ministry of energy and 

mining, in which each actor owns 50% shares. Moreover, China owns 95% of Khartoum 

Petrochemical Company. In Libya Chinese government hopes that economic aid, 

technology export and investments in telecommunications and transport will enable China 

greater involvement in the oil sector in the future. 

 

One of the research questions concerns motivations and reasons why African leaders prefer 

Chinese investments. In other words, principles on which Chinese relations with African 

countries are based and why China does not obey international standards. Chinese foreign 

aid is based on equality, mutual benefit, respect for sovereignty of a recipient country. 

Loans are interest-free and unconditioned. To be more specific, the only demand is to 

diplomatically acknowledge the PRC, not Taiwan as the representation of Chinese people. 

Projects are designed to bring benefits soon in order not to make a recipient dependent on 

donor. The last principle is the commitment to provide good-quality materials and 



89 

 

equipment for international prices. In combination with principles of mutual coexistence 

(non-aggression, non-interference into state affairs, equality, mutual benefit, peaceful 

coexistence) China seems to be more appealing for African governments than Western 

countries. The latter condition aid with changes towards greater liberalization in political 

system and banking sector and choose states with more evolved property rights and rule of 

law. On the other hand, China chooses states only based on political stability in order to 

secure safety of its investments and people. Moreover, China emphasizes mutual benefits 

of South-South cooperation and non-interference into other countries’ internal affairs.   

 

Since 2000s China is more active in peacekeeping missions. The concept of energy 

security has been broadened and political stability and internal state security are important 

factors of the concept. As China has been getting more involved in Sudan/South Sudan and 

Libya through its investments it is more concerned with security situation and stability of 

the countries. Following two research questions regard Chinese role in stabilisation of 

Libya and Sudan/South Sudan.  

 

The second research question is “How does China contribute to stabilisation of Libya after 

the Arab Spring?”  

 

China contributes mainly diplomatically. It participates in peace negotiations and 

emphasizes the importance of the United Nations and its peacekeeping mission in 

stabilisation and reconstruction of Libya. China also contributes regularly to the UN 

budget from which peace operations are funded. China strives to become impartial and not 

to support opposition government in Tripoli. It provides food aid and medicine to all 

parties involved. Chinese diplomats discuss with other special envoys possible ways to 

stabilise the country. It shows support for a plan to hold parliamentary and presidential 

election in 2018 to end division of Libya into West and East government. We can see a 

change in position to voting on interventions on humanitarian grounds. As China did not 

find any permanent or non-permanent Security Council Member to vote against the 

intervention, in the end China abstained from the vote. The 1973 Resolution was passed 

and allowed to use all necessary means including those military ones against other state’s 

government based on humanitarian grounds. China’s decision was rather pragmatic as it 

did not want to risk international isolation. China emphasises the need to solve Libyan war 
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using peaceful means and hopes in participation on post-conflict recovery including oil 

fields recovery.  

 

The last research question is “How does China contribute to stabilisation of Sudan/South 

Sudan/their relations?” 

 

Thanks to non-interference principle China managed to keep good relations with changing 

military and civil governments in Sudan. Since 1995 China has been taking part in oil 

exploration and research projects. After withdrawal of foreign oil companies in the 1990s 

which did not want to support Sudanese government Chinese oil companies were not 

exposed to greater competition over access to oil supplies. Unlike in Libya China involves 

both diplomatically and militarily in Sudan and South Sudan to protect its investments and 

infrastructure. China convinced the Khartoum government in 2006 to allow deployment of 

UN mission in Darfur. In 2014 China deployed even combat forces to protect civilians in 

South Sudan alongside with providing medical and technical assistance in the mission as 

usual. Until 2013 China did not dispatch combat troops to UN missions. On a diplomatic 

level, China cooperates with the Intergovernmental Authority on Development (IGAD) 

whose member Sudan is. Together with West envoys and IGAD they strive to mediate 

peace talks between Sudan and South Sudan and stabilise situation in Darfur and South 

Sudan. 

 

The goal of the thesis was to either verify or falsify the hypothesis stating that “The PRC 

solves its energy security through investments in Africa.” 

