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Anotace 
 
Ne-energetické suroviny představují oblast, na kterou je při zajištění bezpečnosti nejen 
v Evropské unii kladen stále větší důraz. Autor čtenáře seznamuje se samotným konceptem  
a s jeho důležitostí. 
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Non-energy raw materials security is current (and constantly growing) priority not only for 
the European Union Member States. The author introduces the reader to the very concept 
and its importance. 
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Úvod 
 
V posledních dekádách trh značným tempem zvyšuje svoji poptávku po důležitých 
komoditách od energií po kovy a minerály. Mezi roky 2002 a 2008 byla obrovská poptávka po 
surových materiálech.  K těm nejzásadnějším důvodům, proč tomu tak bylo, patří 
hospodářský růst tzv. skupiny BRIC (Brazílie, Indie, Čínské lidové republiky a Ruské federace), 
což způsobuje stálý nedostatek surových materiálů na trhu a jejich zvyšující se ceny. Další 
příčinou je provázání trhu s komoditami na trh finanční, kde spekulanti způsobují zvýšení 
jejich ceny. Evropská unie si je vědoma, že je důležité zajistit přístup k surovým materiálům, 
ale způsobem, který je dlouhodobě udržitelný. Podle dat byla např. Čínská lidová republika  
v roce 2009 zodpovědná za 95 % světové produkce kovů vzácných zemin (rare earths).1 Proto 
je nutné zajistit v Evropě stabilní nabídku na trhu se surovými materiály, aby se předešlo 
jejich kritickému nedostatku. 
 
Z tohoto důvodu byla Evropskou unií v roce 2001 vytvořena Iniciativa pro surové materiály  
– Raw Materials Initiative (dále jen „Iniciativa“), jenž je souhrnem evropské politiky  
a strategie a jejímž úkolem bylo vytvořit plán, který by zamezil vzniku nedostatku surových 
materiálů na trhu a který je možný v rámci Evropské unie vhodně implementovat.  
 
Vývoj cílů a určení klíčových surových materiálů 
 
Práce Iniciativy spočívala do roku 2011 na třech hlavních úkolech: 
 
1. Snížit spotřebu primárně používaných surových materiálů v Evropské unii tedy především 

hospodárnější využívání vzácných materiálů společně s podporou jejich opětovného 
recyklování. 

2. Zvýšení dostupnosti surových materiálů nacházejících se na území členských států 
Evropské unie a zajistit zrušení nepotřebné byrokracie omezující využívání místních 
surových materiálů. 

3. Podpora udržitelné nabídky surových materiálů ze třetích zemí. Zajištění, aby byl dovoz 
surových materiálů do členských států Evropské unie funkční a spravedlivý pro všechny 
zúčastněné strany. 

 
V roce 2011 byly Evropskou komisí úkoly Iniciativy pozměněny a to na základě určení 
klíčových surových materiálů:  
 
1. Monitorovat klíčové surové materiály. 
2. Ujistit se o existenci spravedlivé a udržitelné nabídky. 
3. Podporovat udržitelnou nabídku v rámci Evropy. 
4. Snížit spotřebu surových materiálů v Evropě podporou hospodárnosti a opětovného 

využívání. 
 

                                                 
1
 Meeting Our Critical Needs for Growth and Jobs Annexes. Raw Material Initiative. 2008. 

http://aei.pitt.edu/37903/ 
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Určení klíčových surových materiálů  
 
Pracovní skupina v roce 2010 ve spolupráci s členskými státy Evropské unie a akcionáři určila 
na základě informací ze světových trhů 14 klíčových surových materiálů: antimon, berylium, 
fluorit, galium, germanium, grafit, hořčík, indium, kobalt, niob, platinové kovy, kovy vzácných 
zemin, tantal, wolfram. 
 
