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Publikácia skúma zmeny v energetike na úrovni Eú po tzv. východnom rozšírení 
v rokoch 2004 a 2007, keď do únie vstúpilo 10 postkomunistických štátov stred-
nej a východnej Európy. tieto si so sebou priniesli nielen závislosť na energetic-
kých dodávkach z Ruska, ale aj záujem sa tohto problému zbaviť a posilniť svoju 
energetickú bezpečnosť. a práve preferencie, ktoré tri skúmané krajiny (Česká re-
publika, Poľsko a Slovensko) presadzujú na úrovni Eú, im majú zabezpečiť jej zlep-
šenie. Práca argumentuje, že preferencie nie sú výsledkom objektívneho kalkulu 
materiálnych charakteristík štátu, ale sú iltrované subjektívnym vnímaním schop-
ností a zraniteľnosti (obmedzení) zo strany rozhodovateľov. Na lepšie uchopenie 
takéhoto vnímania vlastností štátu využíva práca konceptuálny rámec teórie rolí, 
prístup zahraničnopolitickej analýzy. identiikuje dve hlavné roly, ktoré následne 
určujú podobu preferencií presadzovaných na úrovni Eú. V oblastiach, kde preva-
žuje vnímanie zraniteľnosti a štátu je pripisovaná rola slabého vyjednávača, štáty 
presadzujú prointegračné preferencie, aby tak kompenzovali domáce nedostatky 
(vytvorenie spoločnej energetickej politiky s externou dimenziou, diverziikácia 
energetických prepojení a  podpora solidarity). Vo sférach, kde rozhodovatelia 
považujú štát za schopný a pripisujú mu rolu nezávislého, sú proti prehlbovaniu 
integrácie, aby takto neprišlo k obmedzeniu existujúcich výhod (snaha o zjedno-
tenie energetického mixu, ďalšia liberalizácia vnútorného trhu).
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predovšetkým téme energetickej bezpečnosti nových členských štátov Európskej 
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hov medzi členskými krajinami únie. študuje taktiež škandinávske krajiny a  ich 
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Predhovor

Predhovor

Základ tejto monograie tvorí dizertačná práca, ktorú som na jeseň 2011 ob‑
hájil na Katedre politológie Filozoickej fakulty Univerzity Komenského 
v Bratislave. Ide o prepracovanú verziu dizertácie obohatenú predovšetkým 
o empirický materiál z oblasti energetiky v rámci Európskej únie, ale aj jed‑
notlivých skúmaných štátov. V čase prvotných príprav práce na jar 2009 bola 
síce energetika z dôvodu januárovej plynovej krízy v centre záujmu rozhodo‑
vateľov mnohých krajín EÚ, ako aj jej inštitúcií, ale v akademickej obci sa 
jej venovalo len minimum priestoru, s výnimkou niekoľkých dôležitých štú‑
dií a kníh. Hoci energetika stála pri zrode integračných zoskupení predchá‑
dzajúcich dnešnú EÚ, na úrovni EÚ sa nerozvíjala a až do 90. rokov 20. sto‑
ročia neprešlo k presunu takmer žiadnych právomocí na komunitnú úroveň. 
Aj potom bola väčšina energetických tém spojených viac s vnútorným trhom 
než s energetikou ako takou. A ako v mnohých ďalších oblastiach aj v tejto 
je v rámci akademickej literatúry veľký rozdiel v pokrytí medzi tzv. starými 
a novými členskými štátmi. Táto kniha má ambíciu prispieť k poznaniu ener‑
getickej politiky v rámci EÚ a analyzovať jej vývoj pred a po tzv. východ‑
nom rozšírení v rokoch 2004 a 2007. Predovšetkým chce skúmať preferen‑
cie nových členov v oblasti energetiky, keďže systematické štúdium oboch 
týchto tém je zatiaľ len v začiatkoch.

Predložená publikácia mohla vzniknúť len vďaka pomoci mnohých ľudí 
a štedrosti niekoľkých organizácií, ktorým by som sa rád na tomto mieste 
poďakoval. V prvom rade patrí moja vďaka prof. Darine Malovej za všetku 
trpezlivosť a energiu, ktorú vynaložila nielen pri mnohonásobnom čítaní 
a komentovaní mojej dizertačnej práce, ale aj počas celého obdobia dok‑
torandského štúdia, keď ma neustále nabádala k akademickej rigoróznosti 
a snahe zlepšovať sa a neuspokojiť sa s ľahkými riešeniami. Rovnako by 
som sa rád poďakoval všetkým členom Katedry politológie Filozoickej fa‑
kulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorí ma neustále zásobujú pod‑
netmi, ako aj kritickými poznámkami, a vždy si nájdu čas, aby mi pomohli. 
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Veľkým prínosom pre inálnu podobu tejto knihy bol aj pobyt na Aston Uni‑
versity v Birminghame, kde sa mi vďaka pomoci členov Fakulty jazykov 
a sociálnych vied podarilo vylepšiť argumentáciu mojej práce. Ďakujem mo‑
jej rodine a priateľom, predovšetkým Alenke Kluknavskej, za podporu a po‑
moc, ktorá je pri takýchto dlhodobých projektoch nevyhnutná. Vďaka patrí 
aj všetkým respondentom, ktorí boli ochotní podeliť sa o svoje znalosti a ex‑
pertízu, a bez ktorých by nebolo možné túto prácu napísať.

Empirický výskum mohol byť uskutočnený len vďaka štedrej podpore nie‑
koľkých inštitúcií. Ku konečnej podobe práce výrazne prispelo moje zapo‑
jenie sa do projektu Formovanie národných preferencií a členské stratégie 
v nových východoeurópskych štátoch Európskej únie inancovaného Agen‑
túrou na podporu výskumu a vývoja (APVV-0660-06), v rámci ktorého som 
uskutočnil veľké množstvo rozhovorov, ktoré som použil v tejto publikácii. 
Práca by nevznikla ani bez podpory zo strany Univerzity Komenského, ktorá 
mi počas doktorandského štúdia poskytla tri Granty mladých UK, vďaka kto‑
rým som mohol nielen uskutočniť časť výskumu, ale aj prezentovať pred‑
bežné výsledky na medzinárodných konferenciách. Fínske Centre for Inter‑
national Mobility mi poskytlo štipendium na semestrálny pobyt na Univerzite 
v Helsinkách, kde som mal možnosť urobiť časť výskumu a položiť základy 
dizertačnej práce. Univerzita Komenského a Nadácia Tatra Banky mi udelili 
štipendiá na výskumný pobyt na Aston University. Moja veľká vďaka patrí 
aj vydavateľovi tejto publikácie Ústavu mezinárodních vztahů a jeho riadite‑
ľovi Petrovi Kratochvílovi, vďaka ktorému táto kniha vychádza, ako aj Mat‑
sovi Braunovi za technickú podporu a ďaľším pracovníkom Ústavu. Pani Bo‑
žene Matliakovej z Univerzity Komenského by som sa veľmi rád poďakoval 
za jazykovú korektúru.

Na záver by som sa rád ešte raz všetkým spomenutým poďakoval za po‑
moc, ktorú mi dlhodobo poskytovali, za prípadné chyby a nedostatky tohto 
textu však v plnej miere nesiem zodpovednosť ja sám.

 Matúš Mišík
Bratislava, september 2013
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1. Úvod

1. úvod

Energetika má v hospodárstve každej krajiny nenahraditeľné miesto, keďže 
od jej fungovania závisia skoro všetky súčasti ekonomiky štátu. Navyše je 
napojená na významnú infraštruktúru, ktorá predstavuje veľkú investíciu pre 
štát, resp. súkromné energetické spoločnosti. Patrí tiež k najväčším znečis‑
ťovateľom, a preto zasahuje aj do oblasti ochrany životného prostredia. Sa‑
motná energetika sa dá rozdeliť na niekoľko súčastí (bezpečnosť dodávok, 
trhové pravidlá, tvorba emisií a pod.) a podoblastí podľa konkrétneho ener‑
getického zdroja (uhlie, ropa, zemný plyn, jadrová energetika, obnoviteľné 
zdroje). Každá z týchto oblastí sa vyznačuje špeciikami, ktoré si vyžadujú 
individuálny prístup. Z týchto, ale aj mnohých ďalších dôvodov je otázka 
energetickej politiky veľmi komplexnou a pomerne citlivou politickou témou 
a národné vlády sa zvyčajne len nerady zriekajú právomocí v tejto oblasti 
v prospech nadnárodných inštitúcií alebo zoskupení. V prípade Európskej 
únie (EÚ) prišlo aj v oblasti energetiky k čiastočnej integrácii, hoci doteraz 
sa spoločný prístup k energetickým otázkam vyznačoval jasnými obmedze‑
niami. Ústrednou témou tejto knihy je štúdium vývoja energetickej politiky 
na úrovni EÚ a analýza dôvodov, prečo sa tzv. nové členské štáty v niekto‑
rých oblastiach chcú dobrovoľne vzdať kompetencií v energetike v prospech 
EÚ a v iných si ich, naopak, chcú ponechať vo vlastných rukách.

Počiatky európskej integrácie sú spojené s dvoma zoskupeniami, v rámci 
ktorých zohrala energetika významnú úlohu – Európske spoločenstvo pre 
uhlie a oceľ a Euratom. Napriek tomu sa táto oblasť doteraz nestala spoloč‑
nou harmonizovanou politikou na spôsob napr. spoločnej poľnohospodárskej 
politiky. Vývoj v oblasti energetiky po prijatí Jednotného európskeho aktu 
bol charakterizovaný predovšetkým liberalizáciou vnútorného energetického 
trhu, ktorá prebiehala aj v ďalších odvetviach hospodárstva, napr. telekomu‑
nikáciách. Vytvorili sa spoločné pravidlá v oblasti vnútorného energetického 
trhu, ale externé energetické otázky, ako sú vzťahy s dodávateľmi a tranzit‑
nými krajinami alebo bezpečnosť dodávok energetických surovín, zostali aj 
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naďalej v kompetencii národných vlád. Až po tzv. východnom rozšírení EÚ 
v rokoch 2004 a 2007, keď sa počet členov EÚ zväčšil o 10 postkomunis‑
tických krajín (do analýzy nezahŕňam Cyprus a Maltu pre ich odlišný histo‑
rický vývoj), sa do popredia dostali témy energetickej bezpečnosti a exter‑
ných energetických vzťahov predovšetkým v súvislosti s dvomi plynovými 
krízami v januári 2006 a 2009, ktoré naplno poukázali na slabé miesta týchto 
krajín v oblasti energetiky.

Táto monograia má tri základné ciele, pričom prvé dva z nich majú em‑
pirický charakter a tretí je teoretický. Prvým cieľom práce je analyzovať vý‑
voj politiky EÚ v oblasti energetiky s dôrazom na obdobie po východnom 
rozšírení v roku 2004. Naznačené výrazné zmeny v zameraní politiky a v po‑
stupnom vytváraní komplexnejšieho prístupu k energetike zo strany EÚ, za‑
hrňujúceho jej internú, ako aj externú dimenziu, sa zatiaľ nestali predmetom 
dôkladného skúmania. Existuje množstvo publikácií zaoberajúcich sa ener‑
getikou komplexne, majú však globálny charakter a EÚ nevenujú centrálnu 
pozornosť (napr. Shaffer, 2010, alebo Mitchell–Watson–Whiting, 2013). Dô‑
ležité výnimky z tohto pravidla predstavujú napr. Binhack–Tichý (2011), 
Birchield–Dufield (2011), Tosun (2011), Verhoeff–Niemann (2011) alebo 
Wood (2010). Predovšetkým v posledných rokoch sa zvýšil akademický zá‑
ujem o tému energetiky a energetickej bezpečnosti v rámci EÚ (napr. Kra‑
tochvíl–Tichý, 2013; Mišík v tlači; Nechvátal–Pilavachi–Kakaras, 2012). Ne‑
utíchajúci vývoj v tejto oblasti ponúka neustále nové témy na analýzu, ako aj 
možnosť priniesť nové poznatky. Pri napĺňaní tohto cieľu sa publikácia snaží 
komplexne analyzovať proces integrácie v oblasti energetiky od vzniku pr‑
vých integračných zoskupení až do súčasnosti s dôrazom na explanáciu vý‑
voja oblasti po východnom rozšírení, ktorému sa doteraz v odborných pub‑
likáciách venovala len limitovaná pozornosť.

Druhým empirickým cieľom práce je identiikácia a štúdium preferencií 
vybraných nových členských štátov EÚ (NČŠ) v oblasti energetiky. Inými 
slovami, text skúma energetické záujmy, ktoré analyzované krajiny presa‑
dzujú na úrovni EÚ. Hlavnou prioritou nových členov v predvstupovom ob‑
dobí bola integrácia do EÚ a tomuto cieľu podriadili všetky svoje aktivity sú‑
visiace s EÚ. Boli preto predovšetkým pasívnymi prijímateľmi európskych 
legislatívnych predpisov (tzv. acquis communautaire), ktorých adaptácia bola 
nevyhnutným predpokladom vstupu a až po rozšírení v roku 2004, resp. 2007 
začali aktívne presadzovať svoje vlastné záujmy (preferencie) na úrovni EÚ. 
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1. Úvod

Nové členské krajiny však nepatria medzi najaktívnejších členov zoskupenia 
a ukazuje sa, že prioritizujú niekoľko oblastí, ktoré sú pre ne najdôležitejšie.

Jednou z najvýraznejších oblastí, o ktoré sa NČŠ zaujímajú na úrovni 
EÚ, je energetika. Nové členské krajiny majú nielen stanovené jasné prefe‑
rencie v tejto oblasti, ale začali ich aj pomerne aktívne presadzovať na únij‑
nej úrovni. Hlavnou prioritou nových členských štátov v energetike je zvýše‑
nie ich energetickej bezpečnosti, pričom ich preferencie smerujú k naplneniu 
tohto cieľa. Energetika je jednou z prvých politík EÚ, na ktorých formovaní 
aktívne participujú a presadzujú ich prevažne nové členské krajiny. Tými sú 
predovšetkým tri z nich – Česká republika, Poľsko a Slovensko, na ktoré sa 
táto štúdia zameriava. Plynové krízy v januári 2006 a predovšetkým v roku 
2009 znamenali výrazný impulz pre NČŠ, aby sa ešte intenzívnejšie zao‑
berali otázkou energetickej bezpečnosti a snažili sa ju „uploadovať“ na eu‑
rópsku úroveň, od ktorej očakávajú pomoc pri riešení domácich problémov 
v tejto oblasti. Z tohto dôvodu je energetika vhodný prípad nielen na empi‑
rický výskum, ale aj na teoretizovanie o predpokladoch formovania prefe‑
rencií nových členských štátov EÚ, ktoré tvorí tretí cieľ predkladanej práce. 
Druhou identiikovateľnou témou nových členských krajín na úrovni EÚ je 
politika Východného partnerstva rozvíjajúca vzťahy s novými východnými 
susedskými krajinami EÚ. Po počiatočnej eufórii na prelome rokov 2008 
a 2009 však tento projekt výrazne spomalil tempo vývoja a v súčasnosti sa 
mu už nevenuje veľká pozornosť, čo výrazne sťažuje možnosti skúmania pre‑
ferencií štátov v tejto oblasti, a preto sa mu v knihe nevenujeme.

Teoretickým cieľom práce je teda skúmať formovanie preferencií nových 
členských štátov, ktoré presadzujú na úrovni EÚ a faktorov, ktoré tento pro‑
ces ovplyvňujú. Formovanie preferencií členských krajín je v súčasnosti jed‑
nou z nosných tém štúdia európskej integrácie. Hlavným impulzom vysvet‑
liť ako členské štáty vytvárajú preferencie, ktoré následne presadzujú na 
úrovni Európskej únie, sa stal článok Andrewa Moravcsika (1993) Preferen-

ces and Power in the European Community: A Liberal Intergovernmentalist 
Approach. Do publikovania tohto článku sa preferencie členských štátov po‑
važovali za dané a skúmal sa len ich vplyv na podobu európskych politík. 
Zdroje a faktory, ktoré formovali ich podobu, zostávali mimo záujmu teore‑
tikov európskej integrácie. Toto sa zmenilo vďaka Moravcsikovmu prelomo‑
vému článku, ktorý spustil diskusiu o faktoroch stojacich za preferenciami 
členov EÚ. Existujúce vysvetlenia formovania preferencií sa sústreďujú na 
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vplyv štrukturálnych faktorov členských štátov (Börzel, 2002; Carruba, 1997; 
Sweet–Sandholtz, 1997 atď.), resp. inštitucionálneho prostredia, v ktorom sa 
preferencie formujú a artikulujú (napr. Aspinwall, 2007; Koenig -Archibugy, 
2004). V súčasnosti začali teoretici kritizovať schopnosť týchto „objektív‑
nych“ faktorov, založených na kalkule ziskov a nákladov jednotlivých al‑
ternatív, komplexne objasniť proces formovania preferencií (napr. Haugh‑
ton, 2009; Miklin, 2009; Rybář, 2011) a navrhujú ich preto doplniť o ďalšie 
faktory, ktoré môžeme zahrnúť pod názov „ideové“. Tieto nemateriálne fak‑
tory berú do úvahy napr. vplyv historickej skúsenosti (Aspinwall, 2007), ide‑
ologickú pozíciu vlád (Aspinwall, 2002) a rozhodovateľov (Miklin, 2009), 
„bezpečnosť“ rozhodovateľov v úrade (Nguyen, 2008) alebo subjektívne vní‑
manie zraniteľnosti štátu (Haughton, 2010) pri formovaní preferencií člen‑
ských štátov EÚ.

Väčšina prác formujúcich pôvodné predpoklady tvorby preferencií sa za‑
meriava na tzv. staré členské štáty (SČŠ), teda 15 štátov, ktoré tvorili Eu‑
rópsku úniu do roku 2004. Východným rozšírením sa počet členských štá‑
tov takmer zdvojnásobil, pričom toto rozšírenie bolo jedinečné nielen svojím 
rozsahom, ale aj spoločnou historickou skúsenosťou pristupujúcich krajín 
s komunistickým režimom (okrem Cypru a Malty). Znamenalo tiež mož‑
nosť skúmať vytvorené predpoklady formovania preferencií na nových prí‑
padoch, čo neostalo bez povšimnutia (napr. Haughton, 2009; Rybář, 2011). 
V súčasnosti sa venuje novým členským štátom EÚ narastajúca pozornosť aj 
v tejto oblasti (napr. Copsey–Haughton, 2009; Malová et al., 2010; Mattila, 
2009; Rybář, 2011), hoci NČŠ boli zatiaľ predmetom intenzívneho skúma‑
nia predovšetkým v prístupovom procese (Haughton, 2010). Pre rôzne špe‑
ciiká nových členských krajín sa však explanačná schopnosť faktorov vy‑
tvorených na štúdium pôvodných členov ukázala ako limitovaná (Haughton, 
2009; Rybář, 2011), a tým sa otvoril priestor pre nové pohľady na problema‑
tiku formovania preferencií.

V práci sa snažím zodpovedať otázku, kedy nové členské štáty podporujú, 
a kedy naopak odmietajú prehlbovanie integrácie v oblasti energetiky v rámci 
EÚ. Skúmam teda faktory, ktoré vplývajú na formovanie preferencií nových 
členských štátov, a tvrdím, že na ich podobu majú vplyv predovšetkým ide‑
ové faktory, konkrétne vnímanie charakteristík štátu zo strany rozhodova‑
teľov. Ideové faktory boli použité aj na analýzu postojov starých členských 
štátov k integrácii (Parsons, 2002, 2003; Mae–Verdun, 2005), ale najväčšie 
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uplatnenie získali v doterajšom skúmaní (1) prístupového procesu pred vý‑
chodným rozšírením (Schimmelfennig, 2001; Lasas, 2008), (2) aktivít no‑
vých členských štátov v EÚ (Copsey–Pomorska, 2010) a (3) analýz ich prefe‑
rencií (Copsey–Haughton, 2009; Haughton, 2009, Haughton 2010). Posledné 
menované práce sa však primárne nezameriavajú na analýzu úlohy ideových 
faktorov pri formovaní preferencií nových členov EÚ a užitočnosť tejto sku‑
piny faktorov objasňujú vylučovacou metódou až po zistení neschopnosti 
ostatných faktorov vysvetliť formovanie preferencií, resp. ich používajú ako 
doplnok existujúcich (štrukturálnych a inštitucionálnych faktorov). V pred‑
kladanej práci sa však zameriavam primárne na ideové faktory (vnímanie) 
a poukazujem na ich vplyv na formovanie domácich preferencií NČŠ. Vďaka 
použitému teoretickému prístupu však nezabúdam ani na vplyv ostatných 
faktorov a vytváram explanačný rámec, ktorý pomôže komplexnejšie vysvet‑
liť proces formovania preferencií nových členských štátov Európskej únie.

Prístupové rokovania nových členských štátov EÚ
Na doterajšiu aktivitu NČŠ v Európskej únii vplývala do veľkej miery po‑
doba prístupových rokovaní. Proces predvstupových vyjednávaní bol pozna‑
čený jednostrannými požiadavkami zo strany Európskej únie voči kandidát‑
skym krajinám, ktoré nemali možnosť počas negociácií prezentovať a aktívne 
presadzovať svoje vlastné postoje a návrhy (Moravcsik–Vachudová, 2003). 
Prístupový proces bol teda poznačený „asymetrickým postavením všetkých 
kandidátskych krajín voči Únii“ (Malová–Láštic–Rybář, 2005: 25). Navyše 
EÚ prechádzala v období 90. rokov výraznými zmenami, čo sťažilo napĺ‑
ňanie stále sa meniacich podmienok, ktoré pripomínali „pohyblivý terč“ 
(ibid.: 48). Jednostrannosť požiadaviek ako jedna z hlavných charakteristík 
rokovacieho procesu bola potvrdená empirickým výskumom uskutočneným 
s predstaviteľmi NČŠ, ktorí sa aktívne podieľali na prístupových rozhovo‑
roch. Podľa niektorých respondentov však pri spätnom pohľade nebol dôvod 
nesúhlasiť s predloženými pravidlami vyjednávania. Záujem o členstvo bol 
predovšetkým na strane kandidátov, ktorí preto dodržiavali stanovené pra‑
vidlá vstupu bez snahy o ich zmenu.

Na podporu takéhoto argumentu bola niekoľkokrát použitá „športová“ ter‑
minológia, ktorou sa respondenti snažili ilustrovať vtedajšie postoje národ‑
ných vyjednávačov. Slovenská pracovníčka Európskej komisie, ktorá sa zú‑
častňovala negociácií, si spomenula, že počas prístupových vyjednávaní „sa 
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nediskutovalo“ a vychádzalo sa z predpokladu, že „toto je acquis. Keď nie-

kto chce hrať futbal, tak proste nediskutuje, že tieto pravidlá mu nevyho-

vujú. Proste takto sa hrá futbal.“1 Táto asymetria moci, ktorá vychádzala 
z asymetrickej interdependencie, sa však pozitívne prejavila na zvýšení kre‑
dibility kondicionality EÚ (Vachudová, 2005). Na druhej strane však kondi‑
cionalita presadzovaná zhora nadol znamenala, že boli síce napr. zavedené 
mechanizmy na potlačenie korupcie, ale kultúra, ktorá ju umožňovala, sa 
nezmenila (Pridham, 2008). NČŠ v predvstupovom období väčšinou len pa‑
sívne preberali európsku legislatívu do svojich právnych poriadkov bez mož‑
nosti, a často aj bez snahy ovplyvniť podobu týchto pravidiel. Najvýraznej‑
šími výnimkami v tejto oblasti boli: (1) vyjednania niekoľkých prechodných 
období (napr. zásoby ropy, environmentálna infraštruktúra v malých obciach 
a pod.), (2) pomerne intenzívne, aj keď nie úplne úspešné negociácie o za‑
pojení sa nových členov do systému jednotnej platby Spoločnej poľnohos‑
podárskej politiky (Fiala, 2011) a (3) snaha predovšetkým Poľska zachovať 
hlasovacie pravidlá v Rade EÚ, ktorá sa stala známou vďaka sloganu „Nice 
alebo smrť“ (Riishøj, 2004).

Pozostatok jednosmerne nastaveného prístupového procesu (požiadavky 
len smerom z inštitúcií Európskej únie na kandidátske krajiny, nie naopak) 
môžeme sledovať aj po vstupe NČŠ do EÚ pri implementácii spoločnej le‑
gislatívy. Ako výsledok zvyku z predvstupového obdobia niektoré nové člen‑
ské krajiny viac -menej automaticky preberajú túto legislatívu bez jej kritic‑
kého zhodnotenia a úpravy na národné špeciiká, neuvedomujúc si, že po 
vstupe sa stali súčasťou rozhodovacieho procesu a môžu aktívne ovplyvniť 
podobu vznikajúcich pravidiel. Na schopnosť ovplyvňovať procesy v rámci 
Únie majú samozrejme vplyv aj ďalšie faktory, ako napr. veľkosť adminis‑
tratívy, jej kvalita a skúsenosti. Tieto však prichádzajú do úvahy až pri sa‑
motnej snahe ovplyvniť podobu spoločných pravidiel, a tak sa noví členovia 
často o túto aktivitu ani nesnažia. Ako poznamenal diplomat na stálom za‑
stúpení Slovenska pri EÚ, „tým, že sme boli dobre vytrénovaní počas prístu-

pového procesu… ľudia nad tým veľmi nešpekulujú. Keď sa povie, že treba 
implementovať, hlavne veci technického charakteru, v podstate sa to urobí 
a basta.“2 Česká diplomatka na stálom zastupiteľstve použila „športovú“ ter‑
minológiu aj pri hodnotení povstupového obdobia, keď sa vyjadrila, že „…
pri vstupe sme vedeli, do čoho ideme. Vstúpili sme do tenisového klubu, ta-

kže musíme hrať tenis.“3 Skúsenosti s takýmto postojom NČŠ majú aj pred‑
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stavitelia starých členských krajín zo spoločných rokovaní v rámci inštitúcií 
EÚ. Svoje skúsenosti s aktivitou nových členov ilustrovala fínska zástupkyňa 
v pracovnej skupine Rady EÚ na nasledujúcom príklade: „Pamätám si, že 
som sa pýtala svojho estónskeho kolegu ohľadom záležitosti týkajúcej sa ná-

morníctva, pretože som si myslela, že by sme tam mohli mať spoločné postoje. 
Spomínam si ako povedal, že problém s Tallinnom je v tom, že tam stále žijú 
v prípravnej fáze vstupu [do EÚ] a myslia si, že musia prevziať acquis v ta-

kej forme, v akej je… Tallinn si stále myslí, že je to niečo, čo musí byť pre-

vzaté. A ja som mu povedala, nech odkáže do Tallinnu, že teraz je čas, aby 
skutočne začali uvažovať, či existujú nejaké dôležité témy.“4

Výhodou takéhoto postoja k prijímaniu európskej legislatívy (tzv. do‑
slovná implementácia) je však pomerne dobrá úroveň jej transpozície do ná‑
rodných právnych poriadkov, a preto „napriek niektorým očakávaniam teda 
u NČŠ nedochádza k výraznejším problémom vo fáze recepcie, osobitne ak 
skúmame iba jej formálny rozmer“ (Láštic, 2010: 47). Láštic (2010) zároveň 
upozorňuje, že transpozícia je len jednou zo súčastí implementácie a noví čle‑
novia majú už od obdobia prístupových rokovaní problém s praktickou fázou 
implementácie a vynucovaním prebranej legislatívy. Takýto pasívny prístup 
sa však postupne mení a v súčasnosti, po niekoľkých rokoch v EÚ, sa nové 
štáty nielen aktívne zapájajú do rozhodovacích procesov v Bruseli, ale začí‑
najú aktívne presadzovať svoje vlastné preferencie.

Očakávania pred východným rozšírením
Východné rozšírenie Európskej únie malo pomerne silnú podporu zo strany 
európskych lídrov napriek tomu, že postoj populácie vtedajších členských 
štátov bol často opačný. Hoci sa krajiny EÚ 15 dali rozdeliť počas obdobia 
prístupových rokovaní so štátmi strednej a východnej Európy na viac a menej 
naklonené ďalšiemu rozširovaniu (Schimmelfennig, 2001), v období tesne 
pred vstupom nových členov už politické reprezentácie všetkých krajín Eu‑
rópskej únie podporovali rozšírenie minimálne na formálnej úrovni. Posledný 
prieskum verejnej mienky v starých členských štátoch krátko pred rozšírením 
v roku 2004 (zber údajov február–marec 2004) však ukázal, že priemerne len 
37 % respondentov podporovalo rozšírenie, pričom 43 % bolo proti a 20 % 
nezaujalo k otázke žiaden názor (Európska komisia, 2004: 133). Za týmto od‑
mietavým postojom obyvateľstva stáli obavy z možného negatívneho vplyvu 
rozšírenia na pôvodné členské štáty, ako aj EÚ ako celok. Predpoklad, z kto‑
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rého takéto negatívne postoje vychádzali, tvrdil, že začlenenie veľkého množ‑
stva prevažne chudobnejších štátov môže obmedziť budúci vývoj rozšírenej 
EÚ a limitovať ďalšie prehĺbenie integrácie (Malová, 2010).

Tieto obavy verejnosti relektovali politické reprezentácie starých člen‑
ských štátov EÚ v podobe niekoľkých negatívnych očakávaní, hoci na for‑
málnej úrovni si zachovávali pozitívny postoj k rozširovaniu Únie. Témy, 
ktoré boli diskutované pred rozšírením v roku 2004, sa dajú zosumarizo‑
vať do štyroch základných oblastí, ktoré zahŕňali (1) negatívne ovplyvnenie 
fungovania inštitúcií a rozhodovacieho procesu, (2) schopnosti nových čle‑
nov zvládnuť podmienky spoločného trhu, (3) ohrozenie európskeho soci‑
álneho modelu a (4) atlantický rozmer zahraničnopolitickej orientácie kan‑
didátskych krajín. Tieto záporné očakávania vychádzali zo skutočnosti, že 
východné rozšírenie „je jedinečné a nemôže sa porovnávať s predchádza‑
júcimi: nielen pre počet zahrnutých krajín a ich veľkosť, ale aj pre obrov‑
ský ekonomický rozdiel a vážne sociálne rozdiely“ (Vaughan -Whitehead, 
2003: 493). Porovnaním týchto predpokladov pred rozšírením s predbežným 
empirickým výskumom uskutočneným s predstaviteľmi Fínska ako starého 
členského štátu však môžeme tvrdiť, že tieto obavy sa naplnili len do istej 
miery a neznamenali vážnejšie ohrozenie celkového fungovania EÚ a ďal‑
šej európskej integrácie.

Po prvé, na základe predvstupových obáv malo rozšírenie negatívne 
ovplyvniť fungovanie spoločných inštitúcií a skomplikovať rozhodovací pro‑
ces v rámci EÚ (Zielonka, 2004). Východné rozšírenie malo spôsobiť „vážne 
rozpočtové, administratívne a procesné zmeny pre EÚ“ (Cameron, 2003: 24). 
Moravcsik a Vachudová (2003) očakávali po tomto rozšírení častejšie použí‑
vanie práva veta, resp. hrozby jeho použitia zo strany nových členských štá‑
tov, čím sa mal skomplikovať rozhodovací proces. V porovnaní s predvstupo‑
vým obdobím sa mala vyjednávacia pozícia týchto krajín s plným členstvom 
výrazne posilniť a NČŠ mali svoje nové právomoci patrične využiť, napr. 
v podobe použitia práva veta. Rozšírením sa taktiež mala zhoršiť schopnosť 
implementovať komplikované politiky kvôli nezáujmu nových, chudobnej‑
ších členov podieľať sa na nákladoch s nimi spojenými. Negatívne predpo‑
klady hovorili, že ak bolo občas veľmi náročné nájsť zhodu medzi 15 kraji‑
nami pred východným rozšírením, potom medzi 27 členmi to malo byť ešte 
náročnejšie, ak nie nemožné (Zielonka, 2004).
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Druhý typ negatívnych očakávaní po rozšírení sa týkal schopnosti vte‑
dajších kandidátskych krajín prispôsobiť sa podmienkam na vnútornom trhu 
predovšetkým v oblasti konkurencie (Cameron, 2003). Na to, aby sa nové 
kandidátske krajiny stali porovnateľnými so starými členskými štátmi a aby 
boli konkurencieschopné, bolo potrebné uskutočniť zložité ekonomické re‑
formy na domácej úrovni. Existovali pochybnosti o schopnosti kandidát‑
skych krajín prehĺbiť a dokončiť transformáciu z riadených na trhové ekono‑
miky. Podobné obavy vyplývali z ekonomických rozdielov a celkovo nižšej 
životnej úrovne v pristupujúcich krajinách. V porovnaní s EÚ 15 boli kan‑
didátske krajiny pomerne chudobné, pričom práve tieto nerovnosti mali ne‑
gatívne vplývať na budúci rozvoj EÚ (Zielonka, 2004). Tretia oblasť nega‑
tívnych predpokladov pred východným rozšírením súvisí s predchádzajúcim 
typom očakávaní a hovorí o zápornom vplyve rozšírenia na vývoj sociálnych 
politík v EÚ a o ekonomických rozdieloch medzi pôvodnými členmi a pristu‑
pujúcimi krajinami. Podľa očakávaní malo dôjsť k vážnemu ohrozeniu exis‑
tujúceho európskeho sociálneho modelu (Kvist, 2004), keďže sa nové člen‑
ské krajiny po páde komunistických režimov nerovnomerne vyvíjali a rozvoj 
sociálnych politík zaostával za pomerne prudko sa rozvíjajúcimi sa ekono‑
mickými indikátormi (Vaughan -Whitehead, 2003). Rozšírenie a s tým spo‑
jená zvýšená migrácia ľudí a pracovníkov z nových členských krajín mali 
z tohto dôvodu spôsobiť zvýšenie tlaku na sociálne systémy starých členov. 
Tie sa mali brániť „pretekmi“ v znižovaní výdavkov na sociálne programy 
(tzv. race to the bottom), čo malo negatívne ovplyvniť aj ich vlastné obyva‑
teľstvo. Druhou možnou reakciou starých členov na takéto výzvy rozšíre‑
nia malo byť zavádzanie prechodných období na voľný pohyb pracovných 
síl (Kvist, 2004).

Po štvrté, obavy pred rozšírením vyplývali aj z proklamovanej odlišnej za‑
hraničnopolitickej a bezpečnostnej orientácie kandidátskych krajín, ktoré sa 
viac orientovali na USA než na veľké členské štáty EÚ. Z dôvodu primárnej 
podpory zahraničnej politiky USA boli niektoré kandidátske krajiny označo‑
vané ako „americké trójske kone“ (Zielonka, 2004). Francúzsky prezident 
Jacques Chirac v roku 2003 otvorene kritizoval podporu irackej operácie pod 
vedením USA zo strany vtedajších kandidátskych krajín, keď povedal, že 
„vstup do Európskej únie zahrňuje minimálnu úroveň porozumenia pre ostat-
ných [členov]“ a noví členovia „zmeškali dobrú príležitosť byť ticho“5. Tento 
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výrok sa neskôr stal predmetom výrazného nesúhlasu zo strany dotknutých 
krajín, ktoré ho chápali ako symbol postoja väčších členov EÚ k nováčikom. 
Kandidátske krajiny nielenže podporovali USA v kontroverzných rozhodnu‑
tiach (vojna v Iraku), ale aj v oblasti kultúry a politiky mali k nim bližšie ako 
k európskym krajinám. Z tohto dôvodu nemali byť dobrými partnermi v eu‑
rópskych projektoch, pretože ciele EÚ sa niekedy od cieľov USA výrazne lí‑
šili, inokedy sa až úplne vylučovali (Zielonka, 2004).

Predbežný empirický výskum však naznačuje, že predvstupové obavy sta‑
rých členov EÚ sa naplnili len do istej miery. Rozhovory s fínskymi zástup‑
cami v pracovných skupinách Rady Európskej únie poukázali na to, že roz‑
šírenie znamenalo zmeny v rozhodovacom procese v európskych inštitúciách 
prevažne na kvantitatívnej a nie kvalitatívnej úrovni. Zväčšenie počtu ľudí za 
rokovacím stolom síce prináša zmeny do fungovania orgánu, tieto ale však 
sú negatívne a niekedy dokonca vedú k zlepšeniu rokovacieho prostredia. 
Ako poznamenala respondentka, „z dynamického pohľadu to bola zmena, 
ale nie negatívna zmena“6, pričom predpoklady o spomalení rozhodovacieho 
mechanizmu sa nenaplnili. Naopak, po rozšírením sa skvalitnil rozhodovací 
proces v rámci pracovných skupín. Najvýraznejšou pozitívnou zmenou je 
zvýšená koncentrácia na skutočné problémy, keďže zástupcovia členských 
krajín sediaci za rokovacím stolom si uvedomujú, že toto je jediný spôsob, 
ako prísť k dohode. Podľa fínskej respondentky sa „počet krajín zvýšil, ale 
členovia… sú pomerne disciplinovaní. Takže nehovoria zdĺhavo a nehovoria 
len preto, aby niečo povedali.“7 Taktiež predchádzajúci výskum v Rade EÚ 
potvrdil nezmenenú podobu spolupráce po rozšírení (Naurin–Lindhal 2008), 
pričom nové členské štáty sa výrazne nelíšia v hlasovacích vzorcoch od sta‑
rých členov (Mattila, 2009).

V období pred východným rozšírením sa zaviedli prechodné obdobia na 
voľný pohyb pracovníkov vo väčšine starých členských štátov. Írsko, Švéd‑
sko a Veľká Británia v prípade pristupujúcich krajín v roku 2004 obmedze‑
nia vôbec nezaviedli, naopak, Nemecko a Rakúsko využili plné 7-ročné pre‑
chodné obdobie, pričom ostatné SČŠ využili kratšie obdobia (Fínsko ich 
uplatňovalo do 30. 4. 2006). V prípade Rumunska a Bulharska, ktoré vstú‑
pili do Európskej únie v roku 2007, nezaviedlo prechodné obdobie len Švéd‑
sko. Fínski respondenti síce potvrdili zvýšenú migráciu pracovníkov predo‑
všetkým z Estónska, ale táto je hodnotená neutrálne. Rovnako nezaznamenali 
problémy na pracovnom trhu spojené s pracovnou či inou migráciou z no‑



19

1. Úvod

vých členských štátov EÚ ani napriek tomu, že „existujú významné migračné 
toky medzi starými a novými krajinami. Zažívame vplyv Estónska taktiež na 
pracovnom trhu.“8 Respondentka však spozorovala rozdiel v sociálnej poli‑
tike medzi starými a novými členskými štátmi EÚ: „V otázkach sociálnej po-

litiky sú medzi starými a novými členmi EÚ pomerne veľké rozdiely. Najmä 
spolupráca v rámci tripartity, kde máme tradíciu kolektívnych dohôd, ktoré v 
mnohých nových členských štátoch nepoznajú. My máme tradíciu, že sociálni 
partneri sa môžu dohodnúť na výnimkách a nové členské štáty spolu s Veľkou 
Britániou tvrdili, že nie je akceptovateľné zaviesť takéto výnimky [do európ‑
skej legislatívy] v rámci kolektívneho vyjednávania, pretože nie všetky člen-

ské štáty môžu využívať túto metódu.“9

Na európskej úrovni boli zaznamenané významné toky pracovníkov z no‑
vých do starých členských krajín, pričom v prípade Veľkej Británie a Írska 
(ktoré nezaviedli prechodné obdobia na voľný pobyt pracovníkov) boli vý‑
raznejšie, ako sa predpokladalo. Vplyv na pracovné trhy týchto krajín bol ale 
napriek tomuto vo väčšine prípadov menší, ako hovorili predpoklady (Gal‑
góczi–Leschke–Watt, 2009).

Pri ekonomických otázkach sa očakávania do určitej miery naplnili. 
Všetky nové členské krajiny sú čistými prijímateľmi z rozpočtu EÚ (hoci 
toto sa má onedlho zmeniť) a ekonomické rozdiely medzi nimi a pôvodnou 
EÚ 15 sú dostatočne viditeľné. Podľa fínskych respondentov sa to odzrkad‑
ľuje na aktivite nových členských štátov, ktoré vystupujú v záležitostiach i‑
nancií jednotne a majú rovnaké záujmy v oblasti transferu prostriedkov z roz‑
počtu EÚ do členských štátov. Ako poznamenala jedna z respondentiek, „keď 
sme hovorili o zdrojoch alebo rozdeľovaní peňazí, o inančnej perspektíve, 
tak tam boli niektoré pozície, kde sa staré a nové členské krajiny líšili“.10 
Takmer úplne sa ale potvrdil štvrtý predpoklad o zahraničnopolitickej orien‑
tácii nových členov smerom k USA. Nové členské krajiny EÚ sa ukázali 
počas svojho doterajšieho pôsobenia ako viac pro -americké v porovnaní so 
starými členmi. Pred vojnou v Iraku „prišla silná podpora najmä z tzv. vý-

chodoeurópskych štátov, pretože chceli ukázať solidaritu Spojeným štátom 
v takejto situácii“.11 Tento ich postoj však nespôsobuje komplikácie v rámci 
rozhodovacieho mechanizmu EÚ, NČŠ nemenia svoje postoje vzhľadom na 
usa. „Vlády nových členských štátov sú viac pro ‑americké, ale toto v sku-

točnosti nevytvára žiadny rozkol vo vnútri EÚ.“12
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Hlavný argument
Táto kniha sa pokúsi zodpovedať otázku, za akých okolností nové členské 
štáty Európskej únie podporujú a kedy naopak, odmietajú prehlbovanie eu‑
rópskej integrácie. Inak povedané, práca sa snaží objasniť, za akých podmie‑
nok vytvárajú noví členovia preferencie podporujúce ďalší rozvoj európskej 
integrácie a presun kompetencií na európsku úroveň a naopak, kedy tvoria 
preferencie požadujúce zachovanie kompetencií v rukách národných štátov. 
Existujúce vysvetlenia, ktoré považujú formovanie preferencií členských štá‑
tov EÚ za výsledok racionálnej kalkulácie nákladov a ziskov jednotlivých al‑
ternatív v rámci daného inštitucionálneho rámca, sa v poslednom období stali 
terčom kritiky teoretikov. Títo argumentujú, že na získanie komplexného ob‑
razu formovania preferencií je potrebné minimálne doplniť, ak nie nahradiť, 
takýto pohľad o nemateriálne, teda ideové faktory (Aspinwall, 2002; Gstöhl, 
2002; Miklin, 2009; Nguyen, 2008; Vetik et al., 2006). Problém s doterajšími 
vysvetleniami totiž spočíva v tom, že nedokážu vysvetliť variácie preferen‑
cií medzi krajinami, ktoré majú rovnaké štrukturálne (HDP, veľkosť, počet 
obyvateľov, vplyv záujmových skupín a pod.) a inštitucionálne (napr. počet 
hlasov v Rade Európskej únie) charakteristiky (Miklin, 2009), keďže práve 
tieto používajú na vysvetlenie preferencií. Ideové faktory vedia zaplniť túto 
medzeru, pretože sa sústreďujú na subjektívnu stránku procesu tvorby prefe‑
rencií, ktorú materiálne „objektívne“ faktory neberú do úvahy.

Predkladaná práca nadväzuje na takéto argumenty a predpokladá, že vní‑
manie schopností a obmedzení štátu domácimi rozhodovateľmi zásadne 
ovplyvňuje podobu preferencií presadzovaných členskými štátmi na úrovni 
EÚ. Preferencie teda nie sú len výsledkom objektívneho zhodnotenia štruk‑
turálnych a inštitucionálnych (materiálnych) vlastností štátu, ale tieto sú il‑
trované subjektívnym vnímaním zo strany rozhodovateľov. Vnímanie je sub‑
jektívna kategória, ktorá má síce svoj základ v materiálnych charakteristikách 
štátu, ale na formovanie preferencií je dôležitejšie poznať, aké sa tieto vlast‑
nosti štátu zdajú byť, a nie to, akými v skutočnosti sú. Charakteristiky štátu 
sú najskôr preiltrované cez vnímané schopnosti a obmedzenia štátu a až po‑
tom majú vplyv ma tvorbu preferencií. Preferencie sa preto môžu meniť bez 
zmeny samotných materiálnych vlastností štátu, stačí, ak sa zmení ich vní‑
manie.

Na objasnenie takéhoto vnímania a určenie úlohy, ktorú zohráva pri for‑
movaní preferencií, aplikujem jeden z prístupov zahraničnopolitickej ana‑
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lýzy, teóriu rolí. Vhodnosť tohto teoretického rámca spočíva v tom, že umož‑
ňuje zachytiť vnímanie schopností a obmedzení štátu identiikovaním rolí, 
ktoré mu rozhodovatelia pripisujú. Roly reprezentujú agregované vnímanie 
štátu zo strany rozhodovateľov a slúžia ako ilter, cez ktorý vnímajú národné 
elity vlastnosti štátu. Roly následne určujú správanie sa štátu na európskej 
úrovni, pretože stanovujú typy politík, ktoré sú v súlade, ako aj v rozpore 
s nimi. Preto majú významný vplyv na konečnú podobu preferencií presa‑
dzovaných na úrovni EÚ. Preferencie teda nie sú ovplyvnené výhradne ma‑
teriálnymi faktormi štátu, ale výrazný vplyv má aj ich subjektívne vnímanie 
rozhodovateľmi.

Práca vychádza z dvoch hlavných predpokladov. Podľa prvého vytvárajú 
členské štáty preferencie podporujúce prehlbovanie integrácie v tých oblas‑
tiach, kde im rozhodovatelia pripisujú rolu zraniteľného štátu s veľmi obme‑
dzenou schopnosťou vyrovnať sa s existujúcimi problémami. Integrácia má 
teda predstavovať spôsob, ako kompenzovať zraniteľnosť a vysporiadať sa 
s nedostatkami v konkrétnej oblasti jej presunutím na úroveň EÚ. Rozhodo‑
vatelia chcú byť súčasťou väčšieho a silnejšieho európskeho tímu, ktorý má 
výrazne viac vplyvu a lepšiu schopnosť poradiť si s náročnými úlohami než 
ich limitovaný národný štát. Naopak, v oblastiach, v ktorých svoj štát pova‑
žujú rozhodovatelia za schopný ich úspešne zvládať a vyrovnať sa s prípad‑
nými problémami samostatne, odmietajú prehlbovanie integrácie. Spoločné 
pravidlá by mohli totiž negatívne ovplyvniť ich schopnosti v daných oblas‑
tiach vytváraním rôznych obmedzení.

V predloženej publikácii skúmam proces formovania preferencií nových 
členských štátov Európskej únie v oblasti energetiky na príklade troch kra‑
jín – Českej republiky, Poľska a Slovenska. Tieto krajiny majú zadeinované 
jasné preferencie v oblasti energetiky, ktoré intenzívne presadzujú na európ‑
skej úrovni, kde sú všeobecne veľmi aktívne v predmetnej oblasti. Tieto ich 
vlastnosti z nich vytvárajú vhodné prípady na štúdium formovania preferen‑
cií v energetike. Ďalšie krajiny spomedzi nových členov nie sú v tejto oblasti 
na úrovni EÚ také aktívne a nemajú ani natoľko jasne deinované preferencie. 
Analýzou zisťujem, že prioritnou témou pre tieto tri krajiny je otázka zvýše‑
nia energetickej bezpečnosti, čo chcú dosiahnuť kombináciou prointegrač‑
ných a protiintegračných preferencií. Aplikovaním teoretického prístupu za‑
loženého na teórií rolí identiikujem dve roly, ktoré pripisujú týmto štátom 
vlastní rozhodovatelia. Prichádzam k zisteniu, že hoci sa analyzované kra‑
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jiny líšia v štrukturálnych a inštitucionálnych charakteristikách (napr. rôzna 
veľkosť a úroveň závislosti od dodávok energetických surovín, počet hlasov 
v Rade EÚ), ich preferencie na úrovni EÚ sú rovnaké. Rozhodovatelia totiž 
vnímajú obmedzenia a kapacity vlastných štátov rovnako a pripisujú im preto 
rovnaké roly bez ohľadu na ich rozdielne materiálne charakteristiky. Na pod‑
poru svojich argumentov používam v práci informácie pochádzajúce z po‑
loštrukturovaných rozhovorov s predstaviteľmi analyzovaných krajín na do‑
mácej a európskej úrovni, ako aj oiciálne dokumenty a sekundárnu literatúru.

Deinícia preferencií
Preferencia predstavuje pre túto štúdiu centrálny pojem, a preto jeho deinícii 
budem venovať zvýšenú pozornosť už v úvodnej časti práce. Dôležitosť tohto 
pojmu vychádza z predpokladu, že sú to práve preferencie vlád členských 
krajín, ktoré v rozhodujúcej miere určujú smer ďalšej integrácie v rámci EÚ 
(Copsey–Haughton, 2009). Hoci Európska komisia (EK) má právo legislatív‑
nej iniciatívy a dlhodobo sa snaží preberať kompetencie, ktoré jej neboli de‑
legované členskými štátmi (k tejto otázke v oblasti energetiky pozri Matláry, 
1997; Mayer, 2008), kľúčové pre smerovanie integračného procesu sú aj na‑
ďalej členské krajiny. Tieto na jednej strane prichádzajú s dôležitými pod‑
netmi a na strane druhej rozhodujú o akceptácií a konečnej podobe politík 
v rámci rozhodovacieho procesu EÚ. Navyše, preferencie jednotlivých člen‑
ských štátov a vyjednávania medzi ich vládami vysvetľujú „podobu, tempo 
a rozsah integrácie“ (Sweet–Sandholtz, 1997: 298). Štúdium preferencií člen‑
ských krajín je teda kľúčom pri našej snahe o pochopenie dynamiky európ‑
skej integrácie. Napriek tomu, že s týmto pojmom sa v odbornej literatúre 
stretávame dlhodobo ako v rámci skúmania medzinárodných vzťahov (napr. 
Finnemore, 1996) tak aj európskej integrácie, neexistuje jednotné chápanie 
tohto termínu. Najčastejšie využívanú charakteristiku preferencií používanú 
pri štúdiu Európskej únie nachádzame v diele Andrewa Moravcsika, ktorý ich 
deinuje ako „základné motivácie tvoriace podklad podpory alebo odmieta‑
nia“ integrácie (Moravcsik, 1998: 5). Ďalší autori však už nie sú takí expli‑
citní a preferencie chápu implicitne ako konkrétne rozhodnutie alebo vyhlá‑
senia a pozície zaujaté pred týmto rozhodnutím.

Deinícia, ako aj operacionalizácia preferencií závisí v prevažnej miere od 
zvoleného výskumného dizajnu. Pretože preferencie môžu členské štáty pre‑
zentovať na viacerých úrovniach a fórach, ich výskum relektuje túto hete‑
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rogenitu. Mattila (2004) považuje za preferenciu konkrétne rozhodnutia pre‑
zentované v rámci inštitúcií EÚ, Aspinwall (2007) rozširuje takéto chápanie 
preferencie o pozíciu vyjadrenú na medzivládnej úrovni. Koenig -Archibugy 
(2004) i Hug–König (2002) označujú pojmom preferencia pozície prezento‑
vané vo vládnych dokumentoch pred konkrétnym rozhodnutím na úrovni EÚ. 
Carruba (1997) a Copsey–Haughton (2009) ich považujú za postoje vlády 
k rôznym politikám EÚ nezávisle od inštitucionálneho rámca, na ktorom 
sú prezentované. Výsledné rozhodnutie je však často odlišné od preferen‑
cií a vyhlásení, ktoré boli deklarované predtým. Preferencie sa operacionali‑
zujú napr. aj pomocou voľby v Rade EÚ, resp. pozíciou štátu na medzivlád‑
nej konferencii (Aspinwall, 2007; Mattila, 2004). Preferenciu deinujem na 
účely tejto štúdie široko ako postoj členského štátu k existujúcim alebo na‑
vrhovaným politikám EÚ a operacionalizujem ho ako stanovisko k politikám 
EÚ vyjadrené na úrovni EÚ bez ohľadu na inštitucionálny rámec.

Štruktúra práce
Práca pozostáva okrem úvodu z ďalších troch kapitol a záveru. Teoretická 
kapitola najskôr predstavuje existujúcu akademickú literatúru zaoberajúcu 
sa formovaním preferencií členských štátov EÚ. Túto literatúru rozdeľujem 
do troch hlavných skupín podľa faktorov, ktoré sú v procese vytvárania pre‑
ferencií rozhodujúce. Štrukturálne vysvetlenie formovania preferencií pova‑
žuje za najdôležitejší vplyv materiálnych a ekonomických faktorov, ako je 
výška HDP, vplyv záujmových skupín, veľkosť štátu, príjmy z rozpočtu EÚ 
a pod. Medzi inštitucionálne faktory zaraďujem domáce a nadnárodné inšti‑
túcie, ktoré ovplyvňujú formovanie preferencií svojou štruktúrou ako aj for‑
málnymi a neformálnymi normami. Kritikou týchto faktorov sa pozornosť 
v súčasnosti presunula na tzv. ideové faktory, ktoré sa zameriavajú na vplyv 
nemateriálnych faktorov ako história, ideológia alebo vnímanie rozhodovate‑
ľov. Nadväzujúc na tento typ faktorov vysvetľujúci podobu preferencií, vyt‑
váram v druhej časti teoretickej kapitoly analytický rámec, ktorý umožňuje 
vysvetliť vplyv vnímania vlastností členských štátov domácimi rozhodova‑
teľmi na formovanie preferencií. Zároveň ukazujem, ako nám v tomto môže 
pomôcť teória rolí, ktorá ponúka konceptuálny rámec na uchopenie takéhoto 
vnímania. V tretej časti teoretickej kapitoly predstavujem použitú metodo‑
lógiu, detailne vysvetľujem dôvody výberu študovaných krajín a analyzo‑
vaného obdobia a opisujem techniky zberu empirického materiálu, pričom 
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hlavnú pozornosť venujem pološtrukturovaným rozhovorom, o ktoré sa táto 
štúdia primárne opiera.

Tretia kapitola oboznamuje vo svojej prvej časti s problematikou energe‑
tickej politiky v rámci Európskej únie, jej vývojom pred východným rozšíre‑
ním, ako aj po ňom. Tiež sa venuje plynovej kríze v roku 2009, ktorú spolu 
s východným rozšírením považujem v práci za medzník vo vývoji politiky 
EÚ v oblasti energetiky. Zatiaľ čo v prvom období prichádzalo na úrovni EÚ 
predovšetkým k rozvoju vnútorného energetického trhu, druhé obdobie za‑
čínajúce rozšírením v roku 2004 je najmä zásluhou nových členských štátov 
charakterizované narastajúcim záujmom o otázky energetickej bezpečnosti 
a externých energetických vzťahov. Druhá časť kapitoly predstavuje krátky 
náčrt energetických politík študovaných krajín, zatiaľ čo tretia sekcia študuje 
rozvoj energetickej spolupráce v rámci Vyšehradskej skupiny. Podobne ako 
na úrovni EÚ, aj na regionálnu úroveň mala veľmi výrazný vplyv plynová 
kríza v roku 2009, ktorá spôsobila výrazný nárast spolupráce a vznik kon‑
krétnych spoločných projektov.

Vo štvrtej kapitole presúvam pozornosť na analýzu preferencií skúmaných 
krajín, ktoré presadzujú na úrovni EÚ v oblasti energetiky pomocou vytvo‑
reného teoretického prístupu. Prvá časť identiikuje dve hlavné roly pripiso‑
vané Českej republike, Poľsku a Slovensku v oblasti energetiky. Rolu sla‑
bého vyjednávača priraďujú rozhodovatelia svojim štátom v oblastiach, kde 
ich vnímajú ako zraniteľné a neschopné tieto efektívne riešiť samostatne, 
a preto chcú tieto témy „uploadovať“ na úroveň EÚ, aby sa o ich riešenie 
postarala Únia. Naopak, rola nezávislého relektuje vnímanie štátu v iných 
oblastiach ako silného hráča schopného poradiť si s prípadnými problémami 
samostatne, a preto chcú študované krajiny ostať bez vonkajších obmedzení, 
ktoré by mohli túto ich schopnosť negatívne ovplyvniť. Druhá časť štvrtej 
kapitoly skúma päť preferencií, ktoré študované krajiny presadzujú na úrovni 
EÚ. Tri preferencie relektujú rolu slabého hráča (integrácia v oblasti externej 
energetiky, podpora diverziikácie a solidarity na úrovni EÚ) a dve rolu ne‑
závislého (ponechanie energetického mixu vo vlastných rukách a limity ďal‑
šej integrácie v rámci vnútorného trhu). Spoločným cieľom týchto preferen‑
cií je zvýšenie energetickej bezpečnosti skúmaných krajín.

Záver sumarizuje empirické zistenia práce a analyzuje prínos zvoleného 
teoretického prístupu pre skúmanie formovania preferencií nových členských 
štátov EÚ. Štúdia poukázala na to, že teoretický rámec založený na vnímaní 
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vlastností štátu zo strany rozhodovateľov nám dokáže objasniť podobu pre‑
ferencií Českej republiky, Poľska a Slovenska v oblasti energetiky. Hoci skú‑
mané štáty majú rôzne „objektívne“ charakteristiky, na úrovni EÚ presadzujú 
rovnaké preferencie. Toto je spôsobené rovnakým vnímaním vlastností kra‑
jín rozhodovateľmi (ich slabých a silných stránok), ktorých primárnym zá‑
ujmom je zvýšiť energetickú bezpečnosť svojich krajín bez ohľadu na ich 
„objektívne“ charakteristiky. V oblastiach, kde svoj štát považujú za zrani‑
teľný, presadzujú rozhodovatelia preferencie podporujúce prehlbovanie in‑
tegrácie (podpora vytvorenia spoločnej energetickej politiky, diverziikácie 
a solidarity v energetike) a naopak, v oblastiach, kde vnímajú svoj štát ako 
schopného hráča sú proti presunu kompetencií na úroveň EÚ (ďalšia libera‑
lizácia, zachovanie rozhodovania o energetickom mixe v národných rukách).
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2. Formovanie preferencií v nových 
členských štátoch EÚ: analytický 
a metodologický rámec

V tejto teoretickej kapitole predstavujem analytický rámec, ktorý používam 
na explanáciu preferencií vybraných nových členských štátov v oblasti ener‑
getiky. Jeho základom je tvrdenie, že na poznanie spôsobu formovania pre‑
ferencií nových členských štátov, ktoré presadzujú na úrovni EÚ, potrebu‑
jeme poznať (popri iných faktoroch) aj vnímanie slabých a silných stránok 
štátov zo strany ich rozhodovateľov. Toto vnímanie slúži ako subjektívny il‑
ter, cez ktorý rozhodovatelia iltrujú „objektívne“ (štrukturálne a inštitucio‑
nálne, teda materiálne) charakteristiky štátu ako napr. veľkosť štátu, HDP či 
počet kresiel v Rade EÚ. Podľa toho, či považujú svoj štát za schopný sa vy‑
sporiadať s možnými prekážkami samostatne, alebo len s pomocou Európ‑
skej únie, formujú preferencie, ktoré odmietajú, resp. podporujú prehlbovanie 
európskej integrácie. Vďaka takémuto teoretickému rámcu preto dokážeme 
vysvetliť aj rôzne preferencie členských štátov s podobnými (resp. rovna‑
kými) materiálnymi charakteristikami, ktorých rozhodovatelia môžu vlast‑
nosti svojich štátov vnímať rôzne, a preto presadzovať rozličné preferencie 
(a naopak). V prvej časti kapitoly poukazujem na existujúce vysvetlenia for‑
movania preferencií členských štátov EÚ, a tieto rozdeľujem do troch skupín 
(štrukturálne, inštitucionálne a ideové). Vysvetľujem dôvody, prečo sa v sú‑
časnosti presunula pozornosť predovšetkým na ideové vysvetlenia, ku roz‑
voju ktorých chcem v tejto práci prispieť. V druhej časti teoretickej kapitoly 
detailne predstavujem analytický rámec založený na teórii rolí ako prístupe 
zahraničnopolitickej analýzy a vysvetľujem mechanizmus, ako vplýva vní‑
manie vlastného štátu zo strany rozhodovateľov na podobu integračných pre‑
ferencií. Posledná časť kapitoly ponúka metodologické poznámky, vysvet‑
ľuje dôvody výberu analyzovanej politiky a zvolených krajín, ako aj spôsoby 
zberu a analýzy údajov využitých pri analýze vo štvrtej kapitole.
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2.1 ExistujÚcE ExPlanáciE FOrmOvania PrEFErEncií

Spolu s rozširovaním a prehlbovaním integrácie v rámci Európskych spolo‑
čenstiev/Európskej únie prichádzalo k vytváraniu mnohých teórií, ktoré tento 
fenomén opisujú. Teórie európskej integrácie síce zahŕňajú do svojich expla‑
načných rámcov preferencie členských štátov, ale tieto boli pôvodne považo‑
vané za dané a skúmala sa len ich úloha pri vývoji európskej integrácie (ako 
sa členským štátom darí presadzovať ich preferencie, ktoré prezentovali po‑
čas rokovaní). Otázka, ako sa vytvárajú preferencie na úrovni národných štá‑
tov, zostala až do začiatku 90. rokov mimo hlavného záujmu politických ved‑
cov. Postupne sa však pozornosť presunula na štúdium preferencií členských 
štátov EÚ a najmä faktorov, ktoré ovplyvňujú ich podobu. Preferencie hrajú 
v rámci európskej integrácie kľúčovú úlohu, pretože „určujú a formujú po‑
stoje štátov na rozličných fórach a v inštitúciách EÚ“ (Malová et al., 2007: 1). 
Dôležitosť skúmania preferencií vyplýva z predpokladu, že pôvod aspoň nie‑
ktorých politík EÚ má svoje korene v preferenciách členských krajín (Cop‑
sey–Haughton 2009). Ak chceme študovať procesy európskej integrácie, je 
potrebné poznať aj zdroje preferencií členských štátov. Na druhej strane je 
štúdium preferencií dôležité aj z pohľadu domácej politiky. Hoci možno iden‑
tiikovať dlhodobé zisky z medzinárodnej spolupráce, táto kooperácia prináša 
so sebou aj konkrétne výzvy na domácej scéne v podobe straty národnej au‑
tority v niektorých oblastiach (Aspinwall, 2007). Pritom identiikovať prefe‑
rencie aktérov je zložitejšie ako stanoviť ich správanie na úrovni EÚ, ktoré 
je pozorovateľné (Koenig -Archibugi, 2007). Problémy s identiikáciou prefe‑
rencií môžu rovnako vyplývať aj z neverejnej povahy rokovaní na niektorých 
úrovniach (napr. medzivládne konferencie alebo úroveň pracovných skupín 
v Rade EÚ či v rámci Výboru stálych zástupcov (COREPER); do konca 90. 
rokov neboli verejné ani hlasovania na ministerskej úrovni Rady EÚ), ako aj 
z nejednoznačnosti preferencií niektorých krajín.