Based on the extent of investment projects, investments and shares in oil industry 

especially in Sudan but to a lesser extent in Libya the hypothesis is verified. Through 

investments into transport, light industry and public buildings construction China gained 

reputation of a good partner country. Together with long-lasting diplomatic relations that 

allowed China to participate on projects concerning oil infrastructure, get new oil suppliers 

and increase oil imports to China. 
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3) Námět práce, hypotéza a výzkumné otázky 

Čínská lidová republika představuje jednoho z nejvlivnějších aktérů mezinárodního 

systému, co se týče energetiky. Dnes se ze země stává nejen druhý největší spotřebitel 

ropy, nýbrž i druhý největší dovozce této nerostné suroviny. V posledních letech se z ryze 

zemědělské země stala z Číny největší ekonomika světa, co se týče sumy podílu na 

globálním obchodě ve strojích a elektronice, a rovněž představuje největšího vývozce 

světa. Kromě vzestupu na poli výroby zažívá Čína růst střední třídy a to vše se odráží 

mimo jiné na zvýšených nárocích na spotřebu ropy.  

Energetická bezpečnost jako taková představuje jednu z důležitých oblastí, které ovlivňují 

zahraniční i vnitrostátní politiky. Zajištění přísunu energetických surovin je důležité z 

hlediska udržení ekonomického růstu, technologické výroby a s tím související životní 

úrovně obyvatelstva. V posledním desetiletí se přítomnost Čínské lidové republiky na 

Africkém kontinentě stává diskutovaným tématem mezi ekonomy, politickými analytiky a 

médii.  

 

Téma se jeví jako aktuální v dnešní době vzhledem k rostoucímu vlivu Čínské lidové 

republiky na mezinárodním poli, který je dán jak významným postavením v mezinárodních 

organizacích, tak v průmyslu a výrobě jako takové. Zařazení země k předním vývozcům 

světa s sebou nese rovněž zvýšené nároky na spotřebu energetických surovin, kdy se Čína 

nevyhnutelně dostala do situace, v níž poptávka převyšuje nabídku. Z toho důvodu bylo 

potřeba získat přístup energetických surovin, jako je ropa a zemní plyn, v zahraničí. V této 
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souvislosti jsou často skloňovaným tématem ekonomické aktivity Čínské lidové republiky 

především v Africe.  

 

V předkládané práci se bude autorka zabývat čínskou energetickou bezpečností s ohledem 

na ropu a zemní plyn a téma vztáhne na ekonomické aktivity Číny na Africkém kontinentě 

s cílem získat přístup k surovinám. Teoretickým rámcem pro diplomovou práci bude 

neorealismus, který se mimo jiné zaměřuje na národní zájmy a soutěž mezi státy o zdroje. 

Podle neorealistů se ropa jeví vysoce strategickou nerostnou surovinou a nepostradatelnou 

komoditou, proto vlády vstupují do boje o přístup ke zdrojům ropy za účelem zajištění 

energetické bezpečnosti země. Tuto teorii lze použít pro zarámování aktivit, které Čínská 

lidová republika vyvíjí od konce minulého tisíciletí, aby zajistila rostoucí poptávku po ropě 

a s ní spojeným zemním plynem.  

 

V praktické části práce se autorka jako první soustředí na představení a zhodnocení 

zajištění energetické bezpečnosti Čínské lidové republiky, přičemž nastíní jak někdejší 

energetickou soběstačnost země, ale rovněž větší důraz bude klást na současnou 

energetickou poptávku a to zejména po ropě a zemním plynu. Ropa představuje 

strategickou surovinu vhodnou jak pro průmysl, tak pro produkci. Zemní plyn se využívá 

jako významné plynné fosilní palivo a často je jeho výskyt svázán s ropnými nalezišti. 

Autorka vztáhne práci i na zemní plyn z důvodu, že se často těží spolu s ropou a rovněž je 

nezbytnou strategickou komoditou, o přístup k níž státy soupeří.  

 

Třetí kapitola spadající do praktické části bude věnovaná aktérům a institucím čínské 

politiky a je významná pro práci z důvodu, že velké množství energetických společností 

způsobuje jejich rivalitu mezi sebou, ztěžuje to koordinaci a implementaci bezpečnostní 

politiky, což má vliv na čínskou energetickou bezpečnost jako takovou.  

 

Čtvrtá kapitola se bude týkat strategie go-out, jež tvoří čínské politiky ekonomické 

otevřenosti. V rámci této strategie podněcuje čínská vláda od počátku nového tisíciletí 

domácí společnosti, aby investovaly v zahraničí. Čínská vláda chce prostřednictvím této 

strategie zvýšit své přímé zahraniční investice, což má pomoci k většímu přístupu na 

zahraniční trhy a zároveň k nerostným surovinám. Čína se tak podílí na financování 

projektů v oblasti infrastruktury v Africe výměnou za přístup k nerostným surovinám. 
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Cílem kapitoly bude ukázat, proč afričtí vůdci zemí s ropnými nalezišti volí spolupráci s 

Čínskou lidovou republikou, a zhodnotit, zdali Čína pokračuje v této strategii go-out a s 

tím související politikou nezasahování do domácí politiky afrických států, nebo jestli 

naopak lze sledovat odklon od strategie.  