Tyto materiály byly vybrány jako nejdůležitější právě proto, že riziko nedostatku dovozu na 
evropský trh je vysoké dalších 10 letech a ohrožuje celý evropský ekonomický řetězec. 
Faktem, který to způsobuje, je existence jen několika zemí, které těmito materiály uspokojují 
světovou poptávku. Jsou jimi Čínská lidová republika (antimon, fluorit, galium, germanium, 
grafit, indium, hořčík, kovy vzácných zemin, wolfram), Ruská federace (kovy platinové 
skupiny), Brazílie (niob a tantal) a Demokratická republika Kongo (kobalt, tantal). Další faktem 
je, že tyto materiály jsou především nenahraditelné a také se recyklují jen v malé míře.  
 
Skupina pro dovoz surových materiálů (Raw Materials Supply Group) 
 
Jedná se o skupinu akcionářů působících v průmyslu, ekologické neziskové organizace, 
obchodní unie, členské státy, kandidátské země a komisi, která byla vytvořena v 80. letech, 
aby se zabývala zásobením surovými materiály. Dvě hlavní oblasti této skupiny jsou 
identifikace klíčových surovin a výměna informací v oblasti územního plánování, průzkumu  
a získávání nerostných surovin.2 
 
Úloha a charakteristika těchto materiálů 
 
Evropa je kontinentem vyspělým, kde najdeme společnosti působící ve všech odvětvích 
průmyslu, proto nás nepřekvapí, že poptávka po ,,high-tech'' materiálech je vysoká. Jsou zde 
sektory, jako je stavebnictví, automobilový, letecký, chemický a strojírenský průmysl.  
S hodnotou přes tisíc miliard EUR a zaměstnávajícím okolo 30 milionů lidí je Evropská unie ve 
značné míře závislá právě na dovozu těchto materiálů z jiných mimo-evropských zemí. Jsou 
jimi právě kobalt, platina, kovy vzácných zemin a titan. I když jsou tyto suroviny potřebné 
často jen v malém množství, jsou životně důležité pro stále se vyvíjející a velice sofistikované 
produkty. Bez těchto životně důležitých kovů se Evropská unie v budoucnosti nepodaří se 
plně přeorientovat na trvale udržitelný rozvoj a výrobu ekologických produktů. Například 
auta na vodíkový pohon potřebují právě katalyzátory založené na skupině platinových kovů. 
Kovy vzácných zemin jsou životně důležité pro kvalitní trvalé magnety ve větrných turbínách, 
elektrických automobilech, katalytických konvertorech, pro desky s plošnými spoji, optické 
vlákna a výkonné měniče proudu. Lithium-kobaltové baterie jsou zase potřebné k výrobě 
automobilů využívající hybridní pohon, kobalt-indium-galium a selen jsou potřebné pro 
výrobu fotovoltaických článků. Rhenium a ruthenium jsou používané k výrobě energeticky 
šetrných letadel a turbín. Suroviny jako je Indium a platina jsou velice důležité v hlavních 
oblastech národních ekonomik, některé členské státy Evropské unie jsou na dovozu těchto 
materiálů závislé ve vysoké míře a ve velkých objemech a v neposlední řadě v současnosti 

                                                 
2
 Meeting Our Critical Needs for Growth and Jobs Annexes. Raw Material Initiative. 2008. 

http://aei.pitt.edu/37903/ 
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chybí alternativní suroviny, které by se místo nich daly využít. Např. v roce 2000, kdy byl 
boom mobilních telefonů, se na evropském trhu objevil nedostatek suroviny Tantal, který se 
k jejich výrobě používá. Indium je zase nutné k výrobě plochých obrazovek jako jsou LCD 
displeje televizorů. Hlavními zeměmi a oblastmi, které dodávají na evropský trh tyto ,,high-
tech'' materiály jsou Čínská lidová republika, Afrika, Jižní Amerika, Ruská federace  
a Austrálie.3 
 
Zásoby přírodních surovin 
 
Přes 50 % všech zásob klíčových minerálů se nachází v zemích, které jsou rozvojové a hrubý 
národní důchod je přibližně 10 dolarů na den nebo méně. Na jednu stranu to zvyšuje 
možnost vyššího příjmu státu z prodeje těchto surovin, ale na druhou stranu tento fakt 
zvyšuje riziko nedostatku klíčových surovin na Evropském trhu, neboť v právě takových 
zemích jsou časté ohniska konfliktů, změny politických režimů a politického uspořádání, 
nepřehledný právní systém a jeho časté zneužívání k vykořisťování pracovníků cizími 
nadnárodními společnostmi a trvale neudržitelnému drancování přírodních zdrojů bez ohledu 
na ekologii. 
 
