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Anotace 
 
Stručné pojednání se věnuje jak ukotvení surovinové bezpečnosti“ v kontextu dalších 
„bezpečností“, tak některým konkrétním aspektům této problematiky, s přesahy do 
doporučení, adresovaných představitelům České republiky.  
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A brief article focuses on the anchoring of raw material security in the context of other 
"security issues", as well as on some specific aspects of this agenda, with overlaps into 
recommendations addressed to representatives of the Czech Republic. 
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Úvod 
 

Surovinová a energetická bezpečnost je jedním z klíčových faktorů světového rozvoje  
a jedním z nejčastěji skloňovaných pojmů v mnoha různých souvislostech. Bez stabilního, 
bezpečného a ekonomicky efektivního přístupu k surovinám a energiím nelze v současné 
době plně zajistit ekonomickou, sociální, politickou a ani globální stabilitu ani obstát ve stále 
sílící konkurenci rostoucího počtu globálních hráčů. Surovinová a energetická bezpečnost je 
proto důležitým politickým a bezpečnostním tématem, neboť dodávky surovin a energií jsou 
pro chod a fungování každého státu naprosto nezbytné.1 
  

Fenomén surovinové a energetické bezpečnosti 
 

  Fenomén energetické, či v širším pojetí energetické a surovinové bezpečnosti se 
zrodil na Západě v 70. letech a do nových členských zemí Evropské unie se v podstatě dostal 
až na přelomu 80. a 90. let. Silný důraz na energetickou a surovinovou bezpečnost pak přišel  
v reakci na několikaletý kontinuální nárůst spotřeby širokého spektra energetických  
i neenergetických komodit, ke kterému docházelo v letech 2002 až 2008 díky rozsáhlé 
modernizaci části někdejších rozvojových zemí. Tento růst celosvětové spotřeby celého 
spektra komodit byl doprovázen i dramatickým zvýšením jejich ceny na světových trzích. 
Značná volatilita cen nerostných surovin společně s několika krizemi v dodávkách 
energetických surovin při souběžně stále se zvětšujícím konkurenčním boji o tyto zdroje 
vedou jednoznačně k růstu významu energetické a surovinové bezpečnosti v dnešní době.  

Mnohem vyšší poptávka po surovinách způsobila a nadále způsobuje systémové 
změny na světovém trhu s nerostnými surovinami spočívající zejména v tom, že se z řady 
tradičních producentů a vývozců nerostných komodit stávají postupně jejich významnými 
spotřebiteli a v některých případech dokonce dovozci. Tyto trendy mají fundamentální 
příčiny a poslední světová hospodářská krize, která dopadla na jednotlivé ekonomiky světa 
velmi selektivně, probíhající změny pouze v některých případech zpomalila, ale zcela určitě 
nezastavila. 

Uvedené změny vyvolávají intenzivní soupeření o nerostné zdroje, zejména o zdroje 
strategických palivoenergetických surovin, ale i mnoha speciálních surovin, například vysoce 
strategických kovů vzácných zemin. Již započatý souboj o přístup ke strategickým surovinám 
vede ke změnám postavení a vlivu jednotlivých aktérů mezinárodních vztahů, např. vzniku 
nových „surovinových spojenectví“.  

Se zajištěním surovinové a energetické bezpečnosti souvisí i rozvoj nových 
technologií, technologické infrastruktury a lidských zdrojů. Míra surovinové a energetické 
bezpečnosti je závislá na politickém, ekonomickém a legislativním prostředí daného státu, 
regionu nebo společenství a musí vycházet i z globálního prostředí. Přesto nebo právě proto, 
že Česká republika je tradičně průmyslovou zemí, z hlediska posilování surovinové  

                                            
1 Surovinové zdroje České republiky. Ministerstvo životního prostředí České republiky. 2012. 
http://www.geology.cz/extranet/publikace/online/surovinove-zdroje/surovinove-zdroje-ceske-republiky-
2012.pdf. 
Východiska ke koncepci surovinové a energetické bezpečnosti České republiky. Ministerstvo průmyslu  
a obchodu České republiky. Praha 2011.     
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a energetické bezpečnosti je do budoucna žádoucí podporovat diverzifikaci ekonomiky na 
surovinově méně náročné výroby při využití nejmodernějších technologií. 