Začiatok štúdia formovania preferencií členských štátov EÚ sa datuje 
publikovaním priekopníckeho článku Andrewa Moravcsika Preferences and 
Power in the European Community: A Liberal Intergovernmentalist Appro-

ach (1993), v ktorom kritizuje predpoklad realistov a neorealistov o tom, 
že štáty sú „čierne skrinky“ s pevne deinovanými preferenciami a pred‑
stavuje vlastný teoretický rámec formovania preferencií. Odvtedy sa téma 
stala jednou z hlavných v rámci štúdia európskej integrácie a v súčasnosti 
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ponúka akademická literatúra širokú škálu faktorov, ktoré ovplyvňujú for‑
movanie preferencií. Rôznorodosť týchto faktorov je ovplyvnená veľkým 
množstvom možností vstupu členských krajín do systému Európskej únie 
(Wallace, 2005), ako aj snahou teoretikov čo najkomplexnejšie analyzovať 
proces formovania preferencií členských štátov na domácej úrovni. Väčšina 
doteraz študovaných faktorov bola vytvorená na opísanie formovania prefe‑
rencií starých členských štátov Európskej únie, ale relevantnosť niektorých 
z nich bola overovaná aj na nových členoch (napr. Copsey–Haughton, 2009; 
Haughton, 2009; Rybář, 2011). Vychádzajúc z Parsonsa (2002) rozdeľujem 
faktory ovplyvňujúce preferencie členských krajín na úrovni EÚ v práci do 
troch hlavných skupín – štrukturálne, inštitucionálne a ideové, pričom hlavný 
dôraz v jednotlivých skupinách kladiem na záujmy, inštitúcie a idey.

V tejto podkapitole predstavím tieto tri typy faktorov, ktoré sa používajú 
na vysvetlenie formovania preferencií. Nejde o vyčerpávajúci výpočet všet‑
kých existujúcich, ale o prehľad hlavných faktorov a poukázanie na rozdiely 
medzi jednotlivými vysvetleniami. Po krátkom oboznámení so základnými 
znakmi jednotlivých skupín faktorov sa zaoberám štrukturálnymi a inštitu‑
cionálnymi faktormi, ktorým bola doteraz venovaná najväčšia pozornosť 
v rámci štúdia formovania preferencií. Následne predstavujem kritiku týchto 
faktorov a snahu doplniť existujúce explanačné rámce formovania preferen‑
cií pomocou nových faktorov založených na úlohe ideí v tomto procese. Ve‑
nujem sa prácam, ktoré poukazujú na úlohu ideí pri formovaní preferencií 
členských štátov, ale aj na úlohu ideí v rámci rozhodovacieho procesu EÚ.

Tri skupiny faktorov vplývajúcich na formovanie preferencií
Formovanie preferencií členských krajín Európskej únie je vysvetľované 
tromi druhmi explanačných rámcov. Štrukturálne vysvetlenie sa zameriava 
na ekonomické faktory, ako napr. vplyv záujmových skupín, HDP, úroveň 
ekonomického vývoja, zahraničný obchod so štátmi EÚ, príjmy z fondov 
EÚ, osobný zisk obyvateľov a členských štátov z integrácie, ale aj veľkosť 
štátu (Moravcsik, 1993; Börzel, 2002; Aspinwal, 2007; Mattila, 2004; Capla‑
nova–Orviska–Hudson, 2004; Ingebritsen, 1998). Aktéri sa podľa takéhoto 
vysvetlenia správajú racionálne na základe kalkulácie ziskov a strát, ktoré vy‑
plývajú z jednotlivých preferencií. Vyberajú si práve také preferencie, ktoré 
sú podľa racionálnej kalkulácie najvýhodnejšie a taktiež prinášajú najväčší 
ekonomický zisk. Na európskej úrovni následne prezentujú práve takéto pre‑
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ferencie. Inštitucionálne vysvetlenie tvorby preferencií sa sústredí na vplyv 
pravidiel vytvorených na základe dohody aktérov. Preferencie, ktoré člen‑
ské štáty presadzujú v rámci EÚ, závisia od inštitucionálnych aktérov na do‑
mácej politickej scéne, ale aj od inštitúcií na európskej úrovni. Podstatné sú 
vzťahy medzi týmito aktérmi, ale aj rozhodovacie právomoci inštitúcií. Inšti‑
túcie sú dôležité na tvorbu preferencií, pretože na jednej strane vytvárajú rá‑
mec, v ktorom sú preferencie formované, a na druhej strane svojou štruktú‑
rou a funkciami aktívne ovplyvňujú ich výslednú podobu. Do tejto skupiny 
faktorov zahŕňam typ negociačného fóra, úroveň negociácií, predsedníctvo 
Rady EÚ, vplyv stáleho zastúpenia členských krajín a domáce rozloženie 
moci (Mattila, 2004; Aspinwall, 2007; Verhoeff–Niemann, 2011; Christian‑
sen et al., 2002; Koenig -Archibugi, 2004).

Keďže výskum ukázal, že štrukturálne ani inštitucionálne faktory nie sú 
schopné komplexne vysvetliť preferencie všetkých štátov vo všetkých politi‑
kách (Miklin, 2009), začali autori spájať rôzne faktory do explanačných rám‑
cov (napr. Copsey–Haughton, 2009), resp. skúmať vplyv ďalších faktorov, 
ktoré nie sú založené na materiálnych predpokladoch (Gstöhl, 2002; Hau‑
ghton, 2009; Miklin, 2009; Nguyen, 2008; Thorhallsson, 2006; Vetik et al., 
2006). Takéto faktory nazývam ideové13, pretože ich spoločnou črtou je vplyv 
nemateriálnych faktorov ako ideológia, historická skúsenosť alebo subjek‑
tívne vnímanie vlastného štátu. V práci sa sústredím práve na túto skupinu 
faktorov, a to, akým spôsobom ovplyvňujú formovanie preferencií členských 
štátov Európskej únie. Základnou premisou je tvrdenie, že nielen materiálne 
podmienky sú dôležité pri vytváraní preferencií členských krajín Európskej 
únie, ale do hry aktívne vstupujú aj rôzne idey, normy a hodnoty. Idey nie 
sú, na rozdiel od predchádzajúcich faktorov, založené na utilitárnom zhod‑
notení výhod a nevýhod jednotlivých preferencií a ich pozadie nie je materi‑
álne. Štúdie, ktoré skúmajú úlohu ideových faktorov pri tvorbe preferencií, 
sa zaoberajú otázkou, či a do akej miery takéto faktory dokážu vysvetliť pre‑
ferencie, prípadne doplniť existujúce vysvetlenia.

Mnohé empirické práce sa venujú skúmaniu viacerých predpokladov for‑
movania preferencií založených na rozdielnych faktoroch (napr. Aspinwall, 
2007; Koenig -Archibugi, 2007; Haughton, 2009). Preto sa faktory, ktoré pat‑
ria do rôznych skupín faktorov ovplyvňujúcich formovanie preferencií, ob‑
javujú súčasne v niekoľkých prácach. Štúdie vychádzajú ako z kvalitatív‑
nej, tak aj kvantitatívnej metodológie a často využívajú štatistické metódy 
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na potvrdenie alebo vyvrátenie svojich hypotéz. Napríklad Aspinwall (2007) 
testuje šesť hypotéz (ktoré vytvára na základe piatich teoretických predpo‑
kladov), ktoré vysvetľujú podporu alebo odmietanie jednotlivých politík, 
resp. inštitucionálnych zmien vládami členských krajín. Ide o dve ideolo‑
gické (pravo -ľavá pozícia politických strán, ich vzdialenosť od stredu), his‑
torickú (skúsenosť z druhej svetovej vojny), dve ekonomické (úroveň ob‑
chodu a čistý príjem z EÚ), a hypotézu dôležitosti vplyvu verejnej mienky. 
Tvrdí, že v prípade umiestnenia práce do „debaty medzi racionalistickými 
prístupmi a konštruktivizmom, zistenia podporujú konštruktivistickú inter‑
pretáciu sociálnej interakcie“ (Aspinwall, 2007: 89). Podobne aj Haughton 
(2009), ktorý skúma aplikovateľnosť niekoľkých faktorov (ideológia, vplyv 
záujmových skupín a závislosť) na nové členské štáty, prichádza k záveru, 
že preferencie sa dajú najlepšie vysvetliť zraniteľnosťou a vnímanými nedo‑
statkami národného štátu.

Štrukturálne faktory
Medzi štrukturálne faktory, ktoré vysvetľujú formovanie preferencií, zara‑
ďujem úlohu záujmových skupín (Moravcsik, 1993), úroveň ekonomického 
vývoja (Börzel, 2002), inančné toky z EÚ a medzi členskými štátmi (Car‑
ruba, 1997; Mattila, 2004; Sweet–Sandholtz, 1997), veľkosť štátu (Mattila, 
2004; Antola, 2002; Archer–Nugent, 2006), úroveň tranzičného procesu (Ca‑
planova–Orviska–Hudson, 2004) a vplyv hlavných priemyselných sektorov 
(Ingebritsen, 1998). Tieto faktory považujú za základ formovania preferencií 
národných štátov EÚ racionálny kalkul nákladov a ziskov spojených s pre‑
sadzovaním jednotlivých preferencií. Členské štáty vytvárajú také preferen‑
cie, ktoré im zabezpečia maximálny zisk z integrácie pri minimálnych ná‑
kladoch. Všetky ostatné možnosti sú považované za menej efektívne, a preto 
nie sú presadzované na európskej úrovni. Hoci liberálny medzivládny prístup 
A. Moravcsika (1993, 1998) je teória európskej integrácie, jednou z hlavných 
súčastí jeho teoretického rámca je vysvetlenie spôsobu, akým sú formulované 
preferencie členských štátov na národnej úrovni. Proces vytvárania preferen‑
cií predstavil vo svojom prelomovom článku (Moravcsik, 1993), v ktorom 
nadväzuje na liberálnu teóriu medzinárodných vzťahov. Tvrdí, že „zahranič‑
nopolitické ciele národných vlád sa menia v závislosti od meniacich sa tla‑
kov domácich sociálnych skupín, ktorých preferencie sú agregované cez po‑
litické inštitúcie“ (Moravcsik, 1993: 481). Podľa jeho argumentu sú to teda 
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domáce záujmové skupiny, ktoré sú centrálne pre formovanie preferencií. 
Vlády sú pri ich tvorbe obmedzované alebo podporované dôležitými sociál‑
nymi skupinami, ktoré vytvárajú svoje záujmy na základe kalkulácie ziskov 
a strát vyplývajúcich z jednotlivých politík. Vplyv týchto skupín sa prejavuje 
najmä počas vyjednávania medzivládnych zmlúv, ako bola napr. Maastricht‑
ská zmluva (jeho kritici poukazujú na to, že medzinárodné rokovania na ta‑
kejto vysokej úrovni nie sú časté a jeho teória opomína obdobia medzi tý‑
mito vyjednávaniami). Silné skupiny, ktoré vidia integráciu ako nevýhodnú, 
sa snažia ovplyvniť vládu, aby nepodporovala takúto politiku, hoci pre spo‑
ločnosť by mohla byť prospešná. K najdôležitejším záujmovým skupinám, 
ktoré ovplyvňujú preferencie vlád, podľa Moravcsika patria hlavní produ‑
centi a iné organizované ekonomické záujmy (Moravcsik, 1993).

Vlády členských štátov sa podľa Tanje Börzel (2002) snažia minimalizo‑
vať náklady spojené s adaptáciou na európsku legislatívu. Tento cieľ sa podľa 
nej najjednoduchšie dosiahne prostredníctvom „uploadingu“ vlastných ná‑
rodných politík na európsku úroveň. Štáty sa snažia ovplyvňovať nové poli‑
tiky EÚ tak, aby čo najviac kopírovali ich vlastnú národnú legislatívu. V prí‑
pade úspešného presadenia budú tak náklady spojené s adaptáciou európskej 
legislatívy založenej na vlastnom modely minimálne, keďže rozdiel medzi 
domácimi a európskymi pravidlami bude malý. Börzel (2002) svoje predpo‑
klady skúma na príklade environmentálnej politiky a rozdeľuje štáty EÚ do 
troch skupín podľa toho, akú stratégiu si vyberú. Štáty buď presadzujú ta‑
kýto „uploading“ národných politík na úroveň EÚ (pace ‑setting), zabraňujú 
iným štátom v tomto úsilí (foot ‑dragging), alebo zaujímajú neutrálne stano‑
visko a neskôr sa pridajú k jednej z predchádzajúcich skupín (fence ‑sitting). 
Stratégia, ktorú štáty prijmú, závisí najmä od úrovne ekonomického vývoja, 
„ktorá výrazne ovplyvňuje stupeň regulácie a kapacity členského štátu najmä 
v oblasti regulačných politík“ (Börzel, 2002: 194). Ekonomicky silné krajiny 
si vyberajú prvú stratégiu, pretože majú zvyčajne viac vyvinutú a prísnejšiu 
legislatívu v oblasti životného prostredia a taktiež majú know -how, ktorý 
umožňuje tieto náročné ciele dodržiavať. Pre tieto štáty je výhodné vyrov‑
návať podmienky na spoločnom trhu, keďže ich prísnejšia legislatíva v ob‑
lasti životného prostredia predstavuje znevýhodnenie oproti krajinám, ktoré 
kladú nižšie ekologické nároky na svojich producentov. Navyše, v prípade 
„uploadingu“ svojej legislatívy môžu predávať technologické know -how po‑
trebné na dosiahnutie prísnejších environmentálnych cieľov ostatným štátom, 
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pričom to ešte viac podporuje ich ekonomické záujmy. Stredne ekonomicky 
silné štáty zaujímajú neutrálne stanovisko a ekonomicky slabé krajiny sa sna‑
žia zabrániť prijatiu nových politík pre očakávané vysoké náklady spojené 
s ich adaptáciou, keďže tieto by ich obrali o komparatívnu výhodu. Podľa 
Tanje Börzel (2002) sú to teda najmä ekonomické obmedzenia a podnety, 
ktoré určujú stratégie, ktoré členské krajiny prijmú voči európskej integrácii.

Finančné toky z fondov Európskej únie do členských krajín sa pri skúmaní 
preferencií ukázali ako možný determinant podpory integrácie. Kvantitatívna 
analýza hlasovaní v Rade Európskej únie ukázala, že vlády členských krajín, 
ktoré inančne získavajú z členstva v EÚ, menej často volia proti väčšine než 
vlády tých štátov, ktoré sú čistými prispievateľmi (Mattila, 2004). Clifford 
Carruba (1997) argumentuje, že inančné transfery (celkový príjem z roz‑
počtu EÚ mínus celkový príspevok do rozpočtu EÚ) v rámci EÚ sú dôležitým 
faktorom, ktorý determinuje podporu, ale aj odmietavý postoj k európskej in‑
tegrácii. Vlády, ktoré sú viac naklonené integrácii, poskytujú inančné trans‑
fery ako výmenu za súhlas s ďalšou integráciou vlád, ktoré sú menej naklo‑
nené integrácii. Podľa Carrubovej argumentácie transfery uľahčujú integráciu 
v rámci spoločného trhu, a tak sú v konečnom dôsledku prospešné aj čistým 
prispievateľom, ktorí beneitujú z veľkého jednotného trhu. Vlády pri vyjed‑
návaniach rovnako prihliadajú na domácu politickú situáciu a najmä na to, 
ako rozhodnutie v rámci EÚ ovplyvní šancu na ich znovuzvolenie (Carruba, 
1997). Rovnako aj vzájomný obchod medzi krajinami EÚ je považovaný za 
jeden z determinantov, podoby preferencií členských štátov (Sweet–Sand‑
holtz, 1997). Podľa týchto autorov existuje prepojenie medzi vzájomnými in‑
terakciami medzi krajinami EÚ a podporou integrácie, pričom intenzita ak‑
tivít medzi členskými štátmi určuje variácie v intenzite integrácie. Obchod 
v rámci EÚ je jednou z foriem takýchto interakcií, pričom ich teoretický prí‑
stup tvrdí, že čím je úroveň obchodu s krajinami EÚ väčšia, tým je väčšia aj 
podpora integrácie. Empirické skúmanie však ukázalo, že prepojenie medzi 
vzájomným obchodom medzi štátmi EÚ (operacionalizované ako percento 
vývozu do ostatných krajín EÚ z celkového vývozu) a podporou integrácie je 
len veľmi slabé (Aspinwall, 2007). Predchádzajúce dva faktory, toky z fon‑
dov EÚ a vzájomný obchod v rámci EÚ, sa niekedy spoločne označujú ako 
závislosť od EÚ (dependency) (Copsey–Haughton, 2009).

Ďalším možným faktorom ovplyvňujúcim formovanie preferencií je úro‑
veň tranzičného procesu. Tento faktor je aplikovateľný len na prípad nových 
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členských krajín, keďže iba tieto (okrem Malty a Cypru) prešli postkomu‑
nistickou tranzíciou v 90. rokoch 20. storočia. Caplanova, Orviska a Hudson 
(2004) hľadajú odpoveď na otázku, prečo obyvatelia krajín strednej a vý‑
chodnej Európy, ktorí len nedávno získali späť národnú suverenitu, sa chcú 
do istej úrovne podriadiť ekonomickým a politickým inštitúciám a dobro‑
voľne odovzdať EÚ časť z tejto suverenity. Štúdia analyzuje determinanty 
podpory pre vstup do EÚ a NATO a prichádza k záveru, že podpora pre člen‑
stvo závisí v rozhodujúcej miere od ekonomického úspechu na individuálnej, 
ako aj makroekonomickej úrovni. Úspešnejší obyvatelia proitujú z integrá‑
cie, zjednotená Európa im poskytuje lepšie možnosti uplatnenia sa na trhu 
práce. Naopak tí menej úspešní sa obávajú väčšej konkurencie a straty sú‑
časnej pozície. Otázka suverenity nie je podľa autorov pre obyvateľov veľmi 
dôležitá a na prvom mieste sú otázky ekonomického charakteru. Rovnako 
aj krajiny, ktoré najlepšie zvládli tranzičný proces, budú najviac podporo‑
vať členstvo v EÚ a NATO pre podobné dôvody, ako ho podporujú obyva‑
telia. Tieto krajiny môžu omnoho intenzívnejšie využívať výhody zjedno‑
tenej Európy ako ich menej úspešní susedia (Caplanova–Orviska–Hudson, 
2004: 283). Zistenie, že predpokladaný ekonomický zisk v dôsledku zväčše‑
nia príležitostí členstvom krajiny v EÚ je dôležitým prvkom podpory člen‑
stva, bolo potvrdené aj v štúdii zaoberajúcej sa pobaltskými krajinami, hoci 
podpora členstva bola v tomto prípade založená aj na očakávaniach v soci‑
álnej oblasti (Ehin, 2001).

Medzi štrukturálne faktory využívané na vysvetlenie podoby preferen‑
cií patrí aj fyzická veľkosť štátu, ktorej sa dostáva najviac pozornosti v sú‑
vislosti so štúdiom malých členských krajín EÚ (Antola, 2002; Soetendorp–
Hanf, 1998; Archer–Nugent, 2006). Podľa týchto štúdií súvisí veľkosť štátu, 
operacionalizovaná ako počet hlasov v Rade EÚ, s postojom členských kra‑
jín k európskej integrácii. Miko Mattila (2004) ukázal, že veľké štáty (viac 
ako 10 hlasov v Rade EÚ) častejšie volia proti väčšine v Rade Európskej 
únie ako malé členské krajiny (menej ako 5 hlasov).14 Tieto si uvedomujú, 
že vzhľadom na ich obmedzený vplyv na rozhodovací proces nemôžu presa‑
diť svoje preferencie pri každom hlasovaní, a preto sa správajú pragmaticky 
a sústreďujú sa na rozhodnutia, ktoré sú pre nich najdôležitejšie a v ostatných 
oblastiach nemajú vyhranený postoj. Podľa Mattilu (2004) môžu byť veľké 
štáty prehlasované práve preto, že sa častejšie pridržiavajú národných záuj‑
mov a nie sú ochotné, na rozdiel od malých krajín, ustúpiť zo svojich pozí‑
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cií. Priznáva však, že toto sú len dohady a na presné určenie dôležitosti veľ‑
kosti štátu v rámci hlasovania Rady EÚ je potrebný výskum špecializovaný 
na túto otázku. Veľkosť ovplyvňuje popri preferenciách aj vytváranie koalí‑
cií v tejto inštitúcii EÚ. Rozšírenie hlasovania kvaliikovanou väčšinou po 
prijatí Jednotného európskeho aktu a neskôr aj v ďalších oblastiach v rámci 
Zmluvy o Európskej únii zvýraznilo potrebu budovania koalícií najmä pre 
malé členské krajiny (Soetendorp–Hanf, 1998). Malé štáty pritom preferujú 
silné európske inštitúcie, ktoré by im umožnili obhajovať ich záujmy medzi 
väčšími a silnejšími členskými krajinami. Z tohto dôvodu sú ochotné pre‑
niesť časť svojej suverenity na inštitúcie EÚ, teda podporovať prehlbovanie 
integrácie (Antola, 2002).

Christine Ingebritsen (1998) za rozhodujúci faktor vplývajúci na snahu 
o vstup do EÚ, resp. jeho odmietanie v prípade severských krajín, určila 
hlavné priemyselné sektory a ich politický vplyv. Tieto deinuje ako „najdô‑
ležitejších prispievateľov k národnému blahobytu“ (Ingebritsen, 1998: 36). 
Ingebritsen tvrdí, že Švédsko a Fínsko, ktoré sú závislé od vývozu, sa stali 
členmi EÚ a Dánsko získava výhody z poľnohospodárskych dotácií a prí‑
stupu na spoločný trh. V prípade Islandu je podľa tohto argumentu hlavnou 
prekážkou rybolov, ktorý je ohrozovaný spoločnou politikou rybolovu EÚ. 
Nórsku príjmy z produkcie ropy a zemného plynu umožňujú ostať mimo eu‑
rópskej integrácie. Preferencie ekonomických sektorov sú podľa tejto teó‑
rie dôležité, pričom vývozcovia prírodných surovín nevytvárajú taký tlak 
na vstup ako spracovateľský priemysel, ktorý je závislý od vývozu, a preto 
práve Nórsko a Island ostali mimo hlavného integračného projektu (Ingebrit‑
sen, 1998).

Inštitucionálne faktory
Druhou odlíšiteľnou skupinou faktorov, ktoré vplývajú na podobu preferen‑
cií členských štátov presadzovaných na úrovni EÚ, sú inštitucionálne faktory. 
Do tejto skupiny zaraďujem faktory na úrovni Európskej únie, ako sú typ vy‑
jednávacieho fóra (Asinwall, 2007), úroveň, na ktorej vyjednávania prebie‑
hajú (Christiansen et al., 2002), predsedníctvo Rady EÚ (Mattila, 2004; Ver‑
hoeff–Niemann 2011), vplyv stáleho zastúpenia (Christiansen et al., 2002), 
ako aj domáci faktor v podobe administratívneho členenia štátu (Koenig-
-Archibugy, 2004). Spoločným znakom týchto faktorov je vplyv inštitúcií, 
formálnych ale aj neformálnych pravidiel, na podobu preferencií členských 
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štátov. Dôležité je inštitucionálne prostredie vytvárajúce špeciické pod‑
mienky, ktoré ovplyvňujú inálnu podobu preferencií.

Pri testovaní rôznych typov faktorov vplývajúcich na podobu preferencií 
presadzovaných na medzivládnej konferencii (MVK) v Amsterdame a na roz‑
hodnutia Rady Európskej únie prichádza Mark Aspinwall (2007) k záveru, 
že pri tvorbe preferencií je dôležitý popri ďalších faktoroch aj typ vyjedná‑
vacieho fóra, na ktorom sú tieto prezentované. Argumentuje, že veľké me‑
dzivládne konferencie priťahujú viac mediálnej pozornosti ako každodenné 
rozhodovanie Rady EÚ a vlády sa preto obávajú prezentovať svoje národné 
záujmy tak otvorene, ako v rámci inštitucionálneho rámca EÚ. Mediálna po‑
zornosť môže tiež spôsobovať, že vrcholní predstavitelia členských štátov 
sa stavajú do úlohy ochrancov histórie a tradícií, pričom zdôrazňujú, že his‑
torická skúsenosť je základná na pochopenie ich vládnych preferencií. Ďal‑
ším možným vysvetlením rozdielov v preferenciách na týchto dvoch typoch 
fór sú rozdielne návrhy, ktoré sú na nich prejednávané. V prípade Rady EÚ 
sú to najmä technické otázky spojené s každodenným fungovaním EÚ, na 
medzivládnych konferenciách sa naopak robí „veľká politika“, ktorá určuje 
celkové smerovanie európskej integrácie (Aspinwall, 2007). MVK sú hlav‑
nými prvkami pri určovaní inštitucionálnej trajektórie európskej integrácie, 
pretože výsledkami tejto „veľkej politiky“ sú základné zmluvy EÚ (Koenig-
-Archibugi, 2004: 139).

Predchádzajúci faktor podoby vyjednávacieho fóra sa dá ďalej rozšíriť 
a špeciikovať o úroveň, na ktorej sa preferencie prezentujú a z ktorej vyplýva 
„mód“, v ktorom sa rozhodovatelia nachádzajú. Politické elity zastúpené na 
najvyšších úrovniach sú totiž skôr vo „vyjednávacom móde“, zatiaľ čo nepo‑
litickí zástupcovia štátov na nižších úrovniach (pracovné skupiny v Rade EÚ, 
COREPER) sú prevažne v „móde riešenia problémov“ (Christiansen et al., 
2002). Preto môžeme očakávať intenzívnejšie vyjednávanie na vyšších úrov‑
niach a väčšiu snahu po kompromise a dosiahnutí všeobecne akceptovaného 
výsledku na nižších úrovniach negociácií. Musíme brať do úvahy to, že na 
rozdielnych fórach sa rozhoduje na rozdielnych úrovniach (na MVK je to naj‑
vyššia úroveň, v rámci pracovných skupín Rady EÚ je to úroveň národných 
expertov). Preto by sme mali chápať tieto dva faktory ako vzájomne prepo‑
jené. Zistenia Aspinwalla (2007) nemusia byť v konlikte s týmito závermi, 
vlády nemusia prezentovať svoje skutočné záujmy otvorene, ale aj napriek 
tomu môžu tvrdo vyjednávať s ostatnými štátmi na MVK nepriamo sledujúc 
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svoje skutočné preferencie. A naopak, na nižších úrovniach Rady EÚ štáty 
nemajú problém „odkryť svoje karty“, hoci existuje snaha po hľadaní rieše‑
nia uspokojujúceho všetky členské štáty.

Medzi ďalšie faktory využívané na štúdium formovania preferencií člen‑
ských krajín EÚ patrí predsedníctvo Rady EÚ. Empirickým skúmaním hlaso‑
vaní v Rade EÚ prišiel Mattila (2004) k záveru, že tie členské krajiny, ktoré 
predsedajú Rade, hlasujú v tomto polročnom období menej často proti väč‑
šine ako ostatní členovia. Členské krajiny sa počas svojho predsedníctva mu‑
sia na dosiahnutie kompromisu povzniesť nad vlastné záujmy a postaviť sa 
do pozície mediátora medzi ostatné členské štáty, ako aj inštitúcie EÚ. Chcú 
dosiahnuť vytýčené ciele svojho predsedníctva, a preto sa snažia zahrnúť 
záujmy všetkých členských štátov a inštitúcií pri prijímaní rozhodnutí, aby 
mohli lepšie hľadať kompromis. Politici a úradníci predsedajúcej krajiny sa 
pokúšajú pochopiť názory ostatných krajín a zapájajú sa pritom do procesu 
učenia sa, ktorý môže ovplyvniť ich správanie aj po skončení predsedníctva. 
Z tohto dôvodu môže mať tento faktor dlhodobejší vplyv na podobu prefe‑
rencií členských štátov a nemusí sa obmedziť len na obdobie predsedníc‑
tva (Mattila, 2004). Podobne aj v prípade Nemecka malo jeho predsedníctvo 
v roku 2007 vplyv na preferencie, ktoré presadzovalo v oblasti energetiky 
(Verhoeff–Niemann, 2011). Pred začatím predsedníctva bolo toto považo‑
vané za „príležitosť pretlmočiť [energetickú] vzájomnú závislosť medzi Ne‑
meckom a Ruskom na rovinu vzájomnej závislosti medzi EÚ a Ruskom“ 
(ibid.: 1280). Kvôli tlaku niektorých, predovšetkým nových členských štá‑
tov, však Nemecko nenaplnilo tento svoj cieľ. Síce nezmenilo svoje prefe‑
rencie, ale prestalo ich aktívne presadzovať na úrovni EÚ. Autori preto uza‑
tvárajú štúdiu zistením, že „nemecké predsedníctvo veľmi výrazne odolalo 
svojim národným záujmom a sústredilo sa mediáciu a budovanie jednotného 
postoja EÚ“ (ibid.: 1281).

Stále zastúpenie pri EÚ môže mať taktiež vplyv na formovanie preferen‑
cií členských štátov. Aktéri, ktorí môžu byť zaradení pod hlavičkou národnej 
vlády, sa nenachádzajú len na domácej úrovni, ale aj na európskej, pretože 
stále zastúpenie členských krajín pri EÚ ako časť národnej byrokracie je sú‑
časťou inštitúcií EÚ (predovšetkým na úrovni pracovných skupín Rady EÚ 
a COREPERu). Hoci sa formy koordinácie medzi národnou vládou a stálym 
zastúpením líšia medzi jednotlivými členskými krajinami, úloha stálych za‑
stúpení pri artikulácií preferencií národných štátov je významná. Doterajší 
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výskum poukázal na dôležitú úlohu vrcholných predstaviteľov stálych za‑
stupiteľstiev pri príprave MVK v Nice a Amsterdame (Christiansen et al., 
2002). V priebehu 90. rokov bola väčšina otázok spojených s reformou zá‑
kladných zmlúv vyjednávaná v bruselskej „politickej komunite“ pozostáva‑
júcej z predstaviteľov stálych zastupiteľstiev, Európskej komisie a sekretari‑
átu Rady EÚ, ktorá mala potrebnú technickú expertízu a skúsenosti (ibid.). 
Iní autori rozširujú význam úlohy stálych zastúpení členských štátov na cel‑
kové fungovanie EÚ. COREPER považujú za „de ‑facto rozhodovaciu inšti‑
túciu“ na úrovni vzťahov medzi národnými štátmi a inštitúciami EÚ (Lewis, 
1998: 481). Kľúčovým v tomto ohľade je systém A a B bodov, pričom zá‑
ležitostiam, ktoré sú na úrovni COREPER odsúhlasené, je priradené A. Na 
ďalších úrovniach sa už o týchto bodoch nevyjednáva, sú automaticky pri‑
jaté a pozornosť sa sústredí na témy, ktoré neboli v rámci COREPER vyrie‑
šené a preto im bolo priradené B (Lewis, 1998).

Pri analýze reforiem zmlúv EÚ sa ukázalo, že popri aktéroch má vý‑
znamný vplyv na výsledok aj samotný proces prijímania týchto zmien (Chris‑
tiansen et al., 2002). V rámci MVK nie sú dôležité len preferencie aktérov, 
s ktorými na zasadnutia prichádzajú, ale aj existencia presných pravidiel a za‑
užívaných postupov v tomto procese. Za zmenou základných zmlúv nestojí 
len ratiikácia členskými krajinami, ale na procese sa podieľajú aj ďalšie fak‑
tory, napr. faktor času. Čím viac sa vyjednávania blížia ku koncu, tým je pre 
vládu zložitejšie v prípade nesúhlasu použiť právo veta, pretože sa obáva 
obvinenia z prekazenia reformy a z toho vyplývajúcej zodpovednosti za prí‑
padné problémy. Na domácej scéne sa navyše vlády zodpovedajú za výsledky 
vyjednávania pred svojimi obyvateľmi, ktorí môžu svoju nespokojnosť vy‑
jadriť v nasledujúcich voľbách (Christiansen et al., 2002).

Nielen inštitúcie na európskej úrovni môžu ovplyvňovať formovanie pre‑
ferencií členských štátov, rovnako môže mať vplyv na ich výslednú podobu 
aj vnútroštátne rozdelenie krajiny. Sila regionálnej samosprávy v členskom 
štáte môže byť do určitej miery naviazaná na preferencie národnej vlády. 
Podľa argumentu, ktorý ponúkol Koenig -Archibugy (2004) na príklade za‑
hraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ, vlády krajín, ktorých domáce rozlo‑
ženie moci relektuje a podporuje pozitívny pohľad na viacvrstvovú distri‑
búciu autority, zvyčajne podporujú ďalšiu integráciu v danej oblasti viac, 
než krajiny, ktoré pokladajú suverenitu za nedeliteľnú (Koenig -Archibury, 
2004: 167). Názory na supranacionálnu integráciu sú totiž tvarované rôz‑
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nymi koncepciami suverenity a politickej autority, ktoré prevažujú v politic‑
kej kultúre členského štátu.

Limity štrukturálnych a inštitucionálnych vysvetlení
Štrukturálne a inštitucionálne typy vysvetlení sa ukázali ako nie vždy dosta‑
točné pre komplexnú explanáciu formovania preferencií členských štátov Eu‑
rópskej únie. Ani jeden zo skúmaných faktorov nie je totiž schopný individu‑
álne objasniť všetky preferencie, neexistuje univerzálny kľúč na vysvetlenie 
všetkých preferencií (Copsey–Haughton 2009: 269). Empirické testovanie 
poukázalo na schopnosť študovaných faktorov objasniť preferencie v niekto‑
rých, ale nie vo všetkých politikách a všetkých členských krajinách. Navyše 
explanačná schopnosť variuje v závislosti od inštitucionálneho rámca, nie‑
ktoré faktory dokážu lepšie vysvetliť preferencie na medzivládnej úrovni, iné 
sú efektívnejšie pri objasňovaní postojov v Rade EÚ (Aspinwall, 2007; Mat‑
tila, 2004). Neschopnosť jedného konkrétneho faktora objasniť všetky pre‑
ferencie môžeme dokumentovať aj na narastajúcom počte faktorov, ktoré sú 
na objasnenie preferencií neustále vytvárané.

Jeden zo spôsobov, ako možno prekonať tento nedostatok jednotlivých 
faktorov, ponúkajú Copsey a Haughton (2009). Pri analýze faktorov, ktoré 
sa používajú na vysvetlenie formovania preferencií členských krajín EÚ, au‑
tori zisťujú, že ani jeden z faktorov nie je schopný sám ponúknuť vysvetle‑
nie pre všetky krajiny a všetky politiky, pričom niektoré faktory sú stabilnej‑
šie (napr. história), zatiaľ čo iné sú labilnejšie (ideológia). Faktory vplývajúce 
na preferencie sa líšia v závislosti od konkrétnej politiky, a preto je potrebné 
tieto politiky študovať oddelene. Z tohto dôvodu navrhujú model, v ktorom 
rôzne faktory slúžia na vysvetlenie preferencií v rôznych politikách. Identii‑
kujú jeden, popr. dva faktory, ktoré najlepšie slúžia na vysvetlenie preferen‑
cií členských štátov v každej z piatich hlavných oblastí – prehlbovanie integ‑
rácie, distributívna politika, liberalizácia, zahraničná politika a rozširovanie 
(Copsey–Haughton, 2009).

V súčasnosti začali autori spochybňovať predpoklad o racionálnom kal‑
kule nákladov a ziskov štrukturálnych a inštitucionálnych (materiálnych) fak‑
torov ako základe pre vysvetlenie formovania preferencií (Aspinwall, 2002; 
Gstöhl, 2002; Miklin, 2009; Nguyen, 2008; Vetik et al., 2006). Prichádzajú 
k názoru, že tento proces môže byť ovplyvnený aj nemateriálnymi faktormi, 
ktoré však nemajú úplne nahradiť súčasné explanačné rámce, ale skôr majú 
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slúžiť ako ich doplnok. Neodmietajú teda úlohu materiálnych faktorov pri 
formovaní preferencií, ale snažia sa ich doplniť o ideové faktory, ktoré nám 
majú pomôcť nahliadnuť hlbšie do podstaty preferencií. Hlavným nedostat‑
kom oboch typov explanácií je ich neschopnosť vysvetliť rozdiely medzi 
materiálnymi vlastnosťami štátu a nimi prezentovanými preferenciami. Inak 
povedané, nedokážu odpovedať na otázku, ako je možné, že členské štáty 
s podobnými alebo až rovnakými materiálnymi vlastnosťami majú niekedy 
rozdielne preferencie a na druhej strane sú preferencie podobné u štátov, 
ktoré sa líšia v počte obyvateľov, veľkosti územia, HDP, vplyve záujmových 
skupín alebo počte kresiel v Rade EÚ. Inštitucionálne a štrukturálne vysvet‑
lenia sa totiž sústredia práve na tieto faktory, z čoho vyplýva, že ak tieto sú 
rovnaké aj preferencie štátov majú byť rovnaké a naopak. Ako príklad zobe‑
riem do úvahy dva faktory – príspevky do a z rozpočtu EÚ a typ vyjednáva‑
cieho fóra. Podľa materiálnych faktorov by mali rozhodovatelia štátov, ktoré 
sú čistými prispievateľmi, mať rovnaké preferencie (aspoň v rozpočtovej ob‑
lasti) bez ohľadu na ďalšie vlastnosti štátu a tieto by sa mali líšiť podľa typu 
vyjednávacieho fóra. Toto však nemusí byť vždy tak a štáty, ktoré sú čistými 
prispievateľmi, môžu mať rôzne preferencie, ktoré sa nemusia meniť na rôz‑
nych fórach. Práve takéto situácie predstavujú výzvu pre materiálne vysvet‑
lenia formovania preferencií.

Európska integrácia sa podľa zástancov nemateriálnych faktorov nedá opí‑
sať len pomocou tradičných štrukturálnych a inštitucionálnych vysvetlení, 
pretože samotná podstata EÚ je omnoho širšia. „Európska únia nie je len 
medzinárodný režim určený na zmenšenie obmedzení obchodu, redukovaní 
transakčných nákladov medzivládnych vyjednávaní. EÚ je v procese vytvá‑
rania inštitúcií, a ako taká ohrozuje nielen autonómiu rozhodovania národ‑
ných inštitúcií, ale aj základné hodnoty národnej suverenity a národnej iden‑
tity“ (Marks–Hooghe, 2003: 6). Parsons (2003) podobne argumentuje, keď 
hovorí, že štrukturálne podmienky len niekedy určujú konkrétny smer akti‑
vity, pričom aj inštitucionálne obmedzenia dovoľujú viaceré interpretácie, 
a preto bez zahrnutia ideových faktorov do analýzy nezískame komplexný 
obraz. Idey zohrávali dôležitú úlohu pri vytváraní ES/EÚ, pretože „v rámci 
nejasných štrukturálnych a inštitucionálnych tlakov len isté idey viedli Eu‑
rópanov k EHS [Európske hospodárske spoločenstvo] ako k menej extenzív‑
nej spolupráci v omnoho slabších medzinárodných inštitúciách (alebo úplne 
bez formálnych inštitúcií)“ (Parsons, 2002: 47–48, kurzíva v origináli). Podľa 
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tohto argumentu vznikla Európska únia vďaka tomu, že si „konkrétni lídri 
vybrali komunitný projekt“. Francúzska snaha o vytvorenie EHS vyplývala 
z elity orientovanej na komunitu. A práve idey lídrov boli príčinou na výber 
európskej alternatívy (Parsons, 2003).

Aspinwall (2007) poukázal na to, že rozhodovatelia používajú ideový 
slovník, teda argumentujú za navrhnuté riešenie alebo proti nemu pomo‑
cou rôznych argumentov založených na ideách, najmä počas „veľkých ro‑
kovaní“ medzivládnych konferencií. Rovnako aj štúdie, ktoré si dávajú za 
cieľ zhodnotiť explanačnú hodnotu jednotlivých faktorov (Aspinwall, 2007; 
Haughton, 2009), prichádzajú k záveru, že sú to práve rôzne idey (skúse‑
nosť z druhej svetovej vojny, vnímaná zraniteľnosť), ktoré sú veľmi dôleži‑
tým prvkom mozaiky tvorby preferencií národných štátov. Vetik, Nimerfelft 
a Taru (2006) tvrdia, že spolu s racionálnou kalkuláciou ziskov a strát vyplý‑
vajúcich z členstva v EÚ musíme prihliadať pri analýze formovanie preferen‑
cií aj na symbolickú a psychologickú dimenziu. Gstöhl (2002) vo svojej práci 
argumentuje, že tradičné vysvetlenia postojov krajín k európskej integrácii 
majú byť doplnené pohľadom politickej elity a ďalších národných a medzi‑
národných aktérov. Pri snahe vysvetliť, prečo majú niektoré európske krajiny 
odmietavý postoj voči integrácii, prichádza s teóriou, že integračné postoje 
sú výsledkom súčtu ekonomických a politických podnetov (ziskov) a obme‑
dzení (nákladov). V prípade Švédska, Nórska a Švajčiarska bolo rozhodo‑
vanie o členstve ovplyvnené ekonomickými podnetmi a politickými obme‑
dzeniami. Ekonomické podnety sú väčšie vtedy, keď sú integrácii naklonené 
ekonomické elity, teda keď je pre túto skupinu európska integrácia vhodná. 
Politické elity sú viac naklonené integrácii práve vtedy, keď sú menšie poli‑
tické obmedzenia, ktorých typickým príkladom je obava zo straty národnej 
suverenity (Gstöhl, 2002).

Ideové faktory
Integrálnou súčasťou diskusie o zdrojoch preferencií sa v poslednom období 
stali aj faktory založené na ideách, normách a hodnotách, ktoré sa dajú spo‑
ločne zahrnúť pod jednotnú hlavičku ideových faktorov. Základný argument 
tejto skupiny faktorov hovorí, že štáty sa nie vždy správajú pri formovaní pre‑
ferencií na základe kalkulu výhodnosti jednotlivých preferencií, resp. podľa 
pravidiel diktovaných inštitucionálnym rámcom, v ktorom sa nachádzajú. 
Zdroje preferencií môžeme hľadať aj v subjektívnych ideových faktoroch. Vo 
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svojej práci chápem idey v širokom zmysle slova, a preto medzi ideové fak‑
tory zahŕňam historickú skúsenosť (Bulmer–Paterson, 1987; George, 1998), 
zraniteľnosť a vnímanú slabosť (Haughton, 2009; Haughton, 2010), ideoló‑
giu (Aspinwall, 2002; Miklin, 2009), a tiež vnímanie „bezpečnosti v úrade“ 
(Nguyen, 2008). Historická skúsenosť vplýva na formovanie preferencií po‑
mocou postojov k ostatným krajinám, ktoré sú založené na minulých skúse‑
nostiach. Pravo -ľavá orientácia (ideológia politických strán a vlád) je taktiež 
považovaná za determinant postoja voči európskej integrácii, hoci tento fak‑
tor je, vzhľadom na striedanie vlád, v porovnaní s predchádzajúcim omnoho 
lexibilnejší.

Historická skúsenosť bola využitá na vysvetlenie špeciického postoja 
Veľkej Británie a Nemecka k európskej integrácii (Bulmer–Paterson, 1987; 
George, 1998). Nemecká podpora európskemu projektu predovšetkým v jeho 
začiatkoch je chápaná ako snaha nielen sa vyrovnať s tragickou minulosťou, 
ale aj riešiť negatívne následky predchádzajúcich činov. Naopak, odmietavý 
postoj Veľkej Británie k európskej integrácii je vysvetľovaný britskou his‑
torickou pozíciou imperiálnej mocnosti a statusom víťaznej krajiny v druhej 
svetovej vojne. V prípade voľby energetických stratégií sú rovnako členské 
štáty ovplyvnené historickými skúsenosťami, keďže tieto stratégie „vyplý‑
vajú z rôznych historických trajektórií, ktoré následne tvarujú národné ener‑
getické politiky“ (Baumann–Simmerl, 2011: 8). Teda odpoveď na ropné krízy 
v 70. rokoch alebo komunistické dedičstvo obmedzujú množinu možných 
preferencií v energetike. Mark Aspinwall (2007) testoval vo svojej práci me‑
dzi inými aj úlohu historickej skúsenosti ako faktoru vplývajúceho na podobu 
preferencií. Historická skúsenosť môže slúžiť na vytvorenie postoja k ostat‑
ným krajinám a následne aj na zaujatie postoja voči rozsahu a vhodnosti eu‑
rópskej integrácie. Aspinwall si vybral skúsenosť z druhej svetovej vojny, aby 
dokázal vhodne operacionalizovať tento faktor (ako alternatívnu premennú 
zvolil počet vojenských a civilných obetí počas druhej svetovej vojny na oby‑
vateľa). V prípade Rady EÚ sa síce neukázal žiaden vplyv tohto faktoru na 
preferencie členských štátov, avšak skúsenosť z druhej svetovej vojny vyká‑
zala silnú koreláciu s pozíciami členských krajín na medzivládnej konferen‑
cii vedúcej k podpísaniu zmluvy v Amsterdame (Aspinwall, 2007).

Umiestnenie politických strán a vlády, ktorú tieto strany tvoria, na pravo-
-ľavom spektre môže ovplyvňovať pozície krajín voči európskej integrácii, 
ktorá znamená presun časti rozhodovania na úroveň EÚ a tým pádom reduk‑
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ciu právomocí štátu. V závislosti od ideológie vlády s takýmto presunom 
právomocí môžu súhlasiť do menšej alebo väčšej miery. Aspinwall (2002) 
skúma vzťah medzi ideológiou vlád členských štátov a ich preferenciami po‑
čas medzivládnej konferencie pred podpísaním Amsterdamskej zmluvy. Pre‑
ferencie členských krajín sa podľa neho netvoria v ideologickom vákuu a ide‑
ologický svetonázor strán tvoriacich vládu vplýva na ich formovanie. Strany, 
ktoré sa nachádzajú v strede pravo -ľavého ideologického spektra, sú pozi‑
tívne naklonené európskej integrácii, zatiaľ čo politické strany nachádzajúce 
sa mimo tejto oblasti sú menej naklonené integrácii a ich postoj k EÚ je tým 
negatívnejší, čím ďalej sa nachádzajú od centra. Strany umiestnené na kon‑
coch spektra integráciu odmietajú úplne, a preto aj vlády, ktorých sú súčas‑
ťou, majú negatívny postoj k EÚ (Aspinwall, 2002).

Na formovanie preferencií môžu vplývať rovnako aj ideologické postoje 
jednotlivých reprezentantov členských štátov (Miklin, 2009). Na príklade 
postojov Nemecka, Rakúska a Švédska k nariadeniu o službách Miklin uka‑
zuje, kedy prevažujú ideologické postoje zástupcov v Rade EÚ nad „ob‑
jektívnym národným záujmom“, ktorý je tvorený ekonomickými a inštitu‑
cionálnymi faktormi. Empirickým skúmaním vývoja postojov zisťuje, že 
reprezentanti s rôznymi ideologickými preferenciami zaujali k danému naria‑
deniu rozdielne postoje, hoci krajiny, ktoré zastupovali, majú podobné eko‑
nomické a inštitucionálne charakteristiky. Stanovuje predpoklad, že vplyv 
ideologického postoja reprezentantov je o to silnejší, čím je slabšia parla‑
mentná a vládna kontrola tvorby európskych politík na národnej úrovni. Preto 
bolo možné badať vplyv ideológie reprezentantov najmä na začiatku disku‑
sie o nariadení, kedy bola téme venovaná malá pozornosť zo strany vládnych 
strán a ministri mohli samostatne deinovať svoje pozície. V neskoršom štá‑
diu vyjednávania sa začali o tému zaujímať vládne strany, ktoré zvýšili kon‑
trolu a obmedzili samostatnosť ministrov pri ovplyvňovaní podoby prefe‑
rencií (Miklin, 2009).

Eric Nguyen (2008) sa venuje otázke, prečo sa európska integrácia roz‑
víja, keď mnohé z hlavných medzníkov v jej vývoji boli poznamenané am‑
bivalentnosťou a v mnohých prípadoch aj nesúhlasom zo strany verejnosti. 
Jeho práca poukazuje na to, ako subjektívne vnímanie prostredia, v ktorom 
sa nachádzajú rozhodovatelia, vplýva na formovanie preferencií členského 
štátu. Rozdiely medzi verejnou mienkou a oiciálnou vyjednávacou pozíciou 
štátu môžu byť vysvetlené bezpečnosťou lídrov (learder’s security in ofice). 
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Lídri berú do úvahy „bezpečnosť v úrade alebo vnímanú politickú ochranu, 
pri určovaní miery, do akej sa môžu odlíšiť od verejnej mienky v krátkodo‑
bom období tak, aby mohli aj naďalej zastávať úrad“ (Nguyenv 2008: 271; 
kurzíva v origináli). Tí, ktorí sa cítia v úrade bezpečne, majú tendenciu pre‑
sadzovať dlhodobé výhody vyplývajúce z integrácie na úkor krátkodobých 
domácich ťažkostí (prispôsobovanie sa novým pravidlám). Keď však cítia, 
že ich pozícia nie je natoľko pevná, snažia sa presadzovať také záujmy, ktoré 
sú v súlade s verejnou mienkou (Nguyen, 2008).

Stále častejšie sa pozornosť upriamuje na koncept vnímanej zraniteľnosti 
ako faktoru, ktorý vplýva na formovanie preferencií členských štátov. Tento 
faktor možno zaradiť medzi ideové, pretože hoci pocit zraniteľnosti môže 
mať štrukturálny základ, hlavnou charakteristikou je „vnímanie vlastných 
slabostí a rizík, ktoré sa spájajú s pocitom neschopnosti vysporiadať sa sám 
s problémami“ (Haughton, 2010: 21). V prípade Českej republiky sa uká‑
zalo, že „kľúčom k porozumeniu povahy preferencií sú (vnímané) nedostatky 
a zraniteľnosť“ (Haughton, 2009: 1388). Rovnako aj hlavné míľniky európ‑
skej integrácie môžu byť analyzované ako snaha členských štátov kompenzo‑
vať vnímané domáce slabosti a nedostatky. Pre nových členov je však typická 
externá a geopolitická zraniteľnosť, ktorá je zvyčajne spájaná s Ruskom. Pri 
analýze poľských preferencií v oblasti externej energetickej politiky EÚ po‑
ukázal Roth (2011) na to, že tieto sú intenzívne poznačené „širšími geopo‑
litickými cieľmi, ktoré sa prejavujú v hlboko zakorenenom pocite strategic‑
kej zraniteľnosti voči Rusku a vysokým stupňom ‚sekuritizácie‘ poľského 
energetického diškurzu“ (Roth, 2011: 620–621). A hoci sa Poľsku nepoda‑
rilo presadiť jeho preferencie v oblasti externej energetickej politiky EÚ, 
dokázalo na úrovni EÚ presadiť agendu solidarity. Pri analýze starých čle‑
nov EÚ a ich preferencií v oblasti vnútorného energetického trhu zvýrazňuje  
Pointvogl (2009) úlohu vnímanej energetickej bezpečnosti a vplyv hlavných 
energetických podnikov (tzv. national champions alebo Majors). Tieto dva 
faktory ovplyvňujú „ochotu sa integrovať“ a určujú tempo „implementácie 
existujúcich opatrení“ (Pointvogl, 2009: 5714).

Podobne argumentuje aj Goetschel (1998), keď tvrdí, že možnosti malých 
štátov v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky nie sú výsledkom racio‑
nálneho zhodnotenia objektívne daných medzinárodných obmedzení a vnút‑
roštátnych kapacít, ale do hry vstupuje aj vnímanie schopností štátu. „Do‑
stupné možnosti nie sú produktom čisto racionálneho posúdenia objektívne 
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daných medzinárodných obmedzení a národných kapacít. Sú ovplyvnené vní‑
maním tohto prostredia a kapacít štátom“ (Goetschel, 1998: 30). Zahraničná 
a bezpečnostná politika malých štátov je teda „ovplyvnená spôsobom, akým 
[rozhodovatelia] vnímajú svoju pozíciu v rámci prostredia, v ktorom sa na‑
chádzajú“ (ibid.). V prípade analýzy oiciálnych dokumentov EÚ v oblasti 
terorizmu a organizovaného zločinu sa ukázalo, že vnímanie politických ak‑
térov „rozhodujúco spoluurčujú úroveň chápanej bezpečnosti a neistoty v Eu‑
rópe“ (Heller, 2009: 1). Toto vnímanie slúži ako základ pre vývoj bezpeč‑
nostnej politiky v úrovni EÚ, ale aj jednotlivých členských štátov. Z analýzy 
tiež vyplynulo, že rozhodovatelia „sú ixovaní na konkrétne scenáre hrozieb, 
ktoré nie sú nevyhnutne spôsobené skutočnými a sledovateľnými hrozbami“ 
(ibid.: 19). Preto môžeme tvrdiť, že bezpečnostné politiky minimálne z istej 
miery vychádzajú z vnímania hrozieb, nie z hrozieb samotných. McLean and 
Gray (2009) poukázali vo svojej štúdii na vplyv vnímania na podobu prefe‑
rencií Nemecka a Veľkej Británie voči Spoločnej politike rybolovu. Rybo‑
lov je vnímaný ako súčasť britskej identity, čo nie je rovnaké v nemeckom 
prípade a zohráva omnoho významnejšiu úlohu v britskom hospodárstve. To 
spôsobuje, že Briti majú skôr odmietavý postoj k presunu kompetencií v tejto 
oblasti na európsku úroveň. Naopak, Nemecko podporuje rozvoj tejto poli‑
tiky pre jej vysoké environmentálne štandardy, ktoré sú v súlade so „zele‑
ným“ vnímaním rybolovu v Nemecku (McLean–Gray, 2009).

Vplyv ideí na podobu a rozsah východného rozšírenia EÚ sa stal pred‑
metom rozsiahleho štúdia, pričom hlavná otázka, ktorá je predmetom dis‑
kusie, je úroveň, do akej sú pre tento proces idey dôležité. Extrémna pozí‑
cia v prospech materiálnych vysvetlení hovorí, že idey sú len „háky“, ktoré 
jednotlivci používajú na ospravedlnenie a legitimáciu svojich vlastných ma‑
teriálnych záujmov, pričom idey samotné nehrajú kauzálnu úlohu (Gold‑
stein–Keohane, 1993). Schimmelfennig (2001) tvrdí, že zatiaľ čo liberálny 
medzivládny prístup dokáže vysvetliť preferencie členských štátov na za‑
čiatku 90. rokov, ktoré boli založené na ekonomickej spolupráci s kandidát‑
skymi krajinami (asociačné dohody) výhodnej najmä pre členov EÚ, roz‑
hodnutie umožniť sa uchádzať o plné členstvo v EÚ „nemôže byť vysvetlené 
ako výsledok egoistickej nákladovo -ziskovej kalkulácie“ (Schimmelfennig, 
2001: 49). Prichádza s vysvetlením na základe „rétorickej akcie“ (rhetorical 
action). Po páde komunizmu sľúbili členské štáty vtedajších Európskych spo‑
ločenstiev štátom strednej a východnej Európy skoré členstvo na základe spo‑
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ločne zdieľaných liberálnych noriem a hodnôt. Tento záväzok následne vyu‑
žili tie členské krajiny, ktoré boli pozitívne naladené voči rozširovaniu (spolu 
s Európskou komisiou a Európskym parlamentom), aby dosiahli tento cieľ. 
Rétorická akcia podporovateľov rozšírenia v podobe odvolávania sa na sľub 
post -komunistickým európskym krajinám síce nezmenila postoj odmietavých 
krajín, avšak im „efektívne zabránila otvorene kritizovať rozšírenie ako cieľ 
a jeho postupnú implementáciu“ (Schimmelfennig, 2001:72). Krajiny, ktoré 
odmietali rozšírenie, ho nemohli otvorene kritizovať, lebo by porušili svoj 
predchádzajúci záväzok, na ktorý poukazovali podporovatelia rozšírenia z ra‑
dov vtedajších členov, ako aj inštitúcií EÚ. Takáto rétorická akcia však slúži 
len na dosiahnutie utilitárnych cieľov, keďže štáty podporujúce rozšírenie si 
z neho sľubovali zisky, a teda komunitné idey zdieľaných noriem a hodnôt 
používali inštrumentálne (Schimmelfennig, 2001).

Druhá skupina vyzdvihuje dôležitosť samotných ideí pri formovaní poli‑
tík a tvrdí, že tieto stoja za výberom konkrétnych možností, pričom ale neod‑
mieta vplyv materiálnych záujmov (Parsons, 2003; Walsh, 2000). Rovnako 
aj vysvetlenie rozšírenia EÚ na východ predstavené Lasasom (2008) zapadá 
medzi teórie, ktoré zvýrazňujú úlohu ideí ako hlavných faktorov v tomto 
procese. Rozhodnutie euro -atlantickej komunity (EÚ a NATO) rozšíriť sa 
na východ interpretuje ako historickú reštitúciu krajín postihnutých „čiernou 
trojicou“: (1) Mníchovskou dohodou; (2) paktom Molotov–Ribentrop a (3) 
jaltskou a postupimskou konferenciou. Táto trojica vytvorila pocit kolektív‑
nej viny členských krajín EÚ 15, ktorých reprezentanti sa ju snažia priznať 
a napraviť pomocou členstva v EÚ tých krajín, ktoré ňou boli postihnuté. Ko‑
lektívna vina tak určuje geograický záber rozšírenia a to, ktoré kandidátske 
krajiny majú výhodu v integrácii oproti iným. Hoci nie všetky krajiny nesú 
rovnaký podiel na vine, solidarita medzi členmi komunity vytvára pocit zod‑
povednosti u všetkých členov. Keď „západné“ krajiny uznali svoju historickú 
zodpovednosť a zaviazali sa ukončiť rozdelenie Európy, každá opozícia ta‑
kéhoto postoja sa stala nelegitímnou (Lasas, 2008).

Ďalšia skupina štúdií sa venuje ideám ako zdrojom vplyvu v rámci EÚ 
a ich schopnosti presadiť svoje preferencie na európskej úrovni. Na dôle‑
žitosť ideí pri vysvetľovaní vplyvu členských štátov v rámci EÚ upozor‑
nilo niekoľko autorov (Maes–Verdun, 2005; Marcussen et al., 1999; Wal‑
lace, 2005; Thorhallsson, 2006). Práce sa venujú najmä malým štátom a ich 
vplyvu, ktorý sa nedá vysvetliť len pomocou štrukturálnych faktorov, keďže 
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v tejto oblasti nemajú veľký vplyv (absolútne ekonomicky slabé štáty). Tak‑
tiež sa ich vplyv nedá úplne vysvetliť inštitucionálnymi faktormi, pretože ich 
administratívy sú zvyčajne malé a presadzovať svoj postoj v inštitúciách EÚ 
musia inými spôsobmi ako hlasovaním, keďže aj ich počet hlasov je nízky. 
Malé štáty sa snažia kompenzovať nedostatok moci, ktorý vyplýva z ich ma‑
lej veľkosti zapájaním rôznych „kontrastratégií“ (Panke, 2010). Fungovanie 
Európskej únie preukazuje, že aj malé štáty majú vplyv, ktorý je vysvetliteľný 
najmä pomocou ideových faktorov.

Tradičné faktory, ktoré nám slúžia na rozlíšenie malých a veľkých kra‑
jín, nemusia byť dostatočné pri skúmaní ich skutočného vplyvu na úrovni 
EÚ. Dobrým príkladom sú elity škandinávskych krajín, ktoré sa považujú za 
vplyvné, hoci v medzinárodnom meradle by tieto štáty mohli byť skôr po‑
važované za malé a nevýznamné. Baldur Thorhallsson (2006) z tohto dô‑
vodu pridáva k tradičným charakteristikám určujúcim veľkosť štátu (úze‑
mie, populácia, HDP, výdavky na zbrojenie) ďalšie dva faktory – vnímanú 
a preferenčnú veľkosť. Vnímanú veľkosť deinuje ako „pohľad domácich 
a medzinárodných aktérov na veľkosť štátu, najmä v porovnaní s ďalšími 
štátmi“, ktorý má „kľúčovú dôležitosť na určenie vnútornej a vonkajšej ak‑
tivity“ (Thorhallsson, 2006: 24). Preferenčnou veľkosťou sú „ambície a pri‑
ority domácej politickej elity, ako aj ich idey ohľadom medzinárodného sys‑
tému“ (2006: 25). Na to, aby sme mohli určiť skutočnú veľkosť štátu (teda 
v podstate jeho vplyv na medzinárodnej scéne), musíme umiestniť všetkých 
šesť charakteristík na kontinuum schopnosti akcie a zraniteľnosti. Až takto 
získame konečný obraz o ambíciách štátu v medzinárodnom prostredí.

Významnou štúdiou v tejto oblasti je práca Hellen Wallace (2005), ktorej 
teoretický prístup niekoľkí autori zahŕňajú do svojich analytických rámcov 
a aplikujú na empirické skúmanie vplyvu členských štátov v EÚ. Wallace 
rozlišuje medzi siedmimi zdrojmi vplyvu v rámci rozhodovacieho procesu 
EÚ: politická váha, politická prax, ekonomická váha, sociálna a ekonomická 
prax, presvedčivé idey (persuasive ideas), vynútené žiadosti (compelling de-

mands) a kredibilita a konzistencia (credibility and consistency). Pojmy po‑
litická váha a ekonomická váha používa Wallace v ich tradičných význa‑
moch. Politická prax znamená schopnosť členských štátov vytvárať koalície 
s podobne zmýšľajúcimi vládami a súlad medzi domácou politickou pra‑
xou a procedurálnymi normami EÚ. Sociálnou a ekonomickou praxou má 
Wallace na mysli schopnosť štátu vplývať na vývoj EÚ pomocou vlastného 
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príkladu, ktorý slúži ako návod na aktivity na komunitnej úrovni. Vytvoriť 
koncept z vlastného príkladu, ktorý možno ďalej aplikovať, znamená vplyv 
pomocou presvedčivých ideí. Situáciu, keď niektoré členské krajiny tvrdo 
stoja za svojimi požiadavkami, nazýva Wallace vynútené žiadosti. Posledným 
zdrojom vplyvu v rámci EÚ je podľa Wallace (2005) kredibilita a konzisten‑
cia. Štáty totiž získavajú v priebehu svojho členstva istú kredibilitu, najmä 
v prípade, ak je ich správanie konzistentné, a teda do istej miery predpove‑
dateľné (2005: 38–41). Presvedčivé idey a kredibilita a konzistencia sa dajú 
označiť za ideové a práve tieto boli preberané do ďalších rámcov vysvetľu‑
júcich vplyv štátov v EÚ.