 

Autorka se zaměří na důvody, proč představitelé afrických zemí bohatých na nerostné 

suroviny upřednostňují ekonomickou spolupráci s Čínou před kooperací se západními 

zeměmi. Dále na to proč afričtí vůdci volí spolupráci s Čínou za účelem rozvoje tamější 

infrastruktury namísto navázání kooperace se západními demokratickými státy.  

Pátá poslední kapitola se bude skládat z případových studií aktivit Číny v Angole, Súdánu 

a Libye. Důvodem pro výběr zrovna těchto zemí je zaprvé snaha pokrýt čínské aktivity v 

severní, jižní i východní Africe a zároveň kvůli tomu, že z těchto států proudí nejvíce 

surové ropy do Číny v rámci afrického kontinentu. 

 

Cílem představené práce je identifikovat současnou podobu energetické bezpečnosti a 

politiky Čínské lidové republiky a prostřednictvím případových studií zabývajících se 

čínskými ekonomickými aktivitami ve vybraných afrických státech nastínit konkrétní 

podobu snah Číny získat strategické suroviny v podobě ropy a zemního plynu.  

 

Cíl práce v angličtině: The aim of the presented diploma thesis is to identify the 

contemporary energy security and policy of the People’s Republic of China and to outline 

through case studies concerning Chinese economic activities in particular African states 

the concrete efforts of the PCR to gain strategic natural resources such as oil and natural 

gas.  

 

Hypotéza: ,,Politika nevměšování se do domácí politiky afrických států na jednu stranu 

umožňuje přístup k nerostným surovinám, na druhou stranu může vést k ohrožení čínských 

investic v důsledku politické nestability v daných afrických zemích.“  
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Výzkumné otázky: 

 Dá se sledovat odklon od politiky nevměšování se do afrických politických záležitostí?  

 

Jeví se strategie go-out do budoucna jako dostačující přístup k provozování ekonomických 

aktivit v Africe?  

 

Jaké aspekty vedou africké země bohaté na nerostné suroviny k tomu upřednostnit Čínu 

před západními zeměmi jako investora do tamější infrastruktury? 

 

Jaký je současný trend čínských investic v afrických zemích - zvyšuje, nebo naopak 

snižuje Čína investice a míru naplnění daných závazků?  

 

4. Navrhovaná struktura práce:  

Teoretická část  

1. Problematika ropy z pohledu neorealismu  

Praktická část  

2. 2. Zajištění energetické bezpečnosti Čínské lidové republiky  

2.1. energetická soběstačnost ČLR  

2.2. současná energetická poptávka v Číně  

2.2.1. ropa  

2.2.2. zemní plyn  

3. Čínské společnosti angažující se v zajištění energetické bezpečnosti  

4. Strategie go-out  

5. Případová studie 

 5.1. Angola 

 5.2.Súdán  

5.3. Nigérie 

 

 

 

 

 



106 

 

5. Předběžný seznam literatury 

 Alessi, Christopher – Xu, Beina (2015). China in Africa. Council on Foreign Relations 
(http://www.cfr.org/china/china-africa/p9557).  

All Africa (2016). Nigeria: China Wants More of Nigeria’s Oil. All Africa 
(http://allafrica.com/stories/201603140030.html).  

Beri, Ruchita – Sinha, Uttam Kumar (2009). Africa and Energy Security: Global Issues, Local 
Responses (New Delhi: Academic Foundation). 

Betts, Richard K. (2015).  Realism is an Attitude, Not a Doctrine. National Interest 
(http://nationalinterest.org/feature/realism-attitude-not-doctrine-13659). 

Economy Watch (2015). Looking In on China’s ‚Going out‘ Policy. Economy Watch 
(http://www.economywatch.com/features/Looking-In-on-Chinas-Going-Out-Policy1202.html).  

Egbula, Margaret – Zheng Qi (2011). West African Challenges – China and Nigeria: A Powerful 
South-South Alliance. OECD (https://www.oecd.org/china/49814032.pdf). 

Holslag, Johnatan (2007). Chinese Resources and Energy Policy in Sub-Saharan Africa. European 
Parliament (http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2007/348604/EXPO-
DEVE_ET(2007)348604_EN.pdf). 

Jian, Zhang (2011). China's energy security: prospects, challenges, and opportunities. The 
Brookings Institution Center For Northeast Asian Policy Studies 
(http://www.brookings.edu/~/media/research/files/papers/2011/7/china%20energy%20zhang/0
7_china_energy_zhang_paper.pdf). 