 
Vnitrostátní postoje a mezinárodní situace v oblasti surovinové a energetické 

bezpečnosti 
 

Vnitrostátní postoje k problematice surovinové a energetické bezpečnosti vycházejí  
z historických vazeb, ze situace uvnitř České republiky, s ohledem k členství v Evropské unii 
i z pozice vůči Evropské unii a v neposlední řadě i vzhledem k mezinárodním souvislostem. 
Diskuse o přístupu k surovinové a energetické bezpečnosti musí být vedena i s hlavními 
společnostmi působícími na českém surovinovém a energetickém trhu. Jednou ze základních 
diskusí uvnitř České republiky je hledání vyváženého vztahu k Ruské federaci, která je 
významným dodavatelem mnoha strategických komodit do naší země.  

Na jedné straně existuje snaha vymezit se vůči Rusku a poukazovat na možné dopady 
zvyšování vlivu Ruské federace v tuzemské ekonomice a energetickém sektoru zvláště nebo 
na globální snahu Ruska takto prosazovat své geopolitické zájmy. Na druhou stranu je někdy 
role Ruska jakožto dodavatelské země surovin přeceňována. Vyváženým postojem by mělo 
být vytváření předpokladů pro postupné naplňování priority maximální možné diverzifikace 
zdrojových teritorií i přepravních tras v závislosti na technických možnostech a finanční 
rentabilitě projektů bez rozdílu toho, o jaké partnery se v konkrétní situaci jedná. Podobný 
postoj jako k Ruské federaci by měl být zaujímán i vůči dalším významným dodavatelům 
strategických komodit i vůči tranzitním zemím na trase východního koridoru, což je Ukrajina, 
případně Bělorusko. Součástí diskuse o koncepci surovinové a energetické bezpečnosti by 
mělo být i vymezení postoje k potenciálním novým dodavatelům surovin a stanovení 
strategie, jak s těmito novými hráči na poli surovin jednat. Racionálním cílem by měla být 
snaha o vyjednání co nejlepších ekonomických podmínek pro stabilní a bezpečné dodávky 
surovin a energií, hlavně ropy a zemního plynu, oproštěná v maximální možné míře od 
politických a ideologických klišé. Potřebný a účelný je permanentní dialog s producentskými 
a tranzitními státy, který v případě energetických komodit má již reálné pozitivní výsledky.  

Současně by měla Česká republika důsledně vystupovat jako plnoprávný členský stát 
Evropské unie a využívat všech možností, které členství v Evropské unii přináší k dosažení 
výše zmíněného cíle, tj. stabilního, bezpečného a ekonomicky výhodného přístupu  
k surovinám a energiím. Jako výhodné se jeví zejména využívání platformy V4 (Česká 
republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko), kde lze efektivně spojit podobné zájmy 
v energetice a těžebním průmyslu s nezanedbatelným významem těchto čtyř zemí jakožto 
významných spotřebitelů určitých komodit (např. v případě zemního plynu je uvedená 
čtveřice zemí druhým největším odběratelem od společnosti Gazprom po Německu). 
Cílovým ideálním řešením by měla být společná snaha vyjednávat významné surovinové 
kontrakty v rámci celé Evropské unie. Mimo rámec V4 a Evropské unie jsou významnou 
platformou diskusí na téma posilování energetické bezpečnosti odborně zaměřené 
mezinárodní energetické organizace (například Mezinárodní energetická agentura, 
Energetická charta, Mezinárodní energetické fórum, Mezinárodní agentura pro atomovou 
energii), což je oblast, kde se stýkají kompetence Ministerstva průmyslu a obchodu 
a Ministerstva zahraničních věcí.  