Aplikujúc prístup Wallace (2005) na úlohu Belgicka a Holandska ako ma‑
lých členských krajín EÚ v procese vytvárania Hospodárskej a menovej únie 
(HMÚ), prichádzajú Maes a Verdun (2005) k záveru, že tieto krajiny ovplyv‑
ňovali proces využívaním piatich zdrojov vplyvu identiikovaných Wallace, 
pričom kvôli svojej veľkosti nemohli využiť politickú a ekonomickú váhu. 
V týchto dvoch oblastiach majú malé štáty všeobecne nevýhodu oproti veľ‑
kým členom, ale môžu ju kompenzovať práve aktivitou v ostatných oblas‑
tiach, kde nie sú rozhodujúce materiálne faktory. Krajiny ponúkli príklad 
v oblasti politickej praxe a sociálnej a ekonomickej praxe svojou skúsenos‑
ťou zo spolupráce v rámci Beneluxu. Hoci sa ich presvedčivé idey líšili, po‑
núkli možné alternatívy, pričom napr. belgická politická prax zabezpečovala 
vytváranie kompromisu počas procesu tvorby HMÚ. Napriek tomu, že práca 
nespochybňuje zásadnú úlohu Francúzska a Nemecka pri kreovaní HMÚ, 
upozorňuje na nezanedbateľný význam malých krajín v tomto procese. Au‑
tori argumentujú, že vklad skúmaných malých štátov bol viditeľný predovšet‑
kým v obdobiach, keď vytváranie HMÚ strácalo na intenzite. Boli to práve 
malé krajiny, Belgicko a Holandsko, ktoré zabránili svojou aktivitou zániku 
tohto projektu a posúvali ho vpred (Maes–Verdun, 2005).

Tallberg (2008) vysvetľuje váhu jednotlivých členských štátov na za‑
sadnutiach Európskej rady ako súhrn troch typov vplyvov. Rozlišuje me‑
dzi štrukturálnym vplyvom (veľkosť, počet obyvateľov, vojenská kapacita), 
ktorý sa prejavuje nepriamo ako možnosť alokovať prostriedky na zabezpe‑
čenie navrhovaného riešenia, inštitucionálnym zdrojom vplyvu (možnosť po‑
užitia práva veta a predsedníctvo) a vplyvom pochádzajúcim z osobnostných 
vlastností reprezentantov (autorita osobnosti a expertíza). Vplyv vzniká kom‑
bináciou týchto čiastkových vplyvov, ktoré sami o sebe neponúkajú celý ob‑
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raz rozloženia sily v Európskej rade. Svoje tvrdenia podopiera Tallberg sé‑
riou jedinečných rozhovorov s najvyššími predstaviteľmi členských štátov 
a inštitúcií EÚ, ktorí sú zastúpení na rokovaniach Európskej rady. Napriek 
tomu, že rozhovory boli uskutočnené prevažne v období rokov 2005 až 2006, 
ani jeden nebol uskutočnený s predstaviteľom nových členských štátov, hoci 
sa autor snažil zachytiť všetky ostatné rozdiely medzi členskými krajinami 
(napr. malé -veľké, severné -južné) a na niekoľkých miestach sa venuje aj ak‑
tivite NČŠ v EÚ.

Syntetický prístup vysvetľujúci vplyv členských krajín, ktorý kombi‑
nuje prvky liberálneho medzivládneho prístupu Moravcsika (1993) a rám‑
cov predstavených Wallace (2005) a Tallbergom (2008), zvolili Copsey a Po‑
morska (2010). Vytvorili súbor dvoch ixných a šiestich lexibilných faktorov, 
pomocou ktorých skúmajú vplyv Poľska na podobu východnej politiky EÚ. 
Fixnými faktormi, ktoré nie sú ľahko meniteľné členskými štátmi, sú po‑
pulácia a ekonomický výkon. Flexibilné (premenlivé) faktory sú intenzita 
preferencie členského štátu, schopnosť budovať koalície, administratívna 
kapacita, schopnosť presvedčiť ostatných členov o komunitnom rozmere 
navrhovaného riešenia (persuasive advocacy), postoj ostatných štátov k po‑
litike a miera domácej politickej podpory. Na základe empirickej analýzy 
prichádzajú k záveru, že počas prvých rokov členstva Poľsko napriek svo‑
jej snahe stať sa vplyvným hráčom v EÚ nemalo na dosiahnutie tohto cieľa 
dostatočné kapacity.

Štrukturálne a inštitucionálne faktory založené na objektívnom zhodno‑
tení inštitucionálnej situácie a racionálnej kalkulácii ziskov a strát sa preja‑
vili ako nedostatočné pri snahe komplexne vysvetliť formovanie preferencií 
členských štátov EÚ. Individuálne nedokážu tieto explanácie ozrejmiť pre‑
ferencie vo všetkých oblastiach a členských štátoch. Rovnako nedokážu vy‑
svetliť, prečo štáty, ktoré majú rovnaké štrukturálne a inštitucionálne charak‑
teristiky (ekonomické ukazovatele, veľkosť a z nej vyplývajúci počet hlasov 
v Rade EÚ a podobne), nemajú vždy rovnaké preferencie a naopak, prečo 
sa členské krajiny, ktoré presadzujú rovnaké preferencie, v niektorých prí‑
padoch v týchto materiálnych charakteristikách líšia. Návod, ako objasniť 
tieto rozdiely, nám ponúka tretia skupina faktorov, a to faktory ideové. Tieto 
sa venujú úlohe, ktorú zohrávajú rôzne idey pri formovaní preferencií pre‑
sadzovaných na úrovni EÚ. Niektoré z nich zdôrazňujú úlohu subjektívneho 
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vnímania štrukturálnych a inštitucionálnych charakteristík zo strany národ‑
ných rozhodovateľov ako kľúča k porozumeniu tvorby preferencií (Haugh‑
ton, 2009; Miklin, 2009; Nguyen, 2008). Táto práca nadväzuje práve na ta‑
kéto štúdie s ambíciou prispieť k porozumeniu spôsobu, ako nemateriálne 
faktory (konkrétne vnímanie charakteristík štátu rozhodovateľmi) vplývajú 
na formovanie preferencií členských štátov presadzovaných na úrovni EÚ. 
V nasledujúcej časti predstavím mechanizmus, ktorým sa transformujú sub‑
jektívne pohľady rozhodovateľov o povahe, ale predovšetkým obmedzeniach 
a schopnostiach vlastného štátu do preferencií presadzovaných v rámci Eu‑
rópskej únie.

2.2 PErcEPcia akO zdrOj PrEFErEncií

Cieľom tejto časti je predstaviť teoretický rámec, ktorý v práci používam 
na analýzu formovania preferencií nových členských štátov Európskej únie. 
Argumentujem, že pri tvorbe preferencií sú popri materiálnych („objektív‑
nych“) dôležité aj nemateriálne (subjektívne) faktory. Vychádzajúc z teórie 
rolí vytváram explanačný rámec založený na subjektívnom vnímaní vlast‑
ností štátu rozhodovateľmi (percepcii). Vnímanie je subjektívna kategória, 
ktorá vychádza z „objektívnych“ vlastností štátu. Tvrdím, že pri formovaní 
preferencií je dôležité nielen to, aké tieto vlastnosti v skutočnosti sú, ale aj 
to, aké sa zdajú byť, teda ako sú vnímané rozhodovateľmi, ktorí sú zodpo‑
vední za formovanie preferencií presadzovaných na úrovni EÚ. Vplyv „ob‑
jektívnych“ charakteristík štátu teda v tomto nie je priamy, ale je iltrovaný 
ich vnímaním zo strany rozhodovateľov.

V práci využívam konceptuálny rámec vytvorený teóriou rolí na skúmanie 
vplyvu percepcie pri formovaní preferencií členských štátov EÚ. Roly (po‑
užívam ich v práci vo význame koncepcie národnej roly, hlavného konceptu 
teórie rolí), ktoré rozhodovatelia priraďujú vlastnému štátu, sú výsledkom ich 
vnímania jeho schopností, možností a obmedzení. Inak povedané, sú to zdie‑
ľané predstavy o vhodnej úlohe a mieste štátu v medzinárodnom systéme. 
Podľa teórie rolí prijímajú rozhodovatelia také výstupy a politiky, ktoré sú 
v súlade s rolami pripisovanými vlastnému štátu. Tento prístup bol pôvodne 
vytvorený v oblasti zahraničnopolitickej analýzy, ale v práci ho aplikujem na 
štúdium preferencií nových členských štátov EÚ. Nevylučuje vplyv materi‑
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álnych faktorov, ale ich význam podmieňuje ich vnímaním zo strany rozho‑
dovateľov. Predpokladám, že pri formovaní preferencií hrá dôležitú úlohu to, 
ako rozhodovatelia vnímajú vlastný štát a jeho miesto v Európskej únií, teda 
aké roly pripisujú vlastným krajinám. Z tohto následne vyplýva ich aktivita 
na európskej úrovni a podoba preferencií, ktoré presadzujú.

Predložená práca nemá snahu testovať explanačný potenciál rôznych vy‑
svetlení pri formovaní preferencií, ale ozrejmiť úlohu vnímania ako jed‑
ného z ideových faktorov v tomto procese. Existujúca literatúra, ktorá sa sú‑
stredí práve na testovanie hypotéz, síce zvýrazňuje úlohu ideových faktorov 
(napr. Aspinwall, 2007, alebo Copsey–Haughton, 2009), ale testovanie nie‑
koľkých vysvetlení znamená obmedzenie analýzy konkrétnych faktorov na 
veľmi malý priestor. Preto sa chcem venovať výlučne úlohe vnímania vlast‑
ností štátu rozhodovateľmi na formovanie preferencií. Touto prácou by som 
rád prispel k rozvoju ideových faktorov predstavením mechanizmu, ako vní‑
manie vlastného štátu, jeho slabých a silných stránok rozhodovateľmi vplýva 
na podobu preferencií, ktoré daný štát presadzuje na úrovni EÚ. V tejto časti 
najskôr predstavujem teóriu rolí v podobe, v akej bola rozvinutá v rámci za‑
hraničnopolitickej analýzy, adaptujem ju na analýzu formovania preferencií 
nových členských štátov EÚ a nakoniec vyvodzujem teoretické predpoklady 
vyplývajúce z daného prístupu.

Teória rolí
V tejto časti predstavím teóriu rolí ako vhodný konceptuálny rámec na ana‑
lýzu vplyvu vnímania na podobu preferencií členských krajín EÚ. Podľa 
tohto prístupu zahraničnopolitickej analýzy rozhodovatelia vyberajú také po‑
litiky, ktoré relektujú ich pohľad na svoj vlastný štát a jeho miesto v me‑
dzinárodnom prostredí. Štátu priraďujú rôzne roly na základe vnímania 
jeho schopností a obmedzení. Roly sú predstavy rozhodovateľov o mieste 
svojho vlastného štátu v medzinárodnom systéme, o jeho úlohe a cieľoch 
v rámci tohto systému. Rozhodovatelia sa identiikujú s konkrétnou rolou 
a podľa nej prispôsobia svoje správanie a politiky, ktoré presadzujú (Barnett,  
1993). 

V tejto práci argumentujem, že roly, ktoré sú pripisované štátu, ovplyvňujú 
formovanie preferencií, pretože iltrujú vnímanie materiálnych, teda „objek‑
tívnych“ (štrukturálnych a inštitucionálnych) charakteristík štátu rozhodo‑
vateľmi.
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Teória rolí bola vytvorená ako prístup zahraničnopolitickej analýzy v prie‑
kopníckom článku K. J. Holstiho Koncepcia národnej roly a štúdium zahra-

ničnej politiky publikovanom v roku 1970. Autor týmto článkom reagoval na 
vtedajšiu situáciu studenej vojny, keď sa síce používal pojem rola, ale tento 
bol chápaný vágne a aplikoval sa výhradne na analýzu fenoménov spájaných 
s bipolárnym chápaním sveta. Podľa Holstiho však takýto úzky model skú‑
mania, zameraný prevažne na dvoch hlavných hráčov studenej vojny, igno‑
ruje množstvo rolí, ktoré hrajú menšie štáty v rámci systému, ako aj regiónov. 
Vytvoril preto koncept národnej roly (national role conception) využiteľný 
pri zahraničnopolitickej analýze krajín bez ohľadu na ich postavenie v hie‑
rarchickom medzinárodnom systéme. Nadväzoval ním na koncept rolí pou‑
žívaný v sociológii a sociálnej psychológii, kde termín rola charakterizoval 
typické znaky správania sa aktéra v danej pozícií (Aggestam, 1999). Holstiho 
pohľad na zdroje rolí bol však odlišný od vtedajšieho náhľadu teórií medzi‑
národných vzťahov. Podľa realistov, ktorí počas studenej vojny predstavovali 
hlavný prúd analýzy medzinárodných vzťahov, sú zdroje rolí predovšetkým 
systémové a založené na materiálnych faktoroch, pričom Holsti sa zameral 
na subjektívnu dimenziu zahraničnej politiky. „Originalita Holstiho štúdie 
spočívala v tom, že roly neboli abstrahované z abstraktnej teoretickej disku‑
sie, ale boli získané induktívnou analýzou na základe toho, ako ich rozhodo‑
vatelia sami vnímali a deinovali“ (Aggestam, 2006: 13).

Koncept národnej roly deinuje Holsti ako „všeobecné druhy rozhodnutí, 
záväzkov a činov, ktoré politici vnímajú ako vhodné pre vlastný štát ako aj 
funkcie, ak vôbec nejaké, ktoré má ich štát dlhodobo vykonávať v medzi‑
národnom, alebo v regionálnom systéme“. Inými slovami, „je to ich ‚obraz‘ 
vhodnej orientácie alebo funkcie ich štátu voči alebo v rámci externého pros‑
tredia“ (Holsti, 1970: 245–246). Holsti sa snažil zachytiť to, ako národ vníma 
sám seba a svoje miesto v medzinárodnom systéme, a operacionalizoval to 
pomocou vnímania národnej roly elitou, ktorej úloha pri vytváraní zahra‑
ničnej politiky je v rámci štátu najvýraznejšia (Hudson, 2005). Vytvorením 
explicitného pomenovania „koncepcia národnej roly“ odlíšiteľného od im‑
plicitne používaného pojmu „rola“ chcel Holsti vytvoriť jasný analytický ná‑
stroj na skúmanie vnímania úloh a miesta vlastného štátu v medzinárodnom 
prostredí domácimi elitami. Študoval roly všetkých štátov sveta, ku ktorým 
získal vhodný empirický materiál na obsahovú analýzu. Skúmaním prejavov 
a oiciálnych dokumentov najvyšších predstaviteľov 71 krajín sveta vytvoril 
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17 rolí (plus ďalšie, s nepravidelným a nízkym výskytom), ktoré títo pripisujú 
svojím krajinám. Holsti odmietol dovtedy zaužívanú predstavu, že štát môže 
mať len jednu rolu (Thies, 2009). Z jeho štúdie vyplýva, že rozhodovatelia 
môžu priraďovať štátu niekoľko rolí, pretože ten funguje v niekoľkých systé‑
moch (globálnom, regionálnom) a v rôznych situáciách môže mať rôzne roly. 
Na základe skúmania typov rolí a ich vplyvu na aktivitu štátu v medzinárod‑
nom systéme prichádza k záveru, že tie vlády, ktoré vnímajú mnohé aktívne 
roly, zvyknú byť omnoho aktívnejšie zapojené do medzinárodného systému, 
ako tie, ktoré majú menej pasívnych rolí (Holsti, 1970: 288).

Koncepcia národnej roly, ako prístup zahraničnopolitickej analýzy, bola 
následne aplikovaná na štúdium rôznych otázok spojených so skúmaním za‑
hraničnej politiky, ale aj iných oblastí. Po publikovaní priekopníckeho Hol‑
stiho (1970) článku sa pozornosť k teórii upriamila knihou editovanou Wal‑
kerom (1987) a následne každých desať rokov výraznejšou publikáciou. 
V roku 1997 to bol zväzok editovaný Le Prestlem (1997a) a počas ďalších 
dvoch dekád nasledovali so svojím zborníkom Elgström a Smith (2006a) 
a Harnisch, Frank a Maull (2011). V obdobiach medzi vydaním týchto prác 
sa teórií venovala len malá pozornosť a v súčasnosti je napriek svojmu po‑
tenciálu na ústupe (Thies, 2009), kritický pohľad navyše tvrdí, že potenciál 
tejto teórie nebol doteraz naplno využitý (Beneš, 2010b). Dokonca ani ter‑
mín rola sa počas niekoľkých desaťročí používania v odbornej literatúre ne‑
ustálil a autori ďalej upozorňujú na potrebu jeho jasnej konceptualizácie (Le 
Prestle, 1997b). V niektorých prípadoch je pojem rola ešte stále chápaný v ši‑
rokom zmysle a samotné slovo „rola“ je dostatočným dôvodom na zahrnu‑
tie štúdie medzi práce využívajúce teóriu rolí (viď napr. Thies, 2009, ktorý 
do svojho prehľadu zahŕňa štúdiu Jarleho Trondala /2001/), hoci on pracuje 
s organizačnou teóriou).

Pretože Holsti nevytvoril teóriu, teda vysvetľujúci model so súborom 
predpokladov, ale analytický a konceptuálny rámec na štúdium zahraničnej 
politiky, bolo ho možné upravovať, aby vyhovoval potrebám konkrétnych 
štúdií. Tak vzniklo veľké množstvo prístupov k analýze pomocou teórie rolí, 
od racionalistických až po sociologické (Elgström–Smith, 2006b). Na jednej 
strane toto síce spôsobuje nekonzistentnosť a možnosť rôznych, až protichod‑
ných interpretácií prístupu, na druhej stane však vysoká lexibilita prístupu 
dovoľuje využívať osvedčené nástroje a postupy z ďalších prístupov a teórií 
(Sekhri, 2009). Teória rolí teda predstavuje „kocky skladačky“, ktoré umož‑
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nia analyzovať zahraničnú politiku (Aggestam, 2006). Napriek rôznym prí‑
stupom existuje pomerne jasná zhoda pri základnej deinícii koncepcie národ‑
nej roly, ktorá je chápaná ako „domáce zdieľané predstavy o vhodnej úlohe 
a zmysle vlastného štátu ako sociálnej kolektivite v medzinárodnej aréne“ 
(Krotz, 2002: 6), pričom rola vysvetľuje „kto robí čo, kedy a ako“ (Le Pre‑
stle, 1997b: 4).

Roly predstavujú kategórie správania sa, ktoré rozhodovateľom pomáhajú 
zorientovať sa v komplexnom svete vďaka tomu, že ponúkajú jeho zjedno‑
dušené vnímanie vytvorením modelov správania sa. Títo následne prijímajú 
rozhodnutia, ktoré sú v súlade s týmito modelmi. Rozhodovateľ sa identii‑
kuje s konkrétnou rolou a na základe jej predpokladov prispôsobuje vlastné 
správanie (Barnett, 1993). Roly teda môžeme chápať ako mapy, „ktoré pod‑
porujú navigáciu zahraničnopolitických rozhodovateľov cez komplexnú po‑
litickú skutočnosť“ (Aggestam, 2004: 82). V zložitom systéme, v ktorom si 
nie sú ľudia istí, využívajú spôsoby, ako uľahčiť hodnotenie a výber (Snyder, 
1991). A pretože v medzinárodnom systéme nemajú aktéri komplexné infor‑
mácie, využívajú roly, ktoré slúžia ako vodidlo. Na negatívne následky zlého 
pochopenia (misperception) situácie v medzinárodných vzťahoch následkom 
obmedzenej komunikácie a nedostatočných informácií upozornil už Jervis 
(1976). Vo svete hobsovskej anarchie môže konlikt vzniknúť veľmi rýchlo, 
keďže „podľa štátnikov nepriateľstvo indikuje, že tí druhí sa ich snažia do‑
stať a veria, že najlepšia, ak nie jediná cesta ako tomuto čeliť sú negatívne 
sankcie“ (ibid.: 89). Nepriateľstvo a nedostatok informácií tak môže ľahko 
viesť k nepochopeniu ďalších aktérov v medzinárodnom prostredí. Zmena 
v tomto vnímaní ostatných aktérov, pochopenie, že už nepredstavujú, alebo 
dokonca ani nikdy nepredstavovali hrozbu, vyžaduje však zmenu aj ďalších 
postojov. Podľa teórie rolí sa rozhodovatelia správajú podľa toho, ako vní‑
majú miesto svojej krajiny v medzinárodnom systéme. Na základe koncepcie 
národnej roly deinujú jej miesto v stratiikovanom medzinárodnom systéme, 
pričom toto umiestnenie má následne vplyv na politiky, ktoré štát presadzuje 
(Grossman, 2005). Roly sú dôležité pri tvorbe zahraničnopolitických prefe‑
rencií krajín, pretože „artikulácia národnej roly poukazuje na preferencie, 
operacionalizuje obrazy sveta, spúšťa očakávania a ovplyvňuje deiníciu si‑
tuácie a možností“ (Le Prestle, 1997b: 5). Preto sa následne politiky, ktoré 
sú odvodené od koncepcie národnej roly, zdajú byť normálne, správne a in‑
tuitívne prijateľné v rámci danej krajiny (Krotz, 2002: 9).
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Štátu môžu rozhodovatelia súčasne pripisovať niekoľko rôznych rolí. 
Tieto nemusia, ale môžu byť vo vzájomnom protiklade a môžu sledovať napl‑
nenie toho istého cieľa. Roly sa môžu líšiť v závislosti od toho, či ovplyvňujú 
politiky a preferencie na regionálnej úrovni alebo v medzinárodnom systéme. 
Tiež môžu vznikať rôzne roly podľa politiky, ktorej sa týkajú, ale aj spôsobu, 
akým sú prezentované. Ďalší rozdiel môže byť v ich celkovej dôležitosti 
(centralite) a inštitucionálnom kontexte (Aggestam, 2004). Koncepcie národ‑
nej roly ovplyvňujú politiky a preferencie tromi spôsobmi (Krotz, 2002). Po 
prvé, majú preskriptívny efekt, keďže motivujú ciele a aktivitu aktérov v kon‑
krétnych oblastiach. Takýmto spôsobom zužujú množinu možností, pre ktoré 
sa rozhodovatelia môžu rozhodnúť. Po druhé, obmedzujú rozsah možných 
alternatív, pretože vylučujú niektoré možnosti, ktoré sú intuitívne nevhodné 
a neakceptovateľné. Limitovanie možností patrí k jedným z hlavných spôso‑
bov, ako roly ovplyvňujú rozhodovanie, pretože takýmto obmedzením alter‑
natív ovplyvňujú typy správania, ktoré sú považované za vhodné (Grossman, 
2005). Roly takto vymedzujú celkový manévrovací priestor rozhodovateľov. 
Určujú im limity, v ktorých sa musia nachádzať politiky a preferencie, ktoré 
prijímajú. Po tretie, ovplyvňujú taktiež procedurálnu stránku vytvárania po‑
zícií a politík (Krotz, 2002).

Zdroje koncepcie národnej roly hľadá Holsti (1970) v socializačnom pro‑
cese národa, vplyve histórie, kultúry a charakteristikách spoločnosti. Avšak 
nie všetci autori sa zhodujú na takomto sociologickom pohľade na zdroje rolí, 
podľa niektorých sa nachádzajú v materiálnych faktoroch (Walker, 1987). 
Jedna z hlavných výhod teórie rolí spočíva práve v tom, že na rozdiel od 
iných prístupov do svojho teoretického rámca zahŕňa aj kultúru ako zdroj 
roly (Chafetz, 1997). Teória rolí ukazuje, ako sú kultúrne normy artikulované 
v podobe verbálnych vyjadrení o očakávanom zahraničnopolitickom sprá‑
vaní a aktivite (Aggestam, 2004). Podľa Hudsonovej a Voreho je „koncepcia 
národnej roly jedným z mála konceptuálnych nástrojov, ktoré máme na štú‑
dium toho, ako spoločnosť a kultúra slúžia ako kontext pre zahraničnú po‑
litiku. Dovoľuje nám premostiť konceptuálnu medzeru medzi všeobecnými 
predstavami obyvateľstva a predstavami zahraničnopolitických rozhodova‑
teľov“ (Hudson–Vore, 1995: 226).

Hoci teória rolí zdôrazňuje ideové štruktúry zahraničnej politiky, nezna‑
mená to, že by považovala materiálne štruktúry za nepodstatné. Tieto majú 
svoje jasné miesto v rámci prístupu, pretože vytvárajú rámec, v ktorom je za‑
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hraničná politika formulovaná. Dôležitosť materiálnej reality „kľúčovo súvisí 
s tým, ako sú materiálne faktory vnímané a mediované samotnými aktérmi“ 
(Aggestam, 2006: 22). Teda to, aké roly priraďujú rozhodovatelia svojmu 
vlastnému štátu, nezáleží len na objektívne daných materiálnych podmien‑
kach, ale najmä na tom, ako sú tieto elitami subjektívne vnímané. Teória rolí 
nám môže pomôcť vysvetliť aktivitu malých štátov, ktorá je pomocou ma‑
teriálnych faktorov len ťažko postihnuteľná. Aj tu však existujú isté limity, 
malé štáty so slabými ekonomikami nebudú mať snahu stať sa globálnymi 
alebo regionálnymi hegemónmi, a naopak, veľké štáty nebudú chcieť zaujať 
podriadenú funkciu v medzinárodnom systéme (Chafetz et al., 1996).

Teória rolí nám okrem konceptu národnej roly ponúka aj ďalšie analy‑
tické koncepty – predpisy rolí (role prescription), výkon rolí (role perfor-
mance) a súbor rolí (role set). Hoci Holsti (1970) sa vo svojej štúdii venuje 
aj vplyvu externých faktorov na koncepcie národnej roly, ktoré nazýva pred‑
pisy rolí, tieto zo svojej empirickej analýzy vynecháva. Predpisy rolí dei‑
nuje ako „normy a očakávania, ktoré kultúry, spoločnosti, inštitúcie alebo 
skupiny priraďujú jednotlivým pozíciám“ (Holsti, 1970: 239), a teda ide 
o domáce faktory. Autori využívajúci teóriu rolí však majú na koncept pred‑
pisov rolí rôzne pohľady. Niektorí hovoria o očakávaniach rolí (role expec-

tations) (Tewes, 1998), resp. medzinárodných očakávaniach rolí (interna-

tional role expectations) (Aggestam, 2006), ktoré vytvárajú očakávania rolí 
zo strany ďalších aktérov na medzinárodnej úrovni. Ďalší autori zahrňujú 
vplyv ostatných štátov medzi elementy, ktoré vytvárajú koncepciu národnej 
roly (Chafetz et al., 1996; Barnett, 1993). Le Prestle (1997b) považuje sa‑
motné predpisy rolí za očakávania predpísané medzinárodnými aktérmi, pri‑
čom rozlišuje medzi identitou ako interným a statusom ako externým deter‑
minantom národnej roly.

Väčšinou sú však predpisy roly chápané v pôvodnej Holstiho deinícii a te‑
oretici sa snažia vysvetliť ako domáce roly ovplyvňujú politiky krajín, pričom 
úloha ďalších aktérov v medzinárodnom systéme pri určovaní národných rolí 
je limitovaná (Krotz, 2002; Grossman, 2005). Podľa niektorých práve súhra 
medzi týmito očakávaniami rolí (v pôvodnom zmysle vplyvu domácich fak‑
torov) a aktérovou vlastnou koncepciou roly vytvárajú hlavnú analytickú vý‑
hodu teórie rolí (Elgström–Smith, 2006b). „Roly sú súhrnné fenomény,“ tvrdí 
Chafetz (1997: 664), „ktoré sú vytvorené kombináciou aktérovho subjektív‑
neho pohľadu, aké má byť jeho správanie (koncepcia roly), spoločenských 
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požiadaviek (očakávania rolí) a jedinečného kontextu, v ktorom je rola vy‑
konávaná.“ V práci sa však sústredím na domáce zdroje národných rolí, ne‑
zaoberám sa očakávaniami zo strany ďalších aktérov (štátov) v medzinárod‑
nom systéme. Vnímanie jedného aktéra iným dokáže lepšie vysvetliť ďalší 
prístup zahraničnopolitickej analýzy, teória obrazov (image theory), ktorá 
je zameraná práve na skúmanie pohľadu reprezentantov krajiny na iné štáty 
v medzinárodnom systéme (Boulding, 1959; Silverstein, 1989; Herrmann–
Fisherkeller, 2004; Alexander–Brewer–Livingston, 2005). Zatiaľ čo teória 
rolí sa zameriava na pohľad v rámci krajiny (ako rozhodovatelia vnímajú 
schopnosti svojho štátu a jeho miesto v nadnárodnom systéme), teória obra‑
zov sa primárne venuje vnímaniu iných krajín rozhodovateľmi daného štátu.

Ďalším z konceptov využívaným v analýze pomocou teórie rolí je výkon 
rolí, ktorý je „skutočným zahraničnopolitickým správaním v zmysle charak‑
teristických vzorcov rozhodnutí, činov a krokov podniknutých v špeciickom 
kontexte“ (Aggestam, 2006: 20). Aktéri prijímajúci rozhodnutia na medzi‑
národnej úrovni na základe konceptu národnej roly sú teda v procese vý‑
konu rolí. Rola je týmito rozhodnutiami naplňovaná (Beneš, 2010b). Kom‑
bináciou očakávaní rolí, koncepcií rolí a výkonu rolí vytvára Tewes (1998) 
koncept zahraničnopolitickej kultúry. Ten zahŕňa vnímanie vlastného miesta 
v medzinárodnom systéme, aj pohľad ostatných aktérov a reálne fungovanie 
v tomto systéme. Posledným vytvoreným termínom je súbor rolí, ktorý sa dá 
charakterizovať ako všeobecná rola, ktorá zahŕňa množstvo špeciických rolí 
(Aggestam, 2006: 21). Súbor rolí môže vzniknúť z podobných rolí, ktoré sú 
prezentované na rôznych úrovniach a majú rôznu centralitu. Takýto súbor ná‑
sledne môže lepšie charakterizovať všeobecné smerovanie štátu a jeho poli‑
tík ako jednotlivé čiastkové roly.

Národné roly sú pomerne stabilné, čo je ich hlavná analytická výhoda. 
Pretože sú do istej miery nemenné, vytvárajú trvácne predstavy o úlohe štátu 
v medzinárodnom prostredí a rozhodovatelia môžu na ich základe prijímať 
rozhodnutia (Aggestam, 2004). Koncepcia národnej roly sa dá využiť na vy‑
svetlenie stálosti (Hudson, 2005), ale rovnako aj na zmenu správania sa štátu 
(napr. Catalinac, 2007; Grosmann, 2005). Národné roly však nie sú úplne ri‑
gidné a vyvíjajú sa v čase, pričom môže dochádzať k ich zmenám, k vzniku 
nových a zániku existujúcich rolí. Roly sú pomerne široké kategórie, ktorých 
lexibilita spočíva najmä v možnosti rôznej interpretácie. Taktiež aj ich cen‑
tralita závisí od konkrétneho kontextu, v ktorom sa nachádzajú (Aggestam, 
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2004). Barnett (1993: 275) rozlišuje medzi pozičnými rolami, ktoré sú spo‑
jené s formálnymi inštitúciami a obsahujú jasné návody ako sa v konkrétnej 
situácii zachovať, zatiaľ čo preferenčné roly sú viac prepojené s neformál‑
nymi inštitúciami, menej ovplyvňujú správanie aktérov a umožňujú väčšiu 
lexibilitu pri interpretácii. K zmene rolí dochádza najmä v prípadoch, ak sú 
roly v protiklade s inými rolami alebo nie je jasné, čo pre konkrétnu situáciu 
dané roly znamenajú (Krotz, 2002). Taktiež môžu mať na zmenu rolí vplyv 
nové informácie, ktoré aktéri získajú. Tieto sú síce interpretované a prijí‑
mané z pohľadu súčasných rolí, avšak tieto môžu na základe nových infor‑
mácií postupne stratiť svoju centralitu a následne byť zmenené (Aggestam, 
2004). K zániku rolí zvyčajne nedochádza náhle, ale jednotlivé roly sa naj‑
skôr dostanú na okraj záujmu (poklesne ich centralita), znižuje sa ich váha 
pri tvorbe zahraničnej politiky a zaniknú až ako vyvrcholenie tohto procesu. 
K rýchlym zmenám v rolách prichádza zvyčajne v revolučných podmienkach 
alebo v prípade vytvárania nových štátov, ako tomu bolo po rozpade Soviet‑
skeho zväzu (Chafetz et al., 1996). V tejto knihe využívam roly v ich static‑
kej podobe, vzhľadom na krátky časový úsek, ktorému sa práca venuje, ne‑
skúmam ich zmenu.

Teória rolí bola aplikovaná na mnohé otázky zahraničnej politiky, vrá‑
tane analýzy zahraničnej politiky postsovietskeho Ruska (Chafetz, 1997), 
zmeny zahraničnej politiky Ruskej federácie v polovici 90. rokov (Grossman, 
2005), otázky nešírenia nukleárnych zbraní (Chafetz et al., 1996) alebo ana‑
lýzy japonskej bezpečnostnej politiky vo vzťahu k podpore americkej operá‑
cie v Golfskom zálive a negatívnemu postoju voči zásahu v Iraku (Catalinac, 
2007). Teória rolí je tiež vhodným analytickým rámcom na štúdium konca 
studenej vojny, pretože zmena zahraničnej politiky závisí od redeinície rolí, 
pričom tieto musia zodpovedať zvolenej politike (Le Prestle, 1997b). Sledo‑
vaním zmeny rolí sa teda dá následne určiť zmena politiky. Keďže teória rolí 
dokáže byť použitá nielen na analýzu úlohy veľkých a vplyvných štátov, ale 
v podstate na štúdium akéhokoľvek štátu, je vhodným prístupom pre ana‑
lýzu zahraničnej politiky inak často vynechávaných štátov tretieho sveta (Se‑
khri, 2009), resp. arabských krajín (Barnett, 1993). Teória rolí sa využíva aj 
na analýzu smerovania zahraničnej politiky európskych krajín (Krotz, 2002; 
Aggeestam, 2004), ale aj EÚ ako takej (Elgström–Smith 2006a). Sedelmeir 
(2006) prichádza k záveru, že EÚ si vybudovala medzinárodnú rolu presa‑
dzovateľa ľudských práv a demokracie práve počas východného rozšírenia 
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v roku 2004 a 2007. Takáto rola legitimizovala zahraničnopolitické kroky 
ospravedlniteľné odvolaním sa na podporu demokracie a ľudských práv, a to 
aj v prípade protichodných materiálnych záujmov. Beneš (2010a) pomocou 
teórie rolí skúma tzv. dopytovú stránku európskej integrácie. Analyzuje, ako 
ruské a turecké elity vnímajú tému členstva v EÚ. Zatiaľ čo Turecko so svo‑
jou dlhodobou snahou po modernizácii vidí členstvo v EÚ ako možnosť do‑
končiť modernizačný proces, ruskí predstavitelia vnímajú svoju krajinu ako 
nositeľa vyšších hodnôt (jedinečných civilizačných a kultúrnych tradícií), 
a preto nevidia dôvod, prečo by Rusko malo vstúpiť do EÚ, ktorú vnímajú 
prevažne negatívne.

Frank (2008) používa teóriu rolí na analýzu postoja Poľska a Nemecka 
k Európskej bezpečnostnej a obrannej politike (EBOP). Pôvodná poľská rola 
„inštinktívneho atlanticistu“, ktorá preferovala úzke spojenectvo s USA na 
úkor európskej bezpečnostnej architektúry, sa pre nenaplnené očakávania zo 
strany Poľska o vstup do skupiny hlavných spojencov USA zmenila na „re‑
alistického atlanticistu“. Naopak Nemecko preferuje spoluprácu v rámci Eu‑
rópy, hoci navonok deklaruje dôležitosť prepojenia medzi NATO a EBOP. 
Svoju rolu ako občianskej mocnosti (civilian power) sa snaží Nemecko pre‑
niesť aj do európskej bezpečnostnej politiky (Frank, 2008). Podobne sa Ag‑
gestam (1999, 2004) zaoberá otázkou rolí, ktoré hrajú Francúzsko, Nemecko 
a Veľká Británia v Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike. Vo všet‑
kých troch prípadoch jasne prevažujú roly lídra a partnera pred rolou nezávis‑
lého. Vo francúzskom prípade však zostali po skončení studenej vojny zvy‑
šky tejto roly v podobe snahy o vyváženie vnímanej americkej hegemónie 
(Aggestam, 2004). Tewes (1998) študoval roly Nemecka v období 90. rokov, 
kedy prichádzalo k stretu dvoch rolí, pôvodnej roly Nemecka ako prehlbo‑
vateľa integrácie a novej roly podporovateľa rozširovania EÚ. Na vyriešenie 
tohto stretu boli využité tri prístupy. Prvým bolo odmietnutie konliktu rolí, 
ktorý bol nasledovaný snahou oddeliť tieto roly od seba. Posledný prístup 
mal za cieľ spojiť tieto roly do jednej. Ani jeden z týchto prístupov k rieše‑
nie stretu rolí však nevyústil do úplnej zmeny roly Nemecka v EÚ a rola pre‑
hlbovateľa integrácie nakoniec prevážila (Tewes, 1998).

Národné roly a formovanie preferencií
V tejto práci ukazujem, ako je formovanie preferencií nových členov Európ‑
skej únie ovplyvnené vnímaním charakteristík štátu zo strany domácich roz‑
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hodovateľov. Za týmto účelom aplikujem teóriu rolí, ktorá umožňuje ucho‑
piť toto vnímanie vlastností štátu pomocou identiikácie rolí, ktoré pripisujú 
rozhodovatelia svojim štátom. Roly reprezentujú vnímanie rozhodovateľov 
o povahe štátu, jeho schopnostiach a obmedzeniach. Na základe takéhoto 
vnímania tvoria preferencie, ktoré sú následne prezentované a presadzované 
na úrovni EÚ. Argumentujem, že roly priradené štátu rozhodovateľmi vytvá‑
rajú ilter, cez ktorý vnímajú „objektívne“ materiálne (štrukturálne a inštitu‑
cionálne) charakteristiky štátu. Tento prístup zvýrazňuje úlohu percepcie pri 
tvorbe preferencií členských štátov, pretože od nej závisí konečná podoba 
preferencií. Materiálne charakteristiky štátu majú síce na formovaní prefe‑
rencií výrazný podiel, ale ich vplyv nie je lineárny, preferencie nemusia re‑
lektovať podobu materiálnych charakteristík štátu. Ovplyvňujú tento proces 
nepriamo, pretože rozhodovatelia vytvárajú preferencie na základe subjek‑
tívneho vnímania materiálnych vlastností štátu, nie ako výsledok objektív‑
neho zhodnotenia utilitárnosti jednotlivých možností. Podľa Parsonsa „ak‑
téri interpretujú svoje záujmy pomocou ideí, ktoré sa môžu meniť nezávisle 
od ich objektívnych pozícií“ (2002: 50). Veľký štát v tradičnom vnímaní 
(veľká rozloha, veľký počet obyvateľov, veľký HDP a pod.) môže byť vní‑
maný ako malý s obmedzenými schopnosťami, zatiaľ čo predstavitelia ma‑
lého štátu v tradičnom zmysle ho môžu považovať za silný štát. Práve na ta‑
kéto špeciiká v prípade škandinávskych krajín reagoval Thorhallsson (2006), 
keď vytvoril koncepty vnímanej veľkosti a preferenčnej veľkosti diskutované 
v predchádzajúcej časti.

Rozhodujúce pre proces formovania preferencií je teda v mojom modeli 
práve subjektívne vnímanie štátu, ktoré tvorí ilter „objektívnych“ materiál‑
nych charakteristík. Podobný mechanizmus bol použitý aj pri štúdiu obme‑
dzeného vplyvu kondicionality na krajiny Západného Balkánu (Freyburg–
Richter, 2010). Úlohu iltra zohráva v tomto prípade národná identita, ktorá 
určuje, či a do akej miery bude kondicionalita účinná. Ak požiadavky kondi‑
cionality nie sú v rozpore s národnou identitou, tak vláda spĺňa tieto požia‑
davky na základe ich výhodnosti (spĺňa ich len vtedy, ak z nich plynú zisky). 
V prípade, ak tieto požiadavky nekorešpondujú s národnou identitou, raci‑
onálny kalkul sa dostáva do úzadia a do popredia vystupuje potreba konať 
v súlade s národnou identitou (Freyburg–Richter, 2010: 266–267). Preferen‑
cie, ktoré nové členské štáty presadzujú na úrovni EÚ, teda nie sú výsled‑
kom kalkulácie nákladov a ziskov, ale sú to sociálne konštrukty. Ich konečná 
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podoba závisí od aktérov, ktorí sú zapojení do sociálnych interakcií v rámci 
svojho štátu. Títo aktéri sú rozhodovatelia, ktorí formulujú a artikulujú pre‑
ferencie. Medzi aktérov preto patria rozhodovatelia na všetkých stupňoch, 
na ktorých sa tvoria preferencie, od ministerstiev a vlád národných štátov po 
stále zastúpenia členských štátov pri EÚ. Najmä v prípade nových členov, 
ktorých koordinačné mechanizmy medzi vládou a stálym zastúpením nie sú 
ešte úplne dotvorené, má práve stále zastúpenie významné miesto pri formo‑
vaní preferencií (Láštic, 2010).

Vnímanie vlastností vlastného štátu rozhodovateľmi môže relektovať buď 
obmedzenia a zraniteľnosť, alebo schopnosti a kapacity štátu. V práci pred‑
pokladám, že štáty formujú preferencie podporujúce ďalšiu integráciu v tých 
oblastiach, v ktorých ich rozhodovatelia vnímajú ako slabé, zraniteľné a ne‑
schopné riešiť problémy samostatne. V týchto oblastiach majú preto záujem 
preniesť zodpovednosť za riešenie problémov na Európsku úniu, a tak zís‑
kať možnosť byť reprezentovaní silným celkom. V oblastiach, kde vnímajú 
nedostatok kapacít, chcú stáť na strane silného partnera a stať sa súčasťou 
veľkého, silného európskeho tímu s omnoho väčším vplyvom a schopnosťou 
riešiť problematické témy. Ako poznamenal Haughton, „poznajúc obmedze‑
nia toho, čo môže byť dosiahnuté na domácej úrovni, integrácia je podporo‑
vaná ako spôsob kompenzácie domácich slabostí“ (2009: 1386). Na základe 
tohto majú štáty snahu intenzívne presadzovať prehlbovanie integrácie práve 
v tých oblastiach, kde predpokladajú zlepšenie domácej situácie ako výsle‑
dok presunu kompetencií na úroveň Európskej únie. Naopak, štáty budú proti 
prehlbovaniu integrácie (a tomu budú zodpovedať aj ich preferencie) v tých 
oblastiach, kde ich rozhodovatelia vnímajú ako silných a vplyvných hráčov 
so schopnosťou vyriešiť všetky výzvy v danej oblasti. V týchto oblastiach by 
mohli mať európske pravidlá negatívny dopad na schopnosť štátu vyrovnať 
sa s problémami, pretože môžu zasahovať do špecifík národného štátu, ktoré 
pozitívne vplývajú na jeho kapacity.

Prointegračné preferencie teda relektujú vnímanie zraniteľnosti a nedo‑
statkov národného štátu rozhodovateľmi v konkrétnych oblastiach a snahu 
preniesť zodpovednosť za tieto témy na komunitárnu úroveň. Na druhej 
strane preferencie, ktoré odmietajú ďalšiu integráciu, sú výsledkom vníma‑
nia schopnosti národného štátu dostatočne zabezpečiť plnohodnotné fungo‑
vanie danej oblasti zo strany rozhodovateľov, ktorí preto nevidia dôvod pre 
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prehlbovanie integrácie v tejto oblasti. Aplikujúc teóriu rolí vytváram na‑
sledujúcu konečnú podobu týchto dvoch predpokladov práce. V prípade, ak 
roly pripisované štátu rozhodovateľmi odzrkadľujú jeho vnímané nedostatky 
a zraniteľnosť, členský štát presadzuje na úrovni EÚ preferencie podporu‑
júce prehlbovanie integrácie a tvorbu nových politík na úrovni EÚ. Nao‑
pak, ak roly pripisované rozhodovateľmi relektujú schopnosti a silné stránky 
členského štátu, národné vlády formujú preferencie, ktoré sú za zachovanie 
kompetencií v ich rukách. Nové členské štáty presadzujú prointegračné pre‑
ferencie na úrovni EÚ v tých oblastiach, v ktorých im rozhodovatelia pripi‑
sujú roly zraniteľného štátu a tvoria preferencie odmietajúce ďalšiu integrá‑
ciu v tých oblastiach, v ktorých sú štátu pripisované roly schopného hráča. 
Proces formovania preferencií novými členskými štátmi EÚ je znázornený 
na nasledujúcom diagrame (obr. 1).

Formovanie preferencií začína pri materiálnych charakteristikách štátu, 
ktoré sú iltrované rolami pripisovanými štátu zo strany jeho rozhodovateľov. 
Finálna podoba preferencií teda v rozhodujúcej miere nezáleží od „objektív‑
nych“ charakteristík, ale od ich subjektívneho vnímania zo strany rozhodova‑
teľov, ktorí formulujú národné preferencie. Podľa toho, či tieto roly relektujú 
vnímanie štátu v danej oblasti ako schopného alebo zraniteľného, sú následne 
vytvárané prointegračné preferencie, resp. také, ktoré odmietajú prehlbova‑
nie európskej integrácie. Rozhodovatelia môžu vnímať schopnosti a obme‑
dzenia štátu v rozdielnych oblastiach rôzne. Členské štáty preto môžu mať 
v rôznych politikách rôzne preferencie (prointegračné alebo protiintegračné), 
podľa toho, ako vnímajú rozhodovatelia charakteristiky štátu v daných ob‑
lastiach. Z tohto istého dôvodu môžu mať členské štáty rôzne preferencie aj 
vo vzťahu k čiastkovým témam komplexných politík. Rozhodovatelia môžu 
považovať svoj štát za kompetentný dostatočne a efektívne upraviť čiastkovú 
oblasť, napriek tomu, že vnímajú jeho limitácie pri manažovaní komplexnej 
politiky, ktorej je daná čiastková oblasť súčasťou a naopak. Zmena preferen‑
cií je naviazaná na zmenu vnímania materiálnych charakteristík štátu, nie na 
zmenu týchto štrukturálnych a inštitucionálnych vlastností samých. Vníma‑
nie týchto vlastností sa môže zmeniť nezávisle od zmeny vlastností, avšak 
sama zmena materiálnych charakteristík nestačí na to, aby sa zmenili aj pre‑
ferencie, keďže sa musí zmeniť aj ich vnímanie. Spolu so zmenou materiál‑
nych charakteristík sa vnímanie môže, avšak nemusí zmeniť.
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Obr. 1: Teoretický model formovania preferencií

V tejto časti som ukázal, ako nám teória rolí môže pomôcť pri identiikácii 
rolí pripisovaných štátom zo strany ich rozhodovateľov, ktoré majú zásadný 
vplyv na podobu preferencií presadzovaných na úrovni EÚ. Roly vytvárajú 
rozhodovatelia na základe vnímania vlastností štátu, jeho silných a slabých 
stránok a určujú oblasti, v ktorých budú členské štáty podporovať prehlbova‑
nie integrácie alebo ho odmietať. Filtrujú „objektívne“ vlastnosti štátu a tak 
prinášajú subjektívny prvok do procesu formovania preferencií. Vnímanie 
schopností štátu a jeho silných stránok vytvára roly odmietajúce prehlbo‑
vanie integrácie, naopak, percepcia štátu ako zraniteľného spôsobuje kreo‑
vanie rolí podporujúcich tvorbu nových politík a zintenzívnenie spolupráce 
v existujúcich. Hlavnou výhodou takéhoto analytického rámca je jeho schop‑
nosť ozrejmiť rozdiely medzi „objektívnymi“ materiálnymi charakteristikami 
členských štátov a ich preferenciami vďaka zameraniu sa na subjektívne vní‑
manie týchto vlastností štátu zo strany ich rozhodovateľov. V nasledujúcej 
časti predstavujem výskumný dizajn práce, ktorý vysvetľuje metodologické 
voľby štvrtej, analytickej kapitoly.

2.3 výskumný dizajn

V tretej časti teoretickej kapitoly predstavím výskumný dizajn použitý v tejto 
práci. Najskôr detailne vysvetlím časové obdobie analýzy a dôvody výberu 
energetiky ako skúmanej politiky. Nasleduje ozrejmenie dôvodov výberu 
troch skúmaných krajín a analýza rozdielov ich štrukturálnych a inštitucio‑
nálnych charakteristík. Česká republika, Poľsko a Slovensko sú vhodné kra‑
jiny na skúmanie vplyvu percepcie na tvorbu preferencií, keďže sa líšia vo 
svojich „objektívnych“ charakteristikách, avšak ako uvidíme v nasledujúcej 

„Objektívne“ 
vlastnosti štátu

Ro
ly

 a
ko

 i
lte

r Preferencie podporujúce 
integráciu

Preferencie odmietajúce 
integráciu

Zraniteľnosť

Schopnosť



63

2. Formovanie preferencií v nových členských štátoch EÚ: analytický a metodologický rámec

kapitole, na úrovni EÚ presadzujú rovnaké preferencie. Ďalšia sekcia sa ve‑
nuje vysvetleniu spôsobu analýzy, pričom poukazuje na rôzne kvalitatívne 
a kvantitatívne prístupy k analýze pomocou teórie rolí. Záverečná časť pred‑
stavuje spôsoby zberu empirických údajov, ktoré sú použité v tejto práci. 
Predkladaná štúdia je založená predovšetkým na 52 pološtrukturovaných roz‑
hovoroch s rozhodovateľmi ako aj národnými expertmi na domácej úrovni, 
ale aj na stálych zastupiteľstvách pri EÚ v Bruseli, ale pri analýze využíva 
tiež oiciálne dokumenty a sekundárnu literatúru.

V práci sa venujem formovaniu preferencií nových členských štátov od 
ich vstupu do Európskej únie v roku 2004, resp. 2007 (Bulharsko a Rumun‑
sko) do roku 2010. Až po vstupe totiž získali dovtedy kandidátske krajiny 
možnosť plnohodnotne prispievať k formovaniu politík spoločenstva. Pro‑
ces predvstupových negociácií nebol napriek proklamáciám predstaviteľov 
EÚ obojsmerným procesom a požiadavky išli prevažne smerom od európ‑
skych inštitúcií ku kandidátskym krajinám a tieto sa nemohli v skutočnosti 
aktívne podieľať na formulovaní politík (viac k tejto téme pozri úvod, resp. 
Malová–Láštic–Rybář, 2005 alebo Moravcsik–Vachudová, 2003). Až do 
vstupu boli kandidátske krajiny prevažne prijímateľmi legislatívy EÚ s ob‑
medzenými príležitosťami vyjadrovať svoje preferencie na úrovni EÚ (Go‑
etz, 2005). Tieto krajiny sa totiž „nachádzali v slabej vyjednávacej pozícii 
zoči -voči ich partnerom z EÚ“ (Moravcsik–Vachudová, 2003: 44) a nemali 
v predvstupovom období možnosť vyjadriť svoje preferencie do takej miery, 
ako tomu bolo od ich vstupu do EÚ. Preto je pre štúdium formovania prefe‑
rencií vhodné práve obdobie po vstupe, kedy sa začali zapájať do rozhodo‑
vacieho procesu ako plnoprávni členovia EÚ. Ohraničenie skúmaného ob‑
dobia rokom 2010 vyplýva z empirického výskumu, ktorý bol uskutočnený 
predovšetkým v rokoch 2009–2010.

Na štúdium formovania preferencií som potreboval nájsť takú politiku, 
v ktorej nové členské štáty prezentujú svoje preferencie jasne, konkrétne 
a komplexne. Pri výbere prípadu, ktorému sa práca venuje, som sa preto sú‑
stredil na oblasť, v ktorej nové členské štáty aktívne presadzujú svoje pre‑
ferencie na úrovni EÚ. Hľadal som takú politiku, v ktorej majú práve noví 
členovia záujem prehĺbiť integráciu. Vychádzal som pritom z predpokladu, 
že práve v takejto oblasti budú mať najdetailnejšie preferencie, pretože 
budú musieť presvedčiť aj ostatné členské krajiny o potrebe „uploadovať“ 
danú problematiku na úroveň EÚ. V situáciách, keď členské štáty zaujímajú 
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neutrálne stanovisko, pridávajú sa ku koalíciám (či už podporujúcim nejakú 
politiku alebo vytvárajúcu blokovaciu menšinu), alebo využívajú právo veta 
(ak sú proti prehlbovaniu integrácie v konkrétnej oblasti), nepredpokladám 
natoľko prepracované stanoviská ako v prípade aktívneho presadzovania no‑
vej politiky. Výber študovaných prípadov však môže byť prevedený aj nega‑
tívne, deinovaním prípadov, ktoré neskúmam (Klotz, 2008). V tomto prípade 
by to boli všetky oblasti, kde nové členské štáty neprinášajú nové iniciatívy 
do EÚ. Vzhľadom na to, že takto by som získal väčšie množstvo preferen‑
cií, ktoré presadzujú nové členské štáty s väčšou alebo menšou intenzitou, 
rozhodol som sa pre prvý postup, ktorý umožní jasnejšie určiť hlavné ob‑
lasti záujmu na úrovni EÚ. Takýmto spôsobom som určil energetickú poli‑
tiku ako prípadovú štúdiu tejto práce, na ktorej budem skúmať aplikovateľ‑
nosť a užitočnosť predstavených teoretických predpokladov. V tejto oblasti 
sú nové členské štáty aktívne na úrovni EÚ, a teda môžem pozorovať pro‑
ces, ako a najmä prečo sa tieto politiky stali takými dôležitými pre nováči‑
kov Európskej únie.

V práci skúmam preferencie troch nových členských krajín Európskej únie 
– Českej republiky, Poľska a Slovenska. Tieto krajiny som vybral do ana‑
lýzy z dôvodu ich intenzívneho presadzovania preferencií v energetike, ako 
aj všeobecnej aktivity v tejto oblasti na úrovni EÚ. Hoci sú všetky nové člen‑
ské štáty pomerne aktívne na úrovni EÚ v oblasti energetiky, tri vybrané kra‑
jiny sa dajú považovať za najaktívnejšie. Slovensko a Česká republika spo‑
ločne iniciovali a hostia Európske jadrové energetické fórum (ENEF), ktoré 
sa zameriava na rozvoj diskusie o jadrovej energetike v EÚ. Slovensko sa 
taktiež neúspešne uchádzalo o sídlo Agentúry pre spoluprácu energetických 
regulátorov (ACER) a kreslo komisára pre energetiku v roku 2009 (Bilčík, 
2010). Počas českého predsedníctva v Rade EÚ v prvom polroku 2009 bola 
energetika jednou z troch hlavných priorít, pričom dominovala aj samot‑
nému priebehu predsedníctva, ktoré bolo poznačené plynovou krízou v ja‑
nuári. České predsedníctvo zastrešovalo májový energetický summit, počas 
ktorého bol prijatý Európsky energetický program pre oživenie, ktorý vy‑
členil hlavnú časť zo štvormiliardovej pomoci na infraštruktúrne projekty 
(Král et al., 2009). Česká republika taktiež aktívne presadzovala navýšenie 
prostriedkov na energetickú infraštruktúru pre NČŠ z tohto programu15. pre 
Slovensko a Českú republiku bola energetika taktiež veľmi dôležitou súčas‑
ťou prístupových rokovaní, pretože obe museli splniť záväzky týkajúce sa ich 
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jadrových zariadení. V prípade Slovenska to bola dohoda o odpojení dvoch 
reaktorov v jadrovej elektrárni (JE) Jaslovské Bohunice, Česká republika sa 
zaviazala zmodernizovať JE Temelín. Poľsko prejavilo najvýraznejšie svoj 
záujem o energetiku na európskej úrovni v procese prijímania Lisabonskej 
zmluvy, keď aktívne presadzovalo zahrnutie ustanovenia o solidarite v rámci 
energetiky. V zmysle hesla jeden za všetkých, všetci za jedného sa mali člen‑
ské štáty zaviazať, že v prípade zníženia dodávok energetických zdrojov pre 
jednu krajinu jej ostatné pomôžu nahradiť výpadok (Copsey, 2009). Táto 
poľská aktivita bola reakciou na neúspech snahy o vytvorenie „energetic‑
kého NATO“, ktoré malo mať ešte rozsiahlejšie právomoci v oblasti energe‑
tickej bezpečnosti (Roth, 2011). Rovnako intenzívne sa zapájalo aj do disku‑
sie o klimatických zmenách, ktoré úzko súvisia s využívaním uhlia na výrobu 
elektrickej energie. V tejto práci sa však venujem uhliu len z pohľadu ener‑
getiky, klimatické zmeny nie sú predmetom môjho záujmu.

Ďalšie nové členské štáty nie sú natoľko aktívne v energetike na úrovni 
EÚ. Väčšinou presadzujú krátkodobé, resp. regionálne zamerané preferen‑
cie, po naplnení ktorých nie sú ďalej aktívne v energetike do takej miery 
ako analyzované krajiny. Príkladom môže byť projekt Pobaltského energe‑
tického trhu, ktorý bol oiciálne spustený počas švédskeho predsedníctva 
v roku 2009 (Mišík, 2010). Toto bola zatiaľ jediná výrazná aktivita pobalt‑
ských krajín v energetike mimo prístupových rokovaní, ktorá mala skôr re‑
gionálne ako celoúnijné zameranie, hoci pred týmito krajinami stoja v ob‑
lasti energetiky značné výzvy. Slovinsko získalo sídlo ACER v súťaži so 
Slovenskom a Rumunskom, avšak odvtedy intenzívne neprezentuje ďalšie 
energetické preferencie v EÚ. Bulharské energetické ciele sa stále sústredia 
na otázku domáceho využitia jadrovej energetiky a Maďarsko sa energetike 
venuje intenzívnejšie až v poslednom období. V študovanom období rokov 
2004–2010 boli v energetike najaktívnejšie práve Slovensko, Česká repub‑
lika a Poľsko, a preto sa práca zameriava na tieto tri krajiny.

Práca sa zaoberá z energetických surovín prevažne zemným plynom, kto‑
rému venujú analyzované krajiny v súvislosti s energetikou a predovšetkým 
energetickou bezpečnosťou najviac pozornosti na úrovni EÚ. Štúdia sa však 
venuje aj ďalším energetickým zdrojom, ktoré analyzované krajiny pova‑
žujú za dôležité v súvislosti s európskou integráciou. V prípade Slovenska 
a Českej republiky sa jedná predovšetkým o jadrovú energetiku, Poľsko sa do 
značnej miery venuje aj problematike využívania uhlia, ktorého má na svo‑
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jom území veľké zásoby. Ropa nie je prioritná oblasť ani pre jeden zo skú‑
maných štátov, hoci ju všetky tri považujú za veľmi dôležitý prvok k zabez‑
pečeniu celkovej energetickej bezpečnosti. Veľkosť povinných zásob ropy je 
už dlhodobo regulovaná na úrovni EÚ, pričom štáty musia mať 90-dňové re‑
zervné zásoby ropy a ropných produktov. Takmer všetci noví členovia (okrem 
Maďarska) si v prístupovom procese vyjednali prechodné obdobie na vybu‑
dovanie týchto strategických zásob. Ropa nepatrí medzi tzv. regulované od‑
vetvia, nie je natoľko závislá od distribučnej infraštruktúry (ropovodov) ako 
plyn, je do určitej miery diverziikovaná a taktiež môže byť ľahšie usklad‑
nená. Technické špeciiká ropy sú dôvodom, prečo aj ďalšie európske kra‑
jiny považujú tento energetický zdroj za menej problematický ako plyn (Ro‑
berts, 2009: 248).

Energetická politika predstavuje v tejto práci prípadovú štúdiu, na ktorej 
skúmam formovanie preferencií nových členských štátov Európskej únie. 
Prípadová štúdia sa používa ako v kvalitatívnom, tak aj v kvantitatívnom 
výskume. Pri kvantitatívnom výskume slúži intenzívne štúdium jedného prí‑
padu na generalizáciu a snahu porozumieť väčšej vzorke podobných prípa‑
dov (Gerring, 2007: 37). Pri kvalitatívnom výskume slúži prípadová štúdia na 
hĺbkové štúdium komplexity a jedinečnosti konkrétneho projektu, inštitúcie, 
programu, politiky alebo systému, pričom jej primárnym cieľom je „genero‑
vať hĺbkové porozumenie špeciickej témy“ (Simons, 2009: 21). Výsledkom 
dobrej prípadovej štúdie má byť „nahliadnutie“ (Gerring, 2007: 37). Cieľom 
publikácie je ponúknuť detailný pohľad na skúmanú problematiku a jej kva‑
litatívnou analýzou poukázať na vplyv vnímania rozhodovateľov na formo‑
vanie preferencií členských štátov EÚ. Predkladaná štúdia nemá za úlohu 
testovať teóriu a hypotézy, hoci prípadové štúdie sú vhodné aj pre takýto vý‑
skumný dizajn (Klotz, 2008).

Slovensko, Česká republika a Poľsko sa líšia v štrukturálnych a inštituci‑
onálnych („objektívnych“) vlastnostiach, čo z týchto troch krajín robí veľmi 
dobrú vzorku pre výskum vplyvu vnímania na podobu preferencií. Napriek 
tomu, že existujú medzi nimi rozdiely v týchto „objektívnych“ charakteris‑
tikách, na úrovni EÚ presadzujú veľmi podobné (v podstate zhodné) pre‑
ferencie v oblasti energetiky. V práci študujem, či je tento stav výsledkom 
vplyvu percepcie silných a slabých stránok týchto štátov zo strany ich roz‑
hodovateľov. Môžeme rozlíšiť dve skupiny rozdielov medzi krajinami v ich 
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„objektívnych“ vlastnostiach, ktoré sú dôležité pre analýzu. Tieto rozdiely sú 
dostatočne signiikantné na preukázanie vplyvu vnímania na formovanie pre‑
ferencií, keďže demonštrujú rozdiel medzi „objektívnymi“ vlastnosťami štátu 
a ich subjektívnym vnímaním. Prvým rozdielom sú rôzne veľkosti územia, 
počet obyvateľov, rozdielna HDP či počet hlasov v Rade EÚ alebo jej pred‑
sedanie. Tabuľka 1 ukazuje, že Poľsko je väčšie, má omnoho viac obyvate‑
ľov, väčšie HDP a viacej kresiel v Rade EÚ ako ďalšie dve študované krajiny. 
Poľsko je najväčšia krajina spomedzi študovaných štátov a v Rade EÚ má 27 
hlasov, Česká republika má 12 a Slovensko 7 hlasov. Rozdiely v počte hlasov 
umožňujú krajinám do rôznej miery ovplyvňovať dianie v EÚ, keďže veľké 
štáty sú vo všeobecnosti považované za vplyvnejšie ako malé štáty (Panke, 
2010). Počet hlasov v Rade EÚ je pokladaný za jeden z faktorov ovplyv‑
ňujúci formovanie preferencií a aktivitu v EÚ (Antola, 2002; Archer–Nu‑
gent, 2006). Poľsko možno považovať za veľký štát EÚ, zatiaľ čo Českú re‑
publiku a Slovensko za malé členské krajiny (ak za určujúci znak zoberiem 
priemer počtu hlasov v Rade EÚ (Panke, 2010). Poľsko rovnako samo seba 
často prezentuje na úrovni EÚ ako regionálny líder a hovorca menších no‑
vých členských štátov. Teoretická diskusia o zdrojoch preferencií určuje za 
jeden z faktorov aj predsedníctvo v Rade EÚ (Mattila, 2004; Verhoeff–Nie‑
mann, 2011). Aj v tejto oblasti sa skúmané štáty líšia. Česká republika vyko‑
návala predsednícku funkciu v prvej polovici roku 2009, keď sa aj aktívne 
zapojila do riešenia januárovej energetickej krízy, Poľská republika predse‑
dala Rade EÚ v druhej polovici roku 2011 a Slovensko bude predsedajúcou 
krajinou v druhej polovici roku 2016.

