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Kapitola 18

Energetika ve vnějších vztazích 

České republiky

Lukáš Tichý

ENERGETIKA VE VNĚJŠÍCH VZTAZÍCH ČESKÉ REPUBLIKY: 
VÝCHODISKA A POLITICKÝ KONTEXT 

Přestože od rusko-ukrajinského plynového sporu v lednu 2009 nezasáhla Českou re-
publiku, ani jiný členský stát EU žádná nová energetická krize v podobě výpadku do-
dávek ropy nebo plynu, byla v roce 2011 česká zahraniční politika konfrontována řa-
dou klíčových událostí a rozhodnutí, které měly dopad na energetickou bezpečnost 
ČR a její vnější dimenzi. V roce 2011 odsunula do té doby prioritní téma zajištění bez-
pečných dodávek ropy a plynu na druhou kolej problematika jaderné bezpečnosti, jež 
určovala obsah nejen evropského, ale i celosvětového diskurzu. Příčinou zvýšeného 
zájmu se staly události v Japonsku, kde v březnu 2011 došlo k havárii jaderné elek-
trárny ve Fukušimě, která byla nejprve zasažena největším zemětřesením, jaké Japon-
sko v historii zažilo, a jeho ničivé důsledky byly ještě umocněny vlnou tsunami. Sou-
běh dvou přírodních katastrof vyřadil záložní generátor elektrické energie a chlazení 
reaktoru, což vedlo k úniku radioaktivního materiálu.1 EU v reakci na katastrofu JE 
v japonské Fukušimě rozhodla o provedení zátěžových testů všech 143 jaderných re-
aktorů v EU včetně dvou jaderných elektráren v ČR. 

Události v japonské Fukušimě nezůstaly bez odezvy ani mezi členskými státy Ev-
ropské unie, která se ještě více rozdělila na dva ideologicky nesmiřitelné tábory: na 
zastánce (např. ČR, Francie, Velká Británie) a na odpůrce (zejm. Německo, Rakousko) 
jaderné energie. Německá vláda již v březnu 2011 rozhodla nejprve o okamžitém uza-
vření sedmi nejstarších jaderných reaktorů společně s poruchovým blokem v Krüm-
melu a následně o úplném odstavení zbývajících devíti reaktorů do roku 2022. Český 
premiér Petr Nečas naproti tomu 16. března jasně prohlásil, že ČR se nechystá odsta-
vovat jaderné elektrárny, protože „by to u nás vedlo k ekonomickým problémům na 
hranici ekonomické katastrofy“.2 

Vedle jaderné bezpečnosti řešila EU v roce 2011 také urychlení implementace tře-
tího liberalizačního balíčku v členských státech a pomalý proces liberalizace vnitřního 
energetického trhu společně s nedostatečným propojením národních energetických 



299

KAPITOLA 18: ENERGETIKA VE VNĚJŠÍCH VZTAZÍCH ČESKÉ REPUBLIKY 

soustav. Jako diskriminující a poškozující energetické vztahy Ruska a EU označil třetí 
liberalizační balíček na začátku února 2011 ruský premiér Vladimir Putin při setkání 
s představiteli Evropské komise. Rusko se obává, že v důsledku liberalizace energe-
tického trhu EU dojde k ohrožení investic ruské společnosti Gazprom a tím i snížení 
jejího podílu na evropském trhu.3 Jednání mezi Ruskou federací a Komisí o regulaci 
energetického trhu v zemích EU pokračovala i v říjnu, ovšem podle ruského ministra 
pro energetiku Sergeje Šmatka se dostala do slepé uličky, protože při rozhovorech se 
nebraly v úvahu zájmy Ruska.4 

V možné souvislosti s podpisem dohody mezi Gazpromem a západoevropskými 
společnostmi Eni, EdF a Wintershall o novém plynovodu South Stream, nařídila v září 
2011 Evropská komise kontroly u plynárenských fi rem ve střední a východní Ev-
ropě kvůli podezření, že si dodavatelé, přepravci a distributoři plynu mohli rozdě-
lit trh dohodami, které jsou v rozporu s unijním právem.5 Naproti tomu energetické 
vztahy mezi ČR a Ruskem se v roce 2011 ubíraly opačným trendem zejména v ob-
lasti jaderné energie. 

Česká republika, na rozdíl od EU nebo Ruska, jehož energetickou politiku a bez-
pečnost upravuje Strategie rozvoje energetické politiky RF do roku 2020 a v listo-
padu 2009 nově upravená Energetická koncepce RF do roku 2030, nemá samostatný 
dokument, který by řešil pouze energetickou bezpečnost a vnější energetické vztahy. 
Bezpečnost v oblasti energetiky upravuje Státní energetická koncepce z roku 2004 
a návrh aktualizované Státní energetické koncepce z února 2010. Pouze okrajově 
upravují energetickou politiku a vnější dimenzi energetické bezpečnosti některé jiné 
materiály.

Například v červenci 2011 schválená Koncepce zahraniční politiky České repub-
liky, která na rozdíl od předchozí Koncepce zahraniční politiky České republika na 
léta 2003–2006, kde není energetika téměř přítomna, defi nuje prosazování energetické 
bezpečnosti za jeden z hlavních principů multilaterální a bilaterální zahraniční politiky 
ČR. Na multilaterální úrovni v rámci EU by měla ČR hájit své strategické zájmy v ob-
lasti energetické politiky, podporovat vytváření jednotného energetického trhu a zasa-
zovat se o budování konkurenceschopného a efektivního evropského energetického 
sektoru.6 Nová koncepce zároveň uvádí prioritní oblasti a státy, na které by se ČR ve 
svých bilaterálních energetických vztazích měla zaměřit. Jde především o Rusko, Ně-
mecko, země V4, ale i země severní a východní Afriky a Blízkého východu.7 Ener-
getická bezpečnost je zmíněna také v nové Bezpečnostní strategii ČR, přijaté vládou 
v září 2011, která jako bezpečnostní hrozby v oblasti energetiky uvádí ohrožení funkč-
nosti kritické infrastruktury a přerušení strategických surovin nebo energie.8