Vzájemnou koordinací aktivit lze dosahovat významných synergií. Mezinárodní situace, 
jak už bylo zmíněno, je fenomén, který zajištění dostatku vstupních energetických  



Ochrana & Bezpečnost – 2018, ročník VII., č. 3 (podzim), ISSN 1805-5656. 
kpt. Ing. Bc. Aleš Chaloupka, Surovinová bezpečnost (2018_C_04) 

 

 
4 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

i neenergetických komodit ovlivňuje zcela zásadním způsobem. Rozsáhlá modernizace 
významné části někdejšího třetího světa, která nebyla ve většině případů zastavena ani 
poslední „světovou“ ekonomickou krizí, ovlivňuje světové toky komodit stále významněji. 
Hospodářská krize se totiž dotkla především euro-americko-japonského hospodářského 
prostoru.  

Z mnoha lidnatých ekonomik, které byly tradičními producenty průmyslových, 
energetických či zemědělských komodit se stávají významní spotřebitelé, a to někdy  
v takovém rozsahu, že tito noví globální hráči ovlivňují trhy s jednotlivými produkty velmi 
významným způsobem. Modernizace třetího světa se netýká jen dnes již „tradičně“ uváděné 
Číny či Indie, ale i dalších zemí, např. Brazílie, Indonésie či Vietnamu. Je vhodné 
připomenout, že tento faktor nebyl před 5 či 7 lety při projekcích vývoje budoucí světové 
spotřeby téměř vůbec brán v potaz. S modernizací některých zemí třetího světa roste nejen 
domácí spotřeba, ale obecně síla ekonomik a na to navazující mezinárodní vliv. To se 
v posledních letech projevuje velkým růstem sebevědomí a mezinárodně politického vlivu 
nových globálních hráčů.  

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 politika „surovinové diplomacie“ je mnohem razantnější a v některých 
případech evropským pohledem za hranou akceptovatelnosti, ale z pohledu Pekingu vysoce 
efektivní. Faktem zůstává, že ekonomická i diplomatická aktivita asijských velmocí ve třetím 
světě je mimořádná a pro Českou republiku by měla být inspirativní.  

Evropa kvůli historickým příčinám nehraje na světovém surovinovém trhu příliš 
významnou roli (zejména ne na straně nabídky) – řada trendů tohoto trhu se rodí i odehrává 
na jiných kontinentech, nicméně v nově nastavených podmínkách musí Česká republika jako 
stát i jako členský stát Evropské unie umět koexistovat. Proto je naprosto zásadní uvedené 
trendy sledovat a umět je správně analyzovat. Jedním z výsledků těchto analýz 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. 

 
Výzvy ohrožující surovinovou a energetickou bezpečnost České republiky 

 
Mezi výzvy ohrožující surovinovou a energetickou bezpečnost České republiky řadíme 

následující: 
 

a) přerušení nebo úplné zastavení dodávek strategických surovin do České republiky, 
b) dlouhodobý nedostatek konkrétní nerostné suroviny na světovém trhu, 
c) skokové zvýšení cen surovin tvořících významný vstup pro českou ekonomiku, 
d) vyřazení nebo narušení prvku či systému významné části kritické infrastruktury  

z provozu, jak v důsledku výpadku dodávek energií či surovin, tak i v důsledku 
fyzického či kybernetického útoku, 

e) výpadek dodávek elektrického proudu v rozsahu a trvání, které ohrožuje fungování 
státu, 

f) nedostatečná fyzická ochrana prvků výrobní, skladovací, dopravní a rozvodné 
infrastruktury z důvodů nízkých investic do systémů jejich zabezpečení, 

g) ztráta kontroly státu nad významnou částí kritické infrastruktury, 
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h) ovládnutí významné části českého energetického a surovinového trhu či kritické 
infrastruktury netransparentními subjekty nebo subjekty jednajícími v rozporu se 
zájmy České republiky, 

i) prohlubování závislosti na dominantním dodavateli, 
j) oslabení postavení České republiky jako tranzitéra energetických surovin pro staré 