Tab. 1: Rozdiely medzi analyzovanými krajinami

Analyzované 
krajiny

Veľkosť 
územia 
(km2)

Počet oby‑
vateľov 
(mil.)

HDP (mil. 
euro)

Počet kre‑
siel v Rade 

Eú

Predsed‑
níctvo 

v Rade EÚ
Česká republika 78 870 10,5 154 913 12 I/2009
Poľsko 311 925 38,2 369 522 27 II/2011
Slovensko 49 013 5,4 69 058 7 II/2016

Zdroj: Eurostat, Rada Európskej únie; údaje za rok 2011.
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Druhým dôležitým rozdielom medzi skúmanými krajinami pre túto ana‑
lýzu sú rozdiely v oblasti energetiky vo všeobecnosti a predovšetkým v ob‑
lasti využívania zemného plynu, ktorý je hlavným prvkom v snahe týchto 
štátov zvýšiť svoju energetickú bezpečnosť. Krajiny majú rôznu štruktúru 
energetického mixu a odlišujú sa predovšetkým v zastúpení zemného plynu 
na celkovej spotrebe energie (Tab. 2). Slovensko má najväčšie zastúpenie 
zemného plynu na celkovej domácej spotrebe (25 %). Plyn má „obrovský vý-

znam a obrovský podiel na našom energetickom mixe“16. Zastúpenie plynu 
v energetickom mixe Poľska (13 %) a Českej republiky (17 %) je výrazne 
nižšie a krajiny využívajú najmä pevné palivá z domácej produkcie. V prí‑
pade Poľska tvoria pevné palivá (hnedé uhlie a lignit) vyše polovicu spotre‑
bovaných energetických surovín. V Českej republike je to takmer polovica 
a na Slovensku menej ako štvrtina. Z uhlia sa v Poľsku vyrába až 90 % všet‑
kej elektrickej energie a krajina má zásoby na niekoľko desaťročí (Energy 
regulatory ofice, 2010). Existuje síce záujem o zníženie podielu uhlia na 
energetickom mixe, ale v najbližších 10–15 rokoch si zachová svoje domi‑
nantné miesto v elektroenergetike17. Významný rozdiel je vo využívaní jad‑
rovej energetiky; Česká republika a Slovensko majú každá dve jadrové elek‑
trárne, Poľsko zatiaľ nemá žiadnu jadrovú elektráreň.

Tab. 2: Energetický mix analyzovaných krajín v Mtoe (percent)

Analyzované 
krajiny plyn ropa

Pevné pa‑
livá Jadro ozE*

Česká republika 8,0 (17,5) 9,3 (20,3) 18,5 (40,4) 7,2 (15,7) 2,8 (6,1)
Poľsko 12,8 (12,7) 26,4 (26,1) 54,6 (54) 0 (0) 7,3 (7,2)
Slovensko 5,0 (25,6) 5,4 (27,7) 3,9 (20) 3,8 (19,5) 1,4 (7,2)

Zdroj: Európska komisia (2012), Mtoe – ekvivalent milióna tony ropy; prepočty autor; *obnoviteľné zdroje 
energie.

Najvýznamnejší identiikovaný rozdiel v energetike je miera závislosti 
skúmaných krajín od dovozu zemného plynu z Ruska. Všetky tri krajiny do‑
vážajú plyn z Ruska, ale líšia sa v podiele dovozu na celkovej spotrebe, ako 
aj v úrovni domácej produkcie (Tab. 3). Slovensko je úplne závislé od dodá‑
vok z Ruska (cez plynovod Bratstvo vedúci cez Ukrajinu), ktoré tvoria v sú‑
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časnosti 98 % spotreby. Zvyšné dve percentá sú vykryté domácou produk‑
ciou, ktorá je na úrovni 103 miliónov metrov kubických za rok. Ako následok 
plynovej krízy, slovenský dovozca, Slovenský plynárenský priemysel (SPP), 
uzatvoril kontrakty s materskými spoločnosťami svojich minoritných vlastní‑
kov, E.ON Ruhrgas a GDF SUEZ, o dodávke jednej miliardy metrov kubic‑
kých za rok. Tieto na jednej strane zvyšujú energetickú bezpečnosť Sloven‑
ska tým, že vytvárajú istú zálohu v prípade prerušenia dodávok z Ruska, na 
druhej strane tieto kapacity sú použiteľné len veľmi obmedzene. V období, 
keď plyn z Ruska prúdi hoci aj v minimálnych objemoch, musí byť plyn zo 
západného smeru uskladňovaný v zásobníkoch, pretože slovenská prepravná 
sústava neumožňuje obojsmernú prepravu plynu. Toto má samozrejme ná‑
sledne vplyv aj na kapacitu zásobníkov. V lepšej situácii sa nachádza Česká 
republika, ktorá ako jediná z trojice študovaných krajín výraznejšie diverzi‑
ikovala svoje zdroje a uskutočnila „stratégiu, ktorá reálne zvýšila ich ener-
getickú bezpečnosť“18. V súčasnosti dováža významné množstvo zemného 
plynu z Nórska (približne 37 %) a menšie množstvo aj z Nemecka (takmer 
7 %). Domáca produkcia je podobne ako v prípade Slovenska len symbolická 
(113 miliónov metrov kubických za rok). Poľsko je spomedzi troch skúma‑
ných krajín najmenej závislé na dovoze zemného plynu z Ruska. Dováža síce 
väčšinu plynu z Ruska, avšak iným plynovodom než ďalšie krajiny (Jamal), 
a preto aj inou trasou, cez Bielorusko. Menšie množstvo dovážalo do plyno‑
vej krízy v roku 2009 aj cez plynovod Bratstvo cez Ukrajinu. Najdôležitejším 
rozdielom oproti Slovensku a Českej republike je značná domáca produkcia, 
ktorá pokrýva približne 31 % spotreby. Navyše do budúcnosti existuje pred‑
poklad využitia tzv. bridlicového plynu, hoci to v krátkodobom horizonte 
nie je aktuálne a existuje tu množstvo technických otázok. Na druhej strane 
však najpozitívnejšie odhady hovoria o schopnosti tohto plynu pokryť celú 
domácu spotrebu19.

Napriek tomu, že všetky analyzované štáty importujú väčšinu plynu 
z Ruska, táto skutočnosť automaticky neznamená, že všetky tri krajiny zau‑
jímajú rovnaký postoj voči svojmu hlavnému dodávateľovi. Dlhodobo po‑
zitívny postoj Slovenka voči Rusku sa prejavil aj počas plynovej krízy v ja‑
nuári 2009, keď Slovensko ako jediný zasiahnutý štát spomedzi krajín EÚ 
otvorene obvinil Ukrajinu zo spôsobenia danej situácie (Duleba, 2009). Pa‑
radoxne, tradične negatívny postoj poľskej elity voči Ruskej federácii sa 
mierne zlepšil po havárii vládneho lietadla v Smolensku, pri ktorom zahy‑
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nul prezident Lech Kaczynski na ceste do Katyne, kde si išiel uctiť pamiatku 
poľských vojakov popravených v roku 1940 sovietskymi bezpečnostnými 
jednotkami. Vzájomné vzťahy sú však stále charakteristické pomerne nega‑
tívnym postojom poľskej verejnosti (Tucker, 2010). Vzťahy medzi Českou 
republikou a Ruskom sú prevažne negatívne, hoci počas prvého desaťročia 
21. storočia sa zlepšil český postoj a časť politickej reprezentácie „zvykne vi‑
dieť Rusko v pragmatickom, ak nie rovno priateľskom svetle“ (Kratochvíl–
Kuchyňková, 2009: 85).

Tab. 3: Základné ukazovatele zemného plynu v roku 2009 (v mld. m3)

Analyzované 
krajiny Spotreba Domáca  

produkcia
Dovoz

Rusko Ďalšie krajiny

Česká republika 8,2 0,113 5,01 3,0 (Nórsko),
0,57 (Nemecko)

Poľsko 13,3 4,1 7,88
(Jamal 7,47)

0,99 (Nemecko), 
0,66 (Turkmenistan)

Slovensko 5,9 0,103 5,8 0,5* (Nemecko), 0,5* 
(Francúzsko)

Zdroj: Energy regulatory ofice, 2010; Energetický regulační úřad, 2010; Úrad pre reguláciu sieťových od‑
vetví, 2010a.
Poznámka: * jedná sa o zakontrahované, nie doručené objemy. Celkový dovoz môže byť vyšší ako spotreba, 
plyn môže ísť napr. na reexport, alebo na naplnenie zásobníkov.

Na analýzu pomocou teórie rolí sa využívajú ako kvalitatívne, tak aj kvan‑
titatívne metódy, pričom rôznorodosť prístupov odzrkadľuje široké spektrum 
možností aplikácie tohto prístupu na analýzu politických fenoménov. Mnohé 
práce analyzujúce zahraničnú politiku pomocou teórie rolí využívajú analýzu 
diškurzu a študujú vyjadrenia a prejavy vrcholových predstaviteľov štátov 
(Grossman, 2005; Le Prestle, 1997a). Jednotlivé roly identiikujú na základe 
kódovania textov, pričom sa sústredia na tvrdenia rozhodovateľov, ktoré sa 
vzťahujú na povinnosti a úlohy štátu v medzinárodnom systéme. Na jednej 
strane umožňuje táto metóda dokázať existenciu rolí kvantiikovaním vý‑
skytu výrokov preukazujúcich ich existenciu, na druhej strane je častou nevý‑
hodou potreba vyrovnať sa s nízkym počtom analyzovaných prípadov, ktorý 
je typický najmä v prípade analýzy kratšieho časového obdobia alebo špeci‑
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ickej oblasti (pozri napr. Chafetz et al., 1996). Iný prístup zvolil napr. Tewes 
(1998), keď využil prejavy vrcholných predstaviteľov a oiciálne dokumenty 
pre kvalitatívnu analýzu nemeckých rolí. Ďalšie práce využívajú ako empi‑
rický materiál prepisy záznamov zo zasadnutí parlamentu (Catalinac, 2007), 
obsahovú analýzu časopisov (Klien, 2002) alebo vychádzajú zo štúdia se‑
kundárnej literatúry (Beneš, 2010a; Frank, 2008; Krotz, 2002; Sedelmeier, 
2006). V tejto práci využívam kvalitatívnu analýzu rozhovorov s predstavi‑
teľmi skúmaných štátov a expertmi ako aj analýzu oiciálnych dokumentov 
a sekundárnej literatúry. Tento spôsob analýzy mi umožní nielen identiiko‑
vať národné roly pripisované rozhodovateľmi svojím štátom, ale aj hĺbkovo 
skúmať ich podstatu a pozadie.

Hlavný empirický materiál práce tvoria pološtrukturované rozhovory, 
ktoré boli uskutočnené s rozhodovateľmi na národnej úrovni, ako aj na stá‑
lych zastúpeniach členských štátov v Bruseli. Hoci sú preferencie vytvárané 
na národnej úrovni členských štátov, ich artikuláciu na úrovni EÚ majú na 
starosti väčšinou členovia stálych zastúpení, a preto sú títo dobrým zdrojom 
pre zistenie nielen konkrétnych preferencií, ale aj argumentov používaných 
na ich podporu v rámci vnútroúnijných vyjednávaní. Analýza rozhovorov vy‑
chádzala z ich doslovných prepisov. Empirické údaje z rozhovorov pochá‑
dzajú z troch výskumov, pričom spolu bolo použitých v tejto práci na pod‑
poru argumentov 52 rozhovorov. V rámci prvého, a hlavného výskumu bolo 
uskutočnených 19 rozhovorov s predstaviteľmi českých, poľských a sloven‑
ských ministerstiev zahraničných vecí a hospodárstva, think -tankov a mé‑
dií. Údaje z týchto rozhovorov tvoria hlavný empirický materiál dizertačnej 
práce. Rozhovory sa týkali výlučne študovanej oblasti a otázky boli koncipo‑
vané za účelom získania informácií ohľadom dôvodov záujmu o túto oblasť 
na úrovni EÚ, ako aj vzniku a dôležitých udalostí, ktoré mali na ňu vplyv. 
Rozhovory boli uskutočnené v období od augusta 2009 do októbra 2010 
v Prahe, Bratislave a Varšave. Ďalšie údaje použité v práci pochádzajú z roz‑
hovorov uskutočnených v rámci projektu Členské stratégie nových členských 
štátov v EÚ riešeného na Katedre politológie Univerzity Komenského v ob‑
dobí 2007–2010. Rozhovory boli uskutočnené s predstaviteľmi nových člen‑
ských štátov EÚ na stálych zastupiteľstvách v Bruseli, s úradníkmi Európskej 
komisie, poslancami Európskeho parlamentu a výskumníkmi v bruselských 
think -tankoch. Niekoľko rozhovorov sa venovalo výhradne študovanej poli‑
tike, ale väčšina mapovala preferencie nových členských krajín vo všeobec‑
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nosti. V práci používam z tejto skupiny také rozhovory, ktoré sa venujú trom 
študovaným krajinám. Údaje z tohto výskumu dopĺňajú perspektívu stálych 
zastúpení k vnútroštátnemu pohľadu na problematiku. Spoločne bolo v práci 
použitých 19 rozhovorov uskutočnených v Bruseli v období od júna 2008 do 
mája 2010. Posledným druhom rozhovorov, ktoré sú použité v práci, sú roz‑
hovory uskutočnené v rámci výskumu postoja starých členských krajín EÚ 
k novým členom s predstaviteľmi fínskych ministerstiev a parlamentu. Tieto 
rozhovory tvoria empirické údaje použité v úvode práce a dokumentujú fín‑
sky pohľad na naplnenie predpokladov pred východným rozšírením. V štú‑
dii je použitých spolu 12 rozhovorov s vedúcimi predstaviteľmi odborov 
a sekcií zaoberajúcimi sa otázkami európskej integrácie na fínskych minis‑
terstvách a dvoma predsedami parlamentných výborov, ktoré majú vo svo‑
jej gescii otázky spojené s EÚ. Tieto rozhovory boli uskutočnené v novem‑
bri 2009 v Helsinkách.

Všetky rozhovory mali povahu hĺbkových osobných expertných po‑
loštruktúrovaných rozhovorov, pričom priemerná dĺžka takéhoto rozhovoru 
bola približne 40 minút. Výber typu rozhovorov vyplýval z povahy výskumu, 
keďže zvolením hĺbkového rozhovoru predpokladá výskumník, že perspek‑
tíva respondentov, ktorí majú osobnú skúsenosť so študovaným fenoménom, 
je dôležitým zdrojom informácií (Goodman, 2001). Oslovení respondenti, 
vedúci zamestnanci ministerstiev, experti z nevládnych organizácií a diplo‑
mati na stálych zastupiteľstvách sú v každodennom kontakte s problematikou 
a majú ju vo svojej profesnej pôsobnosti. Taktiež sa priamo alebo nepriamo 
spolupodieľajú na formovaní preferencií, ktoré členský štát presadzuje na 
úrovni EÚ. Z tohto dôvodu mali rozhovory povahu expertných rozhovorov. 
Úlohou takéhoto rozhovoru je zachytiť znalosť človeka, ktorý je v študovanej 
oblasti expertom a využiť tieto poznatky pre ciele výskumu (Hendl, 2005). 
Pološtrukturovaný rozhovor, pri ktorom sú otázky koncipované široko a slú‑
žia len na usmernenie rozhovoru, na jednej strane dáva respondentovi aj vý‑
skumníkovi dostatočný priestor na otvorenie nových tém, na druhej strane za‑
ručuje, že sa rozhovor dotkne všetkých dôležitých oblastí a podstatné údaje 
budú zozbierané (Piergiorgio, 2003: 270). Pre tento typ výskumu je typická 
malá vzorka respondentov, ktorá zvyčajne nie je reprezentatívna, avšak to nie 
je ani jej účelom (Harrison–Deicke, 2001). Hlavným cieľom rozhovorov je 
zozbieranie čo najväčšieho množstva údajov, ktoré umožnia výskumníkovi 
pochopiť čo najviac hĺbku, ale aj šírku analyzovaného problému. Práve roz‑
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hovory umožňujú získať informácie z oblastí, ktoré by inými metódami zo‑
stali neprístupné ako skúsenosti alebo názory respondentov (Peräkylä, 2008).

Respondenti boli na rozhovor kontaktovaní cez email, ktorý obsahoval 
žiadosť o rozhovor spolu s krátkym opisom projektu. Pretože išlo o tri vý‑
skumy, opisy projektov sa líšili a mierne odlišné boli aj sprievodné emaily. 
V prípade záujmu sa kontaktovaným osobám zaslali aj zoznamy otázok. Zís‑
kanie prístupu k respondentom je považované za kľúčový aspekt expertného 
rozhovoru (Steinar, 2007), a preto bola tejto fáze pripisovaná veľká dôleži‑
tosť. Emailové adresy sa získali z oiciálnych internetových stránok inštitú‑
cií, popr. technikou snowball, keď boli respondenti požiadaní o mená ďalších 
vhodných respondentov. V prípade, ak potenciálni respondenti neodpovedali 
na email v priebehu niekoľkých dní (max. jeden týždeň), boli následne oslo‑
vovaní telefonicky. Rozhovory sa väčšinou nahrávali a respondentom bola 
prisľúbená anonymita. Tá môže do veľkej miery ovplyvniť kvalitu rozhovoru 
a otvorenosť odpovedí respondentov. Taktiež je dôležitá pre „ochranu infor‑
mátorov a ponechanie otvorených dverí pre budúce generácie výskumníkov“ 
(Harrison–Deicke, 2001: 103). Rozhovory boli následne doslovne prepísané 
a v prípade požiadavky respondentom zaslané na autorizáciu. Niekoľko res‑
pondentov malo túto požiadavku, avšak v procese autorizácie neprišlo k žiad‑
nym zmenám voči pôvodnému prepisu. Použité boli spolu tri sady otázok, 
pričom pri prvom druhu rozhovorov v Prahe, Bratislave a Varšave bol pou‑
žitý súbor otázok, ktorý sa venoval energetike, pri rozhovoroch v Bruseli bol 
použitý súbor otázok mapujúci všeobecné preferencie (s výnimkou troch roz‑
hovorov, pre ktoré bol použitý súbor venujúci sa energetike) a v Helsinkách 
súbor otázok skúmajúci postoje starých členských krajín voči novým člen‑
ským štátom Európskej únie.

Druhým typom údajov používaných v štúdií sú oiciálne dokumenty, ktoré 
boli využité ako doplnkové zdroje k rozhovorom. Používam oiciálne doku‑
menty vytvorené ministerstvami, resp. ďalšími úradmi jednotlivých krajín, 
ktoré sa týkajú energetiky. Oiciálne dokumenty môžu slúžiť ako základ na 
analýzu najmä vtedy, keď sú kombinované s ďalšími metódami zberu úda‑
jov (Gibson–Brown, 2009). Výhoda použitia dokumentov spočíva v tom, že 
„subjektivita výskumníka hrá rolu pri výbere dokumentov, ale nie v informá‑
ciách, ktoré sú obsiahnuté v dokumentoch“ (Hendl, 2005: 132). Ďalšou vý‑
hodou sú veľmi nízke náklady spojené so získavaním dokumentov, naopak, 
k nevýhodám patrí neúplnosť dokumentov, ktoré neboli vytvorené za úče‑
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lom výskum a skreslenie, ktoré je výsledkom ich „oiciálnej“ povahy (Pier‑
giorgio, 2003).

Takéto použitie viacerých techník zberu údajov sa nazýva triangulácia 
(Arksey–Knight, 1999). Jej hlavný cieľom je „obohatenie a skvalitnenie vý‑
sledkov štúdie“ (Johnsen–Jehn, 2009: 140). Často sa používa pri kombino‑
vaní kvalitatívnych a kvantitatívnych metód výskumu, ale taktiež má svoje 
miesto aj v čisto kvalitatívnych metódach. Trianguláciou sa dá nazvať vyu‑
žitie viacerých metód, techník a spôsobov analýz údajov, ale aj použitie nie‑
koľkých teórií či zapojenie viacerých výskumníkov (Thurmond, 2001). Na‑
priek tomu, že v tejto oblasti neexistuje zhoda, trianguláciu používam v tejto 
práci z dôvodu získania detailnejšieho pohľadu na študovaný problém, nie 
na veriikáciu údajov (Gibson–Brown, 2009). Iní autori kombinujú oba prí‑
stupy k triangulácii, pričom v tomto ponímaní slúži na veriikáciu údajov, aj 
na ich doplnenie a zvýšenie dôveryhodnosti výsledkov (Jonsen–Jehn, 2009). 
Údaje z rozhovorov sú v práci dopĺňané údajmi z dokumentov a naopak. Ako 
však upozorňujú niektorí metodológovia (napr. Silverman, 2005: 111–112), 
ani použitie triangulácie nemusí automaticky znamenať zvýšenie kvality vý‑
skumu a môže vyústiť len do hromadenia empirického materiálu.

Hlavným cieľom tejto podkapitoly bolo poukázať na rozdiely v materiálnych 
(„objektívnych“) charakteristikách medzi tromi skúmanými štátmi, ktoré sa 
líšia ako vo veľkosti (rozlohou, počtom obyvateľov, počtom hlasov v Rade 
EÚ, výškou HDP), tak aj vo využívaní zemného plynu a jeho zdrojoch (Poľ‑
sko má dokonca vlastné zásoby). Podľa tradičných vysvetlení formovania 
preferencií na základe štrukturálnych a inštitucionálnych faktorov by sa tieto 
rozdiely mali preniesť do rozdielov v preferenciách, no ako uvidíme vo štvr‑
tej kapitole, analyzované krajiny presadzujú na úrovni EÚ v podstate zhodné 
preferencie za účelom zvýšenia energetickej bezpečnosti. Z tohto dôvodu sú 
tieto krajiny vhodné na analýzu pomocou teoretického rámca predstaveného 
v predchádzajúcej časti práce, ktorý vysvetľuje podobu preferencií vnímaním 
„objektívnych“ charakteristík štátu zo strany rozhodovateľov. Títo následne 
na základe takejto percepcie formujú preferencie presadzované na úrovni EÚ.
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Záver
Cieľom tejto kapitoly bolo predstaviť existujúce vysvetlenia formovania pre‑
ferencií členských štátov EÚ, vytvoriť teoretický rámec, ktorý je v práci pou‑
žitý na analýzu tvorby preferencií nových členov EÚ, a vysvetliť výskumný 
dizajn využitý pri analýze. Ukázal som, že súčasné analytické rámce tvorby 
preferencií zahŕňajú do svojich vysvetlení aj tzv. nemateriálne faktory, ktoré 
nie sú založené na racionálnej kalkulácii výhod a nevýhod prehlbovania in‑
tegrácie v rámci EÚ, resp. vplyve inštitucionálneho prostredia, ale na rôz‑
nych ideách. V teoretickej podkapitole nadväzujem práve na takúto literatúru 
a predstavujem analytický rámec, ktorý je založený na vnímaní charakteris‑
tík vlastného štátu zo strany rozhodovateľov. Predpokladám, že títo formujú 
preferencie podporujúce integráciu v tých oblastiach, kde vnímajú štát ako 
zraniteľný, pričom EÚ predstavuje spôsob, ako na tieto nedostatky reago‑
vať formou ich „uploadovania“ na komunitnú úroveň. Naopak, v oblastiach 
kde považujú predstavitelia štát za silný, nemajú záujem o ďalšiu integráciu, 
ktorá by mohla negatívne ovplyvniť a obmedziť ich schopnosť vysporiada‑
vať sa s výzvami. Na uchopenie takéhoto vnímania využívam v práci teóriu 
rolí, prístup zahraničnopolitickej analýzy. V poslednej časti kapitoly som vy‑
svetlil dôvody výberu krajín, ako aj skúmanej politiky a spôsoby zberu úda‑
jov využitých pri analýze. Predstavený teoretický rámec využívam vo štvrtej, 
analytickej kapitole na analýzu preferencií Českej republiky, Poľska a Slo‑
venska v oblasti energetiky, ktoré presadzujú na úrovni EÚ. V nasledujúcej 
kapitole predstavujem vývoj politiky EÚ v oblasti energetiky, pričom sa sú‑
stredím na obdobie po východnom rozšírení a skúmam, ako noví členovia 
ovplyvnili túto politiku.
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3. Energetika v Európskej únii a nových 
členských štátoch

V druhej kapitole tejto knihy som predstavil teoretický rámec skúmania no‑
vých členských štátov EÚ, ktorý vyzdvihuje vplyv subjektívneho vnímania 
vlastností štátu rozhodovateľmi na formovanie preferencií presadzovaných 
na úrovni EÚ, výskumný dizajn práce, ktorý vysvetlil dôvody výberu študo‑
vaných krajín na aplikáciu analytického rámca a metódy zberu údajov vy‑
užitých v tejto štúdii. Táto kapitola poskytuje ďalšiu kocku skladačky (kto‑
rou je vysvetlenie podpory a odmietania prehlbovania európskej integrácie 
v oblasti energetiky novými členmi) analýzou politiky v oblasti energetiky 
na úrovni Európskej únie a členských štátov, ako aj spolupráce v rámci regi‑
onálneho zoskupenia Vyšehradskej štvorky. V súlade so znením Lisabonskej 
zmluvy, ktorá po prvýkrát vytvorila právny základ pre energetiku v EÚ, pou‑
žívam v práci slovné spojenie „politika EÚ v oblasti energetiky“ a nie „ener‑
getická politika EÚ“. Hlavným dôvodom je fakt, že energetika zatiaľ nepatrí 
medzi harmonizované politiky EÚ a pojem „energetická politika“ môže na‑
vádzať k chápaniu energetiky v tomto zmysle. Preto som zvolil neutrálnejší 
pojem politika EÚ v oblasti energetiky.

Na porozumenie prostrediu, v ktorom sa formujú energetické preferencie 
Českej republiky, Poľska a Slovenska, potrebujeme poznať širšie súvislosti 
energetickej politiky na úrovni Európskej únie, ale aj na úrovni samotných 
analyzovaných štátov. Táto kapitola má vo svojej prvej časti za cieľ oboz‑
námiť čitateľa s vývojom politiky EÚ v oblasti energetiky a poskytnúť vše‑
obecný energetický rámec, v rámci ktorého sa analyzované krajiny v súčas‑
nosti na úrovni EÚ pohybujú. Na rozdiel od prvého polstoročia európskej 
integrácie, keď energetika nepatrila medzi výrazne sa rozvíjajúce oblasti na‑
priek svojmu významnému postaveniu pri zrode európskeho projektu, nastal 
na začiatku minulého desaťročia výrazný rozvoj predovšetkým v externej 
energetickej oblasti spojený s rozšírením EÚ na východ. Kapitola zachytáva 
túto dynamiku vývoja a vysvetľuje ju zvýšeným záujmom nových členov 
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o otázky spojené s energetickou bezpečnosťou, ako aj so vzťahmi s exporté‑
rmi energetických surovín a tranzitnými krajinami, od ktorých sú výrazne zá‑
vislé. Druhá časť v krátkosti predstavuje domáce energetické politiky analy‑
zovaných krajín a ich vývoj po páde komunistického režimu. Sústreďuje sa 
predovšetkým na vplyv, ktorý mal na energetiku integračný proces do Európ‑
skej únie. V tretej časti kapitoly poukážem na narastajúcu energetickú spo‑
luprácu medzi štátmi Vyšehradskej štvorky po plynovej kríze v roku 2009, 
ktorá slúžila ako katalyzátor spolupráce nielen na úrovni EÚ, ale aj v regióne.

3.1 vývOj POlitiky EÚ v Oblasti EnErgEtiky

Pri analýze politiky EÚ v oblasti energetiky môžeme určiť dve hlavné obdo‑
bia jej vývoja. Počas prvého menej aktívneho obdobia, ktoré je ohraničené 
na jednej strane začiatkom európskej integrácie a na druhej strane východ‑
ným rozšírením v roku 2004, sa EÚ pozostávajúca z 15 členských štátov (EÚ 
15) venovala v oblasti energetiky predovšetkým rozvoju vnútorného trhu 
s dôrazom na liberalizáciu sieťových odvetví (elektrickej energie a zemného 
plynu), v ktorých z dôvodu existencie prirodzených monopolov (veľkých, 
vertikálne integrovaných energetických iriem) najčastejšie dochádza k de‑
formáciám súťaže na jednotnom trhu EÚ. V tejto oblasti síce vznikli spoločné 
pravidlá, z ktorých sú najdôležitejšie dva liberalizačné balíčky (tretí bol pri‑
jatý až po rozšírení), ale iné oblasti, predovšetkým vzťahy s dodávateľskými 
a tranzitnými krajinami, ako aj otázka energetickej bezpečnosti, ostali vo vý‑
lučnej kompetencii členských štátov, a to aj napriek ropným krízam v 70. ro‑
koch minulého storočia. Energetika na úrovni EÚ sa v tomto prvom období 
rozvíjala len pomaly a nestala sa harmonizovanou politikou na úrovni EÚ. 
Rozdiel medzi proklamovanými cieľmi v zakladajúcich zmluvách a skutoč‑
nými aktivitami bol v energetike výraznejší ako v iných oblastiach hospo‑
dárstva (Martin–El -Agraa, 2007), a preto si táto oblasť od kritikov vyslúžila 
označenie „najvýraznejšie zlyhanie procesu európskej integrácie“ (George, 
1996: 152).

Za medzník, ktorý oddeľuje prvé, menej aktívne obdobie od druhého, 
keď sa energetika stala jednou z hlavných tém európskej integrácie, mô‑
žeme považovať východné rozšírenie EÚ v rokoch 2004 a 2007. Toto rozší‑
renie prinieslo do Európskej únie 10 postkomunistických štátov s dedičstvom 
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energetickej závislosti od Ruskej federácie a súborom preferencií v oblasti 
energetiky, ktoré sa zameriavajú predovšetkým na zvýšenie ich energetic‑
kej bezpečnosti (Mišík, 2010). Za ďalší významný impulz na rozvoj politiky 
EÚ v oblasti energetiky (a jej vonkajšej dimenzie) považujem plynové krízy 
v roku 2006 a predovšetkým v roku 2009, ktoré naplno poukázali na prob‑
lémy nových členských štátov v oblasti bezpečnosti dodávok zemného plynu. 
Tieto sa následne začali intenzívnejšie venovať otázke zvýšenia energetic‑
kej bezpečnosti a snažili sa do riešenia tohto problému zapojiť aj EÚ. Európ‑
ske inštitúcie túto agendu pomerne rýchlo prebrali a začali s aktivitami na 
jej zvýšenie. Druhé obdobie vývoja politiky Európskej únie v oblasti energie 
teda začalo východným rozšírením a trvá dodnes. Je charakteristické naras‑
tajúcim záujmom o otázky vonkajších energetických vzťahov a energetickej 
bezpečnosti nielen zo strany nových členských štátov a inštitúcií EÚ, ale aj 
pôvodných, tzv. starých členských štátov.

Rozdelenie energetických úloh medzi inštitúcie EÚ (spoločný energetický 
trh) a jednotlivé národné štáty (energetická bezpečnosť a vonkajšie energe‑
tické vzťahy), typické pre prvé obdobie, sa v rámci druhého obdobia začína 
pomaly strácať a prevahu postupne získava spoločný prístup ku všetkým 
otázkam spojených s energetikou, hoci ešte nemožno hovoriť o existencii jed‑
notnej energetickej politiky EÚ. Inštitúcie EÚ zareagovali na problémy NČŠ 
v energetickej bezpečnosti zvýšením dôležitosti tejto agendy na úrovni EÚ 
a navrhnutím nových pravidiel v tejto oblasti, z ktorých sa niektoré stali sú‑
časťou spoločnej legislatívy (napr. Nariadenie o bezpečnosti dodávok zem‑
ného plynu č. 994/2010), ale aj zahrnutím energetickej bezpečnosti a vzťa‑
hov s tretími krajinami do strategických dokumentov spoločenstva. EÚ sa 
teda začala aktívne zaujímať nielen o vytváranie vnútorného energetického 
trhu, ale aj o externú dimenziu energetických vzťahov, čím nastal posun sme‑
rom k vytvoreniu komplexnej spoločnej politiky EÚ v oblasti energetiky. 
Existencia energetickej legislatívy v rámci spoločného trhu (napr. v oblasti 
liberalizácie, energetickej účinnosti alebo obnoviteľných zdrojov) navádza 
k chápaniu energetiky ako spoločnej politiky EÚ (v zmysle spoločnej vnú‑
tornej energetickej politiky). Väčšina rozhodovania o energetických otáz‑
kach je však ešte stále v rukách národných vlád (napr. zloženie energetického 
mixu, vonkajšie energetické vzťahy) a EÚ nehovorí v energetických otáz‑
kach „jedným hlasom“ (Renner, 2009). Vytvorenie spoločnej harmonizova‑
nej energetiky sa napriek istému posunu ešte stále stretáva s nesúhlasom nie‑
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ktorých členských štátov (Belyi, 2008). Kritický pohľad na túto problematiku 
preto poukazuje na to, že síce „európski komisári a ministri môžu tvrdiť, že 
sa energetika vrátila do ‚centra európskej integrácie‘, ale pevne zjednotené, 
koherentné a udržateľné výstupy sú stále neprítomné“ (Youngs, 2009: 181). 
Prudký vývoj v energetike na úrovni EÚ a postupná tvorba spoločných pra‑
vidiel však nasvedčuje, že sa začína vytvárať jednotný prístup, hoci v súčas‑
nosti nemožno ešte hovoriť o jednotnej harmonizovanej energetickej poli‑
tike Európskej únie.

Aj s ohľadom na vývoj v poslednom období (dve plynové krízy v rokoch 
2006 a 2009) sa jednou z hlavných súčasných priorít v rámci EÚ stala otázka 
energetickej bezpečnosti (Roth, 2011). Energetická bezpečnosť je relatívny 
koncept, ktorý sa líši v závislosti od krajiny a obdobia, a preto je ho ťažké 
deinovať, pričom existuje veľké množstvo rôznych deinícií (pozri Talus, 
2008). Niektorí autori sa z týchto dôvodov radšej explicitnému deinovaniu 
energetickej bezpečnosti vyhýbajú (Youngs, 2009; Sodupe–Benito, 2001). 
Zatiaľ čo krátke a stručné deinície zápasia s problémom vynechania nie‑
ktorých dôležitých aspektov tohto pojmu, dlhé deinície, ktoré sa snažia po‑
kryť všetky aspekty energetickej bezpečnosti, sú často príliš dlhé a kompli‑
kované na to, aby mohli byť užitočné na analýzu. Napriklad Hedenus et al. 
(2010) kritizuje deiníciu energetickej bezpečnosti zo strany Medzinárodnej 
energetickej agentúry, ktorá ju považuje za „adekvátnu, dostupnú a spoľah‑
livú dodávku energie“ za to, že „sa veľmi ťažko uchopuje“ (Hedenus et al., 
2010: 1242). Dlhšia deinícia charakterizuje energetickú bezpečnosť ako „do‑
stupnosť energie v rôznych podobách, v dostatočnom množstve a za dostupné 
ceny, dodanej s ohľadom na životné prostredie udržateľným spôsobom, ktorý 
nemá problémy s prerušením dodávok“ (Kirchner–Berk, 2010: 864). Ener‑
getická bezpečnosť môže byť deinovaná aj negatívne ako „bezpečnostný 
problém energetického spotrebiteľa, keď je prerušená dodávka energie“ (He‑
denus et al., 2010: 1242). V zásade však môžeme tvrdiť, že deinícia energe‑
tickej bezpečnosti má tri základné charakteristiky: spoľahlivosť, dostupnosť 
a priateľskosť k životnému prostrediu (Shaffer, 2009).

Pre potreby tejto práce charakterizujem energetickú bezpečnosť ako „ne‑
prerušený, plynulý a dostatočný prístup ku všetkým formám energie, ktoré 
daná entita potrebuje“ (Pointvogl, 2009: 5705–5706). Energetická bezpeč‑
nosť je úzko naviazaná ako na vnútorný trh (prepojenosť infraštruktúry s ďal‑
šími štátmi, pravidlá v rámci vnútorného energetického trhu a pod.), tak aj na 
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vzťahy s tretími krajinami (otázka stability dodávok, vyjednávanie s dodáva‑
teľmi a tranzitnými krajinami, diverziikácia atď.). Tieto dve dimenzie ener‑
getickej bezpečnosti sú prepojené, hoci v súčasnosti sa pozornosť upriamuje 
predovšetkým na externú dimenziu energetickej bezpečnosti. Ďalšie možné 
rozlíšenie je medzi dlhodobou energetickou bezpečnosťou, ktorá sa týka otá‑
zok zásob energetických surovín v producentských krajinách a schopnos‑
ťou tranzitných sústav dlhodobo prepravovať tieto energetické suroviny do 
importujúcich krajín. Naopak, krátkodobá energetická bezpečnosť, ktorá je 
predmetom tejto práce, sa týka schopnosti štátov zabezpečiť dostatok ener‑
gie pre spotrebiteľov na svojom území v danom čase za podmienok, ako sú 
špeciikované v už uvedenej deinícii.

Práca sa venuje predovšetkým zemnému plynu, ktorý je najdôležitejším 
energetickým zdrojom v rámci súčasnej diskusie o energetickej bezpečnosti 
na úrovni EÚ. Kvôli technickým charakteristikám je zemný plyn z pohľadu 
energetickej bezpečnosti problematickejší ako ropa. Rozdiel spočíva predo‑
všetkým v komplexnosti prepravného systému. Zatiaľ čo ropa sa dá prepra‑
vovať bez väčších problémov, plyn vyžaduje komplikovanú infraštruktúru. 
NČŠ zdedili z obdobia komunizmu jednosmernú plynovodnú infraštruktúru 
vedúcu z východu na západ, pričom prepojenia zo severu na juh chýbajú 
úplne. Až v súčasnosti sa plánuje výstavba koridoru vedúceho z Poľska do 
Chorvátska, ktorý bude spájať krajiny strednej Európy (viac k tejto téme 
tretia časť kapitoly). Infraštruktúra určuje aj spôsob obchodovania, ktoré je 
v prípade plynu regionálne (trh so skvapalneným zemným plynom /LNG/) 
je v súčasnosti veľmi malý), ale s ropou sa obchoduje na globálnych trhoch 
(Roberts, 2009). Toto je tiež dôvod, prečo „riziko (cielených) prerušení do‑
dávok sa týka prevažne zemného plynu“ (Roth, 2011: 606). Z dôvodu po‑
treby budovania komplexnej infraštruktúry sa zmluvy o dodávkach zemného 
plynu uzatvárajú na podstatne dlhšie obdobie (až do 30 rokov) ako pri rope 
(približne jeden rok). Tieto špeciiká robia zo zemného plynu „významnejšiu 
výzvu energetickej bezpečnosti než ropa“ (Shaffer, 2009: 94).

V prvej časti tejto podkapitoly sa zaoberám vývojom postojov Európ‑
skeho spoločenstva (ES)/Európskej únie k energetickým otázkam od vzniku 
integračných štruktúr po východné rozšírenie v roku 2004. Druhá časť sa ve‑
nuje energetike ako súčasti prístupových rokovaní NČŠ v období 90. rokov 
20. storočia. Inštitúcie EÚ zodpovedné za rozširovanie (hlavne Európska ko‑
misia) venovali pozornosť predovšetkým transpozícii práva EÚ do legislatív 
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kandidátskych krajín a neskôr aj otázkam bezpečnosti jadrových zariadení, 
z veľkej časti ignorujúc hlavné výzvy týchto krajín spojených s energetic‑
kou bezpečnosťou. V tretej časti sa venujem zmene postoja EÚ k energetic‑
kým otázkam po vstupe NČŠ v roku 2004 a najmä ich snahe preniesť otázku 
energetickej bezpečnosti na úroveň EÚ. Štvrtá sekcia nadväzuje analýzou 
vývoja politiky EÚ v oblasti energetickej bezpečnosti a externých energetic‑
kých vzťahov medzi dvomi plynovými krízami v rokoch 2006 a 2009. Tieto 
poukázali na potrebu NČŠ riešiť otázku bezpečnosti dodávok zemného plynu 
a znamenali začiatok obdobia zvýšeného záujmu inštitúcií EÚ o túto tému. 
Piata časť poukazuje na vývoj po roku 2009, kedy sa energetická bezpečnosť 
a externé energetické vzťahy stali významnou témou nielen v rámci energe‑
tiky, ale na úrovni EÚ všeobecne.

Politika ES/EÚ v oblasti energetiky pred východným rozšírením
Postoj, ktorý dlhodobo zaujímali Európske spoločenstvá a neskôr aj Európska 
únia k otázkam spojených s energetikou, sa dá označiť za paradoxný. Exis‑
tuje totiž markantný rozdiel medzi proklamovanými cieľmi európskej integ‑
rácie v oblasti energetiky na jej úplnom začiatku a skutočnou úrovňou integ‑
rácie v tejto oblasti po niekoľkých desaťročiach. Beleyi poukazuje na tento 
rozdiel, keď tvrdí, že na „jednej strane bola energetika hlavným dôvodom 
európskej integrácie, ale na druhej strane sa energetická bezpečnosť a ani 
regulácia trhu nikdy nestala subjektom nadnárodnej politiky“ (2008: 203). 
Priamo alebo nepriamo sa totiž energetike venovali dve z troch zakladajú‑
cich zmlúv Európskych spoločenstiev (Zmluva zakladajúca Európske spolo‑
čenstvo pre uhlie a oceľ /ESUO/ a Zmluva o Euratome), ale táto oblasť bola 
len na okraji záujmu na komunitnej úrovni. Medzi teoretikmi však neexistuje 
zhoda o úlohe energetiky ako prvotnom impulze rozvoja európskej integrá‑
cie. Prvá skupina autorov (napr. Matláry, 1997, alebo Beleyi, 2008) tvrdí, že 
energetika zohrala v tomto procese rozhodujúcu úlohu. Zakladajúce zmluvy 
riešili energetické otázky 50. rokov, pričom cieľom Európskeho spoločen‑
stva pre uhlie a oceľ „bolo dohliadať na produkciu uhlia a ocele s ich ekono‑
mickými a politickými implikáciami, úlohou Euratomu bolo zabezpečiť do‑
statok energie pre ekonomický rast a pripraviť sa na vývoj jadrového sektoru 
v Európe“ (Matláry, 1997: 16). ESUO, ktoré zaniklo v roku 2002 po 50 ro‑
koch existencie, zabezpečovalo dostatok uhlia pre priemyselné potreby v zá‑
padnej Európe, pričom nadnárodná spolupráca zaistila rozvoj v mierových 
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podmienkach (Bohzilova–Hashimoto, 2010). Euratom sa však podľa kritic‑
kého pohľadu nestal ničím viac než „poznámkou v histórii európskej integ‑
rácie“ (Dinan, 2010: 466).

Ďalší autori však vyvracajú predpoklad o primárnosti energetiky a tvrdia, 
že ESUO bolo predovšetkým určené na plnenie politických a ekonomických 
cieľov. Ako poznamenal Archer, „spoločenstvo reprezentuje základy budo‑
vania francúzsko -nemeckého uzmierenia a konštrukcie západoeurópskej eko‑
nomickej entity“ (1990: 61). Tento argument podporuje aj preambula Zmluvy 
o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele, ktorá hovorí, že cieľom 
integrácie medzi európskymi krajinami je „nahradiť dlhovekú rivalitu spoje‑
ním ich základných záujmov, vytvoriť založením hospodárskeho spoločen‑
stva základy širšieho a hlbšieho spoločenstva medzi ľuďmi dlhodobo roz‑
delených krvavými konliktami“. Bez ohľadu na dôležitosť energetiky pri 
formovaní európskej spolupráce sa táto ani počas niekoľkých desaťročí vý‑
voja integrácie nestala supranacionálnou politikou a nevzniklo niečo, „čo by 
sa dalo nazvať spoločnou energetickou politikou“ (Pointvogl, 2009: 5704). 
Národné vlády členských štátov totiž nemali záujem prenechať rozhodova‑
nie v týchto otázkach na supranárodné inštitúcie a chceli si zachovať kompe‑
tencie vo vlastných rukách (Haghighi, 2008a; Pointvogl, 2009). Tento argu‑
ment podporuje správanie sa krajín Európskeho spoločenstva počas prvého 
krízového obdobia uhoľnej nadprodukcie v 50. rokoch, ktoré je „dôkazom 
skôr konkurenčného než kooperatívneho vzťahu medzi šiestimi zakladajú‑
cimi členmi“ (Špičanová–Valíšková, 2011: 377).

Zmluva o založení ESUO a ani Zmluva o Euroatome však nevytvorili 
právny základ pre energetiku, keďže neobsahovali ustanovenia, ktoré by 
jasne deinovali právomoci ES/EÚ v tejto oblasti. Rôzne pokusy zahrnúť 
energetiku do nasledujúcich európskych zmlúv, a teda do primárneho práva 
ES/EÚ neboli úspešné, pričom niektoré krajiny sa o to snažili ako v prípade 
Maastrichtskej, tak aj Amsterdamskej zmluvy (Jeníček–Krepl, 2009). V prí‑
pravnej fáze patrilo k najväčším podporovateľom samostatnej energetickej 
kapitoly Fínsko spolu s Belgickom, Talianskom a Španielskom, zatiaľ čo Ho‑
landsko, Veľká Británia a Nemecko sa stavalo proti prehlbovaniu integrácie 
v tejto oblasti (Mayer, 2008). Maastrichtská zmluva však položila právny zá‑
klad environmentálnej politike a kvôli úzkemu prepojeniu životného pros‑
tredia a energetiky niektorí autori hovoria o faktickom právnom základe pre 
energetiku v tejto zmluve (George, 1996). Ani Jednotný európsky akt (ktorý 
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však znamenal významný bod pre rozvoj internej energetickej dimenzie spo‑
ločného trhu) neobsahoval zmienku o energetike, hoci ropné krízy 70. rokov 
posunuli na chvíľu energetiku do popredia na úrovni ES (Špičanová–Valíš‑
ková, 2011). Ani Zmluva z Nice neobsahovala ustanovenia, ktoré by položili 
právny základ pre energetiku. Prvýkrát bola energia spomenutá až v Ústav‑
nej zmluve pre Európu, ktorá však bola odmietnutá v referende v Holandsku 
a Francúzsku v roku 2005 (Haghighi, 2008b). Keď 1. 12. 2009 vstúpila do 
platnosti Lisabonská zmluva, získala energetika právny základ v článku 194, 
pričom tento krok bol výrazne podporovaný novými členskými štátmi. Člá‑
nok 194 určil štyri hlavné ciele politiky EÚ v oblasti energetiky: (1) zabez‑
pečovať fungovanie trhu v oblasti energetiky; (2) zabezpečovať bezpečnosť 
dodávok energie v Únii; (3) presadzovať energetickú efektívnosť, úsporu 
a vývoj nových a obnoviteľných zdrojov energie a (4) podporovať prepoje‑
nie energetických sietí (Európska únia, 2010: 134). Podľa zmluvy má tieto 
ciele Európska únia sledovať „v duchu solidarity medzi členskými štátmi“ 
(ibid.). Tento článok Lisabonskej zmluvy zároveň ponechal právo určovať 
zloženie energetického mixu v kompetencii jednotlivých členských štátov, 
čo bola preferencia väčšiny členov EÚ.

Právny základ získaný z primárneho práva EÚ (medzivládnych zmlúv 
členských štátov) je nevyhnutnou podmienkou pre platnosť sekundárnych 
legislatívnych aktov spoločenstva. Preto ho energetické predpisy ES/EÚ pri‑
jaté pred vstupom Lisabonskej zmluvy do platnosti museli získavať z takých 
článkov základných zmlúv, ktoré sa len nepriamo venovali energetickým té‑
mam, resp. mali úplne všeobecnú povahu (Delvaux–Guimaraes -Purokoski, 
2008). Právny základ energetických pravidiel mohol vyplývať napr. z článku 
175 zmluvy týkajúceho sa environmentálnej politiky, prípadne mohol byť 
všeobecnejší a opierať sa o článok 95, alebo vyplývať z článku 308, ktorým 
sa dá podporiť činnosť komunity v každej oblasti, kde je to potrebné (ibid.). 
Posledný článok môže byť „použitý na rozšírenie legislatívy EÚ do nových 
oblastí a môže poskytnúť harmonizáciu nových oblastí, ktoré nemajú špeci‑
ický právny základ“ (Haghigli, 2008: 464). Používal sa napr. na vytvorenie 
právneho rámca energetickej legislatívy, vzniku rámcových a výskumných 
programov, ale aj na uzatváranie medzinárodných dohôd, akou bola napr. 
Zmluva o energetickej charte (pozri nasledujúcu sekciu).

Vďaka takémuto nepriamemu právnemu základu vznikla na komunitár‑
nej úrovni energetická legislatíva v rámci vnútorného trhu, ktorá sa zaoberá 
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napr. energetickou efektívnosťou, obnoviteľnými zdrojmi, súťažou alebo li‑
beralizáciou vnútorného energetického trhu. A to aj napriek tomu, že EÚ 
v oblasti energetiky ešte stále nehovorí „jedným hlasom“ (Neuman, 2010) 
a predovšetkým externé energetické otázky ostali v kompetenciách vlád člen‑
ských krajín. Energetika bola tradične doménou národných štátov, ale po vy‑
tvorení spoločného trhu prijatím Jednotného európskeho aktu v roku 1986 
sa začali niektoré jej oblasti koordinovať na komunitárnej úrovni. Vnútorný 
energetický trh začal vznikať v roku 1988 a sústredil sa najmä na deregulá‑
ciu a otváranie národných trhov (liberalizáciu) s plynom a elektrinou. Roz‑
voj tohto projektu bol však veľmi pomalý, keďže vlády členských krajín na 
jednej strane „podporovali všeobecný koncept vidiac, že môže priniesť vý‑
hody do obchodovania s energiami, ale obávali sa straty národnej kontroly 
nad energetickou politikou“ (Matláry, 1997: 21). V oblasti energetiky sa ak‑
tivovala aj Európska komisia, ktorá počas období medzi medzivládnymi vy‑
jednávaniami „neformálne využila vlastnú inštitucionálnu pozíciu“ na zvýše‑
nie svojich právomocí v tejto oblasti (Mayer, 2008: 270). Európska komisia 
vytvorila súbor neformálnych pravidiel, ktoré postupne získali dôveryhod‑
nosť a neskôr boli akceptované zo strany členských štátov. „Komisia hrala 
aktívnu úlohu pri rozširovaní svojich pôvodne nejasných a skromných prá‑
vomocí v oblasti energetiky na úroveň, ktoré neboli pôvodne predpokladané 
členskými štátmi“ (ibid.). Empirický výskum taktiež ukázal, že nielen Ko‑
misia, ale aj Európsky súdny dvor „uplatňuje priamy vplyv“ na tvorbu poli‑
tiky v oblasti energetiky (Matláry, 1997: 133).

Najvýznamnejšiu energetickú legislatívu EÚ prijatú v období pred vý‑
chodným rozšírením tvorí súbor liberalizačnej legislatívy (tri energetické 
balíčky, z ktorých dva boli prijaté pred východným rozšírením, tretí až po 
rozšírení), ktorá upravuje vnútorný energetický trh v sieťových odvetviach 
(v plyne a elektrine). Najdôležitejším prvkom týchto balíčkov je unbund‑
ling, teda snaha o oddelenie jednotlivých súčastí prirodzených monopolov 
(preprava, distribúcia, predaj atď.) na umožnenie prístupu k distribučným 
sieťam tretím stranám (third party access). Takto má prísť k zvýšeniu kon‑
kurencie na energetickom trhu a následnému zlepšeniu postavenia zákaz‑
níka, čo podľa Európskej komisie má viesť k zníženiu ceny energií, čo bol 
jej hlavný argument v tomto procese (George, 1996). Podľa Komisie je jedi‑
ným možným riešením úplné vlastnícke oddelenie distribučných a ostatných 
súčastí energetických monopolov. Korene tohto postoja možno hľadať v za‑
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pojení Generálneho riaditeľstva pre súťaž do prípravy liberalizačnej legis‑
latívy (Špičanová–Valíšková, 2011). Prvý energetický balíček tvorili smer‑
nice 96/92/EC a 98/30/EC, ktoré boli Radou ministrov prijaté v decembri 
1996 a júni 1998. Ich cieľom bola transformácia trhov s elektrinou a plynom 
z národných monopolov na otvorené a konkurenčné trhy (Thomas, 2005). 
Vo svojom úsilí mala Komisia oporu predovšetkým v Margaret Thatchero‑
vej, ktorá v 80. rokoch 20. storočia liberalizovala britský energetický trh, na‑
opak, k hlavným odporcom patrilo už od začiatku Nemecko a Francúzsko 
(Dinan, 2010). V roku 2003 nasledoval druhý balíček (smernice 2003/54/
EC a 2003/55/EC), ktorý mal za úlohu ďalej otvárať národné trhy a zvyšo‑
vať konkurenciu na jednotnom energetickom trhu. Návrhom týchto smerníc 
reagovala Európska komisia na nedostatky prvého balíčka a jeho nízku am‑
bicióznosť v oblasti liberalizácie (Geldhof–Vandendriessche, 2008). Napriek 
snahe po čo najväčšej liberalizácií zostali aj po implementácii druhého ba‑
líčka problémy s prístupom tretích strán do prenosových sústav a zákazníci 
mali naďalej problémy s prechodom k alternatívnym dodávateľom (Dinan, 
2010). Tretí liberalizačný balíček, ktorý bol prijatý Radou EÚ až po východ‑
nom rozšírení v júni 2009 (smernice 2009/72/EC a 2009/73/EC a nariade‑
nia 713/2009, 714/2009 a 715/2009), reagoval na nedostatočnú zmenu spô‑
sobenú druhým legislatívnym súborom a snažil sa výrazne posunúť smerom 
k úplnému unbundlingu.

Tri nové členské štáty sa v prípravnej fáze tejto legislatívy pridali k pia‑
tim starším členom a vytvorili blokovaciu menšinu, ktorá dokázala efektívne 
vetovať prijatie balíčka v podobe, v akej ho predstavila Komisia, pričom 
hlavným problémom bolo jej presadzovanie úplného unbundlingu v oblasti 
plynu. Paradoxne tento návrh Komisie už obsahoval dve varianty unbund‑
lingu, z ktorých jeden bol výsledkom kompromisu a čiastočne relektoval na 
neochotu niektorých členov zaviesť úplný unbundling. Skupina týchto člen‑
ských štátov predstavila vlastný variant oddelenia jednotlivých súčastí ply‑
nárenských monopolov, a tak tretí liberalizačný balíček nakoniec obsahuje 
tri varianty unbundlingu, medzi ktorými sa môžu národné štáty rozhodnúť 
pri ich transpozícii do národných legislatív (Mišík, 2010). Napriek tomu, že 
jedným z hlavných argumentov predovšetkým nových členov v tejto skupine 
bola snaha o obmedzenie možnosti zvýšenia vplyvu Gazpromu na európ‑
skom trhu (ktorá sa prejavila recipročnou klauzulou nazývanou aj klauzula 
Gazprom podľa jej hlavného cieľa), kritický pohľad na problematiku tvrdí, 
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že práve liberalizácia skôr napomohla, než zamedzila zväčšeniu vplyvu Gaz‑
promu na európsky energetický trh „minimálne v niekoľkých kľúčových ob‑
lastiach“ (Fernandez, 2011: 81). Recipročná klauzula „hovorí, že spoloč‑
nosti z tretích krajín, ktoré chcú získať akvizície infraštruktúry na území 
Únie či kontrolu nad prenosovým systémom, musia splniť určité požiadavky, 
resp. vyhovieť rovnakým liberalizačným podmienkam ako spoločnosti v EÚ 
(napr. otvorenie trhu zahraničným investorom a pod.)“ (Špičanová–Valíš‑
ková, 2011: 417). Medzi zástancov tohto článku patrilo predovšetkým Poľ‑
sko, odmietavo sa k nemu stavali štáty, ktoré majú dlhodobé dobré vzťahy 
s Ruskom, napr. Nemecko a Francúzsko (ibid.).

Na rozdiel od vnútorného energetického trhu sa od vzniku integračného 
zoskupenia až do roku 1972 externým energetickým otázkam a téme ener‑
getickej bezpečnosti nevenovala takmer žiadna pozornosť na úrovni EÚ, ke‑
ďže hospodárstvu krajín ES dominovalo uhlie z domácej produkcie. V nasle‑
dujúcom období bolo však domáce uhlie nahradené lacnou ropou z dovozu 
z Arabského polostrova (Bohzilova–Hashimoto, 2010). Vznikli spoločné pra‑
vidlá v oblasti bezpečnosti dodávok ropy, legislatíva upravujúca povinné zá‑
soby ropy a ropných produktov na úrovni 65 dní priemernej spotreby bola 
prijatá v roku 1968 (smernica Rady 68/414/EHS), teda ešte pred ropnými 
šokmi v 70. rokoch. V roku 1972 bola úroveň zásob zvýšená na 90 dní (Eu‑
rópska komisia, 2008), pričom táto úroveň platí dodnes. Krajiny ES si uve‑
domili svoju závislosť od externých dodávok energetických surovín počas 
prvého ropného šoku v 70. rokoch, v tejto oblasti však nepodnikli spoločné 
kroky (Jeníček–Krepl, 2009). Prvá ropná kríza nastala v roku 1973, keď 
OPEC pohrozil uvalením embarga na dovoz ropy do USA a Holandska, čo 
spôsobilo štvornásobný nárast ceny ropy na svetových trhoch. Neprišlo pri‑
tom k faktickému embargu a dovoz ropy nebol v skutočnosti prerušený, ale 
na zvýšenie ceny stačila aj samotná hrozba (Shaffer, 2009). Citlivosť, s akou 
reagovali trhy na zamýšľané embargo, bola spôsobená existujúcim napätím 
a faktom, že k zvyšovaniu cien prichádzalo už v predchádzajúcom období 
(ibid.).

Táto udalosť zastihla Európske spoločenstvo „úplne nepripravené na vy‑
tvorenie jednotnej odpovede“ (George, 1996: 162). Kríza spôsobila „znárod‑
nenie“ energetickej politiky a snahu o zabránenie závislosti od infraštruk‑
túry iných krajín (Belyi, 2008). Členské krajiny sa nechceli „spoliehať na 
Spoločenstvo pri vyjednávaní s energetickými producentmi z tretích krajín“ 
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(Haghighi, 2008a: 478) a národné vlády nechceli stratiť kontrolu nad týmto 
sektorom (Sodupe–Benito, 2001). Všeobecne možno rozdeliť vtedajšie kra‑
jiny ES na tie, ktoré mali počas krízy problémy a požadovali vytvorenie spo‑
ločnej energetickej politiky, a tie, ktorých sa kríza nedotkla a nemali záujem 
o spoločný prístup. V druhej skupine vynikala predovšetkým Veľká Britá‑
nia, ktorá mala vlastné zásoby ropy (George, 1996). Individuálny prístup 
však v niektorých prípadoch viedol ku krokom, ktoré ohrozovali energetiku 
ostatných členov (Dinan, 2010). Dobrým príkladom je verejné dištancova‑
nie sa členov ES od Holandska, ktoré bolo zasiahnuté proklamovaným boj‑
kotom, pričom Francúzsko a Veľká Británia sa dokonca poponáhľali uzatvo‑
riť bilaterálne dohody s arabskými exportérmi (George, 1996). Ako následok 
ropných šokov sa v roku 1974 vytvorila Medzinárodná energetická agentúra, 
ktorá sa mala podieľať na zabezpečovaní energetickej bezpečnosti členských 
(teda importujúcich) krajín. Išlo však o medzinárodnú organizáciu, kde boli 
Európske spoločenstvá len jednou zo zmluvných strán. Organizácia prevy‑
šovala ES nielen v počte členov, keď zahrňovala všetky štáty OBSE (okrem 
Francúzska, ktoré nebolo členom od začiatku existencie organizácie), ale aj 
v právomociach počas krízy (Martin–El -Agraa, 2007). Po kríze, počas 80. 
a 90. rokov, bola cena ropy veľmi nízka a na trhu bol dostatok suroviny (He‑
denus et al., 2010), a preto sa témam externej energetiky a energetickej bez‑
pečnosti opäť nevenovala veľká pozornosť. Európske štáty navyše pridali po‑
čas 80. rokov k svojej závislosti od importu blízkovýchodnej ropy závislosť 
od dovozu ruského plynu (Dinan, 2010).

Vývoj politiky EÚ v oblasti energetiky v prvom období nám ukazuje mi‑
nimálne tri veci: (1) Európska komisia mala v tejto oblasti veľmi limitované 
kompetencie (ale snažila sa získať právomoci svojím neformálnym vplyvom 
/Mayer, 2008/), (2) vyjednávania nadnárodnej spolupráce v oblasti energetiky 
boli charakteristické veľkou citlivosťou a (3) spoločný prístup k týmto otáz‑
kam zo strany členských štátov je veľmi obmedzený (Bohzilova–Hashimoto, 
2010). Otázke energetickej bezpečnosti a vonkajším energetickým vzťahom 
sa v období pred východným rozšírením zo strany ES/EÚ nevenovala veľká 
pozornosť, lebo členské štáty nemali o túto tému záujem, nechceli vytvárať 
v tejto oblasti spoločné pravidlá a prenášať rozhodovanie na komunitárnu 
úroveň. Len v rope boli prijaté pravidlá, ktoré sa týkali povinných zásob su‑
roviny, ale všetky ostatné oblasti energetickej bezpečnosti a externých ener‑
getických vzťahov ostali v kompetencii národných vlád. Výnimku v inak 
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pomerne pasívnom prístupe Európskej komisie k tejto oblasti tvorí Zelená 
kniha z roku 2000, ktorá sa však nestretla s podporou členských štátov a ne‑
mala na vývoj politiky EÚ v oblasti energetiky zásadnejší význam. Kniha 
predovšetkým poukázala, „ako je EÚ slabo uspôsobená na riešenie možných 
problémov“ (Keukeleire–MacNaughtan, 2008: 422). Hlavným problémom 
v oblasti rozvoja predovšetkým externej energetickej politiky na úrovni EÚ 
je však dodnes „rozdiel medzi artikulovanými spoločnými cieľmi a skutoč‑
nou kompatibilitou národných energetických stratégií“ (Baumann–Simmerl,  
2011: 3).

K posunu došlo po východnom rozšírení, keď sa otázkam externej ener‑
getickej politiky a energetickej bezpečnosti začala venovať výraznejšia po‑
zornosť. V nasledujúcej časti predstavím vývoj vzťahov medzi EÚ a kan‑
didátskymi krajinami v 90. rokoch, ktorých najväčším determinantom bola 
požiadavka na niektoré z nich uzavrieť jadrové elektrárne, ktoré nespĺňali 
bezpečnostné (v zmysle safety) požiadavky EÚ. Tiež poukážem na nesúlad 
medzi záujmami EÚ, ktorá sa sústredila na oblasť vnútorného energického 
trhu, a kandidátskych krajín, ktorých najväčšia výzva spočívala v závislosti 
od dovozu energetických surovín z Ruskej federácie, a s tým spojenými otáz‑
kami energetickej bezpečnosti.