Klasa, Adrienne (2015). Chinese Investment in Africa Plunges 84%. The Financial Times 
(http://www.ft.com/cms/s/3/10648918-773b-11e5-a95a-27d368e1ddf7.html#axzz47fx8dMME). 

KPMG Africa (2013). Oil and Gas in Africa: Africa’s Reserves, Potential and Prospects 
 (https://www.kpmg.com/Africa/en/IssuesAndInsights/Articles-
Publications/Documents/Oil%20and%20Gas%20in%20Africa.pdf). 

Long, Ray D. (2014). In search of Oil Realism. Resilience (http://www.resilience.org/stories/2014-
10-02/in-search-of-oil-realism). 

Renard, Mary-Francoise (2011). China’s Trade and FDI in Africa. African Development Bank Group 
(http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/Working%20126.pdf)
. 

Oil Review Africa (2016). China Interested in  Importing Nigerian Oil. Oil Review Africa 
 (http://www.oilreviewafrica.com/exploration/exploration/china-interested-in-importing-
nigerian-oil). 

 Shinn, David H. (2016). Africa, China, the United States, and Oil. Center for Strategic & 
International Studies  (http://csis.org/story/africa-china-united-states-and-oil). 

 Walker, Beth (2014). How Africa Is Changing Chinese Oil Companies. China Dialogue 
(https://www.chinadialogue.net/article/show/single/en/7583-How-Africa-is-changing-Chinese-
oil-companies).  

https://www.oecd.org/china/49814032.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2007/348604/EXPO-DEVE_ET(2007)348604_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2007/348604/EXPO-DEVE_ET(2007)348604_EN.pdf
http://www.resilience.org/stories/2014-10-02/in-search-of-oil-realism
http://www.resilience.org/stories/2014-10-02/in-search-of-oil-realism


107 

 

Zhao, Shelly (2011). The Geopolitics of China-African Oil. China Briefing (http://www.china-
briefing.com/news/2011/04/13/the-geopolitics-of-china-african-oil.html). 

Zhenxing, Luo (2013). A Trilateral Dialogue on the United States, Africa and China: Perspectives on 
China-Africa Oil Ties . Brookings 
(http://www.brookings.edu/~/media/Research/Files/Reports/2013/08/us-africa-china-trilateral-
dialogue/All-China-Oil-Papers.pdf?la=en).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 

 

Seznam příloh 

 

Příloha č. 1: Podíl jednotlivých zdrojů primární energie na čínské zásobě energie v období 1953-2011 (graf)  

Příloha č. 2: Počty investičních projektů místní vlády, soukromých a zahraničních investorů do energetického 

průmyslu v roce 1994 (tabulka) 

Příloha č. 3:  Hlavní politické instituce v Číně včetně vztahů mezi nimi (graf) 

Příloha č. 4: Instituce zapojené do energetického průmyslu v Číně (graf) 

Příloha č. 5: Proměna energetické spotřeby v období 1965 až 2015 (graf) 

Příloha č. 6: Energetický mix Čínské lidové republiky za rok 2015 (graf) 

Příloha č. 7: Poměr těžby a spotřeby ropy v Číně v období 1980 – 2013 (graf) 

Příloha č. 8:  Dovoz surové ropy do Číny za rok 2015 a těžba surové ropy v Číně za rok 2014 (grafy) 

Příloha č. 9: Těžba uhlí v Číně v období 1980 až 2015 (tabulka) 

Příloha č. 10: Poměr těžby a spotřeby uhlí v období 1980 – 2013 (graf) 

Příloha č. 11: Mezera mezi poptávkou a těžbou ropy (grafy) 

Příloha č. 12: Objem přímých zahraničních investic do jednotlivých průmyslových odvětví v Africe za rok 

2009 (graf) 

Příloha č. 13: Hlavní ropná a plynová pole a infrastruktura v Libyi (mapa) 

Příloha č. 14 : Africké státy s největšími potvrzenými zásobami ropy (vlastní graf) 

Příloha č. 15: Rozložení ropných polí a infrastruktury v Súdánu a Jižním Súdánu (mapa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 

 

Přílohy 

 

Příloha č. 1:  Podíl jednotlivých zdrojů primární energie na čínské zásobě energie v období 1953-2011 

(graf)  

 

 

Zdroj: Leung, G.C.K. (2014). Securitization of energy supply chaos in China. Applied Energy 123, s. 318. 