Příklady strategie surovinové bezpečnosti ve Spojených státech amerických a Japonsku 
 
Ve Spojených státech amerických existuje zákon o zásobách strategicky klíčových surovin, 
podle kterého se provádí průzkumy  na vzácné nerostné bohatství nacházející se na území 
Spojených státech amerických, tyto průzkumy jsou důležité pro obranu státu, průmysl  
a civilní potřeby Spojených států amerických. Provádění takových průzkumů se dělá za 
účelem určení nerostného bohatství, využívání nových domácích ložisek, zlepšení využití 
těchto minerálů nacházející se na území v malých objemech, zvážení jeho dovozu a vytvoření 
náhrad za tyto suroviny.4 V roce 2008 národní centrum výzkumu představilo 11 různých 
surových materiálů, z nichž bylo 5 vybráno jako „vysoce kritické“'. Jedná se o: indium, hořčík, 
skupinu platinových kovů, kovy vzácných zemin a niob. 
 
Další informace o nerostném bohatství má americká geologická služba, která pracuje na 
projektu zmapování a ohodnocení ne-energetických surových materiálů tzv. „Global Mineral 
Resource Assessment Project“. Cílem tohoto projektu je zmapovat oblasti po světě, které 
mají zásoby vybraných minerálních zdrojů a určit jejich přibližný objem do hloubky jednoho 
kilometru pod povrch země. Průzkum měl za úkol odhalit v první řadě tyto surové materiály: 
měď, draslík a skupiny platinových kovů. Tento projekt započal v roce 2002 a skončil v roce 
2010.5 Další průzkumy stále probíhají a to na další vzácné kovy. 
 
Japonská vláda v roce 2008 uveřejnila doporučení pro zabezpečení národního nerostného 
bohatství, která byla přijata japonskou vládou. Projekty v surovinové oblasti mají být 
podporovány a propojovány s ekonomickými, diplomatickými, územními a obchodními 

                                                 
3
 Meeting Our Critical Needs for Growth and Jobs Annexes. Raw Material Initiative. 2008. 

http://aei.pitt.edu/37903/ 
4
 The Strategic and Critical Materials Stock Piling Act (50 U.S.C. 98 et seq.). 

5
 Minerals, Critical Minerals, and the U.S. Economy. Washington, D. C. National Academies Press. 2008, XVI. 
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aktivitami. 6 Ještě v roce 2004 japonská vláda vytvořila skupinu pro spolupráci v oblasti ropy, 
plynu a kovů. Tento institut finančně podporuje japonské společnosti, které mapují přírodní 
minerály, dále shromažďuje a analyzuje informace z trhů s komoditami, tak aby vytvářel 
zásobu těchto nedostatkových materiálů a účinně předcházel surovinové krizi. Tento institut 
definuje jako vzácné kovy ty, které jsou důležité pro japonský ocelárenský a automobilový 
průmysl a také průmysl výpočetní techniky a dále je u nich možnost značných výkyvů 
dodávek těchto materiálů. Cílem skupiny je mít uskladněné surové materiály na období  
60 dní průměrné domácí průmyslové spotřeby. Životně důležitých je pro Japonsko  
7 klíčových materiálů a to:  chrom, kobalt, mangan, molybden, nikl, wolfram a vanad. 
 
Česká republika v kontextu ne-energetické surovinové bezpečnosti 
 
Česká republika se nyní nachází v již celosvětově započatém souboji o přístup ke strategickým 
surovinám, který vede ke změnám postavení ́ a vlivu jednotlivých aktérů mezinárodních 
vztahů, například vzniku nových „surovinových spojenectví“. Soupeření  
o nerostné zdroje, zejména o zdroje strategických palivoenergetických surovin, ale i mnoha 
speciálních surovin, například vysoce strategických kovů vzácných zemin je strategicky 
významné téma pro vlády mnoha států včetně České republiky.  
 