Prístupový proces a energetika
90. roky 20. storočia boli poznačené očakávaním rozšírenia Európskej únie 
na východ o postkomunistické krajiny. Európska komisia si uvedomovala 
problémy v oblasti energetiky spojené s plánovaným rozšírením o transfor‑
mujúce sa krajiny bývalého „východného bloku“ a snažila sa ich riešiť už za‑
čiatkom desaťročia (Matláry, 1997). Svoju pozornosť však sústredila najmä 
na vyriešenie krátkodobých, prevažne technických otázok (zvýšenie energe‑
tickej efektivity, niektoré požiadavky v oblasti životného prostredia, adap‑
tácia energetickej acquis communautaire kandidátskymi krajinami), pričom 
zanedbávala dlhodobé témy energetickej bezpečnosti a závislosti na dovoze 
energetických surovín týchto krajín. EÚ nemala v období pred začatím prístu‑
pových rokovaní záujem investovať do zvýšenia bezpečnosti jadrových elek‑
trární v kandidátskych krajinách, hoci už vtedy bolo jasné, že tomuto prob‑
lému bude treba venovať zvýšenú pozornosť (ibid.). Neskôr bola táto téma 
vyriešená veľmi rýchlo počas negociácií, ktoré nepriniesli pre všetky zahr‑
nuté nové členské štáty žiadané výsledky.
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V predvstupovom období bola energetika zahrnutá do programov EÚ na 
podporu rozvoja postkomunistických krajín, ale táto pomoc bola určená pri‑
márne na riešenie otázok spojených so zavádzaním európskych štandardov 
do oblasti životného prostredia. Napríklad PHARE, ktoré malo rozpočet viac 
než 1 miliardu ECU ročne, podporovalo hospodársku reformu v oblastiach 
od energetiky a dopravy až po poľnohospodárstvo a privatizáciu (Cameron, 
1997). Jednou z mála konkrétnych iniciatív v oblasti energetickej bezpečnosti 
bola Dohoda o energetickej charte20, ktorá bola prijatá v roku 1994 a vstúpila 
do platnosti v roku 1998. Ide síce o medzinárodnú zmluvu, ale Európska únia 
bola jej iniciátorom a hrá v nej významnú úlohu, pričom sa orientuje predo‑
všetkým na nástupnícke krajiny bývalého Sovietskeho zväzu – Rusko, výcho‑
doeurópske a stredoázijské republiky, ktoré sú dôležitými producentmi, resp. 
tranzitnými krajinami energetických surovín (Sodupe–Benito, 2001; Axelrod, 
1996). Hlavným cieľom Dohody je vytvoriť prehľadnejšie investičné pros‑
tredie v postkomunistických krajinách a pomôcť transformovať energetický 
sektor, ktorý sa nachádza v štátnych rukách, inak povedané „podporovať re‑
formy a zabrániť úpadku energetického sektora vo východnej Európe, najmä 
Rusku“ (Sodupe–Benito, 2001: 169). Energetická charta upravuje aj transport 
a obchod s energetickými produktmi medzi jej signatármi. Na jednej strane 
tak zaručuje prístup k energetickým dodávkam a podporuje a chráni investí‑
cie importujúcich štátov a investorov v postsovietskom priestore, na druhej 
strane pre exportné a tranzitné krajiny znamená jasné pravidlá pri predaji 
energetických surovín a investície v ich energetickom sektore. Energetická 
charta pristúpila k téme bezpečnosti energetických dodávok cez ekonomický 
„cukor“ (podpora investičného prostredia pre zahraničných investorov, ktorí 
mali zlepšiť energetickú infraštruktúru producentských krajín), a preto mala 
„posilniť súkromný sektor a transformovať štátom kontrolovaný energetický 
sektor“ v zapojených postsovietskych krajinách (Axelrod, 1996: 504). Podpí‑
salo ju spolu 49 krajín vrátane Ruska, ktoré ju však uplatňovalo len dočasne 
do 19. 10. 2009. Hlavným problémom zo strany Ruska boli pravidlá týka‑
júce sa tranzitu (Kratochvíl–Tichý, 2012: 105, poznámka č. 4). Rusko nera‑
tiikovalo ani obchodný dodatok, ktorý do Energetickej charty priniesol pra‑
vidlá Svetovej obchodnej organizácie v oblasti ochrany investícií. Cieľom 
tohto dodatku je garantovať investície v zmluvných stranách, ako aj zlepšiť 
ich investičné prostredie. Pre malý záujem zo strany Ruska však Energetická 
charta nikdy vážnejšie neprispela k riešeniu otázky energetickej bezpečnosti 
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členských krajín EÚ a „skutočnosť, že Ruská federácia nepristúpila k Do‑
hode o energetickej charte, ohrozuje bezpečnosť dodávok na európske trhy“ 
(Bohzilova–Hashimoto, 2010: 634). Preto sa niektoré členské štáty, ale aj EÚ 
ako taká snažila presvedčiť Rusko, aby aspoň v oblasti energetiky adoptovala 
trhové princípy (Finon–Locatelli, 2008).

Energetika sa stala dôležitou témou hneď od začiatku vyjednávacieho pro‑
cesu medzi postkomunistickými kandidátskymi krajinami a EÚ v druhej po‑
lovici 90. rokov 20. storočia. Kandidáti venovali energetike zvýšenú pozor‑
nosť počas negociácií z dôvodu rôznych požiadaviek zo strany EÚ alebo ich 
vlastných špeciických energetických charakteristík, ktoré museli individu‑
álne vyjednať s EÚ. Niekoľko pristupujúcich krajín bolo výrazne ovplyvne‑
ných v oblasti energetiky požiadavkou na ukončenie prevádzky jadrových 
elektrární s niektorými typmi sovietskych reaktorov. Rádioaktívne zamore‑
nie spôsobené únikom z týchto zariadení bolo považované za celoeurópsky 
bezpečnostný problém (Sperling, 2002). Reaktory VVER-440 model B 230 
a RMBK (tento typ reaktoru bol použitý aj v jadrovej elektrárni Černobyľ) 
podľa EÚ nespĺňali bezpečnostné kritériá, a preto boli tri kandidátske krajiny 
požiadané, aby ukončili prevádzku vybraných reaktorov – dva v Jaslovských 
Bohuniciach na Slovensku, štyri v bulharskej elektrárni Kozloduy a dva v li‑
tovskej Ignaline. Pre Litvu sa téma odstavenia jadrovej elektrárne stala do‑
konca jednou z kľúčových tém počas prístupových rokovaní21. Aj niektoré 
ďalšie kandidátske krajiny (Česká republika, Maďarsko, Rumunsko a Slovin‑
sko) mali v prevádzke jadrové elektrárne, ale ich reaktory spĺňali podľa EÚ 
bezpečnostné požiadavky (sú to novšie typy sovietskych reaktorov), a preto 
neboli počas prístupového procesu požiadané ukončiť prevádzku týchto jad‑
rových zariadení. Pre krajiny, ktoré boli v podstate zo strany EÚ prinútené 
uzavrieť reaktory, znamenala táto požiadavka významné ekonomické ná‑
klady spojené s bezpečným ukončením prevádzky elektrární. Preto žiadali 
kompenzáciu na vyrovnanie týchto strát, ktorú im EÚ priznala v rámci bila‑
terálnych dohôd. Bulharsko sa najskôr síce snažilo vyjednať možnosť pone‑
chať jadrovú elektráreň Kozloduy v prevádzke, ale neskôr zaujalo pragma‑
tický prístup a súhlasilo s kompenzáciou za jej uzatvorenie22. Tieto krajiny 
sa dostali do paradoxnej situácie: v prístupovom procese sa zaviazali zatvo‑
riť jadrové elektrárne, čo však znamenalo zvýšenie dovozu zemného plynu 
(na dodržiavanie klimatických cieľov EÚ), a teda aj zväčšenie závislosti od 
ruských dodávok (Neuman, 2010).
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Jadrová energetika je novými členskými krajinami považovaná za domáci 
zdroj energie, ktorý pozitívne vplýva na zvýšenie energetickej bezpečnosti, 
ale aj na dosahovanie cieľov v oblasti znižovania produkcie tzv. skleníko‑
vých plynov. Na úrovni EÚ však neexistuje v otázke jej využívania konsen‑
zus pre rozličné postoje členských krajín (Litmanen, 2009), a preto doteraz 
„spoločná európska reakcia na budúcnosť jadrovej energie stále chýba“ (Um‑
bach, 2010: 1235). Najväčší zástancovia atómovej energie pochádzajú z ra‑
dov nových členských štátov (Česká republika, Litva, Slovensko), ale patria 
sem aj starší členovia ako Francúzsko (hoci po posledných prezidentských 
voľbách prišlo k miernemu odklonu od tradičného veľmi pozitívneho postoja 
k jadru a nový prezident Hollande zdôrazňuje potrebu zvýšenia energetickej 
bezpečnosti a zväčšenia podielu obnoviteľných zdrojov) (Tomalová, 2012), 
Veľká Británia a Fínsko. Najsilnejší odporcovia sú medzi starými členmi 
(Grécko, Nemecko, Portugalsko) (Neuman, 2010). Situácia sa ďalej skom‑
plikovala následkom havárie vo Fukušime, po ktorej začali niektoré členské 
štáty hovoriť o ukončení jadrového programu (napr. Nemecko sa zaviazalo 
ukončiť prevádzku všetkých reaktorov do roku 2022).

Ďalšie kandidátske krajiny prišli s požiadavkami týkajúcimi sa špeciic‑
kosti ich energetických sektorov. Estónsko produkuje hlavný podiel elek‑
trickej energie z bridlicovej ropy, a pretože v čase negociácií využívalo tento 
prírodný zdroj ako jediné v Európe, prinieslo v rámci prístupových rokovaní 
túto tému do EÚ23. Poľsko, ktoré vyrába väčšinu svojej elektriny z uhlia, sa 
sústredilo na tému emisií a prechodných období v tejto oblasti (Mišík, 2010). 
Táto téma ostala jedna z hlavných aj po vstupe Poľska do EÚ, pričom kra‑
jina bola lídrom koalície nových členských štátov, ktoré mali negatívny po‑
stoj k otázkam klimatických zmien.

Zmena postoja EÚ k energetike po východnom rozšírení
Východné rozšírenie významne ovplyvnilo zmenu postoja EÚ k energetike 
po roku 2004, hoci môžeme identiikovať aj ďalšie faktory, ktoré mali na 
túto zmenu vplyv. Po rozšírení sa omnoho väčšia pozornosť začala venovať 
externým energetickým vzťahom a energetickej bezpečnosti, ktorá je pova‑
žovaná novými členskými štátmi za jednu z kľúčových tém v rámci európ‑
skej integrácie. Noví členovia začali nielen aktívne presadzovať svoje ener‑
getické preferencie na úrovni EÚ, ktorých spoločným cieľom bolo zlepšiť 
ich energetickú bezpečnosť, ale prichádzajú aj s konkrétnymi iniciatívami 
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na riešenie tohto problému, ktoré sú však spojené s požiadavkou na podporu 
zo strany Únie.

Po východnom rozšírení sa dostala energetická bezpečnosť medzi hlavné 
priority EÚ. Ako poznamenal energetický expert „v roku 2004 nebola ener-
getická bezpečnosť tak vysoko na rebríčku priorít. A v súčasnosti je veľmi 
vysoko. V západnej Európe [SČŠ] to bola úplne stará téma a v súčasnosti je 
veľmi aktuálna.“24 Môžeme určiť niekoľko faktorov, ktoré ovplyvnili túto 
zmenu. Po prvé, potreba zvýšenej spolupráce v oblasti energetickej bezpeč‑
nosti a externých energetických vzťahov vzrástla po východnom rozšírení, 
keďže pre NČŠ je táto téma jedna z najdôležitejších a aktívne ju presadzujú 
na úrovni EÚ. Ich záujem o tieto otázky vyplýva z ich závislosti od dovozu 
väčšiny energetických surovín z jedného zdroja, a to Ruska (tab. 4 poukazuje 
na ich závislosť od dovozu zemného plynu). Európska únia sa vďaka rozšíre‑
niu stala najväčším dovozcom energonosičov na svete (Gelden et al., 2006) 
a jej závislosť od ropy a zemného plynu aj naďalej stúpa. Takmer polovica 
celej spotreby zemného plynu v EÚ je pritom dovážaná len z troch krajín: 
Rusko (23 %), Nórsko (14 %) a Alžírsko (10 %) (Umbach, 2010). Energe‑
tická bezpečnosť však nie je témou kvôli pomerne vysokej závislosti od do‑
vozu zemného plynu, ale kvôli faktu, že veľká časť tejto suroviny je impor‑
tovaná z Ruskej federácie (Martin–El -Agraa, 2007). Staré členské krajiny EÚ 
nie sú v porovnaní s novými členmi až natoľko závislé od dovozu energono‑
sičov a v niektorých prípadoch majú aj významné domáce zásoby pokrýva‑
júce nielen domácu potrebu, ale aj export (Holandsko je dokonca čistým vý‑
vozcom zemného plynu). Taktiež majú diverziikované zdroje energetických 
surovín, čo ďalej znižuje ich potrebu venovať sa témam energetickej bezpeč‑
nosti a externých energetických vzťahov.

Vo väčšine prípadov neprodukujú nové členské štáty významnejšie množ‑
stvo zemného plynu a sú z veľkej časti, resp. úplne závislé od dodávok z Rus‑
kej federácie. Päť nových členov dováža všetok alebo takmer všetok plyn 
z Ruska, zatiaľ čo medzi pôvodnými členmi je to len jediná krajina Fínsko. 
Pobaltské štáty, Slovensko a Bulharsko sú úplne alebo takmer úplne závislé 
od ruských dodávok zemného plynu. Ostatné NČŠ dovážajú menej energe‑
tických surovín z Ruska (a majú aj isté domáce zásoby), ale v porovnaní so 
starými členmi EÚ sú závislé omnoho viac (Kaderják et al., 2007). Rumun‑
sko ako jediný NČŠ produkuje väčšie množstvo zemného plynu, ktoré po‑
krýva veľkú časť jeho spotreby, ale na vykrytie rozdielu musí dovážať zemný 
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plyn zo zahraničia, konkrétne z Ruska. Produkcia plynu v Poľsku a Maďar‑
sku má obmedzený podiel na ich celkovej spotrebe. Na druhej strane šesť 
starých členských štátov neimportuje žiaden zemný plyn z Ruska a ostatné 
krajiny (okrem Rakúska, Fínska a Grécka) dovážajú veľmi malé, resp. malé 
podiely celkovej spotreby.

Na tieto rozdiely poukazuje aj relatívny index geograickej závislosti (Re-

lative Index of Geographical Dependence – RIGD), ktorý hovorí o pomere 
energie dovážanej jedným členským štátom „i“ od dodávateľa „j“ k dovozu 
celej EÚ od daného dodávateľa (García -Verdugo–Muñoz, 2012). Hodnota 
väčšia (menšia) ako jedna znamená, že pomer dovozu do členského štátu 
je väčší (menší) ako priemer dovozu EÚ od daného exportéra. Toto záro‑
veň implikuje vyššiu (nižšiu) relatívnu závislosť od konkrétneho dodávateľa 
energie. Len Slovinsko (a menej Maďarsko) má mierne nižší index, ostatní 
noví členovia sa blížia k hornej hranici závislosti. Dokonca aj Česká repub‑
lika, ktorá diverziikovala svoje dodávky zemného plynu, má index pomerne 
vysoký. Starí členovia, okrem Fínska a Rakúska, majú indexy buď nulové, 
alebo len veľmi nízke. Index má aj svoje limity, keďže napr. nezahŕňa do‑
mácu produkciu, ktorá má veľmi významný dopad na energetickú bezpeč‑
nosť. Relatívny index geograickej závislosti členského štátu „i“ s dodávate‑
ľom „j“ sa vypočíta pomocou vzorca:

kde: Mij predstavuje import členského štátu „i“ z krajiny „j“ (vo fyzických 
alebo peňažných jednotkách), prezentuje MEUj import energie EÚ z krajiny „j“ 
a M

Eu
 predstavuje celkový import EÚ (García -Verdugo–Muñoz, 2012: 42).

Z dôvodu neexistencie problémov so zabezpečovaním energetických su‑
rovín nebola energetická bezpečnosť a vzťahy s dodávateľmi v stredobode 
záujmu EÚ 15, pričom niektoré krajiny, ako napr. Francúzsko, sú dlhodobo 
proti presunu kompetencií v oblasti energetiky na úroveň EÚ (Finnon–Lo‑
catelli, 2008). Zatiaľ čo vzájomná závislosť medzi Ruskom a SČŠ v dodáv‑
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kach zemného plynu je asymetrická v neprospech Ruska, vo vzťahu s no‑
vými členmi je Rusko vo výhode (Tichý, 2011). Relatívne malé objemy 
plynu exportované do štátov strednej a východnej Európy vytvárajú vý‑
raznú asymetriu v obchodných vzťahoch s Ruskom (Fernandez, 2011). Poľ‑
ský predstaviteľ ministerstva hospodárstva zhodnotil rozdiely v postoji SČŠ 
a NČŠ k energetickej bezpečnosti takto: „Záujem Francúzska, Španielska 
nie je záujmom Poľska, Českej republiky. Majú úplne odlišné problémy. Pre 
nich je nákup plynu z Ruska otázka diverziikácie, pre nás je to hlavný zá-

ujem.“25 Navyše noví členovia majú omnoho menej diverziikované zdroje 
a transportné trasy a výrazne sa líšia vo vnímaní Ruska ako dodávateľa ener‑
getických surovín. NČŠ sú kvôli historickým skúsenostiam „opatrnejšie pri 
jednaniach s ruskými spoločnosťami (a vládou) než ich západní partneri“ 
(Neuman, 2010: 346).

Tab. 4: Import plynu z Ruska členskými krajinami EÚ

Krajina Spotreba Dovoz 
z Ruska

Dovoz 
celkom

Produk-
cia

Dovoz 
z Ruska 

% zo 
spot-
reby*

Dovoz 
z Ruska 
% z do-

vozu

RIGD 
Index

Bulharsko 2 241 2 128 2 128 0 100 100 3,79
Česká republika 8 019 6 102 6 967 167 76 88 3,32
Estónsko 567 562 562 0 100 100 3,79
Litva 2 492 2 481 2 481 0 100 100 3,79
Lotyšsko 1 462 902 902 0 100 100 3,79
Maďarsko 9 815 5 552 7 902 2 235 57 70 2,17
Poľsko 12 807 7 971 8 900 3 693 62 90 3,39
Rumunsko 10 788 1 774 1 813 8 619 16 98 3,72
Slovensko 5 006 4 996 4 996 88 100 100 3,79
Slovinsko 863 402 856 6 47 47 1,76
Cyprus n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Malta n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Belgicko 16 960 391 16 769 0 2 2 0,009
Dánsko 4 437 0 136 7 344 0 0 0

Fínsko 3 837 3 832 3 832 0 100 100 3,79
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Francúzsko 42 540 5 955 42 056 646 14 14 0,54
Grécko 3 234 1 695 3 226 7 52 53 1,99
Holandsko 39 309 2 898 18 429 63 432 7 16 0,60
Írsko 4 696 0 4 380 316 0 0 0

Luxembursko 1 197 287 1 195 0 24 24 0,91
Nemecko 73 406 27 140 74 210 9 694 37 37 1,39
Portugalsko 4 489 0 4 499 0 0 0 0

Rakúsko 8 214 6 814 10 179 1 486 83 67 2,53
Španielsko 31 221 0 31 913 51 0 0 0

Švédsko 1 331 0 1 311 0 0 0 0

Taliansko 68 057 12 240 61 635 6 885 18 20 0,75
Veľká Británia 84 814 0 45 560 51 468 0 0 0

Zdroj: Eurostat.
Poznámka: Údaje za rok 2010, tisíc ton (ton ekvivalentu ropy), prepočty autor, % zaokrúhlené na celé čísla.
* Pri štátoch, kde je Rusko jediným dovozcom, udávam v tomto stĺpci 100 %, aj keď je spotreba vyššia, pre‑
tože táto je spôsobená využívaním zásob vybudovaných z ruských dodávok.

Východné rozšírenie bolo najvýznamnejším, ale nie jediným podnetom 
vzrastajúceho záujmu o tému energetickej bezpečnosti a vonkajších energe‑
tických vzťahov. Môžeme identiikovať aj niekoľko ďalších faktorov vplý‑
vajúcich na rozvoj tejto agendy na úrovni EÚ. Za druhý dôvod považujem 
špeciický prístup Ruskej federácie k exportu energetických surovín na eu‑
rópske trhy. V poslednom období totiž Rusko využíva dodávky energonosi‑
čov ako politický nástroj na zvýšenie svojho vplyvu (Keukeleire–MacNaugh‑
tan, 2008), dá sa povedať, že sa v tejto oblasti správa v medziach realpolitiky 
(Wood, 2010), čím vzrastá potreba spoločného postupu členských krajín EÚ 
(Mayer, 2008). Takýto prístup zdedilo Rusko z čias Sovietskeho zväzu, keď 
boli východoeurópske satelity úplne závislé od jeho dodávok energonosičov 
(Umbach, 2011). Jeho najvýraznejšími príkladmi sú dve plynové krízy v ro‑
koch 2006 a 2009 (ktorým sa venujem v nasledujúcej časti), ale rovnako aj 
niekoľko menších prerušení dodávok energetických surovín od roku 2000. 
Výskum diškurzu predstaviteľov a inštitúcií EÚ o energetických vzťahoch 
s Ruskom určil za dominantný integračný diškurz, ktorý „kladie dôraz na 
obojstrannú prospešnosť energetickej kooperácie Európskej únie a Ruska vy‑
plývajúcej zo vzájomnej závislosti“ (Kratochvíl–Tichý, 2012: 108). Iní au‑
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tori však hovoria o dvojitej závislosti od Ruska (Dellecker–Gomart, 2011), 
resp. európskej závislosti od Ruska ako dodávateľovi a Ukrajine ako preprav‑
covi (Fernandez, 2011). Veľkým problémom z pohľadu európskych importé‑
rov je, že Gazprom ako ruská energetická irma a dodávateľ zemného plynu 
na jednej strane a Ruská federácia na druhej strane sa neprehľadne prelínajú, 
čo následne vytvára politické tlaky a asymetriu medzi členskými štátmi EÚ, 
resp. ich energetickými spoločnosťami a Gazpromom ako štátnym monopo‑
lom (Roberts, 2009). Z tohto istého dôvodu sa ťažko odlišujú aktivity Gaz‑
promu od Ruskej federácie, ktorá sa intenzívne zapája do aktivít svojho ply‑
nového giganta, a predovšetkým v zlomových situáciách (ako boli plynové 
krízy v rokoch 2006 a 2009) sa riešenie dostáva na najvyššiu úroveň, čo ďa‑
lej komplikuje postavenie najmä menších partnerov.

Po tretie, približne od roku 2000 prišlo k celosvetovému vzostupu, ale 
aj výraznej luktuácii cien uhľovodíkov, ako aj nárastu dopytu po energo‑
nosičoch zo strany prudko sa rozvíjajúcich ekonomík ako Čína alebo In‑
dia (Bohzilova–Hashimoto, 2010). Tieto dokážu importovať obrovské ob‑
jemy energií, ale okrem pomerne vysokej ceny zemného plynu oproti uhliu, 
ktoré produkujú doma, je hlavnou prekážkou pre výrazné zvýšenie importu 
z Ruska predovšetkým minimálna prepojenosť transportných sústav medzi 
týmito krajinami, hoci aj v tejto oblasti je v poslednom období zaznamenaný 
výrazný posun. Takýto vývoj spôsobil neistotu o ďalšom vývoji na energe‑
tických trhoch a obavy z obmedzenia prístupu k energetickým surovinám 
(Umbach, 2010). Ako štvrtý dôvod pre zvýšený záujem o energetickú bez‑
pečnosť a vonkajšie energetické vzťahy označujem neistotu o predpoklada‑
nom vývoji dopytu a ponuky v EÚ. Napriek tomu, že niektoré predikcie ho‑
voria o klesajúcej spotrebe energie v rámci EÚ, vzhľadom na zmenšujúce sa 
domáce zásoby sa predpokladá zvýšená potreba importu energetických suro‑
vín z krajín mimo EÚ v budúcnosti (Roberts, 2009). Komisár pre energetiku 
Andris Piebalgs poznamenal už v roku 2005, že „v prípade zachovania sú‑
časného trendu bude v roku 2030 importovaných až 70 % energie, ktoré EÚ 
používa“ (Piebalgs, 2005). Medzinárodná energetická agentúra predpokladá 
nárast spotreby zemného plynu v EÚ zo súčasných 540 miliárd kubických 
metrov na približne 700 miliárd (Renner, 2009). Na zvýšený dopyt po plyne 
má vplyv aj narastajúce využívanie zemného plynu pri produkcii elektrickej 
energie, čo vytvára prepojenie medzi bezpečnosťou dodávok zemného plynu 
a energetickou bezpečnosťou všeobecne (Talus, 2008).
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Nové členské štáty začali hneď po vstupe do Európskej únie v roku 2004, 
resp. 2007 presadzovať preferencie v oblasti energetiky, ktorých spoločným 
cieľom je zvýšenie energetickej bezpečnosti predovšetkým prenesením zod‑
povednosti za externé energetické vzťahy na úroveň EÚ. Na rozdiel od starých 
členských štátov, ktoré majú viac skúseností s „medzinárodnou ‚vysokou‘ po‑
litikou kvôli vedeniu dvoch svetových vojen“, štáty strednej a východnej Eu‑
rópy „uvedomujúc [si] svoju podradenú pozíciu v medzinárodnom prostredí 
po skončení studenej vojny začínajú presadzovať kolektívny prístup v snahe 
posilniť a zlepšiť svoje postavenie“ (Bohzilova–Hashimoto, 2010: 630). 
Výskum nových členských štátov identiikoval tri preferencie v energetike, 
ktoré presadzujú na úrovni EÚ (Mišík, 2010). Noví členovia podporujú vy‑
tvorenie harmonizovanej spoločnej energetickej politiky EÚ, vrátane exter‑
nej dimenzie, ktorá by zjednotila pozície členských štátov voči dodávateľom 
energetických surovín, teda presadzujú, aby EÚ „hovorila jedným hlasom“. 
Toto má znamenať nielen zlepšenie vyjednávacej pozície zjednotenej EÚ 
voči hlavným dodávateľom energetických surovín, ale aj postavenia člen‑
ských štátov, ktoré by tak boli reprezentované silnou EÚ a nemuseli by vy‑
jednávať z pozície slabšieho partnera, čo je problém najmä malých nových 
členských štátov úplne závislých od ruských dodávok. Druhá preferencia no‑
vých členských štátov, diverziikácia zdrojov a transportných ciest má zvýšiť 
energetickú bezpečnosť vytvorením nových možností dopravy surovín z al‑
ternatívnych zdrojov novými transportnými cestami a zlepšiť prepojenie ener‑
getických infraštruktúr jednotlivých členských štátov. Solidarita, tretia pre‑
ferencia NČŠ v oblasti energetiky, má v prípade neočakávaných výpadkov 
dodávok zabezpečiť ich nahradenie z ďalších krajín EÚ (ibid.).

Nové členské štáty začali nielen aktívne presadzovať tieto preferencie na 
úrovni Európskej únie, ale prichádzajú taktiež s vlastnými iniciatívami, ktoré 
reagujú na ich problémy v energetickej bezpečnosti. Medzi prvé iniciatívy 
nových členských štátov v rámci EÚ patrí Európske jadrové energetické fó‑
rum (EJEF), na založení ktorého sa podieľali spoločne Česká republika a Slo‑
vensko v roku 2007 a v súčasnosti funguje pod záštitou Európskej komisie. 
Obe zakladajúce krajiny majú záujem o naštartovanie diškurzu o atómovej 
energii na úrovni EÚ, pričom ich vlády zvýrazňujú potrebu takejto platformy 
pre ďalší rozvoj jadrovej energetiky a zlepšenia jej obrazu v rámci EÚ26. 
Vďaka tomuto projektu sa „jadrová energia prestala považovať za nejaký 
prapodivný nebezpečný zdroj energie a znova sa o tom začalo hovoriť“27. 
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Fórum však vzniklo v období, keď sa už mohla obnoviť diskusia o jadrovej 
energetike, keďže aj najväčší oponenti medzi členskými krajinami EÚ pre‑
stali byť v tejto otázke úplne striktní. Napriek zväčšenej podpore na úrovni 
EÚ sa fórum zameriava na tradičné hlavné témy kritiky jadrovej energetiky 
– nakladanie s jadrovým odpadom a bezpečnostné riziká. Ani katastrofa vo 
Fukušime v marci 2011 nespôsobila vážnejšie narušenie fungovania EJEF, 
ktoré sa ako reakcia na túto udalosť ešte viac začalo zameriavať na bezpeč‑
nosť jadrových zariadení.

V procese prijímania Lisabonskej zmluvy aktívne presadzovali noví členo‑
via, a z nich predovšetkým Poľsko, zahrnutie ustanovenia o solidarite v rámci 
energetického článku 194. V zmysle hesla „jeden za všetkých, všetci za jed‑
ného“ sa mali členské štáty zaviazať, že v prípade zníženia dodávok energetic‑
kých zdrojov pre jednu krajinu jej ostatné pomôžu nahradiť výpadok (Copsey, 
2009). Poľsko sa sústredilo na zahrnutie solidarity do Lisabonskej zmluvy po 
tom, ako jeho prvý pokus o právne záväznú solidaritu v rámci „energetického 
NATO“ nebol úspešný (Roth, 2011). K ďalším iniciatívam nových členov pat‑
rila aj snaha o získanie prostriedkov z Európskeho energetického programu 
pre oživenie (EEPO). Česká republika využila svoje postavenie predsedníc‑
kej krajiny v Rade EÚ v prvej polovici 2009 na presadenie rovnomernejšej 
distribúcie prostriedkov z tohto infraštruktúrneho projektu28. Dôsledkom tejto 
snahy vyhradila Komisia časť prostriedkov aj na energetické projekty v stred‑
nej a východnej Európe, najmä v oblasti prepojenia sietí, diverziikácie zdro‑
jov a zabezpečenia spätného chodu plynovej infraštruktúry. Projektom pobalt‑
ského energetického trhu reagovali Litva, Lotyšsko a Estónsko na problémy 
s výhradným energetickým prepojením na Rusko, ktoré zdedili z obdobia So‑
vietskeho zväzu (tzv. izolovaný energetický ostrov). Projekt spustený v roku 
2009 počas švédskeho predsedníctva v Rade EÚ má za úlohu prepojiť ener‑
getickú infraštruktúru týchto štátov s infraštruktúrou ostatných členských štá‑
tov EÚ, a znížiť tak ich závislosť od dodávok ruských energetických surovín. 
Podobné problémy spojené s veľkou závislosťou od ruských surovín v rámci 
krajín Vyšehradskej štvorky má pomôcť vyriešiť plánovaný severojužný kori‑
dor, ktorý bude spájať dva LNG terminály v Poľsku (Świnoujście) a Chorvát‑
sku (Adria). Zapojené krajiny tak znížia závislosť od Ruska ako ich hlavného 
dodávateľa, ale rovnako zlepšia aj vzájomnú prepojenosť infraštruktúr, ktorá 
ich spolu so solidaritou ochráni pred neočakávanými prerušeniami dodávok 
energetických surovín (viac k tejto téme v tretej časti kapitoly).
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Energetická bezpečnosť a plynové krízy 2006 a 2009
Ďalší posun v názore na otázky energetickej bezpečnosti a externých ener‑
getických vzťahov na úrovni Európskej únie prišiel po plynovej kríze v roku 
2006 a nový smer v tejto oblasti bol potvrdený po kríze v januári 2009. Obe 
udalosti sa najviac dotkli nových členských štátov, pre ktoré znamenali potvr‑
denie dôležitosti ich snahy o presunutie témy energetickej bezpečnosti a za‑
bezpečenia dodávok energetických surovín z národných vlád na úroveň EÚ. 
Séria návrhov Európskej komisie v oblasti harmonizácie externej energetic‑
kej politiky po kríze v roku 2006 sa kvôli negatívnemu postoju niektorých 
členských krajín „nepretavila“ do vytvorenia spoločných pravidiel. Po kríze 
v roku 2009 však nastal v tejto oblasti posun a boli prijaté prvé spoločné pra‑
vidlá upravujúce bezpečnosť v oblasti zemného plynu.

Dôležitým impulzom na zvýšený záujem o otázku energetickej bezpeč‑
nosti na úrovni EÚ bola plynová kríza v roku 2006 (Gelden et al., 2006; Fi‑
non–Locatelli, 2008). Dovtedy boli dodávky energetických surovín z Ruska 
považované za bezproblémové (Gault, 2004) a dokonca ani počas období 
zvýšeného napätia studenej vojny neboli prerušené dodávky (Pascual–Zam‑
betakis, 2010). Medzi 1. a 4. januárom 2006 sa však znížili dodávky zemného 
plynu cez Ukrajinu do Európy približne o 30 %, pričom Maďarsko bolo po‑
stihnuté najvýraznejším znížením až o 40 %. K obmedzeniu došlo po nezho‑
dách medzi Ruskom a Ukrajinou o cene za zemný plyn pre Ukrajinu a cene 
za prepravu ruského plynu cez ukrajinské územie. Úlohu v tomto spore však 
pravdepodobne hrala aj nevôľa Ruska so zmenou zahraničnopolitickej orien‑
tácie Ukrajiny smerom na západ (Martin–El -Agraa, 2007). Výpadok síce ne‑
predstavoval výrazné obmedzenie dodávok, ale významnosť tejto udalosti je 
daná tým, že išlo o prvé zníženie dodávok z politických a nie technických 
dôvodov od začiatku exportu ruského plynu do Európy. Preto „môžeme po‑
vedať, že v hre bolo viacej než otázka ceny“ (Svedberg, 2007: 53). Celkovo 
plynová kríza trvala 4 dni, ale vďaka využitiu plynu zo zásobníkov a pomerne 
malému výpadku dodávok nemusela žiadna krajina EÚ obmedziť dodávky 
pre spotrebiteľov (Stern, 2006). Po kríze začali viaceré členské krajiny EÚ 
vyjadrovať obavy nad závislosťou od dodávok energie z Ruska (Svedberg, 
2007). Súčasťou dohody o vyriešení týchto sporov bolo zapojenie sprostred‑
kovateľskej spoločnosti RusUkrEnergo do rusko -ukrajinského obchodu so 
zemným plynom, ktorá však paradoxne negatívne prispela k veľmi podob‑
ným problémom v roku 2009. Politická povaha tejto krízy a možnosť jej opa‑
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kovania v budúcnosti z dôvodu nestabilných vzťahov medzi Ruskou federá‑
ciou a Ukrajinou prispeli k zvýšenému záujmu inštitúcií EÚ, predovšetkým 
Európskej komisie o otázku energetickej bezpečnosti a dodávok energetic‑
kých surovín.

Ako reakciu na plynovú krízu publikovala Európska komisia v roku 2006 
zelenú knihu s názvom Európska stratégia pre trvalú, konkurencieschopnú 
a bezpečnú energiu (Green Paper, 2006), ktorá sa po prvýkrát zmieňuje o po‑
trebe vytvoriť externú energetickú politiku EÚ na zabezpečenie bezpečnosti 
dodávok energetických surovín do členských štátov (Haghighi, 2008a). 
Podľa kritikov sa však tento dokument zameriaval prioritne na rozvoj vnú‑
torného trhu, ako spôsobu zabezpečenia energetickej bezpečnosti, pričom 
vonkajšie energetické vzťahy mali ostať aj naďalej v gescii jednotlivých člen‑
ských štátov (Belyi, 2008). Nadväzujúci návrh Európskej komisie na vy‑
tvorenie spoločnej európskej energetickej politiky, ktorý vznikol na základe 
tejto zelenej knihy, sa však nestretol s podporou všetkých členských krajín 
a v máji 2006 bol odmietnutý Radou EÚ (Mayer, 2008). Napriek tomuto ne‑
úspechu znamenala zelená kniha z roku 2006 začiatok obdobia zvýšeného 
záujmu o otázky externej energetickej politiky a energetickej bezpečnosti zo 
strany Európskej komisie.

V októbri 2006 pripravila Európska komisia oznámenie s názvom Externé 
energetické vzťahy – od princípov k aktivite, za ktorým nasledoval v janu‑
ári 2007 Strategický energetický prehľad EÚ založený na odporúčaniach Ze‑
lenej knihy z roku 2006. Návrhy predstavené v strategickom prehľade boli 
spolu s Energetickým akčným plánom na roky 2007–2009 prijaté Radou EÚ 
v marci 2007. V januári 2008 navrhla Komisia Energetický a klimatický ba-

líček, ktorý stanovoval 20% pokles produkcie oxidu uhličitého oproti roku 
1990, 20% podiel obnoviteľných zdrojov na celkovej spotrebe a 20% po‑
kles spotreby energie do roku 2020 (Európska komisia, 2010). Tento sa stal 
hlavným strategickým dokumentom nielen v oblasti energetiky, ale aj život‑
ného prostredia, keďže jedným z jeho hlavných cieľov bolo zníženie pro‑
dukcie skleníkových plynov. Druhý strategický prieskum energetiky a jeho 
Akčný plán EÚ pre bezpečnosť a solidaritu navrhnutý Európskou komisiou 
v novembri 2008 identiikovali prekážky pri vytváraní spoločnej zahranič‑
nej energetickej politiky EÚ a zabezpečovaní dodávok energetických zdro‑
jov členskými krajinami (Umbach, 2010).
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Európska komisia sa v období po prvej plynovej kríze v roku 2006 po‑
stupne stala aktívnym, hoci opatrným iniciátorom návrhov na zvýšenie ener‑
getickej bezpečnosti, ako aj úpravy vzťahov s tretími krajinami v oblasti ener‑
getiky. Predovšetkým nové členské štáty, ale aj starší členovia podporili tieto 
skôr skromné iniciatívy, ktoré však nevyústili do vytvorenia spoločnej ener‑
getickej politiky EÚ. Ak plynová kríza v januári 2006 znamenala prelom 
v pohľade Európskej komisie na otázku energetickej bezpečnosti, tak ply‑
nová kríza z januára 2009 potvrdila potrebu dlhodobého riešenia tejto otázky 
a zmenila aj negatívny postoj niektorých členských krajín. Kríza v roku 2009 
mala omnoho väčší rozsah, ako aj dopad na členské krajiny Únie, a zname‑
nala zintenzívnenie aktivít Komisie, ale aj niektorých členských štátov (pre‑
dovšetkým nových) v oblasti energetickej bezpečnosti a externých energetic‑
kých vzťahov. Kríza síce nespôsobila radikálnu zmenu v postoji krajín EÚ, 
ale potvrdila odôvodnenosť úsilia v týchto oblastiach a potrebu jeho zinten‑
zívnenia v budúcnosti.

V januári 2009 vyústili nezhody medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou 
o cene za zemný plyn pre domácu spotrebu Ukrajiny a jeho transport cez jej 
územie k európskym odberateľom do úplného prerušenia dodávok cez ply‑
novod Bratstvo po prvýkrát počas takmer 40-ročnej histórie ruských dodá‑
vok. Špeciikum a vážnosť tejto udalosti bola spôsobená tým, že síce ne‑
šlo o prvé prerušenie dodávok spôsobené nezhodami medzi zapojenými 
stranami, ale prvýkrát prišlo k úplnému zastaveniu exportu. Bol to jeden 
z mnohých energetických konliktov medzi týmito krajinami, ďalšia „rusko-
-ukrajinská plynová telenovela, ktorá sa tentoraz rozvinula do drámy“ (Wy‑
ciszkiewicz, 2009: 183). Dodávky plynu cez plynovod Bratstvo boli úplne 
prerušené 11 dní a celkovo bolo zasiahnutých 12 členských štátov EÚ a ďal‑
ších 5 európskych krajín (Duleba, 2009). Niektoré členské štáty neboli krí‑
zou ovplyvnené vôbec a väčšina postihnutých krajín bola schopná nahra‑
diť chýbajúce dodávky z Ruskej federácie bez prijatia špeciálnych opatrení 
(ako napr. vyhlásenie vyššieho odberového stupňa, ktorý by obmedzil do‑
dávky pre niektorých odberateľov). Najviac zasiahnutými krajinami v rámci 
EÚ boli Slovensko a Bulharsko, ktoré sú úplne závislé na dovoze zemného 
plynu z Ruska cez Ukrajinu a ich domáca produkcia je minimálna. V Bul‑
harsku boli v dôsledku krízy dokonca zaznamenané problémy s dodávkami 
plynu pre domácnosti.
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Na Slovensku bol síce dostatok plynu pre domácnosti, ale národný regu‑
látor bol prinútený z dôvodu komplikácií pri ťažbe zo zásobníkov (malá ma‑
ximálna denná vyťažiteľnosť, nemožnosť prístupu k zásobám zahraničných 
zákazníkov a iné) vyhlásiť vyšší regulačný stupeň, ktorý obmedzil dodávky 
plynu pre priemysel takmer na nulu (Európska komisia, 2009b). Ešte pred ob‑
novením dodávok cez Ukrajinu bol na Slovensko 18. 1. 2009 dodaný plyn cez 
Českú republiku novovytvoreným reverzným chodom (Úrad pre reguláciu 
sieťových odvetví, 2010a). Až do januára 2009 bolo možné prepravovať plyn 
cez slovenské územie len z východu na západ, na vyriešenie krízového zá‑
sobovania boli na preberacej stanici na východe Českej republiky (Lanžhot) 
vykonané úpravy, ktoré umožnili mechanické presmerovanie zemného plynu. 
Tento reverzný chod bol následne upravený na automatickú prevádzku, ktorá 
bola spustená až v roku 2011 (viac v poslednej časti kapitoly). Slovensko 
ako jediná krajina EÚ otvorene obviňovala Ukrajinu za vzniknutý problém 
(Duleba, 2009). Podľa slovenského respondenta si oba štáty „pokazili imidž. 
Aj Rusi aj Ukrajinci. Ukrajinci kradli plyn, my sme sa okamžite pripojili na 
stranu Ruska, sme si mysleli, že Ukrajina je na vine.“29 Kríza znamenala pre 
Slovensko koniec predstavy o tom, že energetickú bezpečnosť krajiny v 21. 
storočí možno stavať výlučne na riešeniach z obdobia Gustáva Husáka a Le‑
onida Brežneva (Rusnák, 2010: 110). Česká republika dováža veľké množ‑
stvo zemného plynu z Ruska cez Ukrajinu a Slovensko, a preto bola tiež po‑
merne výrazne zasiahnutá touto krízou. Chýbajúce dodávky však dokázala 
nahradiť z iných zdrojov a podzemných zásobníkov plynu30. Ruské dodávky 
boli presmerované cez plynovod Jamal cez Poľsko a Nemecko, pričom do‑
šlo k reverznému toku plynu zo západu na východ republiky.

Európska komisia bola aktívne zapojená do riešenia krízovej situácie, hoci 
v hodnotiacom dokumente priznala, že „rozsah obmedzenia dodávok plynu 
si vyžadoval adekvátnu reakciu zo strany EÚ, ale neexistovala jasná straté‑
gia ani konkrétne nástroje“ (Európska komisia, 2009b: 12). Napriek tomu, že 
kríza spôsobila niektorým členským krajinám vážne problémy, na mimoriad‑
nom stretnutí energetickej rady EÚ 12. 1. 2009 nebolo jednoduché nájsť spo‑
ločnú reč medzi všetkými 27 členskými štátmi o okamžitých krokoch, ktoré 
bolo potrebné podniknúť na ukončenie krízy. Rokovania sa zúčastnili „všetci 
ministri a štátni tajomníci členských krajín“ a pre predstaviteľov starých člen‑
ských krajín nebola plynová kríza až taká „horúca téma“31. Kríza naplno po‑
ukázala na zraniteľnosť EÚ, problémy súvisiace s tranzitom plynu cez Ukra‑
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jinu, ako aj na zvyšujúcu sa závislosť od dovozu (Baláž–Zábojník, 2009). Na 
druhej strane kríza prinútila členské krajiny konať spoločne (Umbach, 2011) 
a rozprúdila diskusiu o legislatíve týkajúcej sa bezpečnosti dodávok a prepo‑
jení energetických sústav členských krajín32. Taktiež upriamila pozornosť na 
potrebu nových zdrojov a diverziikáciu prepravných trás, ktoré by boli ne‑
závislé od Ruska a Ukrajiny, ako je južný koridor, teda projekt Nabucco (Ro‑
berts, 2011). Finančné náklady na tento projekt však môžu prevyšovať mož‑
nosti európskych krajín, a tak je možné, že Rusko si aj v budúcnosti udrží 
takmer monopol na dodávky plynu z východu (Dinan, 2010). A hoci Rusko 
nepodniklo žiadne konkrétne kroky namierené proti Nabuccu (napriek tomu, 
že zaviedlo exportnú stratégiu, ktorá je reakciou na navrhovaný plynovod), 
podarilo sa mu účinne oslabiť tento projekt (Fernandez, 2011). Paradoxne 
však tieto kroky zvýšili energetickú bezpečnosť Európy, pričom väčšinu ná‑
kladov (plynovod Nord Stream) znášala Ruská federácia (ibid.).

Vývoj politiky EÚ v oblasti energetiky po roku 2009
Plynové krízy v rokoch 2006 a 2009 sú popri východnom rozšírení ďalším 
významným medzníkom na ceste k spoločnej energetickej politike EÚ, pre‑
tože zvýraznili potrebu zvýšenia energetickej bezpečnosti členských štátov 
a upriamili pozornosť na otázky externej energetickej politiky. Snaha inšti‑
túcií EÚ, ale aj členských štátov sa preto upriamila na tieto oblasti, pričom 
v období po kríze z roku 2009 prišlo k vytvoreniu konkrétnych pravidiel 
v oblasti bezpečnosti dodávok zemného plynu, ktorý sa stal hlavnou ener‑
getickou témou na úrovni EÚ. Po marci 2011, keď sa odohralo nešťastie 
v jadrovej elektrárni Fukušime, bola síce téma plynu nahradená nukleárnou 
energiou, ale táto sa sústredila predovšetkým na interné energetické otázky 
a v externej dimenzii sa aj naďalej hlavný priestor venuje zemnému plynu.

Ako jedno z opatrení na obmedzenie opakovania plynovej krízy z janu‑
ára 2009 navrhla Európska komisia 16. 7. 2009 nariadenie o bezpečnosti 
dodávok zemného plynu, ktoré malo za cieľ nahradiť smernicu v tejto ob‑
lasti platnú od roku 2004. Táto už nebola dostatočným nástrojom vzhľadom 
na „zvýšenú závislosť od importu a zväčšené riziká spojené s dodávkami 
a tranzitom cez tretie krajiny“ (Európska komisia, 2009c: 3). Januárová kríza 
podľa Európskej komisie preukázala potrebu vytvorenia pravidiel, ktoré by 
mohli slúžiť ako prevencia podobných udalostí v budúcnosti. Aby boli ta‑
kéto pravidlá účinné, musia však byť pripravené s dostatočným predstihom 
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a koordinované na úrovni EÚ (ibid.). Nariadenie bolo prijaté Európskym 
parlamentom a Radou EÚ 20. 10. 2010, pričom obdobie od predstavenia 
návrhu Komisiou po prijatie bolo vyplnené intenzívnymi rokovaniami me‑
dzi členskými štátmi a inštitúciami EÚ. Nariadenie zavádza povinnosť člen‑
skej krajiny pokryť dopyt po plyne počas nepretržitého 7-dňového obdo‑
bia extrémneho chladu, 30-dňového obdobia „výnimočne vysokej spotreby“ 
a 30-dňového obdobia v prípade zlyhania najväčšej plynárenskej infraštruk‑
túry, čo sa nazýva aj ako pravidlo N-1. Podľa tohto pravidla má členská 
krajina povinnosť zabezpečiť alternatívne dodávky zemného plynu aj v prí‑
pade, ak hlavná infraštruktúra ich nie je z rôznych dôvodov schopná zabez‑
pečiť (Európsky parlament a Rada EÚ, 2010). Toto pravidlo predpokladá roz‑
voj vzájomného prepojenia medzi členskými štátmi a diverziikáciu zdrojov 
a prepravných trás, na čo Európska komisia reagovala vo svojich neskorších 
dokumentoch (pozri ďalej).

Tab. 5: Vybrané projekty EEPO v plynárenskej 
a elektroenergetickej infraštruktúre

Projekt Poloha
podporovaného projektu

Plánovaný 
príspevok

(v mil. 
euro)

Terminál na LNG Świnoujście Poľsko 80

Slovensko -maďarské prepojenie Slovensko, Maďarsko 30

Rozšírenie kapacity sklad. plynu 
v českých huboch Česká republika 35

Reverzný tok plynu Česká republika, Slovensko atď. 80

Slovensko -poľské prepojenie Slovensko, Poľsko 20

Zdroj: upravené podľa Európsky parlament a Rada EÚ (2009).

Na podporu hospodárstva členských krajín EÚ zasiahnutých ekonomickou 
krízou prijala Európska komisia 26. 11. 2008 Európsky plán na oživenie hos‑
podárstva, ktorého súčasťou bol aj EEPO schválený 13. 7. 2009 (Nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 663/2009). Úlohou projektu bolo pod‑
poriť z rozpočtu EÚ takmer 4 miliardami eur projekty v oblasti energetickej 
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infraštruktúry, ktorých realizácia mohla byť ohrozená prebiehajúcou ekono‑
mickou krízou (Európska komisia, 2010b). Najväčšia časť z týchto projektov 
(2,365 miliardy eur) bola určená na rozvoj plynárenskej a elektroenergetickej 
infraštruktúry, zvýšené prostriedky majú za úlohu podporiť rozvoj veternej 
elektriny a program zachytávania a uskladnenia oxidu uhličitého (CCS). Ko‑
misia vyhradila časť peňazí aj na energetické projekty v strednej a východnej 
Európe, najmä v oblasti prepojenia sietí, diverziikácie zdrojov a zabezpeče‑
nia spätného chodu (pozri tab. 5). Skoro všetky prostriedky projektu boli po‑
skytnuté na konkrétne projekty do konca roku 2010 a v polovici roku 2011 
bolo ukončených 9 infraštruktúrnych projektov z celkového počtu 45 podpo‑
rených (Európska komisia, 2011a).

V novembri 2010 prijala Európska komisia stratégiu Energia 2020, ktorá 
sa sústredí na päť priorít a popri témach vnútorného trhu sa venuje aj otáz‑
kam energetickej bezpečnosti a energetickým vzťahom s tretími krajinami 
(priorita 5). Stratégia kritizuje súčasnú situáciu, keďže „napriek vážnej kríze 
v dodávkach zemného plynu, ktorá slúžila ako budíček a poukázala na zra‑
niteľnosť Európy, neexistuje spoločný prístup k partnerom, dodávateľským 
a tranzitným krajinám“ (Európska komisia, 2010c: 3). Podľa tohto dokumentu 
by v otázkach týkajúcich sa energetiky mohla EÚ „vystupovať omnoho sil‑
nejšie a účinnejšie, keby skonsolidovala svoje spoločné záujmy a ambície“ 
(ibid.: 4). Stratégia stanovuje štyri opatrenia, ktoré by mali posilniť vonkajší 
rozmer trhu s energiou EÚ a vyzýva na to, aby členské krajiny v bilaterál‑
nych rokovaniach konali v prospech celej EÚ, nielen vo svoj vlastný, ako je 
tomu v súčasnosti. Aj roku 2011 venovala Európska komisia veľkú pozor‑
nosť energetickej bezpečnosti a externým energetickým vzťahom, keď publi‑
kovala niekoľko strategických dokumentov, ktoré sa týkali úplne, alebo čias‑
točne tejto témy. Už v marci 2011 prijala Plán energetickej účinnosti, ktorý 
má popri zabezpečení udržateľného rastu a znížení emisií skleníkových ply‑
nov zlepšiť aj energetickú bezpečnosť. Energetická účinnosť je totiž „jeden 
z nákladovo najúčinnejších spôsobov zvýšenia bezpečnosti dodávok energie“ 
(Európska komisia, 2011b: 2). V septembri toho istého roku publikovala Ko‑
misia oznámenie o zabezpečení dodávok energie a medzinárodnej spolupráci 
s názvom Energetická politika EÚ: budovanie vzťahov s partnermi za hra-

nicami EÚ (Európska komisia, 2011c). Koncepcia vychádza z dokumentu 
Energia 2020 a predstavuje súbor priorít rozvoja vonkajšej energetickej po‑
litiky EÚ. Túto považuje za „rozhodujúci faktor dovŕšenia vnútorného trhu 
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s energiou“, keďže predchádzajúce skúsenosti ukázali, že bilaterálne vzťahy 
medzi členskými štátmi a dodávateľmi energetických surovín môžu mať za 
následok „rozdrobenie vnútorného trhu, a nie posilnenie dodávok energie pre 
EÚ a jej konkurencieschopnosti“ (ibid.: 1). Konkrétnym cieľom stratégie je 
(1) vybudovať vonkajší rozmer vnútorného trhu EÚ s energiou, (2) posilniť 
partnerstvo s exportnými a tranzitnými krajinami, (3) zlepšiť prístup k udr‑
žateľnej energii pre rozvojové krajiny a (4) lepšie podporovať politiky EÚ 
za jej hranicami. Dokument vyzdvihuje význam externého rozmeru energe‑
tiky, ktorý zohráva podstatnú úlohu vo všetkých troch cieľoch EÚ v oblasti 
energetiky: zabezpečení dodávok, konkurencieschopnosti a udržateľnosti.

V nadväznosti na potrebu zlepšenia infraštruktúrneho prepojenia medzi 
členskými štátmi na napĺňanie cieľov strategických dokumentov, ale aj pra‑
vidla N-1 obsiahnutého v nariadení o bezpečnosti dodávok zemného plynu 
publikovala Európska komisia v októbri 2011 návrh nariadenia o usmer‑
neniach pre transeurópsku energetickú infraštruktúru (Európska komisia, 
2011d). Tento návrh vychádza z oznámenia Priority energetickej infraštruk-

túry na rok 2020 a ďalšie roky, ktorý Komisia predstavila v novembri 2010 
a návrhu viacročného inančného rámca na roky 2014–2020, v rámci kto‑
rého navrhla vytvorenie nástoja Spájame Európu na podporu energetickej 
infraštruktúry. Cieľom nariadenia má byť „úplná integrácia vnútorného trhu 
s energiou“, ako aj zaistenie bezpečnosti dodávok energetických surovín a so‑
lidarity medzi členskými štátmi (ibid.: 2). Návrh v súlade s prioritami energe‑
tickej infraštruktúry určuje transeurópske prioritné infraštruktúrne koridory, 
štyri v prípade elektrickej energie (zahrnuté je aj „severojužné elektrické 
prepojovacie vedenia v strednej, východnej a juhovýchodnej Európe“), štyri 
v prípade plynu (vrátane „severojužného prepojenia plynovodov v strednej, 
východnej a juhovýchodnej Európe“), jeden ropný koridor a tri prioritné te‑
matické oblasti (Európska komisia, 2011d: príloha 1).

Popri týchto stredno- a krátkodobých nástrojoch prijala Európska komi‑
sia v decembri 2011 aj dlhodobú stratégiu v oblasti energetiky s názvom 
Energetická cestovná mapa 2050, v ktorej poukazuje na problémy a výzvy 
v oblasti energetickej bezpečnosti a konkurencieschopnosti, ktoré môžu na‑
stať pri napĺňaní cieľov týkajúcich sa zníženia produkcie skleníkových ply‑
nov o 80–95 % do roku 2050 (Európska komisia, 2011e). Navrhuje súbor 
opatrení na dosiahnutie tohto cieľa od zvýšenia energetickej účinnosti, vyš‑
šieho zapojenia obnoviteľných zdrojov a pokračovaní využívania jadrovej 
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energetiky až po podporu investícií v energetickom sektore a zlepšenie spo‑
lupráce s dodávateľskými a transportnými krajinami. Stratégia predstavuje 
niekoľko scenárov vývoja, ktoré ponúkajú efektívne a ekonomicky uskutoč‑
niteľné zníženie emisií. Dokument zvýrazňuje potrebu zvýšenia investícií do 
energetiky v rámci EÚ, a tvrdí, že tieto sa prejavia v „raste, zamestnanosti, 
väčšej energetickej bezpečnosti a nižších cenách energií“ (Európska komi‑
sia, 2011e: 19).

Obdobie po roku 2009 je charakteristické zvýšeným záujmom zo strany 
inštitúcií EÚ o otázky energetickej bezpečnosti a externých energetických 
vzťahov. Obe témy sa stali dôležitou súčasťou strategických energetických 
dokumentov, na ktorých sú založené konkrétne návrhy na nové pravidlá. Na 
rozdiel od plynovej krízy 2006, ktorá napriek snahám Európskej komisie ne‑
vyústila do aktivity na komunitnej úrovni, prišlo po januári 2009 k prijatiu 
európskej legislatívy, ktorá reaguje na konkrétne problémy v oblasti energe‑
tickej bezpečnosti a externých energetických vzťahov a ponúka ich riešenia 
(napr. Nariadenie o bezpečnosti dodávok zemného plynu). Toto preukazuje 
aj zmenu postoja niektorých, predovšetkým starých, členských štátov, ktoré 
sa dlhodobo stavali záporne k vytváraniu spoločných pravidiel v externých 
energetických vzťahoch, ale plynová kríza 2009 ovplyvnila tento ich nega‑
tívny postoj. Napriek tomuto posunu však ešte nemožno hovoriť o existencii 
spoločnej harmonizovanej energetickej politiky EÚ. Najvýraznejšou prekáž‑
kou zostávajú predovšetkým rozdielne postoje členských štátov voči Rusku 
a jeho energetickej politike (Neuman, 2010), a z toho vyplývajúca neschop‑
nosť EÚ hovoriť „jedným hlasom“ v externých energetických otázkach.

Cieľom tejto časti bolo analyzovať politiku Európskej únie v oblasti ener‑
getiky, pričom sa ako bod zlomu jej vývoja identiikuje východné rozšírenie 
EÚ v rokoch 2004 a 2007 a dve plynové krízy v rokoch 2006 a 2009. Zatiaľ 
čo východné rozšírenie prinieslo do EÚ 10 nových postkomunistických čle‑
nov, ktorých hlavnou energetickou témou je bezpečnosť dodávok energono‑
sičov a vzťahy s exportnými a tranzitnými krajinami, plynové krízy zvýraz‑
nili tieto ich slabé miesta a potvrdili opodstatnenosť ich snahy o presun tejto 
agendy na úroveň EÚ. V rámci Európskej únie postupne prichádza k posunu 
zamerania sa z otázok rozvoja a liberalizácie vnútorného energetického trhu 
k témam externej energetickej politiky a energetickej bezpečnosti. Preto tvr‑
dím, že v súčasnosti prichádza postupne k vytváraniu spoločnej energetickej 
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politiky EÚ s vnútorným, ale aj vonkajším rozmerom, ktorá sa stáva kom‑
plexnou spoločnou politikou na úrovni EÚ.

Celkovo môžeme vyvodiť z analýzy vývoja politiky EÚ v oblasti energe‑
tiky niekoľko záverov. Po prvé, otázkam spojených s energetikou sa v po‑
slednom období začalo dostávať veľmi vysokej pozornosti nielen zo strany 
inštitúcií EÚ, ale aj členských štátov. EÚ si v poslednom období uvedomila 
narastajúci význam energetického sektoru, ako aj jeho zraniteľnosť a v súčas‑
nosti sa začala zaoberať otázkou energetickej bezpečnosti a externých ener‑
getických vzťahov. Východné rozšírenie EÚ síce nebolo jediným impulzom 
na rozvoj týchto tém, ale môžeme ho podkladať za jeden z najdôležitejších. 
Noví členovia začali nielen presadzovať preferencie smerujúce k posilneniu 
ich energetickej bezpečnosti pomocou presunutia zodpovednosti za externé 
energetické otázky na úroveň EÚ, ale aj sami (hoci za pomoci starších čle‑
nov a Európskej komisie) začali iniciovať politiky a projekty, ktoré sa podie‑
ľajú na riešení týchto výziev. Po druhé, Európska komisia sa začala venovať 
otázkam externých energetických vzťahov a energetickej bezpečnosti už od 
publikovania prvej zelenej knihy v roku 2000, ale všetky členské krajiny až 
do obdobia po druhej plynovej kríze v roku 2009 nezdieľali jej postoje a ne‑
prišlo k presunu právomocí v oblasti externej energetiky na úroveň EÚ. Plán 
Európskej komisie na vytvorenie spoločnej európskej energetickej politiky 
v roku 2006 sa nestretol s podporou všetkých členských štátov.

Naopak, po plynovej kríze v roku 2009 bol návrh Komisie na spoločné 
pravidlá v bezpečnosti dodávok zemného plynu prijatý a Komisia predsta‑
vila aj ďalšie strategické dokumenty v oblasti externej energetickej politiky 
a energetickej bezpečnosti, ktoré tvoria základ pre budúcu legislatívu (napr. 
dokument Priority energetickej infraštruktúry na rok 2020 a ďalšie roky, 
ktorý sa stal podkladom na návrh nariadenia o usmerneniach pre transeu‑
rópsku energetickú infraštruktúru). Komisia začala byť v poslednom období 
omnoho kritickejšia k tým praktikám členských štátov, ktoré sa sústredia na 
dosiahnutie vlastných cieľov v energetike a neberú ohľad na európsky roz‑
mer, ako napr. bilaterálne dohody s dodávateľskými krajinami na výstavbe 
novej infraštruktúry a pod. Európska komisia vo svojich dokumentoch (napr. 
Energia 2020 alebo Energetická politika EÚ: budovanie vzťahov s partnermi 
za hranicami EÚ) vyzýva členské štáty k obmedzeniu takýchto bilaterálnych 
energetických dohôd s tretími krajinami, ktoré sú výhodné len pre zapojené 
štáty, naštrbujú jednotný obraz EÚ a dokonca spôsobujú aj problémy ďalším 
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členským štátom. Krajiny ako Nemecko alebo Taliansko však napriek tejto 
snahe stále radšej vyjednávajú s Ruskom na bilaterálnej úrovni, pričom ener‑
getickú bezpečnosť chápu „skôr v národných než v regionálnych pojmoch“ 
(Dinan, 2010: 471).