Nový samostatný dokument v oblasti energetické bezpečnosti ČR představuji Vý-
chodiska pro koncepci surovinové a energetické bezpečnosti České republiky, které 
vláda schválila v srpnu 2011. Východiska neřeší jen domácí zdroje, ale zabývají se 
i situací na globálních trzích a vymezují rizika a stručně navrhují možná řešení, mezi 
která patří např. další diverzifi kace zdrojů a přepravních cest nebo posilování infra-
struktury. Nový dokument zmiňuje také oblasti vnějších energetických vztahů, na 
které by se ČR při zajištění své energetické bezpečnosti měla soustředit, jako např. 
EU, V4, ale také Rusko.9 
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Stejně jako v evropské, také v české politické diskusi hrála v roce 2011 zásadní roli 
otázka jaderné bezpečnosti zaměřená na odstavení všech jaderných elektráren v Ně-
mecku a na dostavbu dvou nových bloků JE Temelín, o kterou se ucházejí americká 
společnost Westinghouse, česko-ruské konsorcium fi rem Atomstrojexport, Gidropress 
a Škoda JS a francouzský koncern Areva. Dalším důležitým tématem byla implemen-
tace třetího liberalizačního balíčku EU do národního práva pomocí novely energetic-
kého zákona.10 Na druhou stranu problematika vnější dimenze energetické bezpeč-
nosti nepatří tradičně u českých politických stran k zásadním otázkám. 

Ostrá kritika se začátkem února 2011 snesla během prvního kola čtení na novelu 
energetického zákona, který zavádí mj. oddělení plynárenských společností od provo-
zovatele přenosové soustavy a přináší větší liberalizaci energetického trhu a ochranu 
spotřebitelům. Podle opozičních poslanců Karla Šidla (KSČM) a Jiřího Krátkého 
(ČSSD) novela zvýší riziko korupce v případě rozhodování úřadů v energetice. Při-
pomínky k novele měl i poslanec TOP 09 František Laudát, který se domnívá, že zá-
kon je spíše cesta zpátky k větší byrokracii a může představovat nepříjemný zásah do 
malého a středního podnikání.11

Vedle premiéra P. Nečase byl v roce 2011 aktivním politickým představitelem 
vnějších energetických vztahů také český prezident Václav Klaus. V září 2011 na půdě 
OSN prosazoval jadernou energii jako stabilní, legitimní a pro některé země nepo-
stradatelný zdroj. „Za Českou republiku říkám, že to, co se stalo ve Fukušimě, podle 
nás v žádném případě nezpochybňuje argumenty pro jadernou energetiku. Tyto argu-
menty jsou silné, ekonomiky racionální a přesvědčivé.“12 Již v květnu 2011 V. Klaus 
označil odstoupení Německa od jádra za iracionální. „Já to považuji za naprosto ne-
rozumný, populistický krok na německé straně.“13 Velmi konkrétní byl také český 
prezident, pokud jde o jméno případného vítěze v tendru na dostavbu JE Temelín. 
Během pražského setkání s ruským prezidentem Dmitrijem Medveděvem v prosinci 
2011 V. Klaus jasně prohlásil, že z trojice uchazečů o dostavbu JE Temelín nabízí re-
lativně nejvyšší podíl možnosti spoluúčasti českých fi rem na subdodávkách Rusko, 
což „Praha považuje za významnou věc“.14 

Výše zmíněná témata české politické diskuse společně s klíčovými událostmi v ob-
lasti energetiky měly v roce 2011 zásadní vliv na směřování vnějších energetických 
vztahů ČR. Z pohledu vnější dimenze energetické bezpečnosti je pro ČR klíčový 
především prostor EU. Přestože energetická bezpečnost zůstává i nadále spíše v ru-
kou členských států, je energetická politika ČR dlouhodobě konfrontována unijními 
(legislativní a politickými) návrhy a řadou iniciativ (zaměřených dovnitř i vně) ze 
strany EU. Pro vnější energetické vztahy ČR je také velmi důležitá spolupráce s ostat-
ními středoevropskými zeměmi v rámci V4, kde se státy společně shodují na potřebě 
vzájemného propojení v oblasti energetické infrastruktury a na posílení dalšího vy-
užívání jaderné energie. Téma jaderné energie se objevilo i v bilaterálních energe-
tických vztazích ČR s Německem a Rakouskem. Tendr na dostavbu jaderné elek-
trárny Temelín pak jasně určoval směr energetických vztahů ČR s USA, Ruskem 
a Francií. 
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VNĚJŠÍ ENERGETICKÉ VZTAHY ČESKÉ REPUBLIKY: 
AGENDA A UDÁLOSTI

Multilaterální rozměr vnějších energetických vztahů ČR 

Energetická bezpečnost ČR a EU 
Na úrovni EU je pozice ČR v oblasti energetiky, podobně jako u ostatních členských 
států, ovlivňována jednak mechanismem vyjednávání, kdy řadu energetických otá-
zek prosazuje ČR ve spolupráci s dalšími státy EU, ale také specifi ckými podmín-
kami, které v případě ČR vycházejí mj. z minimálních zásob nerostných surovin (ropy 
a zemního plynu) a vedou k hledání jiných zdrojů výroby elektrické energie (z já-
dra a uhlí). Zároveň aktivita ČR v rámci EU je určována energetickými prioritami 
a zájmy, jež se snaží prosazovat, přičemž v oblasti energetiky nemá ČR pouze jednu 
roli, ale ta se mění téma od tématu. Současně s tím se ČR snaží být konzistentní a ve 
většině případů také je.15 

Česká republika podporovala energetiku jako jednu z hlavní priorit na půdě EU 
během svého předsednictví v Radě EU v první polovině roku 2009. V průběhu před-
sednictví se ČR podařilo sjednat dohodu o třetím liberalizačním balíčku v oblasti 
elektřiny a plynu a dosáhla ústupku na Evropském parlamentu v otázce vlastnického 
oddělení výroby a distribuce energií (tzv. unbundling).16 V oblasti investic pak do-
šlo k přijetí Plánu hospodářské obnovy Evropy, který počítal s investicemi ve výši 4 
mld. EUR do lepšího propojení a modernizace plynovodů, budování nových zásob-
níků a větrných elektráren a projektů CCS.17