Materiál reflektující globální a evropské skutečnosti nalezneme například v celounijních 
dokumentech jako je: Strategie Evropa 2020 (Energy 2020), dále Raw Materials Initiative  
a na ni navazující sdělení „Řešení výzev na komoditních trzích a o nerostných surovinách, 
které se dotýkají problematiky surovinové a energetické bezpečnosti''. 
 
Česká republika je zemí, která má jen omezené surovinové zdroje. Česká republika 
nedisponuje od poloviny 90. let ani vlastní produkcí rudních (kovových) komodit. Dovozem 
bysme měli řešit i zajištění významné části nerudních surovin, které nejsou v České republice 
produkovány, například grafit, fluorit, baryt, speciální druhy jílů, mastek a také veškeré 
suroviny pro výrobu průmyslových hnojiv. Pouze u stavebních surovin je země prozatím 
soběstačná a může je i vyvážet. Pokud jde o energetické suroviny, je situace obdobná.  Z nich 
je třeba dovážet téměř veškerou ropu a zemní plyn a do budoucna je patrně potřeba počítat  
i s dovozem černého uhlí.  
 
Významným pozitivem z hlediska surovinové bezpečnosti České republiky v této oblasti je 
zákonné zajištění územní ochrany ložisek vyhrazených nerostů institutem tzv. chráněných 
ložiskových území (CHLÚ), stejně jako povinnost ochrany zjištěných a předpokládaných 
ložisek nerostů při územním plánování. Výhodou je i velmi kvalitní databáze ložisek 
nerostných surovin v České republice spravovaná Českou geologickou službou – Geofondem.  
 
Nedílnou součástí systému surovinové a energetické bezpečnosti České republiky jsou státní 
hmotné rezervy. Z pohledu státních hmotných rezerv existuje nejpropracovanější systém pro 
ropnou bezpečnost, která je legislativně ošetřena zákonem č. 189/1999 Sb., o nouzových 
zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon  

                                                 
6
 Meeting Our Critical Needs for Growth and Jobs Annexes. Raw Material Initiative. 2008. 

http://aei.pitt.edu/37903/ 
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o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů. V oblasti surovinové bezpečnosti 
je hlavním posláním státních hmotných rezerv vytvářet přiměřenou zásobu takových 
komodit, které směřují do strategických odvětví zvláštního významu nebo u nichž hrozí  
v případě přerušení dodávek škoda většího rozsahu.7  
 
Hrozby pro Českou republiku v oblasti surovinové bezpečnosti jsou zejména následující:8 
 

 přerušení nebo úplné zastavení dodávek strategických surovin do České republiky; 

 dlouhodobý nedostatek konkrétní nerostných surovin na světovém trhu; 

 nárazové zvýšení cen surovin tvořících významný vstup pro tuzemskou ekonomiku; 

 vyřazení nebo narušení prvku či systému významné části kritické infrastruktury z provozu 
v důsledku výpadku dodávek surovin; 

 nedostatečná fyzická ochrana prvků výrobní, skladovací, dopravní infrastruktury z důvodů 
nízkých investic do systémů jejich zabezpečení; 

 ztráta kontroly státu nad významnou částí kritické infrastruktury; 

 ovládnutí významné části českého  surovinového trhu či kritické infrastruktury 
netransparentními subjekty nebo subjekty jednajícími v rozporu se zájmy České republiky 

 prohlubování závislosti na dominantním dodavateli; 

 oslabení postavení České republiky jako tranzitéra významných surovin pro staré členské 
státy Evropské unie; 

 využívání surovin je neekonomické a ohrožuje konkurenceschopnost české ekonomiky 

 ztráta či uzavření zpracovatelských kapacit v České republice; 

 ztráta schopnosti dále rozvíjet a modernizovat kritickou infrastrukturu především kvůli 
legislativním a procesním překážkám; 

 nedostatečné uplatňování vlastnických práv České republiky k vyhrazeným nerostům; 

 nekvalifikované, politicky motivované zásahy do strategických a technických oblastí 
surovin; 

 přírodní katastrofy, průmyslové a jaderné havárie. 
 