členské státy Evropské unie, 
k) nepříznivé vychýlení energetického mixu České republiky ve prospěch surovin, na 

jejichž dovozu je země závislá, nebo jejichž využívání je neekonomické a ohrožuje 
konkurenceschopnost české ekonomiky, 

l) ztráta či uzavření zpracovatelských kapacit v České republice, a to především 
v ropném sektoru, 

m) rozpad systémů centrálního zásobování teplem doprovázený masivním přechodem 
na lokální výrobu tepla s nepříznivými dopady na množství emisí, 

n) ztráta schopnosti dále rozvíjet a modernizovat kritickou infrastrukturu a celý 
energetický sektor – především kvůli legislativním a procesním překážkám, 

o) ztráta konkurenceschopnosti energetického sektoru České republiky a také know-
how a lidských zdrojů v energetickém odvětví, 

p) nedostatečné uplatňování vlastnických práv České republiky k vyhrazeným nerostům, 
q) nekvalifikované, politicky motivované zásahy do strategických a technických oblastí 

energetiky a surovin, 
r) přírodní katastrofy, průmyslové a jaderné havárie. 

 
Surovinové zdroje České republiky 

 
Česká republika je zemí, která disponuje jen omezenými surovinovými zdroji.  

Z energetických surovin musí dovážet téměř veškerou ropu a zemní plyn a do budoucna je 
patrně potřeba počítat i dovozem černého uhlí. Pokud se jedná o ostatní suroviny, je situace 
obdobná. Pouze u stavebních surovin jsme prozatím soběstační a můžeme je i vyvážet. Proto 
je nutné mít koncepci, jak surovinové potřeby státu zajistit, jak zabezpečit stabilní, bezpečný 
a ekonomicky výhodný přístup k surovinám. 

Z hlediska surovinové a energetické bezpečnosti je zásadní jaké suroviny je Česká 
republika schopna produkovat z vlastních (domácích) zdrojů a které a v jakých objemech je 
nutno dovážet a odkud. Suroviny produkované na vlastním teritoriu jsou z pohledu 
energetické, ale zejména surovinové bezpečnosti vysoce žádoucí. Česká republika disponuje 
solidním potenciálem v oblasti stavebních surovin a také v případě některých nerudních 
surovin, zejména surovin pro sklářský a keramický průmysl a průmysl stavebních hmot.  
V případě těchto nerudních surovin (sklářské písky, kaolíny, živcové suroviny, některé druhy 
jílů, vápence) je největším rizikem fakt, že v posledních letech docházelo zřídka k otvírce 
nových ložisek či k zásadnějšímu rozšiřování již těžených lokalit, tedy že na stávajících 
ložiskách postupně docházejí zásoby připravené k těžbě. Rizikem je tedy především 
dlouhodobé oddalování přípravy a otvírání nových kapacit, kdy sektor „žije z podstaty“.  

Česká republika dále disponuje na evropské poměry velmi významnými zásobami 
uranové rudy a solidními, avšak časově omezenými zásobami hnědého a černého uhlí. 
Význam domácích zásob uranové rudy je znásoben záměrem posilovat v příštích desetiletích 
roli jaderné energetiky v domácím energetickém mixu. V současné době je uran těžen na 
ložisku Rožná, jehož známé zásoby jsou však postupně dotěžovány. Základní strategií by 
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mělo být udržet maximálně možnou dobu těžbu na této lokalitě, a to i za cenu případných 
dalších investic do dalšího doprozkoumání ložiska a získaný časový prostor využít  
k vytipování náhradní lokality s cílem nepřerušit kontinuitu domácí produkce této vysoce 
strategické suroviny. Současně je třeba investovat dostatek prostředků do vědy a výzkumu 
na poli budoucího možného využití rozsáhlých zásob suroviny v severních Čechách 
moderním způsobem bez negativních dopadů na životní prostředí.   