Své priority v oblasti energetiky podporovala ČR na půdě EU i v roce 2010, kdy 
se např. podařilo ČR společně s ostatními státy V4 prosadit zohlednění problema-
tiky ropovodu Družba při zpracovávání unijní studie o technických aspektech varia-
bilního užití ropovodů a produktovodů ze třetích zemí do EU. V září 2010 pak mini-
stři V4 zodpovědní za energetiku odeslali dopis komisaři Güntheru Oettingerovi, ve 
kterém zdůraznili své priority v souvislosti s chystaným infrastrukturním balíčkem. 
Následně došlo k vytvoření EU Skupiny na vysoké úrovni pro severojižní propojení 
(V4 + Bulharsko, Rumunsko), jejíž činnost byla ofi ciálně zahájena v březnu 2011.18

V porovnání s rokem 2010 byla ve sledovaném období aktivita České republiky 
v otázce energetiky, kterou je třeba zasadit do kontextu polského a maďarského před-
sednictví v Radě EU, velmi podobná. Příkladem české aktivity byl na začátku února 
2011 mimořádný summit EU, kde ČR protestovala proti povinnému zahrnutí stan-
dardů energetické bezpečnosti pro všechny budovy pořizované veřejnými zakáz-
kami.19 Zároveň ČR na summitu společně s dalšími členskými státy prosazovala, aby 
jaderná energetika byla chápána jako zdroj, který přispívá k nízkouhlíkaté politice.20 

Na začátku března 2011 vyzval evropský komisař pro energetiku G. Oettinger 
členské státy k urychlené liberalizaci trhu s elektřinou a zemním plynem a především 
k implementaci třetího liberalizačního balíčku do národního práva. To na konci roku 
2011 neučinila více jak polovina členských států, naopak devět členských států, mj. 
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také ČR, balíček implementovaly. P. Nečas přesto na konferenci o jednotném ener-
getickém trhu EU připustil, že ve vytváření jednotného trhu s energiemi v EU exis-
tují rezervy.21 

Téma liberalizace energetického trhu následně odsunula do pozadí havárie JE 
v japonské Fukušimě v březnu 2011, po níž nařídila Evropská komise bezpečnostní 
opatření v podobě zátěžových testů všech jaderných reaktorů v EU.22 Ředitelka Stát-
ního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Dana Drábová na zátěžové testy reago-
vala varováním, že politické požadavky některých zástupců EU při posuzování bez-
pečnosti elektráren mohou převážit nad technickými standardy, a tím ohrozit jaderné 
elektrárny a přivést jaderný sektor do ekonomických problémů.23 Tyto obavy umoc-
nily předchozí prohlášení G. Oettingera, podle kterého by EU měla zvážit, jestli může 
naplnit své energetické potřeby bez jaderné energie.24 

Evropská komise zároveň ve svém sdělení na začátku září 2011 vyzvala členské 
státy k jednotnému vystupování v energetických otázkách a silnějšímu mandátu pro 
vyjednávání a prosazování energetických cílů EU ve vztahu k Rusku, Turecku a zemím 
střední Asie a severní Afriky.25 V novém návrhu pak Komise26 uvedla, že členské státy 
mají povinnost informovat partnery v EU o vyjednávání dohod v oblasti energetiky 
se státy mimo Unii, a to před začátkem či po vyjednáváních.27 V některých případech 
může navíc podle těchto návrhů Komise vyjednávat energetické dohody za národní 
vlády a nebo mohou být dohody se třetími zeměmi projednávány na úrovni EU, pokud 
je to nutné pro dosažení klíčových cílů EU.28 Následně 12. září ministři pro evropské 
záležitosti a ministři zahraničních věcí pověřili Komisi, aby vyjednávala s Ázerbáj-
džánem a Turkmenistánem za celou EU o vybudování Transkaspického plynovodu. 
Zemní plyn, který bude od Kaspického moře do Evropy přiváděn, by měl v budouc-
nosti plnit potrubí trojice zamýšlených plynovodů Jižního koridoru, kam patří TAP, 
ITGI a především Nabucco, jehož realizaci dlouhodobě podporuje Komise, ale i ČR.29

Přitom ještě v březnu 2011 se objevily informace, že investoři plynovodu Nabu-
cco údajně zvažují odstoupení od projektu, neboť podle interní studie BP náklady na 
jeho výstavbu vzrostly z původních 8 mld. na 14,1 mld. EUR.30 Společně s chysta-
ným ruským plynovodem South Stream se pak oba projekty zdály z ekonomického 
hlediska jako iracionální, protože spotřeba plynu v EU nevypovídá o nutnosti bu-
dovat nové plynovody s velkou kapacitou.31 O důležitosti plynovodu South Stream 
se Komisi snažil v květnu 2011 přesvědčit ruský ministr pro energetiku S. Šmatko, 
který chtěl pro ruský plynovod ze strany EU, podobně jako v případě plynovodu Nord 
Stream, dosáhnout uznání projektu evropského zájmu.32 To se ovšem nepovedlo. 
G. Oettinger sice potvrdil význam plynovodu, nicméně prohlásil, že South Stream 
„není naší nejvyšší prioritou“.33

V neposlední řadě Komise ohlásila v říjnu 2011 historicky první plán, který počítá 
s využitím části evropského rozpočtu pro období let 2014–2020 na výstavbu elektro-
energetických přenosových soustav nebo plynovodů, mezi něž patří např. realizace 
plynovodů v tzv. Jižním koridoru. V infrastrukturním fondu má být na projekty, je-
jichž úkolem je přispívat k plnění cílů v oblasti klimatu a energetiky, vyhrazeno 9,1 
mld. EUR a EU je podle návrhu připravena spolufi nancovat projekty do výše 50 % až 
80 %.34 V listopadu 2011 pak zástupci deseti zemí východní a střední Evropy včetně 
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ČR společně s Evropskou komisí podepsali Memorandum o porozumění, ve kterém 
státy vyjádřily politickou vůli a záměr spolupracovat při přípravě a realizaci pro-
jektů v oblasti infrastruktury s cílem vytvoření severojižního propojení trhů s ener-
giemi a zabezpečení dodávek energie. Z pohledu ČR je podle nového ministra prů-
myslu a obchodu Martina Kuby35 „dohoda o to cennější, že vznikla z iniciativy zemí 
Visegrádské čtyřky…“.36