3.2 EnErgEtické POlitiky ČEskEj rEPubliky, POľska 
a slOvEnska

V tejto časti v krátkosti načrtnem vývoj energetiky a energetickej politiky 
v troch skúmaných krajinách, predovšetkým v období od pádu komunistic‑
kého režimu v roku 1989 do vstupu štátov do Európskej únie v roku 2004. 
Cieľom nie je predstaviť vyčerpávajúci prehľad vývoja jednotlivých energe‑
tických politík, ale poskytnúť informácie o najdôležitejších prvkoch a uda‑
lostiach, ktoré mali vplyv na súčasnú podobu energetiky v troch študovaných 
krajinách. Z tohto dôvodu sa v podkapitole venujem predovšetkým energetic‑
kým otázkam súvisiacim so vstupom krajín do EÚ – teda jadrovej energetike 
v prípade Českej republiky a Slovenska a otázke využívania uhlia v Poľsku. 
Prístupový proces tvoril jeden z hlavných determinantov podoby energetic‑
kých politík študovaných krajín, a preto mu venujem zvýšenú pozornosť. 
V krátkosti spomeniem aj ďalšie témy spojené s vyjednávaním v energetike, 
ako napr. prechodné obdobia vynegociované v oblasti povinných zásob ropy 
a ropných surovín. Nadviažem na predchádzajúcu časť tejto kapitoly, ktorá 
sa zaoberala prístupovým procesom všetkých nových členov EÚ a zameriam 
sa predovšetkým na skúmanie troch analyzovaných štátov. Tiež sa v krátkosti 
venujem privatizačnému procesu v oblasti energetiky, (limitovanému) roz‑
voju energetickej bezpečnosti počas 90. rokov 20. storočia, ako aj niekoľ‑
kým diverziikačným projektom. Na jednej strane hrala energetika významnú 
úlohu počas prístupového procesu a bola premetom záujmu politických elít 
z privatizačných dôvodov, na druhej strane sa energetickej bezpečnosti neve‑
novala na domácej úrovni až do plynovej krízy veľká pozornosť. Za hlavnú 
pozitívnu výnimku možno považovať snahu Českej republiky počas 90. ro‑
kov diverziikovať dodávky ropy, ale aj zemného plynu.

Všetky tri krajiny sa museli vyrovnať nielen so závislosťou od ruských 
dodávok, ale aj s problémom jednosmernej prepravnej sústavy. Táto bola pô‑
vodne vytvorená na prepravu zemného plynu len v smere z východu na zá‑
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pad, teda z Ruska do satelitných štátov a západnej Európy. Tento stav bol 
dedičstvom z komunistického obdobia, keď Sovietsky zväz so svojimi sate‑
litmi budoval túto prepravnú sústavu na export energetických surovín na ich 
územie, ako aj do západnej Európy. S opačným smerom prepravy energií sa 
vzhľadom na vtedajšiu politickú situáciu vôbec nepočítalo a z tohto istého 
dôvodu nebola považovaná za potrebnú. Rovnako neexistoval dôvod vytvá‑
rať prepojenia v smere zo severu na juh, keďže pre export do Európy a záso‑
bovanie socialistického tábora neboli tieto potrebné vzhľadom na existenciu 
magistrálnych plynovodov a ropovodov prepravujúcich plyn v smere zo So‑
vietskeho zväzu na západ. Energetické dodávky pre satelity predstavovali pre 
Sovietsky zväz politický nástroj, ktorého význam by akákoľvek diverziiká‑
cia znižovala. Na zásobovanie analyzovaných štátov slúžia dva plynovody: 
Bratstvo, ktoré bolo vybudované začiatkom 70. rokov a zásobuje Českú re‑
publiku a Slovensko, a Jamal, ktorý dodáva plyn do Poľska a bol dokončený 
v druhej polovici 90. rokov. Práve jednosmernosť plynovodu Bratstvo sa uká‑
zala ako jedna z hlavných prekážok pri snahe Slovenska získať alternatívne 
dodávky zemného plynu počas krízy v roku 2009. Projekty analyzovaných 
členských štátov v oblasti diverziikácie sa snažia vytvárať prepojenia me‑
dzi štátmi práve v smeroch, v ktorých až do krízy neexistovali – teda zo se‑
veru na juh (a naopak) a zo západu na východ (pozri ďalšiu časť kapitoly).

Česká republika
Jednou z najdôležitejších tém v oblasti energetickej politiky v súčasnosti, ale 
aj v rámci vyjednávania prístupových kapitol Českej republiky do EÚ, bola 
otázka výstavby jadrovej elektrárne Temelín. V ČR v súčasnosti fungujú dve 
atómové elektrárne, ktoré majú spolu 6 funkčných reaktorov – JE Duko‑
vany (štyri reaktory) a JE Temelín (dva reaktory). Plná prevádzka prvej jad‑
rovej elektrárne v ČR, JE Dukovany, sa začala v roku 1985, keď bol spus‑
tený jej prvý reaktor. O rok neskôr boli k sieti pripojené ďalšie dva reaktory 
a v roku 1987 aj posledný štvrtý reaktor. Celkový výkon štyroch reaktorov 
typu VVER 440 213 je po rekonštrukcii, ktorá bola ukončená v máji 2012, 
2040 MW (4 x 510 MW). Napriek tomu, že ide o staršiu z dvojice českých 
jadrových elektrární, nepredstavovala JE Dukovany v prístupovom procese 
Českej republiky do EÚ až taký výrazný problém, ako tomu bolo v prípade 
JE Temelín, ktorá sa na konci 90. rokov práve počas prístupového procesu 
dokončovala. O jej výstavbe bolo rozhodnuté v roku 1980 a prvé stavebné 
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práce sa začali v roku 1987. Dva bloky elektrárne Temelín so silnejšími re‑
aktormi novšieho typu VVER 1000 V 320 boli spustené v roku 2002, resp. 
2003 a dodávajú spolu 2000 MW elektrickej energie. Pôvodne navrhované 
štyri reaktory JE boli po revolúcii zredukované na dva vzhľadom na zníže‑
nie priemyselnej výroby, a z toho vyplývajúceho zmenšenia dopytu po elek‑
trickej energii v ČR. V roku 2009 však bolo rozhodnuté o dostavbe elektrárne 
a v súčasnosti prebiehajú prípravné administratívne práce na výstavbe ďal‑
ších dvoch reaktorov tejto elektrárne.

Veľkou témou prístupového procesu bola jadrová energetika a dostavba 
JE Temelín, v rámci ktorej dominovala otázka úrovne jadrovej bezpečnosti 
v tomto zariadení. Z dôvodu využitia ruskej technológie, ktorá bola mno‑
hými štátmi EÚ kritizovaná za nízke bezpečnostné štandardy, bolo hlavnou 
požiadavkou zo strany EÚ zlepšenie bezpečnosti reaktorov a ich prispôsobe‑
nie „západným“ bezpečnostným štandardom. Preto prišlo k zmene projektu 
a riadiace a bezpečnostné prvky do elektrárne dodala americká spoločnosť 
Westinghouse. Proti výstavbe Temelínu sa napriek týmto opatreniam veľmi 
intenzívne stavalo predovšetkým Rakúsko. Zintenzívneniu konliktu dopo‑
máhali na jednej strane prudké reakcie českých politikov, ktorí vyhlasovali, 
že ide o vnútroštátnu otázku, na druhej strane tu bol „rakúsky záujem urobiť 
z Temelína obrovskú kauzu“ (Terem, 2005: 165). V tomto období sa Česká 
republika ako jediná z kandidátskych krajín zapojila do sankcií, ktoré proti 
Rakúsku zaviedla EÚ vo februári 2000, čím ešte viac podporila vzájomný 
konlikt. Sankcie boli reakciou na vytvorenie koaličnej vlády v Rakúsku me‑
dzi ľudovcami (Österreichische Volkspartei – ÖVP) a Slobodnou stranou 
Rakúska (Freiheitlichen Partei Österreichs – FPÖ) pod vedením Jörga Hai‑
dera (Luif, 2012). Haider bol známy svojím negatívnym postojom k cudzin‑
com a sankcie boli výsledkom obáv, že za jeho účasti vo vláde príde k po‑
rušovaniu ľudských práv v Rakúsku. A hoci tieto boli už v septembri toho 
istého roku zrušené a Únia sa dohodla, že podobné problémy bude v budúc‑
nosti riešiť dialógom a nie nátlakom na členský štát, postoj Českej republiky 
v tejto oblasti ďalej napomáhal rozvoju konliktu okolo dostavby JE Teme‑
lín. Okrem oiciálnej úrovne sa konlikt odohrával aj na úrovni environmen‑
tálnych organizácií a verejnosti, keď prichádzalo k protestom a blokovaniu 
hraníc medzi oboma štátmi.

Spor sa skončil uzavretím tzv. Protokolu z Melku (Protokol z jednání mezi 
českou a rakouskou vládou, vedených mezi předsedou vlády Zemanem a spol-
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kovým kancléřem Schusselem za účasti komisaře Verheugena) 12. 12. 2000 
medzi premiérmi oboch krajín Wolfgangom Schüsselom a Milošom Zema‑
nom, v rámci ktorého sa obe strany zhodli na potrebe vedenia trialógu s Eu‑
rópskou komisiou pri riešení rozdielnych postojov k JE Temelín. Dokument 
bol neskôr doplnený Bruselským protokolom z novembra 2001, v ktorom sa 
stanovili jednotlivé technické kroky potrebné na naplnenie českých záväzkov 
v oblasti zvýšenia jadrovej bezpečnosti. Česká republika sa v ňom zaviazala 
dosiahnuť vysoké bezpečnostné štandardy pri dostavbe jadrovej elektrárne. 
V decembri toho istého roku bol prijatý aj časový plán, ktorý stanovoval har‑
monogram monitorovania napĺňania záväzkov vyplývajúcich pre Českú re‑
publiku z Bruselského protokolu.

Napriek svojej intenzite však spor o bezpečnosti JE Temelín neohrozil in‑
tegračné ambície ČR do Európskej únie, keďže Európska komisia nemala 
záujem preniesť tento problém na multilaterálnu úroveň a považovala ho 
predovšetkým za bilaterálny spor medzi susedmi. „Vďaka aktivite EK a pre‑
dovšetkým komisára Verheugena, ktorý sa snažil udržať spor v rovine bi‑
laterálnych vzťahov, neviedol rakúsky odpor k jadru všeobecne a Teme‑
línu konkrétne k zablokovaniu kapitoly Energetika, resp. vstupu ČR do EÚ“ 
(Špičanová–Valíšková, 2011: 394). Ani Rakúsko nakoniec svojím negatív‑
nym hlasovaním neohrozilo členstvo ČR v zoskupení a hlasovalo za členstvo 
svojho suseda v Európskej únii.

Napriek dlhodobému konsenzu v otázkach využitia jadrovej energie ne‑
boli všetky porevolučné české vlády pozitívne naklonené výstavbe nových 
jadrových blokov v elektrárni Temelín. Hlavnou výnimkou bol druhý kabi‑
net Mirka Topolánka z rokov 2007 až 2009, ktorý sa kvôli prítomnosti Strany 
zelených zriekol v programovom vyhlásení dostavby jadrovej elektrárne Te‑
melín (Špičanová–Valíšková, 2011). ODS podporovala na rozdiel od zele‑
ných jadrovú energetiku, ako aj zachovanie uhlia ako dôležitej súčasti ener‑
getického mixu. Tretí koaličný partner KDÚ -ČSL mal v tejto otázke skôr 
neutrálny postoj. Programové vyhlásenie tak bolo „podstatným úspechom“ 
Strany zelených (Černoch–Zapletalová–Vlček, 2010: 262). V roku 2007 bola 
na základe programového vyhlásenia vlády vytvorená tzv. Pačesova komisia 
(nazvaná podľa jej predsedu Václava Pačesa, vtedajšieho predsedu Akadé‑
mie vied ČR). Táto mala za úlohu analyzovať existujúce energetické straté‑
gie a navrhnúť vláde „ďalší postup pri zaisťovaní energetických potrieb ČR“ 
(Nezávislá energetická komisia, 2008: 6).
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Komisia odporučila nielen ponechať súčasnú situáciu v oblasti jadra, ale 
aj zvýšiť dôraz na využívanie jadrovej energie v budúcnosti. Jadrové elek‑
trárne by tak mali v dlhodobej perspektíve vyrábať viac než polovicu spot‑
rebovanej elektrickej energie v ČR, pričom v súčasnosti je to približne jedna 
tretina. Komisia tiež navrhla predĺžiť životnosť existujúcich jadrových za‑
riadení až na 60 rokov. Atómová elektráreň Dukovany by tak mohla fungo‑
vať až do roku 2045 a súčasné reaktory JE Temelín do roku 2062. V otázke 
možnosti ďalšieho využívania uhlia, ako aj obnoviteľných zdrojov na vý‑
robu elektrickej energie bola na druhej strane Pačesova komisia omnoho 
kritickejšia, keď počítala s útlmom ťažby uhlia a odporúčala vytvoriť hra‑
nicu pre množstvo inštalovaného výkonu podporených elektrární využíva‑
júcich obnoviteľné zdroje (Nezávislá energetická komisia, 2008). Nasledu‑
júca vláda sa však opäť prihlásila k podpore výstavby ďalších dvoch blokov 
elektrárne (Špičanová–Valíšková, 2011) a na konci roku 2009 bol zahá‑
jený proces dostavby elektrárne, pričom má prísť k výstavbe 3. a 4. bloku  
JE Temelín.

Okrem jadrovej energie bola ďalšou dôležitou témou prístupových roko‑
vaní otázka doplnenia povinných zásob ropy a ropných produktov na úroveň 
90 dní, ktorá bola požadovaná zo strany EÚ na základe Smernice 72/425/
EEC, resp. 98/93/EC (Tosun, 2011). Len Maďarsko malo z pristupujúcich 
krajín dostatočné zásoby už v priebehu prístupového procesu, a preto nepo‑
trebovalo vyjednávať prechodné obdobie v tejto oblasti. Ostatné kandidátske 
krajiny mali väčšie alebo menšie problémy s doplnením zásob ropy a rop‑
ných produktov na požadovanú úroveň, a tak si vyjednali čas na ich dopl‑
nenie v rozmedzí od takmer dvoch (Česká republika, Slovinsko) až do šesť 
rokov (Bulharsko, Rumunsko). Pristupujúce krajiny museli doplniť strate‑
gické zásoby na 90-dňovú úroveň v troch kategóriách: (1) automobilové a le‑
tecké palivá benzínového typu, (2) veľmi ľahké vykurovacie oleje, motorová 
nafta, petrolej a letecké palivá petrolejového typu a (3) vykurovacie oleje. 
Česká republika si počas prístupových rokovaní vyjednala prechodné obdo‑
bie do 31. 12. 2005, pričom do tohto dátumu splnila svoje záväzky v tejto 
oblasti. Úroveň zásob ropy a ropných produktov v roku 2008 a 2011 v jed‑
notlivých kategóriách zobrazuje Tabuľka 6. Časť z týchto zásob má Česká 
republika uloženú v Nemecku, väčšinu z nich má ale na svojom území pri 
obci Nelahozeves, kde ústi ropovod IKL (podrobnosti o tomto novom ropo‑
vode pozri ďalej).
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Česká republika si v prístupovom procese vyjednala v oblasti energetiky 
prechodné obdobie aj v rámci liberalizácie trhu s elektrinou a plynom do 
konca roku 2005, resp. 2008 (Špičanová–Valíšková, 2011). K úplnému otvo‑
reniu trhu s elektrinou (vrátane domácností) tak došlo k 1. 1. 2006, trh s ply‑
nom otvorila Česká republika v roku 2007. Dominantnú úlohu na českej do‑
mácej energetickej scéne hrá koncern ČEZ (České energetické závody), ktorý 
väčšinovo vlastní Česká republika, konkrétne Ministerstvo inancií ČR. Ako 
požiadavka unbundlingu v rámci liberalizačného procesu bola z irmy vy‑
členená ČEPS, prevádzkovateľ prenosovej elektrickej siete (Špičanová–Va‑
líšková, 2011).

Na rozdiel od ostatných krajín strednej a východnej Európy diverziiko‑
vala Česká republika svoje dodávky energetických surovín už počas 90. ro‑
kov 20. storočia. Na zvýšenie energetickej bezpečnosti porevolučné české 
vlády vybudovali ropovodné prepojenie IKL, diverziikovali dodávky plynu 
pomocou dojednania dodávok suroviny z Nórska alebo pokračovali vo vý‑
stavbe jadrovej elektrárne Temelín (Nosko–Lang, 2010). Prvým významným 
diverziikačným projektom Českej republiky je ropovod IKL (Ingolstadt–
Kralupy–Litvínov). Tento bol dokončený v roku 1996 a vedie z nemeckého 
Vohburg an der Donau do českej obce Nelahozeves, kde sa nachádza cen‑
trálne úložisko ropy s núdzovými zásobami suroviny. Využitie tohto ropo‑
vodu za 12 mld. českých korún bolo až do roku 2008 veľmi nízke, približne 
len 30%, čo bolo predmetom kritiky jeho hospodárnosti. V tomto roku však 
prišlo k 50% poklesu dodávok ruskej ropy cez ropovod Družba, čím nový 
ropovod získal na dôležitosti. Prerušenie dodávok ropy zo strany Ruska sa 
spája s vtedy vrcholiacou diskusiou o umiestnení amerického radaru na čes‑
kom území (Nosko–Lang, 2010). 

Druhým dôležitým projektom zvyšujúcim energetickú bezpečnosť ČR 
bola diverziikácia zdrojov zemného plynu. V roku 1997 uzavrel v tom ob‑
dobí štátny Transgaz zmluvu na dodávky zemného plynu s nórskymi spo‑
ločnosťami Statoil, Norsk Hydro and Saga Petroleum v objeme 53 mld. m3 
plynu počas nasledujúcich 20 rokov (Nosko–Lang, 2010). V súčasnosti česká 
republika plánuje výstavbu prípojky Gazelle, ktorá sa má napojiť na nový ne‑
mecký plynovod OPAL prepravujúci ruský zemný plyn z plynovodu Severný 
prúd. JE Temelín sa tiež považuje za opatrenie podporujúce energetickú bez‑
pečnosť ČR. Po jeho dokončení sa zvýšila produkcia elektrickej energie z ta‑
kzvaných bezuhlíkových zdrojov a znížila sa potreba dovozu elektriny zo 
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zahraničia po prípadnom odstavení existujúcich tepelných (uhoľných) elek‑
trární z environmentálnych dôvodov.

Energetická politika ČR bola v období po nežnej revolúcii najvýraznejšie 
ovplyvnená vstupom krajiny do Európskej únie, ako aj snahou o dobudova‑
nie jadrovej elektrárne Temelín. Navyše, tieto dve témy boli navzájom prepo‑
jené a hoci otázka dostavby JE Temelín nakoniec nepredstavovala prekážku 
členstva ČR v EÚ, bola výrazne negatívnym prvkom vzájomných česko-
-rakúskych vzťahov. V rámci prístupového procesu si krajina vyjednala pre‑
chodné obdobia v oblasti dobudovania zásob ropy a ropných produktov, ako 
aj v liberalizácii vnútorného energetického trhu. Česká republika ako jediná 
z trojice analyzovaných krajín prijala v 90. rokoch opatrenia znižujúce zá‑
vislosť od ruských dodávok energetických surovín. Tieto mali reálny dopad 
na zvýšenie energetickej bezpečnosti ako v oblasti ropy (ropovod IKL), tak 
aj v plyne (zmluvy s nórskymi spoločnosťami o dodávke zemného plynu).

Poľsko
Pre Poľsko hrá najdôležitejšiu úlohu v energetike, ale aj v hospodárstve ce‑
lého štátu uhlie. Krajina má obrovské domáce zásoby uhlia, najväčšie v Eu‑
rópe, ktoré by pri súčasnej úrovni ťažby mohli vydržať ešte minimálne nie‑
koľko desaťročí (IEA, 2011). Prevažne ide o kvalitné čierne uhlie s veľmi 
vysokým obsahom uhlíka a malým podielom odpadových látok (antracit), ale 
krajina má aj pomerne veľké zásoby menej kvalitného lignitu. Medzinárodná 
energetická agentúra uvádza zásoby na úrovni 12,6 (antracit), resp. 3,8 mili‑
árd ton (lignit), hoci rozsah preukázaných rezerv, ako aj odhady predpokla‑
daných zásob výrazne variujú (IEA, 2011). Uhlia je však v Poľsku omnoho 
viac, problémom je v súčasnosti ekonomická efektivita ťažby väčšiny existu‑
júcich zásob (ktoré sú omnoho väčšie ako uvedené čísla). Poľsko tieto svoje 
zásoby intenzívne využíva a v súčasnosti je najväčším producentom uhlia 
spomedzi členských štátov EÚ (Nyga -Łukaszewska, 2011). Uhlie má najšir‑
šie uplatnenie pri výrobe elektrickej energie, ktorej až približne 95 % pochá‑
dza práve z tepelných elektrární spaľujúcich uhlie (zastúpenie v jednotlivých 
rokoch variuje o niekoľko percent). Vďaka rozsiahlym zásobám domácej 
suroviny je uhlie považované za základ energetickej bezpečnosti krajiny. 
Vzhľadom na vysokú spotrebu uhlia pri výrobe elektrickej energie však Poľ‑
sko musí od roku 2008 dovážať uhlie zo zahraničia, predovšetkým z Ruska. 
Podiel ruských dodávok pritom predstavuje asi 70 % z dovozu (IEA, 2011).
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Hlavným problémom v súvislosti s takýmto spôsobom výroby elektric‑
kej energie je vysoká produkcia emisií, keď až tri štvrtiny emisií vyproduko‑
vaných v Poľsku vznikajú práve pri výrobe elektrickej energie (IEA, 2011). 
Energetika bola pritom ku koncu komunistickej éry najväčším znečisťovate‑
ľom v celom regióne strednej Európy. Pojmom „čierny trojuholník“ sa ozna‑
čovali tri krajiny, Československo, východné Nemecko a Poľsko, v ktorých 
ťažký priemysel a energetika spôsobovala závažné environmentálne prob‑
lémy spojené s emisiami. Tieto sa výrazne prejavovali ako na životnom pro‑
stredí (kyslý dážď spôsoboval okrem iného aj úhyn stromov), tak aj na kva‑
lite života obyvateľov, ktorých priemerný vek dožitia bol o 3–6 rokov nižší 
v porovnaní s priemerom v ostatných regiónoch (Ürge -Vorsatz–Miladinova–
Paizs, 2006). Potreba výroby veľkého množstva elektrickej energie bolo daná 
charakterom hospodárstva týchto krajín. Priemysel socialistických štátov bol 
veľmi náročný na energiu, čo bolo zapríčinené nehospodárnou spotrebou, pri‑
čom výroba prebiehala v zastaraných elektrárňach (ibid.). Z týchto dôvodov 
bola energetika a predovšetkým téma emisií jednou z hlavných tém prístu‑
pového procesu Poľska do Európskej únie.

Poľská vláda sa aktívne snaží o redukciu emisií v energetike napr. aj pi‑
lotným projektom zachytávania a ukladania oxidu uhličitého (CCS), ktorý je 
podporený zo strany EÚ v rámci Európskeho energetického programu na oži‑
venie schváleného v roku 2009 (viac pozri v predchádzajúcej časti). V rámci 
projektu, ktorý sa realizuje v elektrárni Bełchatów spaľujúcej lignit (ktorý ob‑
sahuje málo uhlíka a pri jeho spaľovaní vzniká veľké množstvo splodín), sa 
budú skúmať možnosti ukladania oxidu uhličitého v troch lokalitách v blíz‑
kosti elektrárne. Najväčšie doterajšie zníženie produkcie emisií bolo však 
spôsobené výrazným poklesom činnosti energeticky náročných sektorov poľ‑
ského hospodárstva po páde železnej opony v roku 1989. Toto zníženie pro‑
dukcie emisií bolo len pasívne, a teda ku skutočnému zníženiu produkcie 
emisií, ktoré by bolo spôsobené konkrétnymi krokmi, ešte neprišlo. Aktívny 
prístup v tejto oblasti, ako napr. spomínaný CCS projekt, na Poľsko ešte len 
čaká (Nyga -Łukaszewska, 2011).

Domáce priority Poľska v oblasti energetickej bezpečnosti sú: (1) racio‑
nálne využívanie domácich plynových zásob, (2) zvyšovanie kapacít zásob‑
níkov na zemný plyn až na úroveň 3,8 mld. m3, (3) diverziikácia dodávok 
plynu a (4) zabezpečenie alternatívnych zdrojov energie vrátane vybudova‑
nia jadrových zariadení (Samson, 2010). Hlavným strategickým dokumen‑
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tom, ktorým sa riadi energetická politika Poľska, je v súčasnosti Energetická 
politika Poľska do roku 2030 prijatá v roku 2009. Jadrová energetika je jed‑
ným z jej základných cieľov, pričom dokument podporuje pomerne prudký 
rozvoj jadrovej technológie v krajine. Prvá atómová elektráreň by mala za‑
čať prevádzku v roku 2022 a do roku 2030 je plánovaná výstavba jadrových 
zariadení s celkovým výkonom 4500 MW (IEA, 2011).

Poľsko síce dnes nemá funkčnú jadrovú elektráreň, ale plány na jej vý‑
stavbu existujú už od konca 70. rokov 20. storočia. Prípravné práce na stavbe 
poľskej atómovej elektrárne boli spustené v blízkosti obce Żarnowiec v roku 
1982 (Terem, 2005). Pôvodne mala byť elektráreň so štyrmi reaktormi VVER 
440 uvedená do prevádzky v roku 2000, ale vzhľadom na odpor verejnosti 
zapríčinený nehodou v Černobyle v roku 1986 boli práce na stavbe v roku 
1990 zastavené. Téma jadrovej energetiky sa opäť dostala do popredia v roku 
2005, keď poľská vláda rozhodla o vybudovaní novej elektrárne. Poliaci už 
intenzívne neodmietajú výstavbu atómovej elektrárne a obyvatelia lokalít, 
o ktorých sa uvažuje pri výstavbe elektrárne, ju vítajú, keďže ju vnímajú ako 
ekonomickú príležitosť pre región (Nyga -Łukaszewska, 2011). Hlavným dô‑
vodom na výstavbu je nedostatok produkčnej kapacity na severe Poľska, kde 
sa s výstavbou novej elektrárne počíta. Väčšina zásob uhlia je totiž na juhu 
krajiny, kde sa nachádza aj najviac tepelných elektrární. Vyrobenú elektrickú 
energiu je potrebné prepravovať na veľké vzdialenosti, čo predstavuje z hľa‑
diska stability a kvality elektrickej siete problém. Plány na výstavbu jadro‑
vého zariadenia neprerušila ani nehoda vo Fukušime na jar 2011. Na jeseň 
2011 boli oznámené tri lokality, v rámci ktorých sa uvažuje o vybudovaní 
elektrárne a medzi ktorými je aj pôvodná lokalita Żarnowiec. Navyše Poľ‑
sko má v prevádzke aj funkčný výskumný reaktor v meste Otwock‐Świerk 
približne 30 km od Varšavy.

V porovnaní s ďalšími dvoma analyzovanými krajinami je zastúpenie 
zemného plynu v energetickom mixe krajiny omnoho nižšie a Poľsko do‑
váža najmenej zemného plynu z Ruskej federácie z celkovej domácej spot‑
reby. Produkuje totiž približne až tretinu spotreby doma a svoj import zo za‑
hraničia diverziikovalo, pričom dováža zemný plyn ako z Nemecka, tak 
aj zo strednej Ázie (Nyga -Łukaszewska, 2011). Vláda však napriek tomuto 
výrazne podporuje diverziikačné projekty, pričom najdôležitejší projekt je 
LNG terminál Świnoujście, ako aj severojužný energetický koridor. V oblasti 
plynu hrá tiež dôležitú úlohu bridlicový plyn, ktorý by podľa optimistických 



118

Energetická politika v rozšírenej Európskej únii

predpovedí mohol pokryť celkovú spotrebu plynu krajiny a dokonca by tieto 
zásoby mohli spraviť z Poľska vývozcu zemného plynu. Na rozdiel od pred‑
chádzajúceho obdobia (približne okolo roku 2009) sú dnešné odhady omnoho 
konzervatívnejšie a bridlicový plyn sa už nepovažuje za jednoznačnú odpo‑
veď na otázku energetickej bezpečnosti.

Významnú úlohu v tranzičnom procese v 90. rokoch zohrala aj klesajúca 
energetická náročnosť hospodárstva krajiny. V tomto období patrilo Poľsku 
prvé miesto v zlepšovaní energetickej náročnosti priemyslu, ale aj iných od‑
vetví národného hospodárstva spomedzi krajín strednej a východnej Európy. 
Tento trend možno vysvetliť niekoľkými dôvodmi. Po prvé, väčší podiel na 
energetickom mixe získal efektívnejší zemný plyn, hoci uhlie zostáva stále 
prvoradým zdrojom pre krajinu. Rovnako aj novovzniknuté súkromné irmy, 
ktoré nahradili nehospodárne štátne podniky, sa rýchlejšie prispôsobili rastú‑
cim cenám energií zvýšením energetickej efektívnosti svojej výroby. Posled‑
ným dôvodom zníženia energetickej náročnosti je zníženie spotreby domác‑
ností, ktoré bolo zapríčinené popri aktívnej podpore zvyšovania energetickej 
efektívnosti zo strany vlády aj narastajúcimi cenami energií (Ürge -Vorsatz–
Miladinova–Paizs, 2006). Proces tranzície a predovšetkým liberalizácie však 
nebol úplne plynulý, pričom veľkou prekážkou pri otváraní energetického 
trhu v Poľsku bol pomalý proces privatizácie v oblasti elektrickej energie 
a plynu. Tento bol spôsobený odmietaním privatizácie energetických spo‑
ločností mnohými politickými predstaviteľmi. Proces vyústil do existencie 
niekoľkých vertikálne integrovaných spoločností, ktoré boli nasledovníkmi 
bývalých monopolov a ktoré bránili efektívnemu fungovaniu trhových me‑
chanizmov (Nowak, 2007).

Rovnako ako Česká republika aj Poľsko muselo v prístupovom procese 
rokovať o povinných zásobách ropy a ropných produktov, keďže nemalo 
90-dňové zásoby suroviny. Krajina začala so zvyšovaním zásob komodity už 
v roku 1998, ale aj tak si v tejto oblasti dojednala výnimku vzhľadom na po‑
trebu výrazne zvýšiť svoje zásoby na úroveň požadovanú EÚ. Pôvodne do‑
sahovali poľské zásoby len sedem dní priemernej spotreby, pričom zo strany 
EÚ bolo požadovaných 90. Z tohto dôvodu si vynegociovalo pomerne dlhé 
prechodné obdobie až do konca roku 2008 (31. 12.), teda takmer 5 rokov od 
vstupu do Európskej únie (Tosun, 2011). Napriek tomuto dlhému prechod‑
nému obdobiu už v roku 2008 malo zásoby výrazne väčšie ako požadovala 
EÚ vo všetkých troch kategóriách (pozri tab. 6). Toto platilo predovšetkým 
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v kategórii vykurovacích olejov, kde ale väčšina nových členov nemala väč‑
šie problémy dosiahnuť požadované zásoby a v mnohých prípadoch ich aj 
viacnásobne prekročili. Napríklad Maďarsko malo v roku 2011 zásoby v ka‑
tegórii III na úrovni 589 dní (Tosun, 2011).

Slovensko
Podobne ako v prípade Českej republiky aj prístupový proces SR do Eu‑
rópskej únie sa v oblasti energetiky sústredil predovšetkým na tému jadro‑
vej energie. Slovensko produkuje ešte väčší podiel svojej elektrickej energie 
v atómových elektrárňach (vyše jednej polovice) a vzhľadom na toto výrazné 
zastúpenie v energetickom mixe bolo využívanie jadra jednou z kľúčových 
tém nielen v rámci negociačnej kapitoly energetika, ale aj celého prístupo‑
vého procesu. Požiadavky smerom na Slovensko nemali však len charakter 
zvýšenia jadrovej bezpečnosti jadrových elektrární. V prípade dvoch blo‑
kov JE Jaslovské Bohunice (elektráreň V1) Európska komisia požadovala 
ich úplné uzavretie a ukončenie prevádzky. Toto malo výrazný dopad nielen 
na priebeh prístupového procesu, ale aj na domácu scénu, pretože voči ta‑
kémuto kroku sa zdvihla vlna odporu zo strany profesných organizácií, ale 
aj politickej opozície. Téma zostala aktuálnou aj po vstupe krajiny do EÚ, 
keďže k uzavretiu malo prísť ku konci roku 2006, resp. 2008. Ostatné slo‑
venské atómové reaktory prešli na základe požiadaviek Únie, rovnako ako 
v Českej republike, výrazným zvýšením jadrovej bezpečnosti a zlepšením 
bezpečnostných štandardov, aby dosiahli úroveň požadovanú EÚ. V súčas‑
nosti sú na Slovensku v prevádzke spolu štyri reaktory – dva v JE Jaslovské 
Bohunice (elektráreň V2) a dva v JE Mochovce, kde sa ukončuje dostavba 
ďalších dvoch reaktorov (dokončené mali byť v roku 2013 a 2014).

Prvá atómová elektráreň na území Slovenskej republiky, ktorá sa označuje 
ako A1, bola postavená v roku 1972 v Jaslovských Bohuniciach. Po dvoch 
haváriách v roku 1976 a 1977 sa prevádzka reaktoru prvej generácie s výko‑
nom 150 MW už neobnovila, keďže v tom čase už bola vo výstavbe elektrá‑
reň V1. A1 bola vybudovaná na základe ponuky zo Sovietskeho zväzu, ktorý 
dodal technológiu. Československo bolo na stavbu reaktora vybrané z dô‑
vodu zásob uránovej rudy (reaktor využíval urán ako palivo) a existujúceho 
technologického zázemia. Krajina mala bohatú tradíciu ťažkého priemyslu 
a strojárenstva, a teda aj personálne kapacity potrebné na prevádzku jadrovej 
elektrárne (Terem, 2005). Dva reaktory elektrárne V1 boli spustené do pre‑



120

Energetická politika v rozšírenej Európskej únii

vádzky roku 1979, resp. 1985. Išlo o reaktory typu VVER 440 230 s výko‑
nom 440 MW, ktoré sa ukázali ako hlavný problémový bod slovenskej snahy 
o členstvo v EÚ. Elektráreň V2 v Jaslovských Bohuniciach, ktorá bola spus‑
tená v roku 1984, resp. 1985, využívala novšie typy reaktorov VVER 440 
model 230, ktoré síce tiež nedosahovali požadované bezpečnostné parametre, 
ale ich bezpečnosť bolo možné zvýšiť na požadovanú úroveň. Toto sa podľa 
Komisie v prípade predchádzajúceho typu reaktorov nedalo, a preto EK po‑
žadovala ukončenie ich prevádzky. Hlavným problémom bola neexistencia 
kontajnmentu (containment), teda betónového obalu reaktora, ktorý zachytí 
únik látok v prípade poškodenia primárneho okruhu reaktoru.

Misie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu prebiehajúce v 90. 
rokoch 20. storočia potvrdili potrebu zvyšovania štandardov bezpečnosti 
všetkých slovenských jadrových zariadení vzhľadom na nízke bezpečnostné 
normy v Sovietskom zväze, z ktorých existujúce bezpečnostné opatrenia 
jadrových elektrární vychádzali. Jedine rakúske expertízy považovali bez‑
pečnosť elektrární za natoľko nízku, že požadovali okamžité ukončenie ich 
prevádzky (Terem, 2005). Negatívny postoj Rakúska k jadrovej energii na 
Slovensku sa prejavil aj pri dostavbe JE Mochovce, ktorá prebiehala počas 
90. rokov, teda aj počas negociácií SR s Európskou komisiou o vstupe kra‑
jiny do EÚ. Výstavba JE Mochovce sa začala na základe rozhodnutia vlády 
ČSFR z roku 1978, bloky 1 a 2 boli spustené do prevádzky v rokoch 1998, 
resp. 2000. Dlhý čas stavby elektrárne bol spôsobený úpadkom projektu po 
revolúcii v roku 1989, keď sa projekt pre nedostatok prostriedkov na do‑
stavbu zastavil. Vo výstavbe sa opäť pokračovalo po roku 1995, keď sa do 
projektu zapojilo veľké medzinárodné konzorcium zložené ako z ruských, tak 
aj „západných“ iriem. Predovšetkým v období tesne po nežnej revolúcii ra‑
kúski predstavitelia, ale aj verejnosť vyjadrovali pochybnosti o bezpečnosti 
reaktorov v Jaslovských Bohuniciach a neskôr aj v Mochovciach. Počas 90. 
rokov prijal rakúsky parlament niekoľko uznesení požadujúcich zatvorenie 
slovenských jadrových reaktorov, resp. žiadajúcich zastavenie ich výstavby 
(napr. rezolúcia z roku 1995 alebo rezolúcia z roku 1998 tesne pred spuste‑
ním prvého bloku JE Mochovce). Téma sa pravidelne prerokovávala na naj‑
vyššej úrovni, rovnako aj rakúske a slovenské environmentálne organizácie 
spoločne protestovali proti využívaniu jadrovej energie.

Nie úplne známym faktom však je, že Rakúsko má vlastnú dokončenú, no 
nikdy nespustenú, jadrovú elektráreň pri meste Zwetendorf. Elektráreň bola 
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postavená v 70. rokoch, ale po odmietavom referende z 5. 11. 1978 nebola 
spustená do prevádzky. V plebiscite sa vyjadrilo tesnou väčšinou 50,47 % zú‑
častnených voličov proti výrobe elektrickej energie pomocou jadrovej tech‑
nológie, a tak ostala hotová elektráreň nefunkčná (Luif, 2012). Rovnako ako 
v prípade sporov o JE Temelín sa aj pri slovensko -rakúskych sporoch o do‑
stavbe JE Mochovce Európska komisia vyjadrovala umiernene. Zastávala 
pritom postoj, že ide o bilaterálny problém, ktorý nechce prenášať na úroveň 
EÚ. Nakoniec táto otázka neohrozila členstvo SR v spoločenstve, keďže ešte 
pred začatím oiciálnych negociácií s Komisiou v roku 1999 stanovila vláda 
SR pod vedením Mikuláša Dzurindu dátum odstavenia dvoch blokov elek‑
trárne V1 v Jaslovských Bohuniciach na 31. 12. 2006 a 31. 12. 2008. Európ‑
ska komisia podporila proces odstavenia dvoch reaktorov V1 v JE Jaslovské 
Bohunice v období 1999–2006 spolu sumou 180 milionov eur a v rokova‑
niach o ďalších kompenzáciách sa pokračovalo aj v nasledujúcom období.

O odstavení dvoch blokov V1 sa však uvažovalo už aj v predchádzajú‑
com období. Ešte v roku 1993 Vláda SR schválila novú koncepciu energe‑
tickej politiky, v ktorej upustila od výstavby vtedy plánovanej jadrovej elek‑
trárne Kecerovce (pri Košiciach), ale naďalej podporovala výstavbu štyroch 
blokov JE Mochovce. Dva reaktory elektrárne V1 v Jaslovských Bohunicich 
mali byť odstavené na základe rezolúcie Národnej rady SR z roku 1994 pô‑
vodne v roku 2000 (Terem, 2005). Na V1 však od roku 1996 do 1999 pre‑
behla rozsiahla rekonštrukcia, ktorá spochybňovala dodržanie prvotného dá‑
tumu odstavenia reaktorov. Rovnako aj na elektrárni V2 prebiehali počas 90. 
rokov rozsiahle rekonštrukčné práce, ktoré mali za úlohu zlepšiť jej bezpeč‑
nostné štandardy. Ďalšia modernizácia týchto dvoch blokov elektrárne v ob‑
dobí rokov 2002–2010 umožnila zvýšenie výkonu reaktorov na 505 MW (po‑
dobne ako na JE Dukovany). 31. 12. 2006 prišlo podľa plánu k odstaveniu 
prvého bloku elektrárne V1, 31. 12. 2008 k zastaveniu prevádzky aj druhého 
reaktora. Kvôli plynovej kríze medzi 7. a 18. 1. 2009 chcela Vláda SR znova 
spustiť druhý reaktor V2, ktorý bol odstavený len od konca predchádzajú‑
ceho roku. Ale Európska komisia sa vyjadrila k takémuto kroku negatívne, 
pričom tvrdila, že takýto krok by znamenal porušenie prístupovej zmluvy, 
a preto k jeho opätovnému spusteniu nakoniec nedošlo.

K ďalšej dôležitej téme predvstupových rokovaní patrila potreba vytvo‑
riť strategické zásoby ropy a ropných produktov. Slovensko, podobne ako 
Poľsko, požadovalo, a aj sa mu podarilo vyjednať prechodné obdobie na 
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zväčšenie zásob na úroveň 90 dní do 31. 12. 2008 (Tosun, 2011). Sloven‑
sko doplnilo svoje strategické zásoby suroviny postupne. Zatiaľ čo v roku 
2002 boli na úrovni 40 dní priemernej spotreby, v roku vstupu do EÚ to bolo 
47 dní a objem zásob sa mal každý rok zvyšovať o niekoľko dní priemernej 
spotreby až na požadovanú úroveň. Ako však vidno z Tabuľky 6, tento har‑
monogram nebol úplne naplnený. Krajine sa nepodarilo dosiahnuť záväzok 
v roku 2008 v kategórii I, pričom v ďalších dvoch kategóriách ho splnilo. Ná‑
sledne v roku 2011 spĺňala krajina svoje záväzky voči EÚ v tejto oblasti kom‑
plexne. Prechodné obdobie bolo vynegociované aj v oblasti liberalizácie, keď 
sa 1. 1. 2005 úplne otvoril trh s elektrickou energiou pre veľkoodberateľov.

Tab. 6: Priemerné zásoby ropy a ropných produktov 
v roku 2008 a 2011

Členská krajina Prechodné 
obdobie

Kategória I Kategória II Kategória III
2008 2011 2008 2011 2008 2011

Česká republika 98 110 92 105 127 151
Poľsko 114 123 113 115 198 380

Slovensko 86 96 85 96 93 107

Zdroj: upravené podľa Tosun (2011).

Na rozdiel od Českej republiky nepodniklo Slovensko až do plynovej 
krízy v roku 2009 žiadne konkrétne kroky na zvýšenie svojej energetickej 
bezpečnosti. Ani predchádzajúca podobná kríza v roku 2006 nespôsobila 
zmenu v predpoklade, že „k zastaveniu dodávok jednoducho nemôže dôjsť“ 
(Rusnák, 2010). Navyše žiadna zo slovenských vlád nemala výrazný záujem 
venovať sa energetike v strategickej perspektíve a väčšina krokov v tejto ob‑
lasti bola nasmerovaná na napĺňanie konkrétnych čiastkových záujmov a nie 
na komplexné riešenie energetickej bezpečnosti (Nosko, 2009). Prijaté strate‑
gické dokumenty boli málo ambiciózne a len okrajovo sa dotýkali témy bez‑
pečnosti, s výnimkou Stratégie energetickej bezpečnosti, ktorá bola prijatá 
až v roku 2008 (ibid.). Môžeme identiikovať dva dôvody takéhoto postoja 
k energetickej bezpečnosti: (1) vnímaná, ako aj skutočná pozícia Slovenska 
ako prepravcu ruského zemného plynu a ropy a (2) načasovanie privatizá‑
cie energetického sektora (Nosko–Ševce 2010). V období pred krízou 2009 
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bolo Slovensko veľmi pasívne v oblasti diverziikácie a aktívne nepristúpilo 
k navrhovaným projektom, ako napr. nórsko -poľské prepojenie, ktoré mohlo 
pokračovať cez Slovensko až do Maďarska. Toto demonštruje, akú nízku 
váhu dávali slovenské vlády otázke bezpečnosti dodávok energetických su‑
rovín (ibid.). Po druhé, privatizácia prebehla ešte predtým, ako boli vytvo‑
rené plány na diverziikáciu. Začala zásobníkmi plynu, irmou NAFTA, a. s., 
ktorej časť akcií kúpila v roku 1994 spoločnosť Gas de France a takmer po‑
lovicu akcií spoločnosti z okolia vtedajšieho premiéra Vladimíra Mečiara. 
V roku 2002 bolo predaných 49 % akcií SPP spoločnosti Slovak Gas Hol‑
ding, konzorcia E.ON Ruhrgas, GdF Suez a pôvodne aj Gazpromu, ktorý 
však nakoniec ostal mimo privatizácie (ibid.). Neexistencia diverziikačných 
plánov podporila nezáujem investorov o túto oblasť. Až po plynovej kríze 
prijalo Slovensko rad opatrení, ktoré mali zabrániť opakovaniu takejto uda‑
losti a aktívne sa zapojilo aj do medzinárodných projektov (Rusnák, 2010).

Hlavnou energetickou témou pre Slovensko nielen v období do vstupu do 
EÚ, ale aj po roku 2004 bola požiadavka na odstavenie dvoch blokov jad‑
rovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach. Európska komisia túto po‑
žiadavku podporovala argumentmi o nízkej bezpečnosti elektrárne a nemož‑
nosti ju modernizovať do takej miery, aby spĺňala bezpečnostné štandardy 
EÚ. K odstaveniu reaktorov prišlo ku koncu roku 2006, resp. 2008. Sloven‑
sko si v prístupovom procese vynegociovalo prechodné obdobia na doplne‑
nie strategických zásob ropy a ropných produktov, ako aj prechodné obdo‑
bie na otvorenie trhu s elektrickou energiou pre veľkoodberateľov. Na rozdiel 
od Českej republiky nebolo Slovensko aktívne v otázke energetickej bezpeč‑
nosti, až do roku 2009 sa nepodieľalo na diverziikačných projektoch.

Hlavným cieľom tejto podkapitoly bolo v krátkosti predstaviť vývoj energe‑
tiky a energetickej politiky v skúmaných troch nových členských štátoch Eu‑
rópskej únie. Poukázal som na hlavné výzvy v tejto oblasti, ktoré stáli pred 
Českou republikou, Poľskom a Slovenskom v období hospodárskej tranzí‑
cie počas 90. rokov a ktoré úzko súviseli s ich integračným prístupom do 
Európskej únie. V prípade Českej republiky a Slovenska išlo predovšetkým 
o tému jadrovej energetiky, hlavnými otázkami pre Poľsko boli predovšet‑
kým emisie a úloha uhlia v domácom energetickom mixe. Cieľom tejto sek‑
cie nebolo predstaviť vyčerpávajúci prehľad skúmaných oblastí. Jej úlohou 
bolo predstaviť len základné črty a prispieť k prekvapujúco limitovanej lite‑
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ratúre zaoberajúcej sa energetikou a energetickou politikou skúmaných štá‑
tov. V nasledujúcej časti sa budem venovať severojužnému plynovodnému 
prepojeniu ako najdôležitejšiemu diverziikačnému projektu analyzovaných 
krajín v súčasnosti.

3.3 sPOluPráca na rEgiOnálnEj ÚrOvni – sEvErOjužný 
PlynOvý kOridOr

Plynová kríza v roku 2009, ktorá sa prejavila úplným prerušením dodávok 
zemného plynu cez plynovod Bratstvo po prvýkrát v 40-ročnej histórii rus‑
kého exportu do Európy, je hodnotená prevažne negatívne (Baláž–Zábojník, 
2009; Neuman, 2010). Je to míľnik, ktorý ukončil vnímanie Ruska ako spo‑
ľahlivého dodávateľa energie do Európy, obraz, ktorý bol narušený už pred‑
chádzajúcou krízou v roku 2006. Až udalosti z roku 2009 so svojimi vážnymi 
dôsledkami pre hospodárstva niektorých členských štátov EÚ potvrdili riziko 
spoliehania sa na Rusko ako na jediného, resp. hlavného dodávateľa ener‑
getických surovín. Na druhej strane však môžeme túto skúsenosť hodnotiť 
aj pozitívne, pretože kríza prinútila členské štáty EÚ hľadať alternatívne do‑
dávky zemného plynu a znamenala snahu dosiahnuť spoločný postup v otáz‑
kach energetickej bezpečnosti. Napriek tomu, že tieto témy boli už dlhodo‑
bejšie v centre pozornosti predovšetkým nových členských štátov, prevládal 
najmä pasívny prístup a konkrétne kroky na zvýšenie energetickej bezpeč‑
nosti chýbali. A práve plynová kríza spôsobila zmenu nazerania na tému za‑
bezpečenia dodávok energetických surovín smerom k aktívnejšiemu postoju.

Táto časť analyzuje vývoj spolupráce krajín Vyšehradskej štvorky (V4), po‑
zostávajúcej z Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska, v oblasti bez‑
pečnosti dodávok zemného plynu pred plynovou krízou v roku 2009 a po nej. 
Túto krízu považujem za bod zlomu, ktorý spôsobil zmenu nazerania týchto 
krajín na bezpečnosť dodávok zemného plynu a energetickej bezpečnosti vo 
všeobecnosti z dlhodobých proklamácií na stredno- až krátkodobé konkrétne 
aktivity. Táto zmena sa najvýraznejšie prejavila na zvýšení regionálnej spolu‑
práce v rámci V4 a vytvorení projektu severojužného energetického koridoru, 
ktorý má spájať všetky štyri krajiny (ako aj ďalšie krajiny strednej a východnej 
Európy) a zvýšiť ich energetickú bezpečnosť nielen v oblasti zemného plynu. 
Plynová kríza v roku 2009 výrazne podporila vzájomnú spoluprácu medzi kra‑
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jinami V4 v oblasti bezpečnosti dodávok zemného plynu, a preto slúžila ako 
liek na (minimálne hlavné) problémy v tejto oblasti.

Táto podkapitola pokračuje v analýze spolupráce krajín V4 v oblasti ener‑
getickej bezpečnosti v období pred plynovou krízou v roku 2009. Poukazuje 
na to, že spolupráca bola veľmi obmedzená, dala by sa dokonca označiť za 
neexistujúcu, napriek podobnej kríze v roku 2006. Plynová kríza 2009 pre‑
kvapila niektoré krajiny V4 a zastihla ich nepripravené (predovšetkým Slo‑
vensko), keďže dovtedy nevytvorili dostatočné nástroje na zvládanie podob‑
ných situácií, či na národnej alebo regionálnej úrovni. Následne analyzujem 
vývoj v období po kríze, ktoré bolo charakteristické zvýšeným záujmom 
o spoluprácu v energetickej bezpečnosti v rámci regiónu V4, ako aj narasta‑
júcimi požiadavkami na podporu navrhovaných infraštruktúrnych projektov 
zo strany EÚ. Najviditeľnejším príkladom spolupráce, ktorá vyústila do kon‑
krétnych aktivít, je plánované vybudovanie severojužného plynového prepo‑
jenia medzi poľským (Świnoujście) a chorvátskym (Adria) LNG terminálom. 
Toto prepojí všetky krajiny V4 a zvýši ich energetickú bezpečnosť vďaka di‑
verziikácii dodávok zemného plynu.

Spolupráca medzi krajinami V4 v oblasti energetiky pred rokom 2009
Spolupráca krajín V4 v energetike pred plynovou krízou v roku 2009 sa dá 
označiť za neexistujúcu, resp. veľmi limitovanú. Riešenia existujúcich a po‑
menovaných problémov spojených s energetickou bezpečnosťou sa nehľa‑
dali na regionálnej úrovni, krajiny V4 v tomto období nevytvárali spoločné 
energetické projekty s celoregionálnym významom. Predstavitelia krajín V4 
sa stretávali na úrovni ministrov zodpovedných za energetiku, kde sa dis‑
kutovali otázky energetickej bezpečnosti a dodávok energetických surovín, 
a táto téma bola tiež súčasťou rokovaní vrcholných predstaviteľov na sami‑
toch. Vzájomná spolupráca však neprekročila úroveň proklamačných cieľov 
a nikdy neprišlo k vytvoreniu konkrétnych energetických projektov zamera‑
ných na riešenie aktuálnych problémov. Téma energetickej bezpečnosti sa 
najčastejšie spomínala v súvislosti s požiadavkami na inštitúcie EÚ, aby sa 
začali zaoberať touto otázkou. Skupina podporovala snahy Európskej únie 
(a predovšetkým Európskej komisie) v oblasti energetickej bezpečnosti, ale 
samotné krajiny nepredstavili žiaden spoločný projekt v tejto oblasti. Ani ply‑
nová kríza v roku 2006 nespôsobila zvýšenie spolupráce medzi krajinami V4, 
hoci znamenala prelom v aktivite Európskej komisie v oblasti energetickej 
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bezpečnosti (pozri prvú časť kapitoly). Treba však dodať, že skúmané štáty 
nevenovali v období pred plynovou krízou 2009 zvýšenú pozornosť otázkam 
energetickej bezpečnosti ani na domácej úrovni.

Vstup do EÚ bol hlavnou prioritou krajín V4 pred rokom 2004, a preto 
aj spoločná spolupráca smerovala k naplneniu tohto cieľa. Po vstupe do EÚ 
krajiny V4 pomerne ťažko hľadali novú spoločnú tému, ktorú by mohli roz‑
víjať v rámci regionálnej spolupráce. Jedným z hlavných tém sa stala spo‑
lupráca s východnými susedmi EÚ. Do tejto agendy však nebola energetika 
až do roku 2009 zahrnutá. Energetika patrila medzi hlavné témy regionálnej 
spolupráce len okrajovo, a to najmä cez klimaticko -energetický balíček, ale 
ani tomu nebola venovaná veľká pozornosť vzhľadom na rozdielne postoje 
niektorých krajín, predovšetkým Poľska. Najvýraznejší projekt krajín zosku‑
penia do roku 2009, Európske jadrové energetické fórum vytvorené v roku 
2007, je bilaterálnym projektom Slovenska a Českej republiky a nevzniklo 
ako súčasť V4. Energetickej bezpečnosti a bezpečnosti dodávok zemného 
plynu z Ruskej federácie sa spolupráca venovala len veľmi okrajovo a ne‑
predstavovala významnejšiu tému spoločných rokovaní. Ak sa o téme na 
stretnutiach diskutovalo, rokovania nevyústili do vytvorenia spoločných pro‑
jektov, ktoré by reagovali na regionálne problémy ako napr. zvýšenie ener‑
getickej bezpečnosti, ale ich výsledkom boli proklamácie o potrebe aktivity 
v tejto oblasti a podpore pre snahy EÚ o riešenie týchto problémov. Naprí‑
klad na stretnutí v roku 2007 premiéri krajín V4 zdôraznili, že „energetická 
bezpečnosť má dôležitý strategický význam pre udržateľnosť ekonomického 
vývoja v Európe a požadovali väčšiu koordináciu v tejto oblasti“ na úrovni 
EÚ (Press statement, 2007).

Krajiny V4 sa často stretávajú v širších formátoch označovaných ako V4+ 
s ďalšími štátmi zo strednej Európy (V4 plus B3 – pobaltské štáty, alebo aj 
ďalšími krajinami – Rakúsko, Bulharsko, Rumunsko, Slovinsko) pri disku‑
sii o širších otázkach regionálneho významu. Jednou z oblastí, ktorým sa ve‑
nujú, je aj energetická bezpečnosť a táto téma bola na programe stretnutí aj 
v období pred plynovou krízou 2009. Diskusie a závery sa však sústredili pre‑
dovšetkým na všeobecnú úroveň a podobne ako pri rokovaniach na úrovni 
V4 nevyústili do žiadnych konkrétnych aktivít, ktoré by reagovali na identi‑
ikované problémy. Záverečné stanoviská rovnako vyzývali inštitúcie EÚ na 
intenzívnejšie riešenie otázky energetickej bezpečnosti. Vynikajúcim príkla‑
dom je vyhlásenie ministrov zahraničných vecí krajín V4+ (spolu s Bulhar‑
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skom, Estónskom, Litvou, Lotyšskom, Rumunskom a Švédskom) po stretnutí 
vo Varšave 24. 11. 2008, ktorí vyjadrili „nádej, že počas [nadchádzajúceho] 
českého a švédskeho predsedníctva Rada EÚ vyšle jasný a silný politický 
signál pre ďalšiu implementáciu a rozvoj európskej politiky pre bezpečnosť 
energetických dodávok ako aj životaschopného a dobre integrovaného ener‑
getického trhu EÚ“ (Press statement, 2008a). Podobne aj stretnutie premié‑
rov krajín V4 a pobaltských krajín (teda vo formáte V4 + B3) 5. 11. 2008 
vyzvalo Európsku komisiu, aby sa venovala otázkam bezpečnosti dodávok 
energetických surovín. Záverečné vyhlásenie tohto stretnutia prehlasovalo, že 
„EK by mala vydláždiť cestu pre diverziikáciu energetických zdrojov a trás 
ich dodávok do EÚ“ (Press statement, 2008b). Na druhej strane, komuniké 
uzatvárajúce samit prezidentov krajín V4 v roku 2008 sa energetickými otáz‑
kami nezaoberalo vôbec. Čo je však veľmi zaujímavé a z dnešného uhla po‑
hľadu ťažko predstaviteľné, je fakt, že energetika nebola na programe počas 
stretnutia medzi V4 a Ukrajinou v apríli 2008 (Press statement, 2008c). Spolu 
so Švédskom diskutovali krajiny Vyšehradskej štvorky o oblastiach spoloč‑
ného záujmu a možnej spolupráce, možnostiach rozvoja regionálnych projek‑
tov a zjednodušení vízového styku alebo vyjednávaní zóny voľného obchodu 
medzi Ukrajinou a EÚ, ale energetika nebola medzi prejednávanými témami. 
Kríza z roku 2009 výrazne posunula diskusiu medzi krajinami V4 a Ukraji‑
nou práve k energetike a predovšetkým bezpečnosti dodávok zemného plynu.

Prvá plynová kríza v januári 2006 neznamenala zväčšenie záujmu krajín 
V4 o otázku energetickej bezpečnosti a nepodnietila spoluprácu v regióne 
v oblasti bezpečnosti dodávok energetických surovín. Išlo síce len o čias‑
točné zníženie dodávok zemného plynu z Ruska do Európy (približne 30%), 
ale bolo to po prvýkrát, keď sa obmedzili dodávky zemného plynu z Ruska 
z politických dôvodov. Kríza bola spôsobená rozdielnymi pohľadmi Ukrajiny 
a Ruska na cenu plynu a cenu jeho prepravy cez ukrajinské územie. Táto uda‑
losť bola „budíčkom“ pre Európsku komisiu aj niektoré členské štáty (Gel‑
den et al., 2009), aby sa začali dôslednejšie venovať externým energetickým 
témam, ale k výraznejšej aktivite na komunitnej úrovni neprišlo. Návrh Ko‑
misie na vytvorenie spoločnej energetickej politiky predstavený v Zelenej 
knihe Európska stratégia pre trvalú, konkurencieschopnú a bezpečnú ener-
giu, ktorá sa po prvýkrát zmieňuje o potrebe vytvoriť externú energetickú po‑
litiku EÚ na zabezpečenie dodávok energetických surovín (Haghighi, 2008a), 
nebol v máji 2006 schválený Radou EÚ.
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Naopak, plynová kríza v roku 2009 mala výrazný vplyv na spoluprácu 
v rámci Vyšehradskej štvorky, ako ukážem v ďalšej časti. Dôvod krízy bol 
opäť ten istý – rôzne pohľady Ruska a Ukrajiny za cenu zemného plynu 
a jeho prepravy cez ukrajinské územie. Dopady na štáty V4 sa však od pred‑
chádzajúcej krízy líšili a boli omnoho závažnejšie. Okrem Slovenska, ktoré 
nedokázalo plne nahradiť vzniknuté výpadky, však vedeli ostatné štáty V4 
úspešne pokryť domáci dopyt aj počas krízy. Len Maďarsko obmedzilo naj‑
väčších odberateľov (v podstate paroplynové cykly na výrobu elektriny), na 
druhej strane však bolo schopné pomôcť Srbsku s alternatívnymi dodávkami 
plynu (Hungarian energy ofice, 2010). Krajiny reagovali na krízu rôzne, buď 
obvinili obe strany zo zodpovednosti za konlikt, alebo zaujali neutrálne sta‑
novisko, pričom len Slovensko označilo Ukrajinu za jediného vinníka sporu. 
Spoločným znakom členov skupiny však bolo, že na krízu neboli pripravení 
napriek predchádzajúcemu obmedzeniu dodávok v roku 2006, a nevedeli 
preto adekvátne na situáciu reagovať. Kríza naplno preukázala na slabosti 
krajín V4 v oblasti bezpečnosti dodávok energetických surovín a naštarto‑
vala proces spoločných aktivít na regionálnej úrovni.

Energetika nebola pred rokom 2009 v stredobode záujmu regionálnej spo‑
lupráce krajín Vyšehradskej štvorky. V období pred rokom 2004 bolo hlav‑
nou témou zoskupenia členstvo v Európskej únii a po vstupe mali krajiny V4 
problém nájsť novú hlavnú tému spolupráce. Touto sa stali východní susedia 
EÚ, avšak do vzájomnej spolupráce nebola energetika inkorporovaná. V tejto 
oblasti neprišlo k vytvoreniu konkrétnych projektov a spolupráca vyústila 
len do proklamačných cieľov o potrebe riešenia otázok spojených s energe‑
tickou bezpečnosťou, resp. podpore inštitúcií EÚ pri riešení tejto témy. Ani 
prvá plynová kríza v roku 2006 nezmenila postoj skupiny v otázke regionál‑
nej spolupráce v oblasti energetiky a krajiny len podporovali narastajúcu ak‑
tivitu EK. Pozitívny prelom v spolupráci nastal až následkom druhej plyno‑
vej krízy v roku 2009, po ktorej prišlo k vytvoreniu konkrétnych spoločných 
projektov a k aktívnemu riešeniu otázky energetickej bezpečnosti a dodávok 
zemného plynu na regionálnej úrovni.

Zintenzívnenie spolupráce krajín V4 v energetike  
po plynovej kríze 2009
Plynová kríza v roku 2009 znamenala zlomový bod, ktorý výrazne zvýšil zá‑
ujem o tému energetickej bezpečnosti medzi krajinami V4 a po ktorom sa 
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zintenzívnila spolupráca v tejto oblasti v rámci skupiny. Spolupráca sa na‑
vyše posunula od predchádzajúcich proklamácií smerom ku konkrétnym in‑
fraštruktúrnym projektom, ktoré znamenajú skutočnú diverziikáciu zdrojov 
a prepravných trás energetických surovín (predovšetkým zemného plynu). 
Tieto projekty zabezpečia reálne posilnenie energetickej bezpečnosti a zvý‑
šenie bezpečnosti dodávok energetických surovín pre štáty Vyšehradskej 
štvorky. Spolupráca v energetike sa v období po plynovej kríze stala jed‑
nou z nosných tém V4 a patrí k prioritám ročného rotujúceho predsedníctva 
všetkých krajín skupiny. Najvýraznejšie sa spolupráca rozvinula v oblasti 
diverziikácie zdrojov zemného plynu navrhnutím a v súčasnosti aj čiastoč‑
ným realizovaním severojužného prepojenia plynovodov. Nízka diverziiká‑
cia plynovej infraštruktúry bola jedným z príčin plynovej krízy, a týmto pro‑
jektom sa vlády krajín V4 snažia zabrániť podobným situáciám v budúcnosti. 
Projekt spojí nielen krajiny V4, ale aj širší región strednej Európy a umožní 
alternatívne dodávky zemného plynu pre zapojené krajiny.