 

Příloha č. 2: Počty investičních projektů místní vlády, soukromých a zahraničních investorů do 

energetického průmyslu v roce 1994 (tabulka) 

 

Zdroj: Wang, Boan-Li - Jianhua-Wu, Haiyan (2014). Review and Assessment of Chinese Energy Policy 

Since the Reform and Opening Up. Emerging Markets Finance & Trade 50 (5), s. 145. 
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Příloha č. 3: Hlavní politické instituce v Číně včetně vztahů mezi nimi (graf) 

    

Zdroj: The Economist (2012). Vertical meets horizontal: Who really holds the power in China? 

Dostupné na: https://www.economist.com/news/china/21567427-who-really-holds-power-china-vertical-

meets-horizontal 

 
Příloha č. 4: Instituce zapojené do energetického průmyslu v Číně (graf) 

 

Zdroj: Leung, G.C.K. (2014). Securitization of energy supply chaos in China. Applied Energy 123, s. 12. 
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Příloha č. 5: Proměna energetické spotřeby v období 1965 až 2015 (graf) 

 

Zdroj: Dong-Sun-Li-Jiang (2017). A review of China’s energy consumption structure and outlook based on a 

long-range energy alternatives modelling tool. Petroleum Science 14 (1), s. 215. 

 

Příloha č. 6: Energetický mix Čínské lidové republiky za rok 2015 (graf) 

   

Zdroj: Nextbigfuture.com  

Dostupné na: https://www.nextbigfuture.com/2017/04/china-2020-and-2030-enegy-plans.html 
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Příloha č. 7: Poměr těžby a spotřeby ropy v Číně v období 1980 – 2013 (graf) 

 

Zdroj: Index Mundi via United States Energy Information Administration 

Dostupné na: https://www.indexmundi.com/energy/?country=cn 

 
Příloha č. 8:  Dovoz surové ropy do Číny za rok 2015 a těžba surové ropy v Číně za rok 2014 (grafy) 

Dovoz surové ropy do Číny za rok 2015          Těžba surové ropy v Číně za rok 2014 

  

 

Zdroj: China Energy Group (2016). Key China Energy Statistics 2016. 

Dostupné na: http://eta-publications.lbl.gov/sites/default/files/ced-9-2017-final.pdf 
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Příloha č. 9: Těžba uhlí v Číně v období 1980 až 2015 (tabulka) 

 

Zdroj: Bai, Xiangfei-Ding, Hua-Lian, Jinjing-Ma, Dong-Yang, Xiaoyu-Sun, Nanxiang-Xue, Wenlin-Chang, 

Yijun (2018). Coal production in China: past, present, and future projections. International Geology Review 

60 (5-6), s. 536.  

 

Příloha č. 10: Poměr těžby a spotřeby uhlí v období 1980 – 2013 (graf) 

 

Zdroj: Index Mundi via United States Energy Information Administration. China Coal Production and 

Consumption by Year. 

Dostupné na: 

https://www.indexmundi.com/energy/?country=cn&product=coal&graph=production+consumption 
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Příloha č. 11: Mezera mezi poptávkou a těžbou ropy (grafy) 

                                                                                                                       

 Zdroj: Wang, Boan-Li - Jianhua-Wu, Haiyan (2014). Review and Assessment of Chinese Energy Policy 

Since the Reform and Opening Up. Emerging Markets Finance & Trade 50 (5), 147. 

 

Příloha č. 12: Objem přímých zahraničních investic do jednotlivých průmyslových odvětví v Africe za 

rok 2009 (graf) 

     

Zdroj: Sun, Helen Lei (2011). Understanding China’s Agricultural Investments in Africa. South African 

Institute of International Affairs, s. 10. 
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Příloha č. 13: Hlavní ropná a plynová pole a infrastruktura v Libyi (mapa) 

 

Zdroj: Openoil.net. Libya Oil Almanach: An OpenOil Reference Guide . 

Dostupné na:  http://openoil.net/wp/wp-content/uploads/2012/08/Libya-PDF-v-2.0.pdf 

 
Příloha č. 14 : Africké státy s největšími potvrzenými zásobami ropy (vlastní graf) 

 

Graf je vypracován na základě statistiky British Petroleum. Data byla převzata z BP Statistical Review of 

World Energy 2017. 

Dostupné na: https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/energy-economics/statistical-review-

2017/bp-statistical-review-of-world-energy-2017-full-report.pdf 
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Příloha č. 15: Rozložení ropných polí a infrastruktury v Súdánu a Jižním Súdánu (mapa) 

 

Zdroj: Oronero, Jon (2017). Oil deal may win back Sudan more influence over former enemy. Media.com 

Dostupné na: https://medium.com/@Oillywood/oil-deal-may-win-back-sudan-more-influence-over-former-

enemy-f82858d2269f .  

 

 

 