Energetická bezpečnost ČR a V4
Energetická bezpečnost a propojení energetických sítí byly jedny z hlavních témat, na 
kterých se v roce 2011 shodli političtí představitelé zemí Visegrádské čtyřky. Shoda 
mezi státy V4 panovala také v oblasti spolupráce na poli jaderné energie, o které jed-
nala Česká republika jak na bilaterální úrovni s jednotlivými státy, tj. Polskem, Ma-
ďarskem a Slovenskem, tak během svého předsednictví v rámci platformy V4.37

Již 25. 1. 2011 jednali v Bratislavě ministři energetiky Slovenska, ČR, Polska 
a Maďarska ve formátu V4+ o diverzifi kaci dodávek plynu v rámci severojižního ko-
ridoru ve střední, východní a jihovýchodní Evropě s cílem posílit energetickou bez-
pečnost středoevropského regionu.38 Podle výsledné dohody by se počínaje rokem 
2011 měly během následujících několika let propojit plynárenské sítě zemí Visegrád-
ské čtyřky a Chorvatska.39 Jako první v polovině září 2011 propojil plynárenské sou-
stavy České republiky a Polska v oblasti Těšínska společný vysokotlaký plynovod 
Stork. Podle premiéra Nečase znamená plynovod Stork „zvýšení energetické bezpeč-
nosti ČR a vytváří se základ pro takzvané severojižní propojení, které umožní České 
republice mít v budoucnu přístup i k terminálům s LNG“.40 

V další fázi má být posílena možnost zpětného toku plynu z ČR na Slovensko a ná-
sledně by mělo dojít k propojení slovenské a maďarské přepravní soustavy.41 Propo-
jení plynové soustavy zemí V4 je důležitý krok k zajištění stabilních a bezpečných 
dodávek před neplánovaným výpadkem z jednoho zdroje, jako tomu bylo v případě 
několika plynových krizí mezi Ruskem a Ukrajinou, které se projevily krátkodobým 
přerušením dodávek do Evropské unie.42

Česká republika, jež se po Slovensku v červenci 2011 postavila do čela V4, prosa-
zovala uvnitř seskupení vedle jiných energetických témat např. debatu o pokračování 
jaderné energetiky v regionu, kterou podpořili všichni prezidenti zemí V4 na říjno-
vém summitu v Maďarsku. Stanovisko zemí V4 k jaderné energii asi nejlépe vystihl 
český prezident V. Klaus „Máme silný pocit, že by bylo absurdní zejména pro země 
našeho typu, které nemají plyn a jiné velmi lukrativní energetické zdroje, abychom se 
programu jaderné energetiky vzdávali.“43 

Otázka jaderné energetiky byla v roce 2011 společným tématem bilaterálních 
energetických vztahů ČR s ostatními zeměmi V4. Využívání a rozvoj jaderné ener-
gie podpořili prezidenti ČR a Slovenska na setkání v Bratislavě v červnu 2011, 
kde se V. Klaus a Ivan Gašparovič shodli, že odklon od jádra je nesmyslný a po-
pulistický krok.44 Stejný názor panoval i mezi českým prezidentem a jeho maďar-
ským protějškem Pálem Schmittem v průběhu společné schůzky v dubnu 2011, kdy 
oba dva prezidenti odmítli úvahy o tom, že by lidé měli přestat používat jadernou 
energii.45 
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Stejným směrem se ubíraly i energetické vztahy mezi ČR a Polskem. Během se-
tkání polského prezidenta Bronislawa Komorowského s V. Klausem 21. února vyjá-
dřili nejprve oba prezidenti přesvědčení, že propojení plynovodů u česko-polských 
hranic ještě více posílí vzájemné vztahy.46 Následně se v červenci 2011 v Praze shodli 
český premiér P. Nečas se svým polským protějškem Donaldem Tuskem na společ-
ném postupu při prosazování jaderné energie na půdě EU a na vytvoření protiváhy 
zemím, jako jsou Německo či Rakousko, které se chystají jádro přestat využívat nebo 
ho již odmítly.47 

Bilaterální rozměr vnějších energetických vztahů ČR 

Energetické vztahy ČR–Rakousko
Naopak otázkou rozdílných názorů byla v roce 2011 jaderná energie ve vztazích mezi 
ČR a tradičně dlouhodobým odpůrcem jádra Rakouskem48, kdy po havárii japonské 
jaderné elektrárny ve Fukušimě se rozpory obou zemí ještě více prohloubily. K re-
spektování odlišných postojů obou zemí v otázce jaderné energetiky vyzval český 
premiér ve Vídni při březnovém setkání s rakouským prezidentem Heinzem Fische-
rem. Stejné stanovisko pak P. Nečas zopakoval během setkání s rakouským kanclé-
řem Wernerem Faymannem.49

Nicméně Rakousko ve svých protestech proti využívání jaderné energetiky v Ev-
ropě a proti rozšíření JE Temelín pokračovalo po celý rok 2011. Například v čer-
venci rakouská vláda navrhla zákon, který by zakazoval dovoz proudu z jaderných 
elektráren v zahraničí, včetně z ČR. V září 2011 pak rakouský ministr zahraničí Mi-
chael Spindelegger prohlásil, že Rakousko využije všech „politických a právních pro-
středků, aby zabránilo další výstavbě jaderných elektráren v Česku“.50

Energetické vztahy ČR–Německo
Jaderná energetika, ovlivněná rozhodnutím německé vlády uzavřít všechny své ja-
derné elektrárny nejpozději do roku 2022, byla také sporným tématem energetických 
vztahů ČR a Německa. O možných dopadech na český energetický sektor, pokud by 
ČR na krok SRN nijak nereagovala, např. zvýšením energetických kapacit dostav-
bou JE Temelín, hovořil 1. 6. 2011 při návštěvě Drážďan premiér P. Nečas.51 Ubezpe-
čil však saského zemského premiéra Stanislawa Tillicha, že ČR rozhodnutí Německa 
respektuje, ale zároveň požádal, aby SRN respektovala rozhodnutí ČR dál využívat 
energii z jádra.52 