Z hlediska surovinové a energetické bezpečnosti je další významnou komoditou na 
domácím poli uhlí, a to jak hnědé uhlí využívané v elektroenergetice i v teplárenství, tak  
i černé uhlí, tvořící základní vstupy pro metalurgický a hutní průmysl v České republice  
i sousedních zemích.  

Česká republika disponuje potenciálem zdrojů černého i hnědého uhlí jak na těžených 
ložiscích, ale také v rezervních (dosud netěžených) lokalitách. V současné době se v rámci 
aktualizace Státní energetické koncepce vede diskuse nad dalším osudem 
neopominutelného množství zásob kvalitního hnědého uhlí za tzv. územně ekologickými 
limity, tedy hranicemi povolené těžby, které byly administrativně stanoveny v roce 1991. 
Tzv. územně ekologické limity omezují budoucí rozšíření těžby na dvou lomech – Bílina, kde 
za jejich hranicemi leží cca 100 mil. tun suroviny a žádná sídla a Lom Československé armády, 
kde by se ve všech fázích mohlo jednat až o 750 mil. tun suroviny, avšak v těžebním prostoru 
se současně nacházejí dvě obce a areál rafinérie.  

Na druhou stranu Česká republika de facto nedisponuje relevantními zásobami dvou 
vysoce strategických palivoenergetických surovin, ropy a zemního plynu. Domácí produkce 
ropy z oblasti Břeclavska pokrývá tradičně 2 až 3 %, je tedy z národohospodářského hlediska 
naprosto zanedbatelná. Stejná je situace v domácí produkci zemního plynu, která pokrývá 
zcela nevýznamná 1 až 2 % domácí spotřeby.  

Významným pozitivem z hlediska surovinové bezpečnosti České republiky 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 České republiky je i velmi kvalitní databáze ložisek 
nerostných surovin spravovaná Českou geologickou službou – Geofondem. Kvalitní  
a průběžně aktualizované znalosti o nerostně surovinovém potenciálu umožňují totiž 
rozhodovat nejen o okamžitém využití určitých surovin, ale také zvážit v některých 
konkrétních případech variantu ložisko prozkoumat, připravit k těžbě a ponechat jej jako 
surovinovou rezervu do budoucna.  

Pokud jde o využití biomasy a ostatních obnovitelných surovin jako součást 
energetického mixu a částečnou náhradu fosilních paliv, jejich úloha není jen  
v předpokládaném snížení emisí, ale jejich využití posiluje energetickou bezpečnost, protože 
pocházejí z domácích zdrojů. Podstatné je stanovení pro stát ekonomicky únosných a pro 
producenty a uživatele dostatečně motivujících pobídek tak, aby se tento sektor stabilně 
zařadil do energetického mixu. Pro biomasu a další obnovitelné suroviny jsou rizikem  
i nesprávné odhady jejich využitelného potenciálu.  

Podobně je to s využitím druhotných surovin a odpadů pro posílení surovinové 
bezpečnosti. Vyšší využití druhotných surovin a odpadů jakožto náhrady primárních surovin, 
zejména ve vazbě na nižší materiálovou náročnost výrob je důležitým příspěvkem. Recyklací 
lze získat nejen běžné kovové komodity, ale i řadu velmi speciálních strategických surovin,  
a to především materiálovým využitím elektronických výrobků a zařízení s ukončenou 
životností. Mnoho z těchto technologií je však stále ve fázi technologického vývoje, který je 
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žádoucí podporovat. Jako příklad lze uvést nadějnou spolupráci s Japonskem v oblasti 
znovuvyužití kovů vzácných zemin. U neenergetických surovin se druhotné suroviny uplatňují 
hlavně v oblasti kovových komodit a vybraných stavebních odpadů (stavební a demoliční 
odpad). Svou roli hraje i energetické využití odpadů a zapojení spaloven odpadů do 
energetického mixu jako další zdrojové části zvyšující energetickou bezpečnost. Pro využití 
druhotných surovin a odpadů mohou být překážkou příliš přísné předpisy pro zacházení s 
těmito surovinami. 