Shrnutí tuzemské surovinové ne-energetické bezpečnosti 
 
Je nutné mít koncepci, jak surovinové potřeby státu zajistit, jak zabezpečit stabilní, bezpečný 
a ekonomicky výhodný přístup k surovinám. Oblast energetické a zejména surovinové 
bezpečnosti České republiky skýtá dostatečný prostor pro další posílení v jednotlivých 
segmentech. Dnes povětšinou sklízíme plody správných strategických rozhodnutí učiněných  
v minulých dekádách. Trend z posledních pěti let byl spíše v útlumu a naivně se spekulovalo  
o nutnosti zajistit si vlastní strategickou bezpečnost. Bohužel a kvůli konfliktu na Ukrajině 
jsme nyní v situaci, kdy vidíme, že se každý stát musí v takových otázkách postarat sám  
o sebe a nemůže se spoléhat na členství v mezinárodních bezpečnostních celcích, neboť 
pohled členských států Evropské unie na řešení evropských a globálních problémů se různí.  

                                                 
7
 Východiska ke koncepci surovinové a energetické bezpečnosti České republiky. Ministerstvo průmyslu  

a obchodu, 2012. http://www.mpo.cz/dokument91585.html 
8
 Východiska ke koncepci surovinové a energetické bezpečnosti České republiky. Ministerstvo průmyslu  

a obchodu, 2012. http://www.mpo.cz/dokument91585.html 
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Při zajišťování dovozu významných surovin do České rpeubliky musí být uplatněn  
v první řadě princip maximální diverzifikace zdrojových teritorií a přepravních tras za účelem 
efektivní rekace na vnější hrozby. Kvalitní a průběžně aktualizované informace  
o surovinovém potenciálu nám umožňují rozhodovat nejen o okamžitém využití určitých 
surovin, ale také zvážit v konkrétních případech průzkum, těžbu nebo ponechání si zásoby do 
budoucna.  
 
Charakteristika a zhodnocení práce Iniciativy 
 
Iniciativa pro surové materiály je insitutem na evropské úrovni, který jako jeden z prvních 
indetifikoval důležitost surových materiálů pro budoucí vývoj ekonomik států v Evropě. Díky 
Iniciativě získáváme pohled a užitečná doporučení ohledně komodit z evropské perspektivy. 
Na úrovni jednotlivých států se poté implementují tyto doporučení jako je například zajištění 
stabilního dovozu těchto surových materiálů nebo zjednodušení obchodu s nimi.  
 

Příklad zodpovědnosti surovinové bezpečnosti podle Iniciativy pro surové materiály 

 Úroveň zodpovědnosti 

Evropská komise Členské státy Průmyslové 
podniky 

Definovat klíčové suroviny x x x 

Vytvořit jednotou evropskou politiku vůči zemím s 
bohatými přírodními zdroji 

x x  

Zajistit udržitelný management surovin  
v rámci mezinárodních smluv 

x x  

Identifikovat a zjednodušit obchod mezi Evropskou 
unií a třetími zeměmi 

x x x 

Podporovat udržitelný a stabilní přístup  
k surovinám 

x x  

Zlepšit sdílení informací geologických služeb mezi 
členskými státy  

 x  

Podporovat inovace, opětovné využívání  
a hospodárnost v této oblasti 

x x x 

Zvýšit hospodárnost surovin a podporovat 
alternativní materiály 

x x x 

 
Naneštěstí se Iniciativa zaměřuje jen na ekonomické aspekty surovinové bezpečnosti. Nebere 
v potaz ekologické problémy a společenské dopady. Pokud jde o stránku udržitelného rozvoje, 
nezmiňuje se o těžbě surových materiálů v souvislosti s limity těžby, tak aby nedošlo k 
budoucímu drancování přírodních zdrojů. Dále bod zefektivnění využívání surových materiálů 
není řešen do hloubky a postrádá i kontext společného řešení na úrovni Evropské unie. Za 
zmínku také stojí fakt, který poukazuje na nedostatek smluv mezi zeměmi  
a těžebními společnostmi, avšak bohužel již není uděláno nic proto, aby se tento nedostatek 
zlepšil.9 