Pravdou zůstává, že německý odchod od jádra může do budoucna přinést určité 
komplikace, především pro energetické sítě v ČR a okolních zemí. SRN hodlá 27 % 
produkce elektřiny z jádra nahradit vedle uhlí a plynu zejména obnovitelnými zdroji, 
mj. výstavbou nových větrných elektráren na severu Německa, které nejsou v sou-
časné době podpořeny dostatečnou přenosovou infrastrukturou. Zároveň podle býva-
lého ředitele společnosti ČEZ Martina Romana bude SRN v souvislosti s uzavřením 
svých jaderných elektráren vytvářet enormní tlak na ČR, aby také ukončila výrobu 
energie z jádra a zastavila tendr na dostavbu JE Temelín.53 Český premiér proto 23. 11. 
2011 nabídl německé kancléřce Angele Merkelové uspořádání veřejné diskuse v Ně-
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mecku o dostavbě JE Temelín, neboť pouze společný postup může podle něho vést 
k dalšímu posílení česko-německých vztahů a vzájemné spolupráce.54 

Vedle jaderné energetiky se v česko-německých energetických vztazích objevila 
také dlouho diskutovaná otázka propojení ropovodů Družba a IKL do německé rafi -
nérie Spergau, kterou podpořil začátkem října 2011 český premiér v Drážďanech na 
společné sasko-české konferenci o energetice. P. Nečas zároveň uvedl, že česká státní 
akciová společnost Mero je připravená po technické stránce řešit propojení ropovodu 
Družba do Německa a hledat nejvhodnější variantu, ovšem za podmínky dostatečné 
disponibilní kapacity ropovodu TAL.55 Podle bývalého ministra průmyslu a obchodu 
Martina Kocourka by pak propojení obou ropovodů posílilo energetickou bezpeč-
nost v regionu.56 

Česká republika se během roku 2011 začala napojovat také na německou ply-
novodní soustavu prostřednictvím plynovodu Gazela, jehož výstavba byla zahájena 
v říjnu 2011. Na budovaný plynovod Gazela navázal již v roce 2010 německý ply-
novod Opal, který je od srpna 2011 propojen s ruským plynovodem Nord Stream, je-
hož první trasa byla otevřena začátkem listopadu 2011. Gazela bude největším čes-
kým vnitrostátním plynovodem s kapacitou až 33 mld. m3 plynu ročně, který spojí 
Krušné hory s Českým lesem a povede zemní plyn zejména do jižní části Německa. 
Část suroviny ale bude zůstávat i v české síti, navíc Česká republika bude mít příjmy 
z tranzitních poplatků.57 

Energetické vztahy ČR–Rusko
Energetické vztahy mezi ČR a Ruskem se v roce 2011 vyvíjely ve znamení zájmu 
ruské společnosti Atomstrojexport o zakázku na výstavbu dalších dvou bloků JE Te-
melín a zároveň se opatrně ubíraly směrem ke zlepšení vzájemné spolupráce, kdy na 
rozdíl od předchozích let byly poměrně aktivní i české společnosti na ruském ener-
getickém trhu. I když události na začátku roku 2011 nasvědčovaly spíše opačnému 
trendu. V polovině března 2011 vládu ČR vyděsila informace italské ropné a plyná-
renské skupiny ENI o záměru prodat třetinový podíl v České rafi nérské ruské společ-
nosti Gazprom, což by ve svém důsledku vedlo k ještě většímu posílení vlivu Ruska 
v českém energetickém sektoru.58 Ovšem již 11. 4. 2011 oznámil Gazprom59 odložení 
vstupu do českých rafi nérií.60 

O bezpečnosti dodávek ruské ropy a plynu do ČR a přípravě společné deklarace 
o modernizaci průmyslu jednali 11. 11. 2011 ministr průmyslu a obchodu M. Kocou-
rek s místopředsedou ruské vlády Alexanderem Žukovem.61 Hlavním cílem deklarace 
je zvýšení konkurenceschopnosti ekonomik obou zemí díky modernizaci průmyslu, 
palivoenergetického komplexu a dalších odvětví. Právě energetika, ropný a plynáren-
ský průmysl a bezpečnost dodávek ruských surovin patří podle Kocourka k jednomu 
z nejdůležitějších odvětví spolupráce ČR a RF.62

Významná pozornost v rámci česko-ruských energetických vztahů byla během 
roku 2011 věnována zejména snaze česko-ruského konsorcia fi rem Atomstrojexport, 
Gidropress a Škoda JS o získání zakázky na dostavbu dvou jaderných bloků v JE Te-
melín v řádu několika miliard eur. 63 Sergej Kirijenko, ředitel ruské jaderné společnosti 
Rosatom, jehož součástí je člen konsorcia Atomstrojexport, uvedl v říjnu 2011 v Praze 
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při setkání s novým generálním ředitelem ČEZ Danielem Benešem, že případné ví-
tězství česko-ruského konsorcia fi rem v dostavbě JE Temelín přinese českým podni-
kům zakázky za 4 až 5 mld. EUR (100 až 125 mld. Kč).64 K posílení pozice v tendru 
na dostavbu JE Temelín podepsala ruská společnost Rusatom Overseas, dceřiná spo-
lečnost státní fi rmy Rosatom, smlouvy o spolupráci s 15 českými výrobci a dodava-
teli služeb pro jadernou energetiku.65 

JE Temelín byla také jedním z hlavních témat setkání V. Klause s D. Medveděvem, 
které se uskutečnilo v Praze 8. 12. 2011. Ruský prezident označil JE Temelín za za-
jímavý projekt pro Rusko, proto „bychom si přáli, abychom se ho mohli účastnit”.66 
Za přítomnosti obou prezidentů byly nakonec v Praze podepsány mezi ruskými a čes-
kými subjekty kontrakty za zhruba 2,15 mld. EUR (54,3 mld. Kč). Například smlouva 
mezi ruským výrobcem jaderného paliva Tvel67, patřící k ruské státní skupině Rosa-
tom, a českou společností Alta o vytvoření společného podniku Alvel, který bude po-
skytovat služby související s dodávkami ruských palivových článků na evropský trh.68 

Z bezpečnostního hlediska se v českých médiích velmi často s případným vítěz-
stvím česko-ruského konsorcia fi rem hovoří o další nežádoucí energetické závislosti 
ČR na Rusku. To tvrzení ovšem vychází z jisté neznalosti fungování jaderných elek-
tráren, pro které je palivo připravováno ve čtyřech krocích a každý z nich může dělat 
jiná země. Pouze poslední fáze se musí ujmout konstruktér cílového reaktoru. Navíc 
jaderné palivo není uhlí nebo plyn, proto není žádný technický problém se palivem 
na rozumnou dobu předzásobit.69