 
Opatření k posílení surovinové a energetické bezpečnosti České republiky 

 
V podmínkách České republiky lze surovinovou a energetickou bezpečnost posilovat 

zejména:  
 

 přednostním využíváním domácích surovinových zdrojů v případech, kdy to je 
efektivní a hospodárné, tj. důsledným uplatňováním vlastnických práv České 
republiky k vyhrazeným nerostům, 

 udržováním rezerv strategických komodit, jejichž primárními zdroji Česká republika 
nedisponuje či disponuje v omezené míře, 

 maximalizací diverzifikace zdrojových teritorií dovážených nerostných surovin,  

 maximalizací diverzifikace přepravní infrastruktury strategických komodit s důrazem 
na uchování postavení České republiky jako významné tranzitní země, 

 uzavíráním dlouhodobých kontraktů s dodavateli (podmínky těchto kontraktů však 
musí být nastaveny tak, aby byly schopné pružně reagovat na měnící se situaci na 
trhu),  

 ochranou kritické infrastruktury (např. ropovody, produktovody, plynovody, 
rozvodné sítě), 

 uchováním kontroly nad kritickou infrastrukturou dosud patřící státu,  

 zjednodušením legislativy a administrativního procesu pro výstavbu nové kritické 
infrastruktury,  

 pomocí Politiky územního rozvoje České republiky a územně plánovací dokumentace 
zajistit územní ochranu koridorů a ploch technické infrastruktury, 

 zajištěním dostatečného přísunu investic do sektoru surovin a energetiky především  
v kapitolách: věda, výzkum a rozvoj lidských zdrojů,  

 stimulováním k investicím do energetické infrastruktury formou využívání výjimek  
z přístupu třetích stran k novým investicím či podporou z fondů Evropské unie, 

 úpravou legislativy související s oblastí surovinové a energetické bezpečnosti státu. 
 

Shrnutí a závěr 
 

Pojmy jako surovinová a energetická bezpečnost jsou relativně nové, ale význam této 
oblasti v současném světě razantně narůstá, neboť je klíčová pro zajištění základních funkcí 
státu. Typickým příkladem je hrozba rozsáhlejšího výpadku dodávek elektřiny 
tzv. „blackoutu“, jehož dopady ohrožují mnoho segmentů společnosti a mohou být srovna-
telné s přírodní katastrofou.  



Ochrana & Bezpečnost – 2018, ročník VII., č. 3 (podzim), ISSN 1805-5656. 
kpt. Ing. Bc. Aleš Chaloupka, Surovinová bezpečnost (2018_C_04) 

 

 
8 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

Zajištění surovinové a energetické bezpečnosti v České republice je ve srovnání 
s mnoha evropskými zeměmi na relativně dobré úrovni. Poněkud zneklidňující je ale fakt, že 
naprostá většina opatření, z nichž tato solidní úroveň surovinové a energetické bezpečnosti 
plyne, byla přijata v minulosti a dnes tudíž sklízíme plody správných strategických rozhodnutí 
učiněných v minulých dekádách. Oblast energetické a zejména surovinové bezpečnosti České 
republiky skýtá dostatečný prostor pro další posílení v jednotlivých segmentech. K jejich 
realizaci je však třeba začít na tuto strategickou oblast nahlížet jako na oblast veřejného 
zájmu.  