Premiéri krajín V4 sa otázke energetickej bezpečnosti venovali už počas 
priebehu plynovej krízy v januári 2009, keď sa stretli pri príležitosti zave‑
denia eura na Slovensku. Prebiehajúca kríza však zatienila pôvodnú agendu 
a stala sa nakoniec hlavným bodom stretnutia. Dlhodobé návrhy však na 
tomto stretnutí nepadli, keďže prebiehajúca kríza vyžadovala okamžité rie‑
šenia. Rovnako sa energetickej bezpečnosti venoval priestor aj na stretnutí 
ministrov zahraničných vecí krajín V4 v máji 2009. Táto problematika však 
nepatrila k nosným témam, a preto ani toto stretnutie neprinieslo konkrétne 
návrhy na zvýšenie energetickej bezpečnosti v regióne. V období tesne po 
kríze sa spolupráca v rámci V4 rozbiehala len pomaly: Poľsko bolo v ener‑
getickej oblasti vnímané viac ako partner pobaltských štátov než Vyšehrad‑
skej skupiny, Maďarsko sa spájalo s jeho partnermi v rámci projektu Nabucco 
(Samson, 2010). Zásadnejší posun v spolupráci v energetickej bezpečnosti 
nastal na stretnutí premiérov V4 v Krakove v júni 2009, ktorý ukončoval 
ročné poľské predsedníctvo vo V4 trvajúce od júla 2008. Na tomto stretnutí 
bola prijatá dohoda na vytvorení pracovnej skupiny V4 na vysokej úrovni 
pre energetiku (V4 High Level Energy Working Group), pozostávajúca zo 
zástupcov jednotlivých vlád (Press release, 2009). Úlohou skupiny je pod‑
pora vzájomnej spolupráce v oblasti energetickej bezpečnosti a preskúmanie 
možností spoločných infraštruktúrnych projektov. Po prvýkrát sa pracovná 
skupina stretla 6. 11. 2009 a energetickí experti z krajín V4 na nej diskuto‑
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vali možnosti spoločnej spolupráce v oblasti energetiky so zameraním sa na 
prípravu výstavby severojužného energetického koridoru a vybudovania poľ‑
ského a chorvátskeho LNG terminálu. Týmto položila pracovná skupina zá‑
klady pre februárový samit o energetickej bezpečnosti.

Rok 2010 znamenal medzník v spolupráci medzi krajinami V4 v oblasti 
energetickej bezpečnosti. Z iniciatívy krajín V4 sa 24. 2. 2010 v Budapešti 
konal samit o energetickej bezpečnosti vo formáte V4+ za účasti krajín zo šir‑
šieho regiónu strednej a východnej Európy – Rakúska, Bosny a Hercegoviny, 
Chorvátska, Srbska, Slovinska, Bulharska a Rumunska. Stretnutie sa zaobe‑
ralo predovšetkým otázkou zvýšenia bezpečnosti dodávok zemného plynu 
a diverziikáciou zdrojov a tranzitných trás, hoci sa diskutovalo aj o ďalších 
energetických zdrojoch, vrátane jadrovej energie (s výnimkou Rakúska, ktoré 
sa dištancovalo od podpory tohto zdroja v záverečnom vyhlásení). Predstavi‑
telia zúčastnených krajín vyjadrili snahu rozšíriť spoluprácu v oblasti diverzi‑
ikácie dodávok a zdrojov zemného plynu vytvorením severojužného plyno‑
vého koridoru medzi LNG terminálmi v Poľsku a Chorvátsku. Podporili tiež 
rozvoj plynovodu Nabucco a postavili sa za aktivity EÚ v oblasti energetickej 
bezpečnosti. Rovnako sa vyjadrili k potrebe zvýšenej inančnej podpory di‑
verziikačných projektov zo strany EÚ a deklarovali „ochotu poskytnúť pod‑
poru a spoločné úsilie na zvýšenie alokácie inančných zdrojov EÚ predo‑
všetkým zo zdrojov kohéznej politiky EÚ na všetky infraštruktúrne projekty 
zamierené na zvýšenie energetickej bezpečnosti regiónu“ (Visegrad group, 
2010a). Dohodli sa aj na vytvorení pracovných skupín na nižších úrovniach 
(„ad hoc“ group), ktoré sa majú zaoberať jednotlivými energetickými pro‑
jektmi (severojužný koridor, regionálne prepojenia, harmonizácia energe‑
tických politík v oblasti bezpečnosti dodávok, LNG a pod.). Tieto skupiny 
mali za úlohu pripraviť konkrétne návrhy na implementáciu projektov a zlep‑
šiť koordináciu medzi spolupracujúcimi krajinami (Visegrad Group, 2010b).

Rovnako ako predchádzajúce maďarské predsedníctvo V4, aj slovenské, 
ktoré sa začalo v júli 2010, považovalo energetiku za kľúčovú oblasť svojho 
programu. 15. 9. 2010 zaslali ministri krajín V4 zodpovední za energetiku 
spoločný list komisárovi pre energetiku Güntherovi Oettingerovi, v ktorom 
ho informovali o spoločných aktivitách v oblasti energetickej bezpečnosti 
a požadovali zahrnutie severojužného plynového koridoru medzi prioritné 
infraštruktúrne projekty EÚ. Komisia v tom čase totiž pracovala na novom 
strategickom dokumente, ktorý mal obsahovať strednodobý plán rozvoja 
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energetickej infraštruktúry v Európe. Vďaka tejto aktivite sa stredoeuróp‑
sky energetický koridor stal jednou z priorít dokumentu Energetické priority 
pre 2020 a ďalej, ktorý bol publikovaný Európskou komisiou v novembri 
2010. Tieto kroky tiež viedli k vzniku pracovnej skupiny na vysokej úrovni 
pre severojužné prepojenia v strednej a východnej Európe, ktorej členmi sú 
krajiny V4, Rumunsko, Bulharsko a Chorvátsko so statusom pozorovateľa 
a ktorej predsedá Komisia. Pracovná skupina vytvorila v roku 2011 akčný 
plán, ktorý obsahoval zoznam všetkých infraštruktúrnych projektov nevy‑
hnutných pre diverziikáciu energetických dodávok (zemný plyn, ropa a elek‑
trina) v regióne V4+. Tiež boli vytvorené aj sektorálne pracovné skupiny pre 
plyn, ropu a elektrinu pozostávajúce zo zástupcov zapojených krajín, regu‑
látorov a biznisu.

Na stretnutí 25. 11. 2011 ministri krajín V4 zodpovední za energetiku po‑
tvrdili spoločný záujem pokračovať v spolupráci v oblasti energetickej bez‑
pečnosti a posunuli o krok ďalej projekt severojužného prepojenia, keď sa 
dohodli na konkrétnych úlohách. Záverečné vyhlásenie vyzvalo na prípravu 
predbežnej technickej podoby severojužného prepojenia, podporilo doku‑
ment EK Energetické priority pre 2020 a ďalej, v ktorom je severojužný ply‑
nový koridor označený za jednu z priorít rozvoja energetickej infraštruktúry 
v rámci EÚ, a podporilo vzájomnú spoluprácu krajín V4 vo všetkých ob‑
lastiach energetiky s dôrazom na energetickú bezpečnosť (Visegrad Group, 
2011a). Energetická stratégia pre Európu prijatá Európskou radou 4. 2. 2011 
potvrdila potrebu rozvoja energetickej infraštruktúry v strednej Európe a po‑
nechala možnosť inancovania takýchto projektov z prostriedkov EÚ. Počas 
slovenského predsedníctva V4 sa naplno rozbehla práca ad hoc pracovných 
skupín na ministerskej úrovni. Pracovná skupina V4 pre severojužné prepo‑
jenie mala dve zasadania v septembri 2010 a apríli 2011, na ktorých boli dis‑
kutované predovšetkým kroky potrebné na zahrnutie projektu do nového i‑
nančného rámca EÚ na roky 2014–2020, ako aj návrhy technických riešení 
konkrétnych interkonektorov a scenáre pre prípad úplného prerušenia dodá‑
vok z Ukrajiny. Pracovná skupina pre energetickú bezpečnosť v oblasti plynu 
a ropy sa zaoberala preventívnymi plánmi a analýzou rizík, pracovná sku‑
pina pre európske a strategické záležitosti sa venovala predovšetkým Európ‑
skemu plánu energetickej efektívnosti (Visegrad Group, 2011b). Tieto sku‑
piny pripravovali podklady na stretnutia na vyšších úrovniach a boli aktívne 
najmä v oblasti severojužného prepojenia.
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Ciele dohodnuté na januárovom (2011) stretnutí ministrov zodpovedných 
za energetiku potvrdili premiéri Vyšehradskej skupiny 15. 2. 2011, keď sa 
stretli pri príležitosti osláv 20. výročia vzájomnej spolupráce v rámci zdru‑
ženia. Vyjadrili podporu zvýšeniu energetickej bezpečnosti cestou ďalšieho 
rozvoja vnútorného trhu a podporením „regionálnej spolupráce V4 v rámci 
EÚ“, ako aj „rozvojom energetickej infraštruktúry, predovšetkým implemen‑
táciou severojužného plynového prepojenia a modernizáciou ropných a elek‑
trických sietí“ (Bratislava declaration 2011).

Ďalším významným krokom smerom k vybudovaniu severojužného pre‑
pojenia bol podpis Memoranda o porozumení na severojužnom energetic‑
kom koridore v strednej a východnej Európe medzi desiatimi krajinami a Eu‑
rópskou komisiou 23. 11. 2011 (Európska komisia, 2011f). Popri členoch 
V4 ju podpísali ešte Rakúsko, Bulharsko, Chorvátsko, Nemecko, Rumunsko 
a Slovinsko. Úlohou memoranda je zlepšiť vzájomné infraštruktúrne prepo‑
jenia plynovej, ropnej a elektrickej siete medzi jednotlivými krajinami, aby 
sa dosiahol „ambiciózny cieľ integrácie trhu, diverziikácie a bezpečnosti 
dodávok a trvalo udržateľného rozvoja v strednej a východnej Európe“ (Eu‑
rópska komisia, 2011f). Súčasťou memoranda je aj zoznam prioritných ener‑
getických projektov v regióne (Action plan), ktorý vznikol ako záverečná 
správa Vysokej skupiny pre severojužné prepojenia v strednej a východnej  
Európe.

Nové plynové prepojenia v rámci severojužného koridoru majú prispieť 
k posilneniu pozície nielen regiónu, ale aj celej EÚ voči Rusku a znížiť zá‑
vislosť od jeho dodávok zemného plynu. Počas plynovej krízy 2009 bolo 
v Európe dostatok plynu, jeho presunutie do krajín, ktoré ho mali nedostatok, 
však limitovala existujúca infraštruktúra. Pre plynovodnú infraštruktúru kra‑
jín V4 (a celkovo postkomunistických krajín) je typické východno -západné 
smerovanie energetických prepravných sietí a neexistencia prepojení v iných 
smeroch. Navrhované severojužné plynové prepojenie spájajúce plánované 
dva LNG terminály v Poľsku (Świnoujście) a Chorvátsku (Adria) intenzívne 
prispeje k zvýšeniu energetickej bezpečnosti práve vytvorením spojnice kol‑
mej na existujúcu infraštruktúru, ktorú zároveň vzájomne prepojí. Predsta‑
vuje diverziikáciu ako zdrojov (možnosť nakupovať LNG na spotových 
trhoch), tak aj trás dodávok zemného plynu, a preto výrazne prispeje k ener‑
getickej bezpečnosti regiónu. A to aj napriek tomu, že pôjde o pomerne malé 
objemy – poľský terminál má mať konečnú kapacitu 7,5 mld m3 plynu ročne. 
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Jeho primárna úloha je však zvýšiť energetickú bezpečnosť a nie úplne na‑
hradiť súčasné dodávky z Ruska.

Akčný plán, ktorý je súčasťou Memoranda o porozumení z roku 2011, ob‑
sahoval zoznam niekoľkých krátko- a dlhodobých infraštruktúrnych projek‑
tov, ktoré tvoria severojužný energetický koridor. Zapojené krajiny sa roz‑
hodli využiť a rozvinúť existujúcu plynovodnú infraštruktúru, keďže takéto 
riešenie je jednoduchšie uskutočniteľné ako výstavba úplne nového prepoje‑
nia, ktoré by sčasti kopírovalo existujúce siete a bolo by k tomu ešte omnoho 
inančne náročnejšie. Spomedzi čiastkových prepojení, ktoré budú spoločne 
s existujúcou infraštruktúrou vytvárať severojužné prepojenie, je v súčas‑
nosti už realizovaných niekoľko projektov a ďalšie z nich sú v prípravnej 
fáze. Poľsko -české prepojenie bolo spustené v septembri 2011, reverzný chod 
medzi Slovenskom a Českou republikou v novembri 2011. Reverzný chod 
bol dočasne sprevádzkovaný už počas plynovej krízy 18. 1. 2009, ale ne‑
skôr bol upravený a v súčasnosti funguje v plne automatickom režime. V de‑
cembri 2011 bola podpísaná dohoda medzi slovenskou a poľskou stranou 
o začatí príprav na štúdii uskutočniteľnosti vzájomného plynového prepoje‑
nia, ktoré bude súčasťou severojužného plynového koridoru a malo by byť 
hotové do roku 2020. Dohoda medzi Slovenskom a Maďarskom o spolu‑
práci pri výstavbe, prevádzke a údržbe energetických prepojení bola podpí‑
saná 28. 1. 2011 (Visegrad group, 2011a). Tieto projekty boli podporené Eu‑
rópskym energetickým programom na obnovu (okrem slovensko -poľského 
prepojenia, na ktoré bolo z programu vyčlenených málo prostriedkov, a tak 
nakoniec neboli využité), ktorý bol vytvorený na inančnú pomoc infraštruk‑
túrnym energetickým projektom ohrozeným prebiehajúcou inančnou krízou.

Predchádzajúca analýza poukázala na to, že plynová kríza v roku 2009 môže 
byť považovaná aspoň sčasti za „liek“ na problémy krajín Vyšehradskej 
štvorky v oblasti energetickej bezpečnosti. Kríza na jednej strane poukázala 
na zraniteľnosť týchto krajín v oblasti energetickej bezpečnosti (predovšet‑
kým Slovenska), ale na druhej strane prinútila tie isté krajiny zintenzívniť 
v oblasti vzájomnú spoluprácu. Spolupráca v rámci V4 po kríze vyústila do 
rozvoja konkrétnych energetických projektov (predovšetkým severojužného 
energetického koridoru), ktoré majú šancu skutočne zvýšiť energetickú bez‑
pečnosť týchto štátov a minimálne čiastočne vyriešiť dlhodobé výzvy v ob‑
lasti bezpečnosti dodávok energetických surovín.
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Pred krízou bola spolupráca medzi krajinami V4 v oblasti energetiky mi‑
nimálna a obmedzila sa len na spoločné proklamácie o potrebe posilnenia 
energetickej bezpečnosti a výzvy smerom k inštitúciám EÚ na zvýšenie ak‑
tivity v tejto oblasti. Nevyústila však do spoločných konkrétnych projektov 
zameraných na zvýšenie energetickej bezpečnosti. Najvýznamnejšia akti‑
vita v období pred plynovou krízou 2009, Európske jadrové energetické fó‑
rum, bolo bilaterálnym projektom Slovenska a Českej republiky, ktorý ne‑
bol uskutočnený v rámci Vyšehradskej skupiny. Ani menšia plynová kríza 
v roku 2006 nemala vplyv na rozvoj spolupráce v rámci zoskupenia. Ovplyv‑
nila postoj Európskej komisie, ktorá sa začala intenzívnejšie zaoberať ener‑
getickou bezpečnosťou, avšak krajiny V4 len pasívne podporovali nové čin‑
nosti Komisie. Energetická bezpečnosť nebola dokonca ani súčasťou jednaní 
skupiny s Ukrajinou, ktorá bola ústredným aktérom oboch plynových kríz. 
Po januárovej kríze v roku 2009 sa zintenzívnila spolupráca krajín Vyšehrad‑
skej štvorky v oblasti energetickej bezpečnosti. Kooperácia prebieha v širšom 
rámci, pričom sú zapojené aj ďalšie krajiny regiónu strednej a východnej Eu‑
rópy vo formáte V4+. Tieto štáty sa podieľajú na vybudovaní severojužného 
energetického koridoru, ktorý má zvýšiť energetickú bezpečnosť celého re‑
giónu strednej a východnej Európy predovšetkým v oblasti dodávok zemného 
plynu. Koridor spojí pomocou siete interkonektorov dva terminály na skva‑
palnený zemný plyn v Poľsku (Świnoujście) a Chorvátsku (Adria) a prepojí 
siete krajín strednej a východnej Európy. Na dosiahnutie tohto cieľa bol vy‑
tvorený systém spolupráce krajín V4 na niekoľkých úrovniach.

Po kríze v roku 2009 neprišlo pritom len ku kvantitatívnemu nárastu spo‑
lupráce, ale táto sa posunula od proklamácií ku konkrétnym energetickým 
projektom, akým je napr. severojužné plynové prepojenie. Preto môžeme tvr‑
diť, že plynová kríza znamenala významný impulz na naštartovanie spolu‑
práce a riešenie energetickej bezpečnosti v regióne. Spolupráca síce nezačala 
okamžite po plynovej kríze (prvé stretnutia predstaviteľov V4 v roku 2009 
sa niesli v proklamačnom duchu), ale po prvotnom pomalom vývoji sa zin‑
tenzívnila. Rovnako aj projekty, ktoré tvoria severojužný energetický kori‑
dor v súčasnosti jasne napredujú. Pri severojužnom energetickom prepojení 
hrá významnú úlohu EÚ, ktorú sa krajiny V4 snažia zapojiť do infraštruktúr‑
nych projektov najmä ako inančný zdroj. Niektoré diverziikačné projekty 
získali podporu už v rámci Európskeho energetického programu pre ožive‑
nie. Snaha predstaviteľov krajín V4 (napr. list komisárovi Oettingerovi v sep‑
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tembri 2010) smerovala k zaradeniu severojužného prepojenia medzi prio‑
rity EÚ a ich komunitné inancovanie v rámci rozpočtu na roky 2014–2020. 
Financovanie zo strany EÚ má veľkú podporu krajín V4 a mnohé diverzii‑
kačné projekty boli, resp. sú inancované práve takto (reverzný chod plynu 
ČR–SR, interkonektor Poľsko–Česko).

Záver
V tejto kapitole som ukázal, ako východné rozšírenie Európskej únie ovplyv‑
nilo energetiku na komunitnej úrovni, ktorej sa začalo v poslednom období 
venovať omnoho viac priestoru. Na tomto majú zásluhu predovšetkým noví 
členovia, ktorí sa aktívne snažia preniesť témy externej energetickej poli‑
tiky a energetickej bezpečnosti na úroveň EÚ. Plynové krízy v rokoch 2006 
a 2009 prispeli k tejto aktivite, keďže niektoré členské štáty boli výrazne 
zasiahnuté týmito udalosťami a nedokázali ich účinne zvládať samostatne. 
Krízy sa odzrkadlili nielen na úrovni EÚ, ale aj na regionálnej úrovni, a ako 
som ukázal v tretej časti kapitoly, štáty V4 začali po roku 2009 omnoho aktív‑
nejšie pristupovať k téme energetickej bezpečnosti v rámci regionálnej spolu‑
práce. Táto snaha vyústila do konkrétneho projektu v podobe severojužného 
energetického koridoru, ktorý má prepojiť energetické sústavy nielen týchto 
štyroch štátov, ale aj ďalších krajín strednej a východnej Európy. Avšak aj pri 
tejto aktivite krajín V4 má EÚ veľmi dôležité miesto, keďže zapojené krajiny 
žiadajú o komunitnú podporu inancovania energetických prepojení.

Kapitola tak predstavila všeobecný energetický rámec, v ktorom sa skú‑
mané štáty nachádzajú, a z ktorého vychádzajú pri formovaní svojich prefe‑
rencií na úrovni EÚ. V nasledujúcej kapitole sa budem venovať práve tejto 
téme a aplikujem analytický rámec predstavený v teoretickej kapitole na skú‑
manie preferencií Českej republiky, Poľska a Slovenska v oblasti energetiky, 
ktoré presadzujú na úrovni EÚ.
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4. roly a preferencie Českej republiky, 
Poľska a slovenska v EÚ

V záverečnej kapitole tejto publikácie analyzujem preferencie Českej repub‑
liky, Poľska a Slovenska v Európskej únii v oblasti energetickej politiky po‑
mocou analytického rámca vytvoreného v teoretickej kapitole. Preferencie 
objasňujem za pomoci rolí priraďovaných krajinám vlastnými rozhodova‑
teľmi, ktoré identiikujem v prvej časti tejto kapitoly. Ako som ukázal v me‑
todologickej časti, analyzované krajiny sa pomerne výrazne líšia v štruktu‑
rálnych a inštitucionálnych (teda objektívnych) charakteristikách. Všetky tri 
sú do istej miery závislé od dodávok energonosičov zo zahraničia, konkrétne 
z Ruska, ale napriek tomuto majú výrazne rozdielne postoje k svojmu hlav‑
nému dodávateľovi a líšia sa aj v podiele importu zemného plynu z Ruskej 
federácie na celkovej spotrebe. Najviac závislé od ruského zemného plynu 
je Slovensko, ktoré ním vykrýva v postate celú svoju domácu spotrebu. Na‑
sledované je Českou republikou, ktorá importuje prevažnú väčšinu suroviny 
z Ruska, má však zabezpečené aj alternatívne zdroje zemného plynu. Poľsko 
síce dováža najväčšiu časť plynu z Ruska, má však pomerne významné do‑
máce zásoby suroviny, a je preto spomedzi skúmaných krajín najmenej zá‑
vislé od dovozu. Česká republika, Poľsko a Slovensko sa tiež odlišujú v ob‑
lasti štrukturálnych faktorov v zastúpení zemného plynu v energetickom mixe 
a spomedzi inštitucionálnych faktorov je medzi nimi rozdiel v počte hlasov 
v Rade EÚ a konaní predsedníctva Rady EÚ. Tieto rozdiely sa však automa‑
ticky netransformujú do rôznych preferencií presadzovaných na úrovni EÚ, 
naopak, ako uvidíme v tejto kapitole, empirický výskum ukazuje, že prefe‑
rencie skúmaných štátov na úrovni EÚ sú v podstate rovnaké. Tento stav je 
spôsobený tým, že rozhodovatelia vnímajú schopnosti a nedostatky svojich 
štátov v energetickej oblasti veľmi podobne a priraďujú im rovnaké roly, 
ktoré výraznou mierou ovplyvňujú konečnú podobu presadzovaných pre‑
ferencií.
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V prvej časti empirickej kapitoly identiikujem národné roly, ktoré prira‑
ďujú rozhodovatelia svojim štátom. Títo pripisujú vlastným krajinám po‑
dobné roly, ktoré odzrkadľujú zhodné vnímanie ich schopností vyrovnať sa 
s energetickými otázkami, predovšetkým s témou energetickej bezpečnosti. 
Analýzou rozhovorov s rozhodovateľmi skúmaných štátov a oiciálnych do‑
kumentov stanovujem dve roly, ktoré rozhodovatelia priraďujú študovaným 
krajinám – slabý vyjednávač a nezávislý. Obe roly majú rovnaký záujem – 
zvýšiť energetickú bezpečnosť analyzovaných štátov, hoci k tomuto cieľu 
pristupujú z opačných strán. Tieto roly určujú výslednú podobu preferencií, 
ktoré skúmané krajiny presadzujú na úrovni EÚ v oblasti energetiky.

rola slabého vyjednávača hovorí o neschopnosti štátu zabezpečiť dosta‑
točnú úroveň energetickej bezpečnosti v oblasti zemného plynu a vyrovnať 
sa s prípadnými problémami samostatne. Štát nemá v očiach svojich vlast‑
ných rozhodovateľov dostatočne silné postavenie a schopnosti na to, aby sa 
stal rovnocenným partnerom pri rokovaní s hlavným dodávateľom energetic‑
kých surovín Ruskom. Preto táto rola stimuluje vytváranie preferencií pod‑
porujúcich prehlbovanie európskej integrácie v oblasti energetiky, ktorá je 
vnímaná ako kompenzácia domácich slabostí a obmedzení národného štátu. 
Členský štát zastúpený pri rokovaniach s energetickými partnermi jednotnou 
EÚ má výhodnejšiu pozíciu ako pri individuálnom prístupe, v rámci ktorého 
nie je podľa vlastných rozhodovateľov schopný dosiahnuť požadované vý‑
stupy. Naopak, rola nezávislého predstavuje snahu udržať niektoré oblasti 
energetiky v domácich rukách, aby bola takto zachovaná aspoň súčasná úro‑
veň energetickej bezpečnosti. V prípade presunutia niektorých kompetencií 
na úroveň EÚ príde podľa tejto roly k zníženiu bezpečnosti, a preto na jej 
základe vznikajú preferencie, ktoré odmietajú ďalšie prehlbovanie integrá‑
cie v daných oblastiach energetiky. Podľa tejto roly nebudú spoločné európ‑
ske pravidlá rešpektovať národné špeciiká, ktoré sú základom pre ich schop‑
nosť do určitej miery garantovať energetickú bezpečnosť v súčasnosti (najmä 
v oblasti dodávok elektrickej energie, ale aj zemného plynu).

Česká republika, Poľsko a Slovensko presadzujú na úrovni EÚ rovnaké 
preferencie v oblasti energetiky, hoci majú rôzne materiálne charakteristiky. 
Tento rozdiel vysvetľujem v práci zhodným vnímaním schopností a obme‑
dzení štátov zo strany ich reprezentantov. Títo priraďujú štátom totožné roly, 
ktoré tvoria základ na formovanie preferencií. V druhej podkapitole uká‑
žem, že spoločným cieľom preferencií študovaných krajín v oblasti energe‑
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tiky je snaha o zvýšenie energetickej bezpečnosti. Všetky tri krajiny podpo‑
rujú vznik a rozvoj spoločnej energetickej politiky EÚ a predovšetkým jej 
externej dimenzie, ktorá zlepší postavenie jednotlivých členských štátov voči 
ich hlavným dodávateľom energetických surovín. Rovnako tieto štáty pod‑
porujú aj zlepšenie prepojenia medzi členskými štátmi a diverziikáciu do‑
dávateľov, zdrojov a trás energetických surovín. Takéto opatrenia podporia 
energetickú bezpečnosť vytvorením alternatívy k hlavnému súčasnému do‑
dávateľovi. Analyzované krajiny preferujú aj rozvoj solidarity v energetike, 
ktorú považujú za najrýchlejšiu odpoveď pri prípadných prerušeniach dodá‑
vok energetických nosičov. Tieto tri preferencie presadzujúce ďalšiu integrá‑
ciu v energetike sú výsledkom vplyvu roly slabého vyjednávača, ktorá pod‑
poruje prehlbovanie integrácie na posilnenie pozície členských štátov, ktoré 
sú vnímané zo strany rozhodovateľov ako slabé a neschopné vyriešiť tieto 
výzvy samostatne.

Analyzované štáty presadzujú aj dve preferencie, ktoré odmietajú prehl‑
bovanie európskej integrácie v energetike. Predovšetkým v otázkach ďal‑
šieho rozvoja vnútorného energetického trhu sú analyzované krajiny menej 
naklonené rozvoju integrácie. Sú za zachovanie rozhodovania o energetic‑
kom mixe v rukách národných vlád a vidia aj limity v liberalizačnom pro‑
cese trhu so zemným plynom. Aj tieto preferencie sledujú cieľ zabezpečenia 
energetickej bezpečnosti, keďže sa snažia zabrániť tomu, aby prehlbovanie 
integrácie narušilo výhodné postavenie národných štátov v daných oblas‑
tiach. Vďaka nemu totiž vedia štáty zabezpečiť aspoň určitú úroveň energe‑
tickej bezpečnosti, o ktorú nechcú prísť. Harmonizáciu energetického mixu 
na úrovni EÚ vnímajú rozhodovatelia ako obmedzenie výberu zdrojov ener‑
gie. Hlavnou témou je pritom využívanie jadrovej energie, ktorú považujú 
za domáci zdroj elektriny výrazne zvyšujúci energetickú bezpečnosť ich štá‑
tov. Prílišná liberalizácia by tiež mohla negatívne ovplyvniť bezpečnosť, skú‑
mané štáty sa obávajú zvýšenia vplyvu Ruska využívajúceho liberalizované 
prostredie na prienik na ich domáce trhy. Preferencie odmietajúce ďalšiu in‑
tegráciu teda relektujú rolu nezávislého, ktorá určuje jasné limity integrácie 
v tých oblastiach, kde je štát považovaný rozhodovateľmi za jediného vhod‑
ného a schopného vyriešiť dané otázky.
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4.1 rOly ČlEnských štátOv

V rámci presadzovania preferencií v oblasti energetickej politiky môžeme 
identiikovať dve základné národné roly priraďované Českej republike, Poľ‑
sku a Slovensku zo strany ich rozhodovateľov. Prvou je rola slabého vy-

jednávača, podľa ktorej sú štáty považované zo strany rozhodovateľov za 
slabé, zraniteľné a neschopné riešiť samostatne problémy v oblasti energe‑
tiky. Hlavným problémom je ich neschopnosť úspešne vyjednávať s Rus‑
kom, ich hlavným dodávateľom zemného plynu. Úspešné negociácie s touto 
krajinou považujú reprezentanti všetkých troch krajín za problém, s ktorým 
si nevedia poradiť samostatne. Tento postoj je dlhodobý, pričom potvrdený 
a zvýraznený bol počas plynových kríz v rokoch 2006 a predovšetkým 2009. 
Hoci skúmané štáty sú od ruských dodávok závislé na rôznej úrovni, prob‑
lém s týmto dodávateľom vnímajú ich reprezentanti veľmi podobne, a preto 
pripisujú svojim štátom rovnakú rolu slabého vyjednávača.

Druhou identiikovanou národnou rolou je rola nezávislého. Jej typickým 
znakom je neochota postúpiť kompetencie v niektorých oblastiach energe‑
tiky na európsku úroveň, pretože rozhodovatelia vnímajú vlastné krajiny ako 
schopné vyrovnať sa s problémami v týchto oblastiach a pochybujú o pozi‑
tívnom efekte iniciatív EÚ. Presun kompetencií na úroveň EÚ chápu ako ob‑
medzenie právomocí národného štátu a zásah do svojej nezávislosti, ktoré 
v konečnom dôsledku negatívne ovplyvnia ich snahy v energetike. Ako uká‑
žem v ďalšej časti, obidve roly súvisia so snahou zvýšiť energetickú bezpeč‑
nosť študovaných krajín. Česká republika, Poľsko a Slovensko si uvedomujú 
svoje limitované možnosti pri zabezpečovaní energetickej bezpečnosti pre 
vnímanú neschopnosť byť rovnocenným partnerom pri rokovaní s Ruskom 
(slabý vyjednávač). Na druhej strane sa však snažia zachovať si kompeten‑
cie vo vlastných rukách v tých oblastiach, kde rozhodovatelia považujú štát 
za schopný garantovať určitú úroveň bezpečnosti (nezávislý). V tejto pod‑
kapitole identiikujem predstavené roly na základe rozhovorov s rozhodova‑
teľmi a expertmi zo skúmaných štátov. V ďalšej časti analytickej kapitoly ich 
následne využijem na explanáciu preferencií presadzovaných analyzovanými 
krajinami na úrovni EÚ.
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Slabý vyjednávač
Prvú identiikovanú národnú rolu pripisovanú rozhodovateľmi skúmaných 
krajín vlastným štátom v oblasti energetiky označujem slovným spojením 
slabý vyjednávač. Podľa rozhodovateľov sú ich štáty v rámci tejto roly príliš 
slabé a nemajú dostatočné prostriedky a možnosti na to, aby sami dokázali 
zabezpečiť vlastnú energetickú bezpečnosť. V medzinárodnom prostredí ne‑
majú tieto krajiny takú pozíciu, aby vedeli presvedčiť producentské a tran‑
zitné krajiny o nutnosti dodržiavať záväzky v oblasti dodávok energetických 
surovín. Najkomplikovanejšie vnímajú rozhodovatelia analyzovaných krajín 
práve vzťahy so svojím hlavným dodávateľom energetických surovín, Rus‑
kom. Nerovné postavenie Českej republiky a Slovenska voči Rusku sa naplno 
preukázalo počas plynových kríz v rokoch 2006, ale predovšetkým 2009, keď 
neboli schopné dohodnúť s Ruskom obnovenie dodávok zemného plynu. Na‑
priek tomu, že Poľsko nebolo zasiahnuté krízou do takej miery ako predchá‑
dzajúce krajiny (cez Ukrajinu importuje len malé množstvo plynu z Ruska, 
väčšinou dováža cez Bielorusko), jeho reprezentanti vnímali situáciu ako sce‑
nár, ktorý sa môže odohrať v budúcnosti aj v prípade Poľska, a preto krízy 
rovnako potvrdili rolu slabého štátu aj v rámci tejto krajiny.

Slovenskí rozhodovatelia vnímajú schopnosť vyjednať s Ruskou fede‑
ráciou vzájomne výhodné dohody v oblasti energetiky ako len ťažko usku‑
točniteľnú a veľmi limitovanú možnosť. Považujú Slovensko za príliš malé 
a slabé, bez dostatočnej kapacity na to, aby dokázalo efektívne komuniko‑
vať s Ruskom a vyjednať výhodné podmienky. Krajina podľa nich nemôže 
ponúknuť svojmu energetickému partnerovi nič také, o čo by mal výrazný 
záujem, a čo by stavalo Slovensko s ním na jednu úroveň. Podľa jedného 
z respondentov nie je Slovensko „s veľkosťou moskovského predmestia“ 
(vzhľadom na túto svoju veľkosť) pre Rusko počas rokovaní rovnocenným 
partnerom33. Podobný postoj zaujal aj slovenský zástupca pri EÚ zodpo‑
vedný za energetiku. Podľa neho je snaha o dohodnutie výhodných podmie‑
nok problematická, pretože Slovensko je „malý členský štát a napríklad nás 
by nikto nerešpektoval, keby sme s Ruskom jednali jednotlivo“34. Rovnako 
obmedzene vnímajú kapacity svojho štátu vo vzťahu s Ruskou federáciou 
aj českí rozhodovatelia. Ako poznamenal predstaviteľ českého Ministerstva 
priemyslu a obchodu, „sme malý členský štát a napríklad budú nás ignoro-

vať, keď budeme rokovať s Ruskom individuálne“35. Českí predstavitelia nie 
sú spokojní so súčasnou situáciou, keď Rusko rokuje o podmienkach s kaž‑
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dou krajinou individuálne a nie s EÚ ako celkom. Takáto stratégia spôsobuje, 
že sa Rusko nachádza vo výhodnej pozícii predovšetkým voči malým člen‑
ským štátom, ako je napr. Česko.

Napriek tomu, že Poľsko je väčšie ako ostatné krajiny regiónu a je aj me‑
nej závislé od dovozu zemného plynu, reprezentanti vnímajú jeho kapacity 
a schopnosti v oblasti energetiky do veľkej miery podobne ako predstavite‑
lia ďalších dvoch skúmaných krajín. Považujú jeho možnosti byť v rokova‑
niach s hlavnými dodávateľmi energetických surovín rovnocenným partne‑
rom za limitované, a preto mu rovnako pripisujú rolu slabého vyjednávača. 
Predovšetkým pri pohľade na krajinu z globálneho hľadiska, pri porovnaní 
s najväčšími svetovými ekonomikami sa naplno prejavia tieto poľské obme‑
dzenia. Respondent z Ministerstva hospodárstva Poľskej republiky sa vyjad‑
ril, že síce „sme väčší ako Slovensko, ale nemyslím si, že sme takí dôležití. 
Keď sa pozriete, čo sa deje v Číne, oni sú schopní kúpiť z Ruska všetok plyn, 
všetku ropu.“36 Tento problém sa však neprejavuje len na celosvetovej úrovni, 
poľskí respondenti ho vnímali aj v rámci EÚ, kde majú niektoré členské štáty 
výhodnejšiu pozíciu oproti ostatným krajinám.

Krajiny strednej Európy nemajú také možnosti ako veľké členské krajiny, 
napr. Nemecko alebo Francúzsko, ktoré dokážu omnoho jednoduchšie roko‑
vať s Ruskom zo svojich pozícií silných a vplyvných štátov vo všetkých ob‑
lastiach, nielen v energetike. Podľa poľského respondenta dokážu veľké kra‑
jiny lepšie dohodnúť nielen ceny, ale majú celkovo lepšie postavenie a väčšiu 
váhu pri rokovaniach. Práve z tohto dôvodu chce Poľsko, aby EÚ vystupo‑
vala v energetických otázkach jednotne, predovšetkým v obdobiach krízy. 
„Keby sme boli Nemecko, mohli by sme diskutovať o cenách. Ale oni vní-
majú úplne inú politickú váhu Nemecka a Poľska. Pre toto sa pokúša Poľ-
sko diskutovať s Ruskom cez Brusel v čase krízy.“37 Problémy v tejto oblasti 
však naštrbujú snahy krajiny dostať sa do skupiny hlavných štátov EÚ. Poľ‑
sko má záujem stať sa jedným z najdôležitejších štátov nielen regiónu stred‑
nej Európy, ale aj celej EÚ. V slovách jedného z respondentov je „najdôleži-
tejšia vec, ktorú chce Poľsko ako člen EÚ [dosiahnuť], je byť krajinou, ktorá 
je veľmi dôležitá“38. Pri rokovaní s Ruskom však nedokáže byť podľa res‑
pondentov rovnocenným partnerom a vystupuje z pozície slabšieho hráča, čo 
negatívne ovplyvňuje toto snaženie.

Výrazný problém pre analyzované krajiny predstavuje ruská snaha nego‑
ciovať s importujúcimi krajinami EÚ samostatne. V takýchto prípadoch vní‑
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majú rozhodovatelia obmedzené schopnosti svojho štátu dohodnúť s Ruskom 
vzájomne výhodné dohody, a teda sa naplno prejavuje ich rola slabého vy‑
jednávača. Ruská federácia si uvedomuje svoju prevahu a výhodné postave‑
nie počas bilaterálnych rokovaní, a preto preferuje takýto typ vyjednávaní. 
Rovnako sa snaží minimalizovať multilaterálne fóra, na ktorých by stratilo 
túto svoju strategickú výhodu a muselo by čeliť viacerým členským štátom 
zjednoteným spoločnou snahou o zlepšenie negociačnej pozície. Ako pozna‑
menal slovenský respondent zo stáleho zastúpenia pri EÚ, „ak by sme vystu-

povali jednotne, tak úplne inak sa k nám správajú. Ale Rusko má tú politiku 
rozdrobovať to.“39 Takýto prístup následne marí aj snahy niektorých člen‑
ských štátov vystupovať v energetických otázkach jednotne voči tretím stra‑
nám. Český participant zhodnotil prístup Ruska v energetike podobne ako 
jeho slovenský kolega: „Stratégia Ruska je jednoznačne nechať rozdrobiť tie 
štáty, rokovať bilaterálne s Nemcami, Francúzmi atď. to potom podkopáva 
obraz spoločnej energetickej politiky.“40 Na druhej strane však aj niektoré 
členské štáty preferujú bilaterálnu úroveň rokovaní s Ruskom, čím ešte viac 
komplikujú možnosť spoločného postupu v rámci EÚ. Rusko využíva tieto 
možnosti, ktoré mu ponúka Európska únia sama, keď niektoré krajiny nemajú 
záujem o spoločný prístup k energetickej politike. Ako sa vyjadril český res‑
pondent, Rusko „využíva nejednotnosť EÚ, takže pokiaľ Únia chce byť kľú-

čovým hráčom vo svete, tak sa musí navonok zjednocovať v kľúčových otáz-

kach, ako je energetika“41.
Analyzované krajiny pochybujú o schopnosti dohodnúť výhodné pod‑

mienky s Ruskom v oblasti dodávok energetických surovín, keďže nemajú 
dostatočne silnú pozíciu na to, aby dokázali presadiť svoje požiadavky. Toto 
asymetrické postavenie bolo výrazne potvrdené počas plynovej krízy v roku 
2006, ale predovšetkým v roku 2009, keď sa úplne prerušili dodávky zem‑
ného plynu a krajiny potrebovali vyjednať obnovenie dodávok. V januári 
2009 sa však prejavila neschopnosť Slovenska, Českej republiky a Poľska za‑
bezpečiť si samostatne energetickú bezpečnosť v oblasti zemného plynu, keď 
sa im nepodarilo presvedčiť Ukrajinu a Rusko o potrebe ukončenia sporu. 
Snaha o vyrokovanie obnovenia dodávok plynu neuspela ani s použitím ar‑
gumentácie zdôrazňujúcej výrazné negatívne vplyvy krízy na hospodárstvo 
a obyvateľstvo postihnutých krajín. Slovenský respondent zhodnotil vyjed‑
návaciu pozíciu týchto krajín počas krízy ako výrazne nepriaznivú, keď po‑
znamenal, že „ani v Kyjeve, ani v Moskve nikoho nedojímali reči o sloven-
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ských, alebo bulharských obyvateľoch, lebo ruský človek je zvyknutý mrznúť 
celý rok“42. Kríza znamenala podľa českých respondentov koniec nazerania 
na oboch aktérov sporu ako na spoľahlivých energetických partnerov, na kto‑
rých sa dá spoľahnúť, keď uprednostnili vlastné politické záujmy pred napl‑
nením vzájomných dohôd. Jasne totiž preukázala, že „Ukrajina je nestabilný 
partner a Rusko rovnako, a obe strany sú ochotné a schopné využiť závislosť 
regiónu na svoje politické účely“43. Obidve krajiny ani počas krízy nezme‑
nili dovtedajšiu taktiku a preferovali rokovania s postihnutými krajinami na 
bilaterálnej úrovni a vyhýbali sa multilaterálnym fóram.

Nezávislý
Druhou identiikovanou národnou rolou pripisovanou skúmaným krajinám 
zo strany ich rozhodovateľov v oblasti energetiky je rola nezávislý. Tá ho‑
vorí o snahe zostať čo najviac nezávislým od vonkajších obmedzení, ktoré 
by mohli negatívne ovplyvňovať súčasnú úroveň energetickej bezpečnosti. 
Skúmané krajiny chcú naplno využiť domáce zdroje energie, ktoré sú naj‑
výhodnejšie na zabezpečenie energetickej bezpečnosti a nechcú, aby im EÚ 
zasahovala v tejto oblasti do rozhodnutí, ktoré by mohli ohroziť ich bez‑
pečnosť v energetike. Rozhodovatelia považujú svoje štáty za dostatočne 
kompetentné zvoliť si vhodné druhy energie, ktoré im v čo najvyššej miere 
budú garantovať energetickú bezpečnosť. V tejto oblasti je totiž podľa nich 
potrebné zvoliť individuálny prístup, keďže táto sa vyznačuje národnými 
špeciikami, ktoré EÚ dostatočne nepozná. Len jednotlivé členské štáty ve‑
dia, aké energetické zdroje sú pre ne najvýhodnejšie, a preto majú snahu 
ponechať si kompetencie v rozhodovaní o ich využívaní vo vlastných ru‑
kách. Rozhodovatelia skúmaných štátov predpokladajú, že prípadná harmo‑
nizácia by nebrala do úvahy ich situáciu v energetike a špeciálne národné 
potreby. Rovnako sa obávajú, aby prísnejšie spoločné pravidlá v oblasti li‑
beralizácie nespôsobili presný opak a nevystavili ich národné trhy vplyvu 
tretích krajín. Sú proti presunu ďalších kompetencií na úroveň EÚ v oblasti 
liberalizácie, ktoré považujú za obmedzenie ich energetickej bezpečnosti, 
a z tohto dôvodu chcú rozhodovať o týchto otázkach na domácej úrovni. 
Teda aj v tejto oblasti sa prejavuje rola nezávislého, keď rozhodovatelia 
vnímajú svoje štáty ako schopné sa vysporiadať s problémami spojenými 
so zabezpečením rovnakých pravidiel pre všetkých účastníkov vnútorného  
trhu.
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Analyzované krajiny chcú teda zostať nezávislé (bez vplyvu EÚ) v tých 
oblastiach, kde dokážu efektívne zabezpečiť energetickú bezpečnosť sami. 
Z tohto dôvodu chcú nezávisle rozhodovať o druhoch energií, ktoré budú vy‑
užívať na úrovni národných štátov. Podľa slovenského respondenta má roz‑
hodnutie o druhoch energetických surovín využívaných na pokrytie spot‑
reby zostať v domácich rukách. Slovensko chce ostať v tejto oblasti nezávislé 
a otázka „či budeme využívať jadrovú energiu, alebo uhlie, vodu a v akej 
miere predovšetkým, to nie je [témou] diskusie na úrovni EÚ“44. Analyzované 
krajiny sledujú týmto prístupom snahu o maximálne využitie domácich ener‑
getických zdrojov, ktoré sú najvýhodnejšie z hľadiska energetickej bezpeč‑
nosti. Pochybujú o výhodnosti spoločných únijných pravidiel v tejto oblasti, 
lebo tieto by nerelektovali ich individuálne národné špeciiká.

Práve využívaním týchto špecifík domácich energetických politík sa sna‑
žia skúmané krajiny zabezpečiť energetickú bezpečnosť. Ako poznamenal 
český respondent, existujú výrazné rozdiely medzi jednotlivými členskými 
krajinami EÚ, a preto je v tejto oblasti potrebný individuálny prístup: „Každá 
krajina má špeciické podmienky a Česká republika nemá podmienky, ako na-

príklad Rakúsko.“45 Rovnaký postoj zaujal aj poľský respondent z minister‑
stva hospodárstva, keď poznamenal, že: „každá krajina má svoje národné 
problémy a špeciiká. Je veľmi ťažko porovnávať krajiny v oblasti produkcie 
energie.“46 Z tohto dôvodu chcú byť analyzované krajiny nezávislé v otáz‑
kach využívania rôznych druhov energetických surovín na pokrytie domácej 
spotreby. Podľa respondentov totiž existuje potreba vyrovnávať návrhy Eu‑
rópskej komisie, ktorá by rada pripravila jedno riešenie pre celú Európsku 
úniu, čo však nemusí vzhľadom na tieto národné energetické špeciiká vyho‑
vovať všetkým členským štátom. Český zástupca bol otvorene kritický voči 
niektorým návrhom EK v oblasti energetiky, keď sa vyjadril, že „našou sna-

hou v rámci členstva v EÚ je korigovať tie pôvodné, síce niekedy vo svojom 
obsahu dobré, ale niekedy príliš idealistické, alebo v dôsledku až nedomys-

lené návrhy vychádzajúce zo strany EK“47.
Česká republika, Poľsko a Slovensko sa zasadzujú za ponechanie rozhodo‑

vania o otázkach spojených s využívaním rôznych zdrojov energie v kompe‑
tencii národných vlád z dôvodu minimálne zachovania súčasnej úrovne ener‑
getickej bezpečnosti. Krajiny sa snažia čo najviac využívať najdostupnejšie 
a najvýhodnejšie zdroje z pohľadu energetickej bezpečnosti. Využívajú do‑
máce (uhlie), resp. „takmer“ domáce (jadrová energetika) zdroje, ktoré sú 
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z pohľadu energetickej bezpečnosti najvýhodnejšie. Domáce energetické su‑
roviny a zdroje nie sú naviazané na externých dodávateľov a tranzitné kra‑
jiny, od ktorých sú v prípade importu surovín skúmané krajiny závislé. Pri vy‑
užívaní domácich surovín nie je problémom výpadok dodávok a hrozba kríz, 
ktoré sa ukázali v prípade importu surovín ako reálna možnosť. Slovenský 
respondent argumentoval, prečo možno jadrovú energetiku v podstate ozna‑
čiť za domáci zdroj, ktorý výraznou mierou napomáha udržať súčasnú úro‑
veň energetickej bezpečnosti. Podľa neho je jadrová energetika „jediný re-

levantný zdroj“ pretože hoci podobne ako v prípade ďalších energonosičov, 
aj toto „palivo dovážame, ale to palivo si môžete nakúpiť rok dopredu a mô-

žete mať nejakú zásobu toho paliva na svojom sklade. Čiže nie ste tak časovo 
obmedzený ako v prípade ropy alebo plynu.“48 Podľa slovenského experta na 
(bývalom) Generálnom riaditeľstve pre dopravu a energetiku Európskej ko‑
misie je zabezpečenie energetickej bezpečnosti pomocou jadrovej energetiky 
„v prípade Slovenska jeden z tých hlavných argumentov“ jej podporovania 
na domácej, ako aj európskej úrovni49.

Veľmi podobnú úlohu jadrovej energetike pripisujú aj strategické doku‑
menty českej vlády. Podľa českej štátnej energetickej koncepcie z roku 2004 
prispieva jadrová energetika k „maximalizácii nezávislosti štátu od zdrojov 
energie z rizikových oblastí a maximalizácii nezávislosti štátu od spoľahli‑
vosti dodávok cudzích energetických zdrojov“ (MPO, 2004). Aktualizovaná 
politika z roku 2010 zahŕňa jadrovú energetiku medzi domáce zdroje ener‑
gií aj vzhľadom na to, že ČR má aj domáce zdroje uránu, hoci ešte v súčas‑
nosti nie je v tejto oblasti sebestačná (MPO, 2010). V prípade Poľska je hlav‑
ným domácim energetickým zdrojom uhlie, pričom rovnako ako ďalšie dve 
krajiny aj ono má záujem ponechať rozhodovanie o jeho využití vo svojich 
rukách. Chce zostať nezávislé v rozhodovaní o tom, či a ako bude využívať 
tento zdroj energie, keďže ako domáci zdroj je ideálny na zabezpečenie ener‑
getickej bezpečnosti a Poliaci nechcú o túto výhodu prísť. Ako sa vyjadril je‑
den z respondentov z Európskej komisie, „uhlie nie je o tom, že Poliaci majú 
veľa tepelných elektrární, ale o tom, že ho ťažia doma, že oni doma o tom roz-

hodujú a nikto im do toho nemôže zasahovať“50. Súčasnú situáciu v produkcii 
elektrickej energie z pohľadu energetickej bezpečnosti ozrejmil poľský res‑
pondent takto: „Je veľmi jednoduché vyradiť uhlie z energetického mixu, ale 
potom nemáme žiaden iný zdroj energie.“51 Uhlie teda predstavuje významný 
prvok pri zabezpečovaní energetickej bezpečnosti Poľska, a preto majú jeho 
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rozhodovatelia veľký záujem na zachovaní rozhodovania v tejto oblasti v ná‑
rodných rukách. Rovnako preto chcú zostať nezávislí od externých vplyvov, 
ktoré by ich pri dosahovaní energetickej bezpečnosti mohli obmedzovať.

Reprezentanti Českej republiky, Poľska a Slovenska pripisujú svojim kra‑
jinám v oblasti energetiky dve roly, ktoré predstavujú súhrn ich pohľadu 
na schopnosti a obmedzenia ich vlastných štátov. Rola slabého vyjednávača 
hovorí o vnímaní týchto štátov ako nerovných partnerov pri rokovaniach 
s Ruskom, pričom nemajú dostatočné schopnosti na dohodnutie výhodných 
podmienok. Hlavným problémom v tejto oblasti je ruská snaha rokovať so 
svojimi odberateľmi individuálne, na bilaterálnej báze, a nie s EÚ ako takou. 
Tomuto dopomáhajú aj niektoré členské štáty, ktoré rovnako favorizujú dvoj‑
stranné dohody. Kríza v roku 2009 naplno poukázala na tieto slabosti a po‑
tvrdila rolu slabého vyjednávača. Druhá rola, nezávislý, predstavuje snahu 
skúmaných štátov zachovať si nezávislosť od externých obmedzení v tých 
oblastiach, kde sú schopné samostatne zabezpečiť energetickú bezpečnosť. 
Sem patrí predovšetkým snaha štátov zachovať si možnosť rozhodovať o zlo‑
žení vlastného energetického mixu, ale aj ďalšie oblasti, v ktorých predpo‑
kladajú, že strata rozhodovania negatívne ovplyvní ich energetickú bezpeč‑
nosť. V nasledujúcej časti kapitoly poukážem na to, ako vplývajú tieto roly 
na preferencie, ktoré Česká republika, Poľsko a Slovensko presadzujú v ob‑
lasti energetiky na úrovni Európskej únie.

4.2 PrEFErEnciE ČEskEj rEPubliky, POľska a slOvEnska 
v Oblasti EnErgEtiky

V tejto práci argumentujem, že preferencie, ktoré Česká republika, Poľsko 
a Slovensko presadzujú v oblasti energetiky na úrovni EÚ, vychádzajú z rolí, 
ktoré im pripisujú národní rozhodovatelia. Tieto určujú, či budú štáty presa‑
dzovať prehlbovanie integrácie v rámci Európskej únie, alebo budú za pone‑
chanie kompetencií v rukách národných vlád. Štáty majú záujem pokračovať 
v integrácii práve v tých oblastiach, kde im rozhodovatelia pripisujú rolu sla‑
bého a zraniteľného hráča, pričom integrácia v rámci EÚ má slúžiť ako spô‑
sob kompenzácie týchto nedostatkov. Takou rolou je v prípade energetiky 
rola slabého vyjednávača, ktorá teda slúži ako základ pre tvorbu prointegrač‑
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ných preferencií skúmaných krajín v energetike. Spomedzi piatich preferen‑
cií, ktoré presadzujú analyzované krajiny na úrovni Európskej únie, do tejto 
kategórie patria tri: (1) podpora vytvorenia spoločnej energetickej politiky 
EÚ, ako aj (2) snaha zlepšiť diverziikáciu trás a zdrojov energetických su‑
rovín, predovšetkým zemného plynu a (3) zaviesť solidaritu aj v energetike.

Spoločným cieľom týchto preferencií je zlepšenie rokovacej pozície ana‑
lyzovaných krajín voči hlavnému dodávateľovi, Rusku, presunutím právo‑
mocí a zodpovednosti za energetickú bezpečnosť na úroveň EÚ. Takýmto 
spôsobom chcú kompenzovať domáce nedostatky, ktoré sa prejavujú v roli 
slabého vyjednávača predovšetkým pri problémoch s dosahovaním energe‑
tickej bezpečnosti. Na druhej strane v oblastiach, kde je štát vnímaný ako 
schopný a silný, sa vytvárajú preferencie proti ďalšiemu prehlbovaniu eu‑
rópskej integrácie. Takúto percepciu zastupuje rola nezávislého, ktorá je vý‑
chodiskom na formovanie protiintegračných preferencií v oblasti energetiky. 
Analyzované štáty presadzujú (4) zachovanie súčasných kompetencií národ‑
ných štátov v oblasti energetického mixu a (5) sú proti prekročeniu istých li‑
mitov v rámci liberalizácie vnútorného energetického trhu. V týchto oblas‑
tiach považujú štát za kompetentný vytvoriť pravidlá najlepšie odzrkadľujúce 
špeciické podmienky jednotlivých štátov, ktoré sú základom na zachovanie 
súčasnej úrovne energetickej bezpečnosti. Preto odmietajú aktivity EÚ, ktoré 
môžu negatívne vplývať na ich nezávislosť, a zároveň aj na ich schopnosť 
garantovať existujúcu úroveň energetickej bezpečnosti.

Ako ukazujem v tejto práci, roly nám môžu pomôcť objasniť podobu pre‑
ferencií nových členských krajín v oblasti energetiky. Schopnosti a obme‑
dzenia všetkých troch študovaných krajín sú vnímané zo strany rozhodovate‑
ľov veľmi podobne, a preto im priraďujú zhodné národné roly. Rovnaké roly, 
ktoré sú základom na tvorbu preferencií, následne vysvetľujú, prečo krajiny 
presadzujú rovnaké preferencie, hoci sa líšia vo svojich štrukturálnych a in‑
štitucionálnych charakteristikách. Tieto rozdiely vlastností skúmaných kra‑
jín totiž neovplyvňujú formovanie preferencií priamo, ale len po preiltrovaní 
cez národné roly, ktoré tieto rozdiely v našom prípade zotierajú. Najdôle‑
žitejší cieľ, ktorý chce Česká republika, Poľsko a Slovensko dosiahnuť na 
úrovni EÚ v energetike, je zvýšenie svojej celkovej energetickej bezpečnosti. 
Všetkých päť identiikovaných preferencií priamo alebo nepriamo súvisí s to‑
uto otázkou. Na jednej strane majú analyzované štáty záujem zlepšiť svoju 
vyjednávaciu pozíciu voči hlavným dodávateľom a zabezpečiť sa pre prípad 
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krízových situácií, a tak zvýšiť svoju energetickú bezpečnosť (prointegračné 
preferencie). Na druhej strane majú záujem zachovať súčasnú úroveň ener‑
getickej bezpečnosti, ktorú dokážu v niektorých oblastiach zabezpečiť samo‑
statne (napr. využívanie domácich zdrojov energie) a stavajú sa proti snahám 
Európskej komisie zaviesť v týchto oblastiach spoločné pravidlá (protiin‑
tegračné preferencie). V nasledujúcich častiach analyzujem týchto päť prefe‑
rencií pomocou vytvoreného teoretického rámca a poukážem na to, ako vní‑
manie silných a slabých stránok analyzovaných krajín ich rozhodovateľmi 
vplýva na podobu týchto preferencií.

Prointegračná preferencia 1:
Vytvorenie spoločnej energetickej politiky EÚ
Prvou a najvšeobecnejšou preferenciou Českej republiky, Poľska a Slovenska 
v energetike je podpora vytvorenia spoločnej harmonizovanej energetickej 
politiky EÚ. Analyzované krajiny kladú dôraz najmä na potrebu vzniku exter‑
nej dimenzie takejto politiky, ktorá by zahŕňala vzťahy s dodávateľmi ener‑
getických surovín ako aj tranzitnými krajinami. Táto preferencia sa z ener‑
getických surovín týka predovšetkým zemného plynu, ktorého bezpečnosť 
dodávok predstavuje pre skúmané krajiny hlavnú energetickú výzvu. Vytvo‑
renie jednotnej energetickej politiky s externou dimenziou by umožnilo Eu‑
rópskej únii hovoriť spoločným a jednotným hlasom, čo by ocenili predovšet‑
kým nové členské štáty, ktoré sú do veľkej miery závislé od importu zemného 
plynu z Ruska. Asymetrický vzťah medzi Ruskom a štátmi strednej a vý‑
chodnej Európy sa naplno ukázal počas plynovej krízy v januári 2009, keď 
tieto krajiny nedokázali sami presvedčiť Rusko o nevyhnutnosti obnovenia 
prerušených dodávok. Počas rozhovorov respondenti často spomínali prob‑
lémy, ktorým čelia skúmané štáty v súvislosti so závislosťou od ruských ener‑
getických zdrojov, predovšetkým od zemného plynu. Práve spoločná energe‑
tická politika a najmä jej externá dimenzia je považovaná za vhodný spôsob 
riešenia problémov s dodávateľmi (najmä Ruskom). Z tohto dôvodu by podľa 
respondentov preto mohla výrazne prispieť k zvýšeniu energetickej bezpeč‑
nosti skúmaných krajín. Takáto politika má zabezpečiť spoločný hlas všet‑
kých členských štátov EÚ pri vyjednávaní s tretími krajinami, a takto zlepšiť 
pozíciu nových členov, ktorí sa v súčasnosti nachádzajú v nerovnej pozícii 
voči svojmu hlavnému dodávateľovi. Česká republika, Poľsko a Slovensko 
sa chcú stať súčasťou väčšieho tímu, ktorý dokáže účinnejšie brániť ich zá‑
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ujmy, pretože môže vyvíjať väčší tlak na tretie krajiny, dodávateľov energe‑
tických surovín, ako aj na transportné krajiny, ktoré tiež výrazne ovplyvňujú 
energetickú bezpečnosť importujúcich krajín.

Český pohľad na problematiku preferuje vytvorenie takej spoločnej poli‑
tiky, ktorá by umožnila v energetických otázkach hovoriť celej EÚ jedným 
hlasom. Vďaka tomu by bolo možné nájsť spoločnú reč ako v celkovom 
smerovaní energetiky, tak aj pri negociáciách s exportérmi a prepravcami 
energonosičov. Hlavný dôraz kladú českí rozhodovatelia práve na vytvore‑
nie externej dimenzie energetickej politiky, ktorej predmetom by boli vzťahy 
s dodávateľmi energetických surovín. Český reprezentant otvorene hovoril 
o potrebe spoločnej externej energetickej politiky EÚ, ktorá by zlepšila po‑
stavenie členských krajín pri negociáciách s dodávateľskými krajinami, ale 
aj určovala dlhodobé ciele v tejto oblasti. Podľa jeho slov „Česká republika 
chce spoločnú energetickú politiku, kde sa budú prejednávať dlhodobé prio-

rity a štáty budú zjednotené pri rokovaní s tretími krajinami“52. Túto prefe‑
renciu sleduje Česká republika aktívne, snaží sa ju presadzovať na bilaterál‑
nych, ale aj multilaterálnych rokovaniach v rámci EÚ, ale aj mimo nej. Podľa 
českého zástupcu pri EÚ hrá v energetických vzťahoch „externá dimenzia 
veľmi dôležitú úlohu. Vždy ju zdôrazňujeme počas rokovaní.“53 Orientácia 
českej diplomacie sa v poslednom období začala výrazne koncentrovať na 
otázky súvisiace s externou dimenziou energetiky, pričom podľa vyjadrenia 
analytika výskumného centra „došlo k pomerne veľkému posunu aktivizácie 
diplomacie smerom k energetickej bezpečnosti“54.

Jednotná externá európska energetická politika je z pohľadu českých ex‑
pertov považovaná z hľadiska zabezpečenia energetickej bezpečnosti za 
„hlavné a jediné riešenie… prevažujúci názor je, že je to najvhodnejší a naj-
lepší prístup k vyjednávaniu s dodávateľmi“55. Najväčšiu pozornosť pritom 
venujú vzťahom s Ruskom, ktoré je najdôležitejším energetickým partnerom. 
Energetika je však len jednou z oblastí, kde chce Česká republika efektív‑
nejšie komunikovať s Ruskou federáciou pomocou spoločného prístupu EÚ. 
Z tohto dôvodu podporuje vytvorenie „skutočne efektívnej a jednotnej zahra-

ničnej politiky“, keďže ČR je „na východnom okraji strednej Európy a Rusko 
je prirodzene pre nás dôležité a sme pomerne od neho závislí“56. Respon‑
dentka na stálom zastúpení vysvetlila podporu takejto energetickej politiky 
v historickej perspektíve, keď poznamenala, že tak „ako bolo nutné v 50. ro-

koch zaviesť spoločnú poľnohospodársku politiku ako reakciu na povojnový 
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hlad a zlé zásobovanie, teraz zásobovanie energiami je také kľúčové, že by 
to skutočne stálo za zavedenie tejto novej politiky a reakciu na novú skutoč-

nosť, ktorá nastala“57.
Podľa českej diplomacie neboli doterajšie kroky EÚ v energetike „koor-

dinované a príliš koncepčné“, čo sa odrazilo na jej veľmi malej efektívnosti. 
Spoločná energetická politika by mala tento negatívny stav zmeniť, a tak pri‑
spieť k zvýšeniu energetickej bezpečnosti členských štátov.