V roce 2011 působily aktivně v ruském energetickém sektoru i české fi rmy. Na-
příklad v říjnu 2011 se české fi rmy a banky ucházely o projekt výstavby nové tepelné 
elektrárny ve městě Kyzyl v Tuvské autonomní republice na jihu Sibiře.70 Začátkem 
listopadu 2011 pak otrokovická fi rma PSG získala mnohamiliardovou zakázku na vý-
stavbu paroplynové elektrárny na severním Urale.71 

Energetické vztahy ČR–USA
Podobně ve znamení zájmu americké společnosti Westinghouse o dostavbu JE Teme-
lín a posílení česko-americké jaderné spolupráce se v roce 2001 vyvíjely energetické 
vztahy mezi ČR a USA. Již koncem ledna 2011 v rozhovoru pro ČTK a Český roz-
hlas prohlásil nový americký velvyslanec v ČR Norman Eisen, že bude v České re-
publice „velice aktivně“ podporovat nabídku americké společnosti Westinghouse na 
dostavbu JE Temelín. Podle Eisena by společnost Westinghouse mohla České repub-
lice zajistit diverzifi kaci energetických zdrojů.72

Své stanovisko zopakoval americký velvyslanec v ČR také 31. května během roz-
hovoru pro ČTK a Český rozhlas v Houstonu, kde uvedl, že vítězství Westinghousu 
by bylo dalším pojítkem mezi USA a ČR, popř. celým regionem. Velvyslanec záro-
veň v rozhovoru tlumočil pozici amerického prezidenta Baracka Obamy, který „stojí 
o pevné vazby s ČR a regionem. A tak [tendr] rozhodně je v jeho zorném poli.“73

O dostavbě JE Temelín a spolupráci v oblasti jaderné energie jednal 27. 10. 2011 
ve Washingtonu český premiér s americkým prezidentem B. Obamou, který podpo-
řil americké fi rmy v boji o dostavbu JE Temelín. Předseda vlády přislíbil americ-
kému prezidentovi transparentní soutěž, zároveň ale upozornil, že cena není jedi-
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ným rozhodujícím faktorem.74 Nepřímo tím naznačil, že pro ČR bude důležité, aby 
se zakázky na JE Temelín účastnily i české fi rmy. Podobně jako francouzská Areva či 
ruský Atomstrojexport, také americká společnost Westinghouse nabídla během roku 
2011 až 70% podíl českým společnostem na celkové zakázce. Zároveň Westinghouse 
do konce roku 2011 uzavřel řadu obchodních dohod s českými fi rmami o spolupráci 
při plánované dostavbě JE Temelín, např. s fi rmou Vítkovice a.s. nebo společností
I & C Energo.75 

Energetické vztahy ČR–Francie
I v případě česko-francouzských energetických vztahů byly v roce 2011 zásadními té-
maty snaha francouzského koncernu Areva o zlepšení vlastní pozice v tendru na do-
stavbu JE Temelín a posílení spolupráce mezi Českou republikou a Francií v oblasti 
energetické (jaderné) bezpečnosti. 11. 2. 2011 jednal P. Nečas v Paříži nejprve s fran-
couzským prezidentem Nikolasem Sarkozym o jaderné energetice, kterou oba poli-
tici, jejichž země patří mezi zastánce jádra, považují za významný prvek zajištění větší 
energetické bezpečnosti nejen pro členské státy, ale i pro Evropu jako celek. Poté se 
český premiér sešel s francouzským protějškem Francois Fillonem a podepsali plán 
spolupráce obou zemí do roku 2013, jenž rozšiřuje a konkretizuje strategickou spolu-
práci s důrazem na energetiku, ale i školství, vědu či strojírenství.76 

Další dohodu o spolupráci v jaderné energetice podepsali v polovině května 2011 
ministr průmyslu a obchodu M. Kocourek a francouzský státní tajemník v úřadu mi-
nistra hospodářství, fi nancí a průmyslu Eric Besson. Smlouva ustanovila tzv. cestovní 
mapu pro spolupráci obou zemí v oblasti jaderné energetiky a bude se týkat např. 
společného programu přípravy studentů. Zároveň by obě země měly nově prohlou-
bit projekty v oblasti výzkumu a vývoje nebo koordinovat postoje obou zemí v me-
zinárodních institucích. V souvislosti s plánovanou zakázkou ČEZ na dostavbu no-
vých bloků jaderné elektrárny Temelín uvedl E. Besson, že Francie může nabídnout 
reaktor EPR, jediný reaktor 3. generace, se kterým má již zkušenosti ve Francii, ve 
Finsku a v Číně.77

ENERGETIKA VE VNĚJŠÍCH VZTAZÍCH ČESKÉ REPUBLIKY: 
IDENTIFIKACE A CHARAKTERISTIKA KLÍČOVÝCH AKTÉRŮ

Klíčová témata, která v roce 2011 dominovala vnějším energetickým vztahům ČR, 
se bezprostředně promítla do činnosti jednotlivých institucionálních aktérů a inten-
zity jejich jednání. V tomto ohledu byli aktivními představiteli jednak český prezi-
dent V. Klaus, vláda ČR prostřednictvím premiéra P. Nečase, ale také Ministerstvo 
průmyslu a obchodu ČR v podobě ministra průmyslu a obchodu, kterým byl nejprve 
M. Kocourek a poté Martin Kuba. Stejně tak byla aktivita ve vnějších energetických 
vztahů patrná i ze strany Ministerstva zahraničních věcí ČR. 

Důležitým aktérem vnějších energetických vztahů ČR byl v roce 2011 prezident 
Václav Klaus, jehož aktivitu lze vysledovat jednak na počtu setkání s vrcholnými po-
litickými představiteli ostatních zemí, kde byla energetika jedním z hlavních téma-
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tem, ale také na intenzitě vystoupení k dané problematice. O energetické spolupráci 
a posílení významu jaderné energie jednal V. Klaus během roku 2011 se všemi pre-
zidenty V4 a dostavba JE Temelín byla hlavní agendou během setkání s ruským pre-
zidentem v Praze. V neposlední řadě V. Klaus hovořil v květnu 2011 v Baku s pre-
zidentem Ilchamem Alijevem o strategickém významu ázerbájdžánské ropy a plynu 
pro energetickou bezpečnost EU. 