                                                 
9
 NISIDA Gjoski. The European Raw Material Initiative ESDN Case Study No. 6, 2011. 
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Závěr 
 

Tradičně velkou pozornost věnují zajištění dostatku vstupních komodit asijské země, a to 
především Japonsko a Jižní Korea, které v této oblasti již několik desetiletí aplikují velmi 
důmyslné strategie. Jejich postupem se před několika lety inspirovala také Čínská lidová 
republika, jejíž strategie je pro některé za hranou akceptovatelnosti, naopak z pohledu Čínské 
lidové republiky vysoce efektivní. Evropa kvůli historickým příčinám nehraje na světovém 
surovinovém trhu příliš významnou roli pokud jde o stranu nabídky. To je důvod proč by se 
Česká republika a Evropská unie měla více snažit ve svých aktivitách pro zabezpečení stability 
dovozu do Evropy. Proto je naprosto zásadní sledovat trendy a umět je analyzovat. Jistý je 
fakt, že aktivní surovinová diplomacie bude mít ve světě stále významnější roli, bez ohledu na 
to, zda se na to Česká republika dobře připraví či nikoliv.  
 
V bezprostřední blízkosti Evropské unie jsou státy v oblasti Balkánu (Albánie, Makedonie, 
Srbsko, Kosovo), oblasti Kavkazu (Arménie, Gruzie, Ázerbájdžán). Tyto země jsou vybavené 
velkým surovinovým potenciálem. Perspektivní je také budoucí surovinová spolupráce se 
zeměmi jako je Turecko a Ukrajina, které́ disponují velmi rozsáhlým nerostným bohatstvím. 
Vzdálenější regiony jsou také možným partnerem či dovozcem vybraných surovin, zejména ty, 
kde jsou navázány tradiční historické vazby nebo které zatím nejsou zabrány jinými globálními 
hráči, což je např. oblast jihovýchodní Asie (Vietnam, Laos, Kambodža), Mongolsko, oblast 
středoasijských republik či některých oblastí Afriky a Latinské Ameriky.10 

                                                                                                                                                         
http://www.sd-network.eu/pdf/case%20studies/ESDN%20Case%20study_6_resource%20scarcity_final.pdf 
10

 Východiska ke koncepci surovinové a energetické bezpečnosti České republiky. Ministerstvo průmyslu  
a obchodu, 2012. http://www.mpo.cz/dokument91585.html 



Ochrana & Bezpečnost – 2015, ročník IV., č. 4 (zima), ISSN 1805-5656 
Bc. Leoš Jirkovský, Ne-energetická a ne-zemědělská surovinová bezpečnost – iniciativa pro surové materiály (2015_D_09) 

 

 
9 
 

Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 
Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

Ilustrace 
 

Jeden z možných názorných příkladů přehledu kritických surovin.11 
 

 
 
Inicitiva Euromines, mapující potenciál evropské těžby.12 
 

 

                                                 
11

 The European Critical Raw Materials Review. 26. IV. 2014. 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-377_en.htm 
12

 Euromines Press Kit. Euromines.cz. http://www.euromines.org/news/media 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-lOj0pNnKAhXBVxoKHeV0Dr4QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fgrowth%2Fsectors%2Fraw-materials%2Fspecific-interest%2Fcritical%2Findex_en.htm&psig=AFQjCNHIs0jf_ZTyx-cBX4b0eiLACINtqA&ust=1454509640632612
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjoo9OqpdnKAhUJWRoKHW5oAuAQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.euromines.org%2Fnews%2Fmedia&psig=AFQjCNHIs0jf_ZTyx-cBX4b0eiLACINtqA&ust=1454509640632612
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Dva možné pohledy na rozložení nejcitlivějších surovin ve světě.13 
 

 

 

                                                 
13

 Critical Raw Materials. European Commission.  
http://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/specific-interest/critical/index_en.htm 
Reducing the EU's Dependency on Raw Materials: European Innovation Partnership Launched. 
European Commission. 12. II. 2013. http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-92_en.ht 