Na vládní úrovni je významným aktérem především samotná vláda ČR. Během 
roku 2011 např. schválila tři strategické dokumenty, tj. Koncepci české zahraniční 
politiky, Bezpečnostní strategii ČR a Východiska pro koncepci surovinové a energe-
tické bezpečnosti ČR, které přímo či nepřímo upravují energetickou bezpečnost ČR 
a směřování ve vnějších energetických vztazích.78 Vláda v roce 2011 přijala novelu 
energetického zákona, kterou byl transponován třetí liberalizační balíček do českého 
národního práva. V říjnu 2011 se pak vláda ČR rozhodla projednat jednovětou no-
velu zákona o posuzování vlivu na životní prostředí (EIA), jež má ukončit dlouholetý 
spor ČR s Evropskou komisí o výklad normy.79 Novela má zabránit možným vyso-
kým fi nančním sankcím ze strany EU a také uhladit cestu výstavbě nových bloků ja-
derné elektrárny Temelín.80

Podobně jako prezident V. Klaus, i předseda vlády P. Nečas v průběhu roku 2011 
prosazoval v energetických vztazích ČR jadernou energetiku, o které jednal s politic-
kými představiteli USA, Francie nebo Polska. V případě Německa a Rakouska český 
premiér ubezpečil obě země o respektování jejich bezjaderné politiky ze strany ČR, 
ale zároveň vyzval k respektování českého rozhodnutí nadále pokračovat v rozvoji 
jaderné energetiky jako součástí energetického mixu. Vedle toho český premiér pro-
sazoval propojení české energetické infrastruktury s okolními zeměmi, např. mezi 
ČR a Polskem. 

Důležitým hráčem vnějších energetických vztahů České republiky je také minis-
terstvo průmyslu a obchodu, které se aktivně podílelo na vyjednávání o nové podobě 
charty Mezinárodního energetického fóra, kterou za Českou republiku podepsal 22. 2. 
2011 v saúdskoarabském hlavním městě Rijádu ministr průmyslu a obchodu M. Ko-
courek. Nová charta má zajistit větší stabilitu mezinárodních energetických trhů. Mi-
nisterstvo průmyslu a obchodu také v dubnu na konferenci „Strojírenství 2011“ s pod-
titulem „ČR země špičkových jaderných technologií“ podpořilo další posílení jaderné 
energie a zvýšení výroby elektřiny z jádra nad 50 %.

V rámci ministerstva zahraničích věcí byla otázka vnějších energetických vztahů 
ČR jedním z hlavních témat pro ministra Karla Schwarzenberga, jeho prvního ná-
městka Jiřího Schneidera a především velvyslance ČR pro energetickou bezpečnost 
Václava Bartušku. Stejně jako v předešlých letech, i v roce 2011 byla činnost MZV 
a jeho jednotlivých odborů zaměřena jednak na připomínkové řízení k určitým vlád-
ním dokumentům a přípravu pracovních materiálů pro ostatní ministerstva, ale také 
na aktivní prosazování problematiky energetické bezpečnosti ve vnějších zahrani-
čích vztazích. Například koncem ledna 2011 na zasedání Rady pro všeobecné zá-
ležitosti jednal K. Schwarzenberg s francouzským ministrem pro evropské záleži-
tosti Laurentem Wauquiezem o evropské energetické strategii a sblížení pozic Francie 
a ČR v otázkách energetiky při přípravě zasedání Evropské rady plánované na za-
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čátek února 2011.81 V květnu pak MZV vyjádřilo nesouhlas s návrhem KSČM zru-
šit zákon z roku 2000, který českým fi rmám zakazuje dodávat zařízení do JE v írán-
ském Búšehru.82 

Tradičně aktivní byl český velvyslanec pro energetickou bezpečnost V. Bartuška, 
který nejprve v dubnu 2011 v reakci na plánované rozhodnutí EU o provedení zá-
těžových testů v Evropě doporučil, aby stát u tendru na dostavbu JE Temelín poža-
doval co nejpřísnější bezpečnostní podmínky, jež jsou nutné mj. proto, že sousední 
Rakousko se k atomu dlouhodobě staví odmítavě.83 O měsíc později V. Bartuška ob-
hajoval využívání jaderné energetiky v ČR na debatě pořádané Německou společností 
pro zahraniční politiku.84 Téma JE Temelín bylo přítomné i v rozhovorech mezi no-
vým českým velvyslancem v USA Petrem Gandalovičem a jeho americkým protějš-
kem N. Eisenem v květnu 2011.85

O energetické bezpečnosti jednala v dubnu 2011 také sněmovní delegace pod ve-
dením předsedkyně Sněmovny Miroslavy Němcové s lotyšským prezidentem, předse-
dou vlády, ministrem zahraničních věcí a předsedkyní parlamentu. Součástí programu 
byla i prohlídka největšího pobaltského podzemního zásobníku plynu v Inčukalns, 
který je praktickou ukázkou fungování místního energetického sektoru.86 

V neposlední řadě se energetikou, resp. působením cizích subjektů na energe-
tický sektor ČR, zabývá také BIS. Ve své výroční zprávě ze září 2011 např. varovala 
před aktivitami zahraničních subjektů v energetice, které by v konečném důsledku 
mohly ohrožovat budoucí diverzifi kaci dodávek energetických surovin do ČR. Záro-
veň v roce 2010 BIS zaznamenala zvýšený zájem ruských orgánů o posilování vlivu 
na českou energetiku.87 

VNĚJŠÍ ENERGETICKÉ VZTAHY ČESKÉ REPUBLIKY VE VEŘEJNÉM 
A MEDIÁLNÍM PROSTORU 

Stejně jako evropská, i česká média věnovala v první polovině roku 2011 zvýšenou 
pozornost havárii jaderné elektrárny v japonské Fukušimě a událostem, které po ní 
následovaly. Například v dubnu 2011 si nechal Národní strojírenský klastr zpracovat 
průzkum, jak se Češi po katastrofě dívají na jadernou energetiku. Z výsledků vyplývá, 
že oproti roku 2009 došlo v ČR k nárůstu negativního postoje vůči jaderné energii. 
Podle průzkumu má k jaderné energii negativní pohled 43 % lidí, což je o 9 % více 
než v roce 2009. Zhruba 47 % lidí zaujímá neutrální postoj. Pozitivní má pouze 10 %, 
což je o 13 % méně než v roce 2009.88 Negativní postoj k jádru se v roce 2011 zvý-
šil i ve Francii. Podle průzkumu, který v dubnu 2011 uveřejnil list France-Soir, je až 
83 % dotázaných pro podstatné snížení závislosti země na atomu.89

V souvislosti s havárií japonské elektrárny se řada českých deníků zabývala roz-
hodnutím německé vlády uzavřít všechny svoje jaderné elektrárny nejpozději do roku 
2022 a možnými důsledky pro český energetický sektor. Česká média, např. iHNED, 
iDNES, si pak také všímala vesměs negativních vyjádření českých politiků na tento 
krok Německa, ale i odmítavých reakcí ze strany Rakouska a Německa na dostavbu 
JE Temelín. Naproti tomu bývalý ředitel ČEZ M. Roman v květnu 2011 v rozhovoru 
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pro německý deník Handelsblatt připustil, že plánovaný odklon Německa od jaderné 
energie nabízí ČEZ možnost a příležitost prodávat do Německa více elektřiny.90 

Další hlavní téma, kterému se téměř všechna média (iHNED, iDNES, E15, Právo) 
věnovala, byla zakázka ČEZ na výstavbu třetího a čtvrtého bloku JE Temelín. Česká 
média se v tomto ohledu zaměřila jednak na setkávání českých politických činitelů 
(prezidenta, premiéra a ministra průmyslu a obchodu) s politickými představiteli USA, 
Ruska a Francie, jejichž společnosti se o zakázku ucházejí, a také na „lobbování“ ame-
rického, ruského a francouzského prezidenta za vlastní národní společnosti v tomto 
tendru. Zároveň se většina českých deníků, E15, Mladá fronta DNES a Hospodářské 
noviny, soustředila na aktivity zahraničních společností na českém trhu spojené s na-
bídkou spoluúčasti českých fi rem na zakázce a uzavíráním obchodních kontraktů. 

Především pokusy Ruska o expanzi na evropské a české trhy s energií sledovaly, 
podle tajných amerických diplomatických depeší, které v srpnu 2011 zveřejnil kon-
troverzní server WikiLeaks, se znepokojením USA. „Neznepokojuje nás, nakupujete-
-li jadernou energii ve Francii nebo v USA, ale pokud ji kupujete v Rusku, musel 
bych zpochybnit váš úsudek. Chcete-li se odstřihnout od Ruska, obraťte se na Wes-
tinghouse,“ řekl podle citovaných depeší viceprezident USA Joseph Biden tehdejšímu 
českému premiérovi Janu Fischerovi při své návštěvě Prahy v roce 2009.91

ZÁVĚR

Vnější energetické vztahy ČR se v roce 2011 zaměřily na několik velkých témat, pře-
devším postupné napojování české energetické infrastruktury na přepravní trasy a trhy 
okolních států, obhajobu využívání jaderné energie v Evropě a na výstavbu dvou no-
vých bloků JE Temelín. Tato témata ovlivnila i směrování vnějších energetických 
vztahů ČR, které probíhaly jak na multilaterální úrovni v rámci EU a V4, tak na bi-
laterální úrovni, kde ČR jednala s Polskem, Maďarskem, Slovenskem, Rakouskem, 
Německem, USA, Ruskem a Francií. 

Pro vnější dimenzi energetické bezpečnosti ČR má zásadní význam EU. Přestože 
aktivita ČR, ve srovnání s první polovinou roku 2009, kdy měla energetiku mezi hlav-
ními prioritami svého předsednictví v Radě EU, se v roce 2010 vrátila k normálu, ne-
boť předsednictví je pro každý stát obrovským prostorem pro seberealizaci, prosa-
zovala ČR v roce 2011 např. společně s dalšími členskými státy (Francií, Polskem, 
Velkou Británií, Litvou atd.) další využívání jaderné energie v rámci EU. Zároveň ČR 
jako jeden z mála členských států implementovala v srpnu 2011 třetí liberalizační ba-
líček do svého národního práva. 

Z pohledu vnějších energetických vztahů je pro ČR velmi důležitá jednak vzá-
jemná spolupráce v rámci Visegrádské čtyřky a zároveň kooperace s jednotlivými 
středoevropskými zeměmi V4, se kterými ČR sdílí stejný pozitivní postoj k jaderné 
energetice. Během roku 2011 se země V4 společně shodly na potřebě dokončení seve-
rojižního propojení trhů s energiemi a na posílení dalšího využívání jaderné energie. 

Naproti tomu jaderná energie je tradičně spornou otázkou bilaterálních energetic-
kých vztahů ČR s Rakouskem, které dlouhodobě požaduje uzavření obou jaderných 
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elektráren v ČR a protestuje proti dostavbě JE Temelín. Stejně tak v roce 2011 byla 
jaderná energetika negativním tématem energetických vztahů ČR a SRN, zejména 
v souvislosti s rozhodnutím německé vlády uzavřít do roku 2022 všechny svoje ja-
derné elektrárny a přesvědčit ČR, aby ustoupila od výstavby nových dvou bloků JE 
Temelín.

Tendr na dostavbu dvou nových bloků JE Temelín představoval v roce 2011 jedno 
z hlavních témat energetických vztahů mezi ČR a Ruskem, které opatrně směřovaly 
spíše ke zlepšení vzájemné spolupráce. Pozitivní trend potvrdil např. podpis česko-
-ruské Společné deklarace o partnerství pro modernizaci během setkání V. Klause 
s D. Medveděvem v Praze v prosinci 2011. Posílení jaderné spolupráce společně se 
zájmem o zakázku na dostavbu JE Temelín byly také hlavními tématy energetických 
vztahů ČR s Francií a USA. 

Jak se bude blížit termín vyhlášení vítěze tendru na dostavbu JE Temelín, který by 
měl být znám v roce 2013, lze v ČR očekávat nárůst aktivity jak samotných společ-
ností ve snaze o získání zakázky, tak politických představitelů USA, Ruska a Francie 
vůči těm českým. Česká republika bude i nadále k posílení své energetické bezpeč-
nosti prosazovat (v rámci EU i V4) využívání jaderné energie a pokračovat v budo-
vání energetické přenosové soustavy s okolními státy. 
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