Slovenský postoj k vytvoreniu spoločnej energetickej politiky EÚ je veľmi 
podobný tomu českému. Rovnako podporuje zjednotenie krokov členských 
štátov v energetike a zvýrazňuje predovšetkým externú dimenziu takejto spo‑
lupráce. Podľa slovenských predstaviteľov je zdrojom problémov vzťahov 
s Ruskom fakt, že je ochotné brať vážne len EÚ hovoriacu jedným spoloč‑
ným hlasom. Takýto prístup zo strany EÚ však v súčasnosti neexistuje a malé 
štáty ako Slovensko majú problémy efektívne rokovať so svojím hlavným do‑
dávateľom energetických surovín. Pre jednotlivé krajiny je zložité nielen ro‑
kovať s Ruskom o podmienkach dodania energetických zdrojov, ale Moskva 
nemení svoj postoj dokonca ani počas krízových období, ako bol január 2009. 
Z týchto dôvodov Slovensko plne podporuje „jednotnú politiku EÚ z hľa-

diska zabezpečenia bezpečných dodávok z vonku“58.
Slovenský respondent zo stáleho zastúpenia v Bruseli kritizoval rozdiel 

medzi proklamovaným cieľom všetkých členských štátov koordinovať svoje 
postoje v energetike a realitou, keď sa členské štáty zapájajú do bilaterál‑
nych projektov. Ako poznamenal na adresu niektorých, najmä väčších člen‑
ských krajín, na úrovni EÚ „hovoríme o ‚speaking with one voice‘, máme to 
v záveroch, a pritom tie zmluvy sa podpisujú bilaterálne bez ohľadu na 26 
ostatných členských štátov“59. Rusko ako hlavný protagonista takýchto do‑
hôd sa vždy snaží dohodnúť s individuálnymi členskými štátmi a obísť mul‑
tilaterálnu úroveň, na ktorej by stratilo svoje výhodné postavenie. Rovnako 
aj členské štáty zapojené do takýchto dohôd presadzujú bilaterálnu úroveň 
z veľmi podobných dôvodov. Spoločná externá energetická politika by ob‑
medzila takýto bilaterálny prístup Ruska k rokovaniu s členskými štátmi, pre‑
tože tieto by boli reprezentované celou EÚ. Existujú však aj isté obavy, ktoré 
vyplývajú z neistoty o konečnej podobe energetickej politiky, najmä vzhľa‑
dom na spoločné pravidlá na vnútornom trhu, kde Slovensko zastáva jasné 
limity. Hlavným cieľom Slovenska zostáva „spolupracovať“ na úrovni EÚ 
v energetike a z tohto dôvodu krajina podporuje „harmonizáciu, ktorá pro-
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spieva“60. Teda takú, ktorá rešpektuje slovenské limity energetickej integrá‑
cie, o ktorých píšem v ďalších častiach tejto kapitoly. Ako poznamenal jeden 
zo slovenských respondentov na margo vzniku spoločnej energetickej poli‑
tiky EÚ, „na jednej strane by sme boli aj za, a na druhej strane sa toho aj 
bojíme“, pretože nie je jasná konečná podoba projektu61.

Zhodne s predchádzajúcimi dvomi analyzovanými krajinami aj Poľská 
republika podporuje vytvorenie spoločnej energetickej politiky EÚ a predo‑
všetkým jej externej dimenzie. Ako poznamenal poľský respondent, „Poľsku 
záleží na vytvorení takejto externej politiky“62. Hoci je pravdepodobné, že sa 
členské krajiny budú líšiť v pohľadoch na niektoré otázky v tejto oblasti, je 
podľa poľských rozhodovateľov dôležité, aby pri komunikácii s tretími kra‑
jinami našli spoločnú pozíciu. V slovách jedného z respondentov by malo 
byť „posolstvo smerom von z EÚ určite spoločné, aby Francúzsko, Talian-

sko, Nemecko, Veľká Británia nehovorili každý zvlášť“63. Za hlavný problém 
pri zabezpečovaní vlastnej energetickej bezpečnosti označujú zlú pozíciu pri 
rokovaniach s Ruskom, ich hlavným dodávateľom zemného plynu. Preto sa 
aj Poľsko snaží túto otázku presunúť na úroveň EÚ, kde by spoločný prístup 
mohol zlepšiť ich pozíciu. Práve spoločná politika s externou dimenziou by 
zvýšila energetickú bezpečnosť členských krajín, a teda aj Poľska, keďže je 
„efektívnejšie hovoriť jednohlasne“64. Vytvorením spoločnej energetickej po‑
litiky EÚ s jej externou dimenziou by sa zvýšila vyjednávacia pozícia Poľska, 
ktoré by bolo reprezentované celou EÚ a nevystupovalo by samostatne voči 
Rusku. Ako poznamenal poľský participant, „snažili sme sa a myslím, že sa 
nám aj podarilo zmeniť úroveň diskusie. Z poľsko ‑ruskej na európsko ‑ruskú 
úroveň. A toto je to, čo chceme. Aby nás reprezentovala EÚ, aby sme nedis-

kutovali na národnej úrovni. Pretože s Ruskom je to ťažké.“65

Na vytvorenie spoločnej energetickej politiky, ale aj na konkrétne roz‑
hodnutia v oblasti externej energetickej politiky je potrebný súhlas všetkých 
členských štátov (na rozdiel od vnútorného energetického trhu, ktorý je sú‑
časťou jednotného trhu, a preto sa tam rozhodnutia prijímajú kvaliikova‑
nou väčšinou), pretože tieto oblasti spadajú pod jednohlasné rozhodovanie. 
Ako poznamenal český respondent zo stáleho zastúpenia pri EÚ, „je veľmi 
ťažké nájsť reálnu zhodu v tých praktických krokoch 27 štátov“66. Väčšina 
starých členských štátov síce na jednej strane deklaruje potrebu celoeuróp‑
skej politiky v oblasti energetickej bezpečnosti, ale konkrétne kroky podpo‑
rujú omnoho menej. Slovenský respondent zo stáleho zastúpenia zhrnul túto 
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situáciu v geograickom meradle: „čím vzdialenejšie sú tie krajiny od zdroja 
plynu, tým menší majú záujem“67. Pretože importujú menej energetických su‑
rovín z Ruska, sú staré členské štáty v inej situácií než noví členovia a inak 
vnímajú aj otázky spojené s energetickou bezpečnosťou. Trh s plynom nie 
je globálny, ale regionálny, keďže nadväzuje na infraštruktúru, ktorá je regi‑
onálna. Z toho vyplýva aj zameranie sa jednotlivých štátov na rôznych do‑
dávateľov. Ako poznamenal český respondent, „vnímanie tých hrozieb [je] 
natoľko rozdielne, trh je regionálny a regióny sú zásobované inými dodáva-

teľmi. Takže nás tu páli Rusko, ale Španielsko a Portugalsko bude omnoho 
viacej zaujímať, čo sa deje v Alžírsku.“68 Tieto problémy sa dajú prekonať 
práve vytvorením externej energetickej politiky, kde bude EÚ rokovať s do‑
dávateľmi a tranzitnými krajinami ako celok a nie ako 27 členských štátov, 
ktoré majú často rozdielne pohľady na problematiku.

Výhody spoločného prístupu v energetike sa najlepšie ukázali pri riešení 
plynovej krízy v januári 2009 počas českého predsedníctva Rady EÚ, keď sa 
osvedčil jednotný prístup k Rusku a Ukrajine ako transportnej krajine. Podľa 
jedného z českých respondentov, „keď jeden človek hovorí za celú EÚ, mô-

žete dosiahnuť omnoho viac ako iným spôsobom“69. Skoro rovnaké slová po‑
užil aj zástupca na stálom zastúpení Českej republiky, keď poznamenal, že 
rokovania počas krízy poukázali na to, „že keď tam hovorí jeden človek za 
celú EÚ, dokáže omnoho viacej presadiť ako inak“70. Plynová kríza bola aj 
v prípade Poľska katalyzátorom zvýšeného záujmu o tému energetickej bez‑
pečnosti a podpory vytvorenia spoločnej externej energetickej politiky. Ako 
sa vyjadril poľský respondent zo stáleho zastúpenia v Bruseli, „keďže máme 
pomerne zlú nedávnu skúsenosť, veľmi podporujeme, aby sa Európska únia 
pokúsila vytvoriť spoločnú energetickú politiku založenú na rovnakom prí-
stupe ku každému partnerovi a solidarite“71. Preto v prípade externých šo‑
kov, akými bola plynová kríza v roku 2009, by mala zasiahnuť EÚ, ktorá 
by mala kompetencie a efektívne prostriedky na zvládnutie takejto situácie. 
Analyzované krajiny vidia v spoločnej energetickej politike EÚ poistku proti 
podobným situáciám v budúcnosti. Jeden z poľských respondentov vyslovil 
presvedčenie, že „keď sa bude externý dodávateľ napríklad pohrávať s myš-

lienkou, že vypne plyn a prezident malého štátu povie ,nerobte to, lebo bu-

deme mať veľký problém a nie je to fér‘, tvrdím, že to nebude fungovať. Ale 
keď to isté povie komisár, môže zamedziť kríze“72.
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Plynová kríza mala aj pozitívnu stránku, pretože poukázala na vážnosť 
situácie v nových členských štátoch v energetickej bezpečnosti a akcento‑
vala objektívnosť požiadaviek týchto krajín na celoúnijnú aktivitu v tejto ob‑
lasti. Ukázalo sa, „že je potrebné diverziikovať, to už sme vedeli aj predtým. 
Možno sa podarilo to posolstvo lepšie vysvetliť starým členom EÚ, ktorí na 
to nereagujú, často nie sú voči tomu takí citliví, lebo tie problémy nemajú.“73 
Týmto sa dostávame k druhej preferencii skúmaných štátov, ktoré presadzujú 
na úrovni EÚ, k podpore diverziikácie.

Prointegračná preferencia 2: 
Diverziikácia zdrojov a trás energetických surovín
Ďalšou preferenciou Českej republiky, Poľska a Slovenska, ktorú presadzujú 
na úrovni EÚ v oblasti energetiky, je podpora diverziikácie zdrojov a trás 
prepravy energetických surovín. Skúmané štáty podporujú diverziikačné 
snahy Európskej únie, ale prichádzajú aj s vlastnými iniciatívami v tejto ob‑
lasti. Hlavným cieľom diverziikácie je zníženie závislosti od ruských dodá‑
vok energetických zdrojov a súčasných transportných ciest, čím chcú docie‑
liť zvýšenie energetickej bezpečnosti. Diverziikácia má dve dimenzie, po 
prvé, budovanie prepojení medzi členskými štátmi a odstraňovanie miest 
s nízkou priepustnosťou (tzv. bottleneck) v spolupráci s ďalšími krajinami 
EÚ, a po druhé, podpora diverziikácie tranzitných ciest a zdrojov zemného 
plynu pre celú EÚ. Analyzované krajiny sú aktívne najmä v prvej oblasti, kde 
spolu s Maďarskom ako ďalšou krajinou Vyšehradskej štvorky spolupracujú 
pri vytvorení severojužného plynového prepojenia (viac k tejto téme v pred‑
chádzajúcej kapitole). Potreba budovať interkonektory medzi jednotlivými 
členskými štátmi bola potvrdená aj počas plynovej krízy v roku 2009. V Eu‑
rópe bol totiž dostatok plynu, problém však bol v nedostatočnom vzájomnom 
prepojení členských krajín, ktoré zabránilo zásobovaniu krajín z alternatív‑
nych smerov a zdrojov zemného plynu. Niekoľko predstaviteľov skúmaných 
štátov poznamenalo, že keď existuje diverziikácia zdrojov a ľahký prístup 
k prepravnej infraštruktúre, ako je tomu v prípade ropy, je menšia pravdepo‑
dobnosť, že sa objavia krízy. Diverziikácia tak môže fungovať aj ako pre‑
vencia energetických kríz, a pozitívne tak ovplyvniť energetickú bezpečnosť.

Nemenej dôležitý následok diverziikácie spočíva v posilnení postavenia 
malých štátov. Diverziikácia zdrojov, najmä s dôrazom na energetické su‑
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roviny mimo Ruska a trasy, ktoré ho obchádzajú, tiež prispeje k zlepšeniu 
vyjednávacej pozície analyzovaných krajín voči Rusku. Postavenie impor‑
térov sa zlepší, čím menej budú závislí od ruských dodávok zemného plynu 
a energetických surovín vo všeobecnosti. Preto analyzované štáty podporujú 
predovšetkým diverziikáciu plynovej infraštruktúry, ktorá je v súčasnosti 
najmenej rozvinutá. Najvýraznejšie môže k tomuto cieľu prispieť projekt 
Nabucco, ktorého zdroje plynu sa nenachádzajú v Rusku a plánovaný plyno‑
vod nebude prechádzať jeho územím. Preto v slovách českého respondenta 
ako jediný „umožní skutočnú diverziikáciu zdrojov“74. Každá diverziiká‑
cia však pomôže k zlepšeniu vyjednávacej pozície, pretože Rusko si nemôže 
dovoliť uzavrieť všetky prepravné cesty. Preto Slovensko a Česká republika 
podporujú všetky existujúce diverziikačné projekty (teda aj dva ruské pro‑
jekty – Severný prúd a Južný prúd), hoci len na proklamačnej úrovni. Poľ‑
sko bolo najskôr silným odporcom Severného prúdu, ale nakoniec od tohto 
postoja upustilo. Uprednostňuje pred ním síce európsky projekt Nabucco, ale 
nie je proti jeho výstavbe.

Najdôležitejší regionálny diverziikačný projekt v súčasnosti, severojužné 
prepojenie medzi krajinami strednej a východnej Európy, rovnako prispeje 
k zlepšeniu vyjednávacej pozície týchto krajín voči Rusku. Spojením LNG 
terminálov v Poľsku a Chorvátsku budú mať krajiny strednej Európy alter‑
natívny zdroj, ktorým môžu krátkodobo nahradiť prípadné výpadky z Ruska. 
Keďže trh s LNG je globálny, bude v prípade potreby jednoduché nakúpiť 
potrebné množstvo na svetových trhoch. Terminál má mať v prvom stupni 
kapacitu 1,5 mld. m3 zemného plynu ročne, pričom LNG má dodávať Qua‑
targas Operating Company na základe zmluvy podpísanej v roku 2009 (Sam‑
son, 2010). Poliaci budujú podľa vyjadrení respondentov LNG terminál pre‑
dovšetkým pre snahu zvýšiť svoju nezávislosť od ruských dodávok. Ako 
poznamenal poľský respondent, terminál bude znamenať, že „keď vaši tra-

diční dodávatelia nie sú viac spoľahliví, vždy máte poistku“75. Poľsko chce 
vybudovať terminál, pretože Rusko nepovažuje za úplne spoľahlivého do‑
dávateľa, ktorý navyše využíva energetické zdroje na politické ciele. Úrad‑
ník na poľskom ministerstve hospodárstva sa vyjadril, že pre Rusko plyn nie 
je „len produkt, ktorý treba predať. Je to nástroj politiky. Preto musí Poľsko 
hľadať ďalšie zdroje energie, ďalších dodávateľov. Preto LNG terminál.“76

Vybudovaním tohto prepojenia si skúmané krajiny rovnako zabezpečia 
prístup k viacerým tranzitným trasám a zdrojom z iných krajín, čo pozi‑
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tívne ovplyvní ich energetickú bezpečnosť. Analyzované krajiny „uploado‑
vali“ tému budovania prepojení na európsku úroveň, keď podmienili realizá‑
ciu projektov vytvárajúcich tento koridor podporou zo strany EÚ. Intenzívne 
pokračovali v uskutočňovaní tých projektov, ktoré dostali dostatočnú pod‑
poru zo strany EÚ v rámci Európskeho energetického programu pre obnovu 
(EEPO), ako napr. LNG terminál, slovensko -maďarské plynovodné prepoje‑
nie či reverzné toky plynu. Dočasne pozastavili tie, kde bola podpora nízka 
– toto sa týkalo predovšetkým plánovaného slovensko -poľského prepojenia 
(Európsky parlament a Rada, 2009). Na príprave tohto prepojenia sa však 
v súčasnosti začalo už pracovať, pričom obe strany očakávajú podporu zo 
strany EÚ v rámci programu celoeurópskej energetickej siete. Aj na postoj 
k budovaniu prepojení mala významný vplyv plynová kríza 2009. Sloven‑
ský respondent potvrdil, že „taký zlom bol po januári 2009, keď sme si uve-

domili, že musíme viac kričať, čo sa týka prepojenia sietí. Že nech nám dá 
EÚ peniaze sem. Ten úplne prvý návrh bol, že gro peňazí by išlo na pôvodné 
krajiny a nie tam, kde bol problém.“77

Novým členským štátom sa podarilo presvedčiť Európsku komisiu, ako 
aj ostatné členské štáty, o potrebe budovania energetickej infraštruktúry v re‑
gióne strednej Európy a prostriedky v rámci EEPO, ale aj ďalších programov 
boli presmerované do tohto priestoru.

Slovensko podporuje všetky hlavné diverziikačné projekty súčasnosti, 
hoci ani podľa respondentov a ani podľa oiciálnych dokumentov nemá jasne 
stanovené priority. Energetická politika SR (2006) na jednej strane hovorí, že 
je „perspektívne participovať na plynovode Nabucco“, na druhej strane Stra‑
tégia energetickej bezpečnosti (2008) tvrdí, že „pre SR, ktorá je pri pokrývaní 
svojich potrieb zemného plynu na 98 % závislá od dovozu, je dôležité neza‑
viazať sa len k jednej alternatíve“. Slovenská republika je však v oblasti di‑
verziikácie okrem projektu severojužného prepojenia pasívna. Ako pozna‑
menal slovenský respondent, „vítame každú formu diverziikácie, myslím, že 
Severný prúd nie je potrebné podporovať, bude postavený“78. Ten aj jednodu‑
cho vysvetlil slovenský kladný postoj voči všetkým diverziikačným projek‑
tom: „My nemáme nejaké, že tento nie, tamto áno, nemôžeme si to dovoliť.“ 
Záujmom Slovenska zároveň je, aby aj naďalej ostalo významnou tranzit‑
nou krajinou, pretože v súčasnosti je po Ukrajine druhou najväčšou tranzit‑
nou krajinou plynu v Európe. Cez Slovensko prechádza približne 20 % spot‑
reby zemného plynu v EÚ (Stratégia energetickej bezpečnosti, 2008). Popri 
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výhodách, ktoré so sebou prinesú diverziikačné projekty, budú tieto prav‑
depodobne znamenať aj zníženie objemov prepravovaného plynu, čo „bude 
pre nás dosť mínus, keď nás obídu“79.

Slovensko považuje zvýšenie existujúcich prepravných kapacít a budova‑
nie nových v rámci regiónu za jednu z priorít zabezpečenia energetickej bez‑
pečnosti (Stratégia energetickej bezpečnosti, 2008). Aktívne podporuje najmä 
výstavbu severojužného prepojenia medzi krajinami regiónu, ktoré v súčas‑
nosti neexistuje. Prepojenie s Poľskom (ako priame, tak aj cez Českú repub‑
liku) umožní Slovensku prístup k plánovanému LNG terminálu Świnoujście 
na poľskom pobreží. Najskôr bolo Slovensko za výstavbu priameho prepo‑
jenia s Poľskom, ale po tom, ako tento projekt získal nízku podporu z Eu‑
rópskeho energetického programu na oživenie, začalo podporovať prepojenie 
z Maďarska cez Slovensko a Českú republiku do Poľska. Takéto prepojenie 
bude využívať existujúcu plynovodnú infraštruktúru, čo do výraznej miery 
zníži náklady na jeho výstavbu. V súčasnosti sa ukazuje, že realitou sa stane 
aj priame prepojenie s Poľskom, keďže prípravné fázy projektu sa začiat‑
kom roku 2012 spustili. Prepojenie s Maďarskom získalo podporu z ekono‑
mického balíka EÚ a realitou sa má stať v najbližšom období. Podľa pred‑
staviteľov ministerstva hospodárstva je toto prepojenie v súčasnosti najväčší 
diverziikačný projekt Slovenskej republiky. Pomocou neho sa Slovensko 
bude môcť napojiť na oba plánované južné plynovody – Nabucco a Južný 
prúd. Severojužné prepojenie spojí dva LNG terminály v Poľsku (Świnoujś‑
cie) a Chorvátsku (Adria), a umožní prístup k LNG pre krajiny strednej Eu‑
rópy, teda aj pre Slovensko. Hoci plánované objemy týchto terminálov ne‑
môžu pokryť spotrebu regiónu, prispejú k zvýšeniu energetickej bezpečnosti. 
Ako poznamenal slovenský respondent, „LNG môže prispieť k väčšej nezá-

vislosti, nemôže však nahradiť ruské dodávky. Tieto dva terminály nebudú 
znamenať závratný prevrat, ale z hľadiska bezpečnosti sú veľmi významným 
faktorom“.80 K diverziikácií taktiež výrazne prispelo vybudovanie reverz‑
ného chodu plynu z Českej republiky, ktoré zohralo pre Slovensko kľúčovú 
úlohu počas plynovej krízy v roku 2009.

Hlavným dlhodobým záujmom Českej republiky v oblasti energetiky je 
znížiť závislosť od dodávok z Ruska, v slovách respondenta „jednoducho 
diverziikovať zdroje“81. Plynová kríza z januára 2009 prispela k zvýšenému 
záujmu o diverziikáciu zdrojov a transportných ciest vo všeobecnosti, a pre‑
dovšetkým poukázala na potrebu ďalšieho rozvoja dodávok zo západnej Eu‑
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rópy. Zo súčasných európskych diverziikačných projektov podporuje ČR 
najmä tzv. južný koridor a Nabucco, ako najvhodnejšiu diverziikáciu tran‑
zitných trás do Európy. Počas svojho predsedníctva v Rade EÚ v prvej po‑
lovici 2009 dosiahli zhodu medzi členskými štátmi o podpore práve tohto 
smeru diverziikácie, ktorý bol „zhmotnením českých snáh“ v oblasti energe‑
tiky82. Jeho hlavná výhoda oproti ďalšiemu projektu v tejto geograickej ob‑
lasti, Južnému prúdu, je to, že ide o európsky projekt a zabezpečí nielen di‑
verziikáciu tranzitných trás, ale aj zdrojov, keďže zemný plyn má získavať 
z iných ako ruských zdrojov. Južný prúd je z českého pohľadu ruský projekt, 
ktorého úlohou je obísť Bielorusko a Ukrajinu na ceste za európskymi trhmi. 
Takýto postoj potvrdil aj český zástupca na stálom zastúpení zodpovedný za 
energetiku: „My teraz veľmi silno presadzujeme diverziikáciu skôr tou juž-

nou cestou, južný koridor, to je vlastne vlajková loď českej energetickej za-

hraničnej politiky, transkaspické spojenie, Nabucco, to veľmi presadzujeme 
na európskej úrovni.“83

Projekt Nabucco mal plnú podporu ČR napriek tomu, že jej predstavitelia 
si naplno uvedomovali možné komplikácie. Hlavné problémy s týmto pro‑
jektom vidia českí reprezentanti vo veľkom množstve zatiaľ nevyriešených 
otázok spojených s reálnym fungovaním plynovodu. Nie je jasná krajina pô‑
vodu zemného plynu, z ktorej má Nabucco získavať surovinu alebo to, ako 
sa projekt vyrovná s veľkou konkurenciou zo strany dopytu v regióne.

Podobne ako v prípade Slovenska, aj Česká republika chce po vybudovaní 
alternatívnych tranzitných trás naďalej zostať kľúčovým prepravcom ruského 
zemného plynu do západnej Európy. Z tohto dôvodu bola v prvom období 
pripravená podporiť snahu Poľska proti výstavbe Severného prúdu, ktoré 
však nakoniec z takéhoto razantného postoja upustilo. Severný prúd bol vní‑
maný ako hrozba statusu tranzitnej krajiny, pretože obchádza české územie 
a spôsobí zníženie prepraveného plynu na západ. Ako výsledok vývoja po‑
čas januárovej krízy v roku 2009 však Česká republika zmenila postoj k to‑
muto projektu a v súčasnosti podporuje všetky diverziikačné projekty, či už 
pod európskym alebo ruským vedením. Ako poznamenal respondent, kríza 
poukázala na to, že aj tento plynovod môže prispieť k zvýšeniu energetickej 
bezpečnosti a každá forma diverziikácie je potrebná84. Vďaka novopostave‑
nému plynovodu Opal v Nemecku, ktorým sa prepojil Severný prúd s európ‑
skou plynovodnou sústavou a navrhovanému českému prepojeniu Gazella, 
sa síce smer prepravy plynu cez české územie zmení zo súčasného východo-
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-západného na severo -južné, avšak objem prepravovanej suroviny ostane pri‑
bližne rovnaký.

Pre Poľsko predstavuje diverziikácia zdrojov zemného plynu jednu 
z hlavných energetických tém na domácej, ako aj európskej úrovni. Preto 
podporuje výstavbu každej energetickej infraštruktúry, ktorá zabezpečí geo‑
graickú diverziikáciu dodávateľov, zdrojov a trás. Podmienkou takejto pod‑
pory však je, že navrhované diverziikačné projekty by mali mať európsky 
rozmer, teda by nemali slúžiť len pre jeden štát, ale pre celú Európsku úniu. 
Ide pritom predovšetkým o proklamačnú podporu, podobne ako ďalšie dve 
skúmané krajiny ani Poľsko sa nezúčastňuje priamo realizácie týchto projek‑
tov. Najviac zo súčasných projektov v oblasti zemného plynu Poľsko pod‑
poruje výstavbu plynovodu Nabucco, pretože na rozdiel od ďalších projek‑
tov zabezpečí nielen diverziikáciu transportných trás zemného plynu, ale 
aj jeho zdrojov. Podľa vyjadrenia respondenta z ministerstva hospodárstva 
z tohto dôvodu „Nabucco perfektne zapadá do poľskej politiky diverziiká-

cie. Preto je Poľsko pozitívnejšie naklonené Nabuccu, ako Severnému prúdu 
či Južnému prúdu.“85 Južný prúd považujú poľskí respondenti za priamu 
konkurenciu Nabuccu, a preto ho otvorene nepodporujú, hoci ho na druhej 
strane ani úplne neodmietajú. Ako sa vyjadril pracovník ministerstva zahra‑
ničných vecí, energetická bezpečnosť je oblasťou, kde uprednostňujú spo‑
luprácu pred vzájomnou súťaživosťou: „konkurencia je dobrá vec, ale asi 
nie v oblasti bezpečnosti dodávok“86. Na druhej strane, voči projektu Sever‑
ného prúdu Poľsko z počiatku zaujalo výrazne negatívny postoj. Svoje ne‑
gatívne stanovisko k Severnému prúdu obhajuje ekologickými argumentmi, 
a tiež tvrdí, že výstavba plynovodu Jamal II, ktorého trasa mala ísť cez poľ‑
ské územie po súši paralelne so súčasnou trasou Severného prúdu, by bola 
efektívnejšia z ekonomického hľadiska. Poľský ekonomický argument pokra‑
čuje názorom, že vysoké náklady na výstavbu Severného prúdu sa prenesú do 
vyššej ceny za plyn z východného smeru. Ako zhrnul poľský predstaviteľ na 
stálom zastúpení pri EÚ, za negatívnym postojom k Severnému prúdu stojí 
„kombinácia geopolitických, komerčných a environmentálnych dôvodov“87.

Veľmi významným diverziikačným projektom pre Poľsko je LNG ter‑
minál Świnoujście, ktorý má byť postavený do roku 2014. Tento má znížiť 
nielen poľskú závislosť od dodávok z Ruska, ale vďaka napojeniu na seve‑
rojužné prepojenie krajín Vyšehradskej štvorky aj od celej strednej Európy. 
Hoci jeho plánovaná kapacita po dokončení má byť približne 5 až 7,5 mili‑
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árd m3 plynu (Energy Regulatory Ofice in Poland, 2010), Poliaci očakávajú, 
že výrazne pozitívne vplyvní zvýšenie energetickej bezpečnosti nielen v Poľ‑
sku, ale v celej strednej Európe. Toto je jeho primárna funkcia. Podľa ener‑
getického experta na stálom zastúpení bude terminál „postavený samozrejme 
pre bezpečnosť. Voláme tento mechanizmus bezpečnostný vankúš.“88 V prí‑
pade výpadkov dodávok sa budú totiž môcť spoľahnúť na alternatívne do‑
dávky LNG z globálneho trhu. Rovnako výrazne podporujú Poliaci výstavbu 
celého severojužného prepojenia, keďže pre fungovanie bezpečnostných me‑
chanizmov, akým je napr. solidarita, je potrebné zlepšiť prepojenie v rámci 
EÚ. Hlavným projektom v tejto oblasti je interkonektor s Českou republi‑
kou podporený v rámci EEPO, ktorý bude súčasťou prepojenia krajín stred‑
nej Európy.

Prointegračná preferencia 3: 
Solidarita na komunitnej úrovni
Treťou preferenciou presadzovanou Českou republikou, Poľskom a Sloven‑
skom na úrovni EÚ v energetike je solidarita medzi členskými štátmi. Zástup‑
covia všetkých troch krajín často hovoria o solidarite na úrovni EÚ v mno‑
hých oblastiach, ale najväčšiu pozornosť venujú práve solidarite v energetike. 
V prípravnej fáze Lisabonskej zmluvy sa aktívne zasadzovali za zakompono‑
vanie takéhoto ustanovenia do jej znenia. Po skúsenostiach z plynovej krízy 
v roku 2009 ide najmä o solidaritu v oblasti dodávok zemného plynu. Po‑
dobne ako dve predchádzajúce preferencie má aj solidarita prispieť k zvý‑
šeniu energetickej bezpečnosti. Tento mechanizmus zabezpečí v prípade 
náhleho prerušenia dodávok alternatívne zdroje z iných členských štátov, 
a zároveň znižuje závislosť od Ruska ako hlavného dodávateľa. Ako pozna‑
menal jeden z respondentov, „je to prejav solidarity starých členských kra-

jín novým, závislým od Ruska; de facto to rieši otázku závislosti od Ruska“89.
Z tohto dôvodu solidarita v energetike medzi členskými štátmi EÚ rov‑

nako zlepší aj negociačnú pozíciu skúmaných krajín voči Rusku. Krajiny, 
ktoré vnímajú ich zástupcovia cez prizmu národnej roly slabého vyjedná‑
vača, presadzujú tento mechanizmus na zlepšenie svojej rokovacej pozície 
voči Rusku. Keďže sa vďaka solidarite môžu spoľahnúť na pomoc zo strany 
ostatných členských štátov v prípade náhleho prerušenia dodávok, otvára sa 
im viacej možností pri vyjednávaní o podmienkach importu zemného plynu. 
Po zakomponovaní solidarity nie sú úplne závislí od dodávok len z jedného 
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zdroja, a preto sa nachádzajú v lepšej vyjednávacej pozícii ako v prípade, 
ak by solidarita nefungovala a krajiny by boli úplne, resp. kľúčovo závislé 
od ruských zdrojov. Solidarita môže podobne ako predchádzajúce dve pre‑
ferencie slúžiť aj ako preventívne opatrenie, keďže Rusko prerušením dodá‑
vok nedokáže vyvinúť taký nátlak na importujúce krajiny ako v prípade, ak 
by bolo jediným možným zdrojom. Preto je solidarita v energetike považo‑
vaná za vhodný spôsob ako limitovať krízy dodávok energetických surovín 
v budúcnosti.

Poľsko bolo jedným z hlavných presadzovateľov zakomponovania usta‑
novenia o solidarite v energetike do Lisabonskej zmluvy, spomedzi analy‑
zovaných krajín presadzovalo túto preferenciu najaktívnejšie. Poľská vláda 
v súvislosti s energetikou používala na úrovni EÚ počas rokovaní Lisabon‑
skej zmluvy slogan „jeden za všetkých,všetci za jedného“, ktorý sumarizoval 
jej pohľad na úlohu a fungovanie solidarity medzi členskými štátmi. Prob‑
lémom však bolo, že tento slogan bol zle „predaný“ ostatným členom EÚ, 
a tak poľská vláda úplne nedosiahla želané výsledky90. Poľský premiér Do‑
nald Tusk opakovane vyzýval na prehĺbenie solidarity v rámci EÚ, do čoho 
patrila aj energetická solidarita (Samson, 2010). Podľa poľských predstavite‑
ľov však majú byť za dodávky plynu v prvom rade zodpovedné vlády jednot‑
livých členských štátov a národní predajcovia, solidarita na úrovni EÚ sa má 
zapojiť až v ďalšom kroku. Preto aj v prípade krízy majú byť najskôr využité 
všetky prostriedky na úrovni štátov, až v tom prípade, ak tieto nie sú účinné, 
popr. problém prekračuje hranice jednej krajiny, majú byť využité nástroje 
vytvorené na úrovni EÚ. Týmto prístupom však neznižujú celkovú dôleži‑
tosť solidarity v energetike, ktorá je podľa poľských predstaviteľov jedným 
z kľúčových nástrojov energetickej bezpečnosti. Ako poznamenal respon‑
dent z poľského stáleho zastúpenia: „Dodávka energie je spoločný záujem, 
ak bude mať jeden členský štát problém s dodávkami energie, ďalšie členské 
štáty by mali byť pripravené mu pomôcť.“91

Predovšetkým plynová kríza v roku 2009 naplno poukázala na významné 
miesto solidarity v energetickej bezpečnosti členských štátov. Poľskí respon‑
denti opakovane uvádzali skúsenosti z januára 2009 ako argument, prečo ich 
krajina považuje jasnejšie vymedzenú solidaritu na úrovni EÚ v oblasti do‑
dávok zemného plynu za dôležitú. Ako uviedol poľský diplomat zo stáleho 
zastúpenia, situácia z „januára 2009 je vynikajúci príklad, keď by mal byť 
uplatnený ambicióznejší mechanizmus solidarity“92. Preto je veľkým príno‑



161

4. Roly a preferencie Českej republiky, Poľska a Slovenska v EÚ

som práve zakotvenie daného inštitútu do Lisabonskej zmluvy, čo umožňuje 
rozvoj ďalšej legislatívy v tomto smere.

Solidarita v energetike bola prvýkrát uvedená do praxe počas plynovej 
krízy v januári 2009, ešte predtým, ako sa stala súčasťou Lisabonskej zmluvy. 
Ku koncu krízy prišlo k reverznému toku plynu z Nemecka cez Českú repub‑
liku na Slovensko. Česi podporovali zakomponovanie solidarity do zmluvy 
aj ako poučenie z plynovej krízy. Ako sa vyjadril český energetický expert 
na stálom zastúpení, „my sme každopádne za solidaritu. Síce máme diverzi-
ikáciu plynu z Nórska, nielen z Ruska, ale videli sme, ako dopadli tie štáty, 
Bulharsko a ďalšie, počas predsedníctva. Takže my chceme určite solida-

ritu.“93 Jeden z faktorov, ktorý ovplyvnil vysokú aktivitu ČR počas plyno‑
vej krízy, bolo predsedníctvo v Rade EÚ. Česká republika v úlohe predsed‑
níckej krajiny musela sledovať dianie v celej EÚ a zaoberať sa aj situáciou 
v iných členských štátoch. Preto aj predsedníctvo ovplyvnilo české rozhod‑
nutie umožniť reverzný chod a zásobovať Slovensko smerom na východ.

Podobne ako v prípade Poľska aj z pohľadu Českej republiky má byť so‑
lidarita najskôr zabezpečená pomocou trhových nástrojov a až v prípade, ak 
trh zlyhá, má zasiahnuť EÚ. Toto má odôvodnenie v súčasnom stave na trhu 
zemného plynu. Ako poznamenal český respondent, solidarita „je [skôr] myš-

lienka politická než praktická, pretože s výnimkou pár štátov, kde v tejto ob-

lasti dominuje štát, tak žiadny nemôže povedať, že ja zaistím solidaritu, pre-

tože ani zásobníky, ani plyn mu nepatria“94.
Napriek týmto obmedzeniam Česká republika podporovala zakompono‑

vanie solidarity do Lisabonskej zmluvy a je jej zástancom v rámci EÚ. Slo‑
venská vláda taktiež podporuje solidaritu v oblasti energetiky na európskej 
úrovni a slovenskí respondenti podobne ako Česi poukazujú na vývoj po‑
čas plynovej krízy95. Na úrovni EÚ však zaujali omnoho menej aktívny prí‑
stup k tejto problematike napriek tomu, že solidaritu v energetike podporujú 
a majú záujem o jej fungovanie. Solidarita fungovala počas plynovej krízy 
2009 nielen proklamačne, ale aj v praxi vďaka dodávkam z Českej repub‑
liky. Kríza však poukázala na potrebu zlepšiť plynové prepojenia v rámci EÚ, 
ktoré by umožnilo okamžité a bezproblémové fungovanie solidarity. Problé‑
mom počas krízy totiž bolo, že snaha o alternatívne dodávky zemného plynu 
„občas narážala na technologické a fyzické nedostatky, hlavne nedostatok 
prepojenia. Solidarita by tu bola, ide len o to dobudovať technickú infraš-

truktúru.“96
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Preferencia odmietajúca integráciu 1: 
Zachovanie energetického mixu v rukách členských štátov
Okrem týchto troch preferencií, ktoré podporujú prehlbovanie európskej in‑
tegrácie v oblasti energetiky, presadzuje Česká republika, Poľsko a Sloven‑
sko aj dve preferencie, ktoré sú proti presunu ďalších energetických prá‑
vomocí na úroveň EÚ. Prvou takouto oblasťou je prehlbovanie integrácie 
v oblasti rozvoja vnútorného trhu, pri ktorom nie sú analyzované krajiny až 
tak výrazne naklonené rozvoju kompetencií EÚ. Energetická politika sa má 
podľa nich sústrediť najmä na rozvoj externej dimenzie, ktorá je na rozdiel 
od vnútorného trhu ešte úplne v rukách národných vlád. Prílišná integrácia 
v rámci spoločného energetického trhu z pohľadu Českej republiky, Poľska 
a Slovenska nemusí prispieť k zlepšeniu súčasnej situácie a v istých otázkach 
v tejto oblasti je potrebné zachovať princíp subsidiarity, aby nebola ohrozená 
súčasná úroveň energetickej bezpečnosti. Reprezentanti skúmaných krajín 
boli kritickí k niektorým príliš ambicióznym projektom Európskej komisie, 
ktorá podľa nich zachádza v tejto oblasti až príliš ďaleko. Krajiny si chcú za‑
chovať rozhodovanie o zložení energetického mixu vo vlastnej kompeten‑
cii, pretože najlepšie vedia, aká podoba je pre ne najvýhodnejšia. Rovnako 
aj oddelenie (unbundling) aktivít plynárenských spoločností môže negatívne 
ovplyvniť nezávislosť krajín, a to najmä od Ruska, ktoré je v tejto oblasti naj‑
výraznejším faktorom (viac k téme nasledujúca časť tejto kapitoly). Skúmané 
krajiny chcú ostať nezávislé od vonkajších vplyvov (EÚ, ale aj iné vplyvy), 
aby si dokázali zachovať súčasnú úroveň energetickej bezpečnosti. V týchto 
dvoch preferenciách sa teda prejavuje rola nezávislého.

Všetky tri krajiny sú za zachovanie súčasného stavu, keď o zložení ener‑
getického mixu rozhodujú sami jednotlivé členské štáty a táto otázka nie je 
predmetom rozhodovania na komunitnej úrovni. Lisabonská zmluva v článku 
194 ponecháva rozhodovanie o zložení energetického mixu v kompetencií 
jednotlivých členských štátov EÚ. Ako poznamenal slovenský respondent, 
v Lisabonskej zmluve „zostáva suverenita nad energetickým mixom. Nad 
svojimi zdrojmi, jednak nad využívaním a jednak nad deinovaním.“97 Česká 
republika, Poľsko a Slovensko výrazne podporovali zahrnutie tohto ustano‑
venia do zmluvy. Podľa českého úradníka na ministerstve hospodárstva „ČR 
nechce, aby jej niekto zasahoval do tvorby energetického mixu“98. Slovenský 
postoj vyjadrený respondentom z Ministerstva hospodárstva SR je veľmi po‑
dobný, keďže zloženie energetického mixu je „jedna zo základných právo-
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mocí, ktoré nám patria a myslím, že je to všeobecne akceptované, že sa do 
toho v rámci EÚ zasahovať nebude“99. Rovnako ani podľa poľského diplo‑
mata na stálom zastúpení v Bruseli si „Poľsko nevie predstaviť, že by táto 
kompetencia bola prenesená na úroveň EÚ“100.

Rozhodovatelia predpokladajú, že zavedenie spoločných pravidiel v zlo‑
žení energetického mixu by znamenalo výrazný zásah do existujúceho ener‑
getického mixu a vytvorilo by nemalé problémy v zabezpečení dodávok 
elektrickej energie. Podľa slovenského respondenta nie je ani možné harmo‑
nizovať energetický mix, „lebo tie rozdiely sú dané. No a u nás to budeme 
presadzovať, lebo sa nebojím, že by táto diskusia niekedy vznikla, aj keď ho-

vorím, že Komisia sa rôznymi cestami snaží presadiť riešenia, ktoré členské 
štáty nechcú.“101

Analyzované štáty sa jasne stavajú proti myšlienke zjednocovania ener‑
getického mixu, pretože sa obávajú, že by jednotný mix neodzrkadľoval ich 
národné špeciiká, ktoré oni berú do úvahy pri zaisťovaní energetickej bez‑
pečnosti. Takéto spoločné pravidlá by teda negatívne ovplyvnili energetickú 
bezpečnosť, ktorá pre analyzované krajiny predstavuje jeden z hlavných cie‑
ľov ich domácich energetických politík. Spoločné ciele podielu obnoviteľ‑
ných zdrojov energie v energetickom mixe nenarúšajú tieto princípy, pretože 
sa nejedná o politiku diktovanú zo strany EÚ, ale o spoločnú dohodu člen‑
ských krajín. Ako vysvetlil náš respondent, „mohlo by sa zdať, že cieľ, ktorý 
máme v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, je v rozpore s tým, že EÚ ne-

zasahuje do energetického mixu. To však nie je úplne tak, lebo samotné člen-

ské štáty si schválili tento cieľ. Európski lídri povedali, že my chceme tento 
cieľ, a tým dali EK jasný mandát prísť s nejakým legislatívnym návrhom, 
ktorý tento cieľ zabezpečí. Samotná EK by však s takýmto návrhom prísť ne-

mohla.“102

Skúmané štáty si chcú ponechať rozhodovanie o energetickom mixe vo 
vlastných rukách, aby dokázali čo najefektívnejšie využívať rôzne energe‑
tické zdroje na zabezpečovania energetickej bezpečnosti. Rozhodovatelia 
vnímajú svoje štáty ako schopné zabezpečiť takýmto spôsobom energetickú 
bezpečnosť aspoň do istej úrovne a nechcú, aby o túto možnosť prišli zjed‑
notením energetického mixu na európskej úrovni. Preto sú v tejto oblasti 
proti zavádzaniu spoločných pravidiel na úrovni EÚ. Problematika energe‑
tického mixu nadväzuje na niekoľko tém, ale pre Slovensko a Českú repub‑
liku je v tejto oblasti najdôležitejšia otázka využitia jadrovej energie pri vý‑
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robe elektrickej energie. Slovensko má v súčasnosti v prevádzke dve jadrové 
elektrárne, a to v Jaslovských Bohuniciach a Mochovciach (štyri aktívne re‑
aktory), Česká republika má jadrové elektrárne Temelín a Dukovany (šesť 
aktívnych reaktorov). V obidvoch krajinách sa výraznou mierou podieľajú 
na výrobe elektrickej energie (32 % v ČR, 54 % v SR)103. Obe krajiny pritom 
plánujú rozšíriť existujúce jadrové zariadenia o nové bloky v JE Mochovce 
a JE Temelín, ktoré sú v súčasnosti vo výstavbe.

Jadrová energetika bola pre tieto krajiny dôležitá už v predvstupovom ob‑
dobí. Slovensko sa v prístupovej dohode s EÚ zaviazalo odstaviť dva bloky 
JE Jaslovské Bohunice (ku koncu roku 2006 a 2008) a Česká republika pri‑
sľúbila upraviť JE Temelín tak, aby spĺňala „západné“ bezpečnostné štan‑
dardy. Postoj Slovenska k jadrovej energetike je veľmi pozitívny. Ako po‑
znamenala slovenská respondentka, „je jasné, že Slovensko sa jadrovej 
energetiky nevzdá a bude trvať na tom, že Európska komisia nemá čo ho-

voriť do toho, ako si pomiešame svoju energetiku, z akých zdrojov budeme 
energiu vyrábať“104.

Podľa českého respondenta je výhradne na zvážení členského štátu, ako 
bude vyrábať elektrickú energiu a či využije aj jadrovú technológiu. Podľa 
jeho slov, „je to vaša vec, či si postavíte jadrovú elektráreň, alebo nie“105. 
Jadrová energetika je jedným z hlavných prioritných cieľov pri zabezpe‑
čení energetickej bezpečnosti Slovenska (Stratégia energetickej bezpečnosti, 
2008). Podľa slovenského postoja je jadro najlepším riešením energetickej 
bezpečnosti, keďže jadrové palivo sa dá nakúpiť aj na niekoľko rokov do‑
predu, a taktiež vytvára dobré základné zaťaženie, ktoré zabezpečuje sta‑
bilné fungovanie prenosovej sústavy. Rovnaké argumenty v prospech jadro‑
vej energetiky spomína aj česká štátna energetická koncepcia, podľa ktorej 
prednosť jadrového paliva spočíva v možnosti jeho nákupu na „trhoch v po‑
liticky stabilných oblastiach“ (MPO, 2004).

Druhý dôvod, prečo sú Česká republika a Slovensko proti harmonizácii 
energetického mixu, je obava z tlakov niektorých členských krajín proti vy‑
užívaniu niektorých energetických zdrojov v rámci EÚ. Konkrétne sa táto 
problematika týka predovšetkým jadrovej energetiky. Jednotné pravidlá 
v energetickom mixe by na jednej strane neodzrkadľovali špeciické pod‑
mienky členských krajín, na druhej strane vyjadrili slovenskí respondenti 
obavu, že by na základe takýchto pravidiel „mohli nastať tlaky z iných člen-

ských štátov, aby sa to [jadrová energetika] jednak odstavilo, a aby sa už ne-
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podporovala výstavba“106. Podľa českého respondenta existujú „štáty, ktoré 
z akýchkoľvek dôvodov, či už politických, ideologických alebo praktických ne-

prajú jadrovej energetike“ a tieto by mohli svoj negatívny postoj preniesť na 
komunitnú úroveň107. V tomto smere bolo často spomínané najmä Rakúsko 
ako najkritickejšia krajina EÚ voči využívaniu jadrovej energetiky (empi‑
rický výskum k tejto práci bol uskutočnený predovšetkým v rozmedzí rokov 
2009–2010, teda ešte pred haváriou v jadrovej elektrárni Fukušima v marci 
2011, ktorá negatívne ovplyvnila postoj niekoľkých ďalších členských štá‑
tov EÚ k jadrovej energetike). Slovensko a Česká republika preto podporujú 
diskusiu o jadre iniciovaním a hosťovaním Európskeho jadrového energetic‑
kého fóra (pozri nižšie). Takto chcú dosiahnuť, aby na úrovni EÚ neexisto‑
vali prekážky pri využívaní jadrovej energetiky.

Slovensko a Česká republika sú veľmi aktívne v oblasti jadrovej energe‑
tiky na úrovni EÚ. Česká republika prezentuje jadrovú energetiku ako zdroj 
elektrickej energie, ktorý neprodukuje oxid uhličitý, teda ako bezuhlíkový, 
resp. „čistý“ zdroj. Tento argument v prospech jadra zastáva česká vláda dl‑
hodobo, obsahovala ho už aj energetická politika z roku 2000 (Terem, 2005). 
Podobne tento typ energetického zdroja obhajuje aj Slovensko, ktoré sa po‑
čas jarného summitu EÚ v roku 2007 zapojilo do koalície pod francúzskym 
vedením, ktorá bojovala za zahrnutie jadrovej energetiky medzi „čisté“ ener‑
getické zdroje neprodukujúce oxid uhličitý (Bilčík, 2009). Ekologické mi‑
movládne organizácie v Českej republike na tento krok reagovali podobne 
ako v iných krajinách EÚ, kde sa zmenila kritika jadrovej energetiky z eko‑
logickej na ekonomickú (Litmanen, 2009). Dominovala tu teda kritika pro‑
itability nových jadrových zariadení108. Na Slovensku sa veľká vlna kritiky 
ani nezdvihla, pričom prevládal argument o potrebe nahradenia tých jadro‑
vých kapacít, ktoré boli odstavené na základe predvstupovej dohody s EÚ, 
novými jadrovými zdrojmi.

Obe krajiny sa podieľali v roku 2007 na vytvorení Európskeho jadrového 
energetického fóra (ENEF), platformy Európskej komisie pre diskusiu o jad‑
rovej energetike v rámci EÚ. Slovensko a Česká republika majú záujem o na‑
štartovanie diškurzu o jadrovej energetike na úrovni EÚ, pričom podľa vy‑
jadrení rozhodovateľov obe vlády zvýrazňujú potrebu takejto platformy pre 
ďalší rozvoj jadrovej energetiky a zlepšenia jej obrazu v rámci EÚ. Vďaka 
tomuto projektu sa podľa jedného z respondentov „jadrová energia prestala 
považovať za nejaký prapodivný nebezpečný zdroj energie a znova sa o tom 
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začalo hovoriť“109. Jadrová energia je aj zásluhou aktivít fóra v súčasnosti 
akceptovaná za jednu zo súčastí energetického mixu a nie je už takou kon‑
troverznou témou ako pred pár rokmi. Podľa slovenského respondenta bolo 
vytvorenie ENEF „zlomom, ktorý nastal v EÚ, že naraz jadro prestalo byť 
tabu“110. Vzniklo však v období, keď sa už mohla obnoviť diskusia o jadrovej 
energetike, keďže aj najväčší oponenti medzi členskými krajinami EÚ pre‑
stali byť v tejto otázke úplne striktní. Nové členské štáty boli všeobecne pozi‑
tívnejšie naklonené otázke jadrovej energetiky a rozšírenie vyvolalo potrebu 
vytvorenia fóra, kde by vznikla spoločná politická línia. Napriek zväčšenej 
podpore na úrovni EÚ sa fórum zameriava na hlavné otázky kritiky jadrovej 
energetiky – nakladanie s jadrovým odpadom a bezpečnostné riziká. Fórum 
pokračuje vo svojej činnosti aj po nehode vo Fukušime, pričom vzhľadom na 
tieto svoje hlavné témy ostávajú jeho ciele aj naďalej vysoko aktuálne, a fó‑
rum tak nemuselo meniť svoje zameranie.

Aj pre Poľsko je zachovanie rozhodovania o zložení energetického mixu 
v kompetencii členských štátov jednou z preferencií v oblasti energetiky pre‑
sadzovaných na európskej pôde. Poľský pohľad hovorí, že otázka energetic‑
kého mixu sa nemôže riešiť na úrovni EÚ, pretože členské štáty majú svoje 
výrazné špeciiká, ktoré sú kľúčové na dosahovanie energetickej bezpečnosti. 
V prípade Poľska sa táto preferencia viaže v prevažnej miere na otázky vy‑
užitia domácich zásob uhlia a výroby elektrickej energie z neho v tepelných 
elektrárňach. Ako poznamenal jeden z respondentov, „sme za zachovanie 
energetického mixu na domácej úrovni. Zameriavame sa na uhlie a energiu 
pochádzajúcu zo spaľovania uhlia.“111 V súčasnosti v oblasti výroby elek‑
trickej energie nie je v Poľsku žiadna alternatíva, ktorá by dokázala nahradiť 
celkovú produkciu z uhlia, z ktorého sa vyrába vyše 90 % elektrickej ener‑
gie (Energy regulatory ofice in Poland, 2010). Z tohto dôvodu Poľsko veľmi 
aktívne podporuje na úrovni EÚ možnosť ponechať rozhodovanie o energe‑
tickom mixe v národných rukách, aby aj naďalej mohli využívať domáce zá‑
soby uhlia. Táto téma je navyše úzko previazaná aj s otázkou produkcie emi‑
sií a limitov znečisťovania, čo z nej robí pre Poľsko ešte citlivejšiu oblasť.

Ani plánovaná jadrová elektráreň neprinesie Poľsku zásadnú zmenu 
v energetickom mixe výroby elektrickej energie, keďže jej predpokladaná 
kapacita bude pokrývať približne len 15–20 % celkovej spotreby krajiny. 
Hlavnými dôvodmi na obnovenie záujmu o jadrovú energetiku je pritom 
snaha po diverziikácii energetického mixu a znížení emisií pri výrobe elek‑
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trickej energie112. Za účelom znižovania emisií ale krajina prijíma aj ďalšie 
opatrenia. Poliaci majú záujem o technológie, ktoré znížia emisie pri využí‑
vaní uhlia na výrobu elektrickej energie (napr. CCS), ktoré by im umožnili na 
jednej strane zachovať súčasný energetický mix, na druhej strane by umož‑
nili dodržať záväzky v oblasti emisií113. Hoci Česká republika, podobne ako 
Poľsko, využíva na výrobu elektrickej energie domáce zásoby uhlia, neve‑
nuje sa tejto téme na úrovni EÚ až do takej miery ako jej sused. Ako pozna‑
menali českí respondenti, uhlie nie je pre ČR takou významnou témou v EÚ 
ako pre Poľsko, pretože podiel na celkovej výrobe elektriny je menší a vzhľa‑
dom na uskutočnené investície na zníženie environmentálnej záťaže existu‑
júcich elektrární nie je otázka emisií taká problémová.

Preferencia odmietajúca integráciu 2:
Liberalizácia vnútorného energetického trhu
Druhou oblasťou, kde skúmané krajiny (a najaktívnejšie Slovensko) pre‑
ukazujú snahu zachovať si kompetencie na domácej úrovni a nepodporo‑
vať prehlbovanie európskej integrácie, je pokračovanie liberalizácie vnútor‑
ného energetického trhu. Prílišná liberalizácia by podľa analyzovaných krajín 
mohla negatívne ovplyvniť súčasnú úroveň energetickej bezpečnosti, ktorú 
sa naopak štáty snažia zvyšovať. Táto preferencia sa prejavila najvýraznej‑
šie v prípravnej fáze tzv. tretieho liberalizačného balíčka, kedy sa Slovensko 
aktívne postavilo proti liberalizačným snahám Európskej komisie. Česká re‑
publika ako predsednícka krajina počas záverečného štádia vyjednávania za‑
ujala pozíciu mediátora, ktorá je typická pre predsedajúce krajiny. Poľsko 
malo v tejto oblasti málo aktívny prístup (okrem požiadavky zakomponovať 
do legislatívy tzv. klauzulu Gazprom), hoci jeho výhrady k navrhovaným rie‑
šeniam zo strany EK boli takmer úplne zhodné s ostatnými dvoma krajinami.

Počas vyjednávania tretieho energetického liberalizačného balíčka sa 
Slovensko pripojilo k skupine ôsmich členských krajín (spolu s Rakúskom, 
Bulharskom, Francúzskom, Nemeckom, Gréckom, Luxemburskom a Lotyš‑
skom), ktoré neboli spokojné s liberalizačnými návrhmi Európskej komisie 
(Euractive, 2008). Predložili preto svoj vlastný návrh vlastníckeho oddele‑
nia prepravných, distribučných a obchodných aktivít plynárenských spoloč‑
ností, pričom sformovali blokovaciu menšinu, ktorou boli schopné zabrá‑
niť prijatiu balíčka v pôvodnej podobe. Tento balíček mal za úlohu zlepšiť 
konkurenčné prostredie na európskom trhu s energiami nadväzujúc na dva 
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predchádzajúce balíčky liberalizačných smerníc v oblasti elektrickej ener‑
gie a zemného plynu. EK sa snaží o celkové vlastnícke oddelenie jednot‑
livých súčastí, ktoré by malo nahradiť už existujúce právne, prevádzkové 
a účtovné oddelenie. Preto pôvodne navrhla úplné vlastnícke oddelenie dodá‑
vateľov od prevádzkovateľa distribučných sietí (ownership unbundling). Na 
nátlak niekoľkých členských štátov doplnila EK návrh o druhú verziu ozna‑
čovanú ako ISO (Independent System Operator, nezávislý prevádzkovateľ 
siete). V tomto prípade by si vertikálne integrované spoločnosti (zahŕňajúce 
distribučné a obchodné aktivity) mohli ponechať vo vlastníctve distribučnú 
sieť, avšak táto by bola regulovaná nezávislým systémovým operátorom, aby 
bol umožnený prístup tretích strán k sieti za rovnakých podmienok (Geld‑
hof–Vandendriessche, 2008). Verzia, ktorú navrhovala skupina ôsmich štá‑
tov a bola nakoniec schválená ako jedna z troch možností, však znamená len 
miernu úpravu súčasného stavu a neprináša žiaden zásadný pokrok k ďal‑
šej liberalizácií (Pielow et al., 2009). Táto verzia sa označuje ako ITO (Inde-

pendent Transmission Operator, nezávislý prevádzkovateľ prepravnej siete) 
a jej hlavnou úlohou je posilniť nezávislosť distribučnej siete od zvyšku ver‑
tikálne integrovanej spoločnosti.

Najskôr bola ČR veľmi liberálna vo svojom prístupe k vnútornému ener‑
getickému trhu. Podľa vyjadrení respondentov sa liberalizácia v oblasti ener‑
getiky stala jednou z hlavných tém jej predsedníctva, ktoré bolo typické cel‑
kovým liberálnym smerovaním. Tieto snahy sa však nakoniec nenaplnili, 
pretože „liberálna agenda bola dosť ambiciózna a nedalo sa čakať, že by sa 
to dalo nejako preraziť. Tým skôr tvárou v tvár k problémom, ktoré nastali 
hneď od začiatku roka [2009].“114 Svoju úlohu zohrala aj ekonomická kríza, 
ktorá poukázala na limity prístupu zameraného proti štátnym zásahom do 
ekonomík. Ako získaval tretí liberalizačný energetický balíček inálnu po‑
dobu, zmenili k nemu českí reprezentanti svoj pozitívny postoj. Kvôli pre‑
biehajúcemu predsedníctvu v prvom polroku 2009 sa však Česká republika 
aktívne nezapojila do argumentácie za konkrétne riešenia alebo proti nim, 
ale snažila sa dosiahnuť kompromis medzi jednotlivými členskými štátmi. 
Českému predsedníctvu sa nakoniec podarilo dosiahnuť dohodu v tomto 
bode medzi všetkými členskými krajinami, ako aj s Európskym parlamen‑
tom (Král et al., 2009).

Analyzované krajiny kritizovali návrhy Európskej komisie, pretože podľa 
nich by sa neprejavili v ďalšej liberalizácii trhu s plynom, ale mohlo by dôjsť 
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k ohrozeniu ich nezávislosti. Česká republika mala námietky proti vlastníc‑
kemu oddeleniu v podobe, ktorú navrhovala EK, ale podľa vyjadrení res‑
pondentov potreba moderovať vyjednávania o tomto návrhu počas svojho 
predsedníctva v Rade EÚ zamedzila výraznejšiemu presadzovaniu vlastných 
priorít. Český argument proti prehlbovaniu liberalizácie v oblasti vnútorného 
energetického trhu tvrdí, že „v strednej Európe, ktorá je závislá väčšinou od 
jedného zdroja, [je prehlbovanie liberalizácie] neefektívne, pretože v súťaži 
na trhu s plynom sa to vo viacerých ponukách rovnako neprejaví, a práve ná-

klady sa tam prehĺbia“115.
Podobné argumenty používali aj slovenskí respondenti. Tí síce tvrdili, že 

Slovensko nie je a priori proti majetkovému oddeleniu, ale riešenie navrho‑
vané EK nemusí byť vhodné pre všetky krajiny a EK sa podľa nich nepoze‑
rala na konkrétne vplyvy na jednotlivých trhoch. Postoj Poľska voči pôvod‑
nému návrhu Európskej komisie nebol síce až taký kritický, ale ako ukážem, 
aj ono sa obávalo možných negatívnych následkov úplného majetkového od‑
delenia jednotlivých súčastí plynárenských spoločností. Poľsko teda nemalo 
výraznejšie problémy s oddelením, ako ho navrhla Európska komisia v tre‑
ťom energetickom balíčku. Ako poznamenal zástupca regulačného úradu, 
v poľskom prípade totiž nejde o skutočné majetkové oddelenie, keďže všetky 
spoločnosti, ktoré vznikli oddelením jednotlivých aktivít, sú stále v rukách 
štátu a alternatívni predajcovia majú len minimálny podiel na maloobchod‑
nom regulovanom trhu116.

Oddelenie aktivít plynových spoločností v podobe, v akej ho navrhovala 
Európska komisia, predstavovalo podľa respondentov analyzovaných krajín 
ohrozenie ich nezávislosti v tejto oblasti a z toho vyplývajúce riziká pre ener‑
getickú bezpečnosť. Prílišná liberalizácia trhu totiž mohla vyústiť do situá‑
cie, keď ruská plynárenská irma Gazprom odkúpi prostredníctvom európskej 
dcérskej irmy infraštruktúru v členskom štáte. Takto by prišlo k opačnému 
stavu, aký chcela pomocou liberalizácie dosiahnuť Európska komisia. Na‑
miesto toho, aby sa zlepšila súťaž na energetickom trhu, a tým pádom po‑
silnila pozícia spotrebiteľa, by distribučné siete odkúpil hlavný dodávateľ 
plynu, a tak by sa ešte zvýšil vplyv Gazpromu v regióne. Zároveň by sa 
zhoršila pozícia členských štátov, ktoré by boli závislé nielen od dodávok 
z Ruska, ale jeho spoločnosti by ovládali aj ich domácu plynovú infraštruk‑
túru. Slovenský respondent opísal tento problém nasledovne: „[EK] donúti 
[plynárenské spoločnosti] zbavovať sa sietí, právne ‚unbundluje‘, dokonca 
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aj majetkovo ich [chce] ‚unbundlovať‘. A Rus povie, na mňa sa tvoje acquis 
nevzťahuje, tak ako teba nemá čo zaujímať moja legislatíva. Ale na druhej 
strane, moment, máte liberalizovaný trh, siete ide kúpiť ruská spoločnosť. 
Nebude to Gazprom, bude to ABC Ltd. Londýn alebo Cyprus alebo neviem 
čo. Cyperská spoločnosť, EÚ trh, Londýn, EÚ trh. To sú reálne veci, ktoré tu 
prebiehajú, reálny problém.“117

Práve z tohto dôvodu sa Slovensko postavilo proti úplnému oddeleniu 
distribúcie od predaja zemného plynu a presadzovalo tretiu variantu unbun‑
dlingu (ITO), ktorá nepožaduje až také striktné oddelenie distribučných ak‑
tivít od materských iriem. Slovenská energetická stratégia hovorí o apli‑
kovaní tejto varianty oddelenia ako o spôsobe predchádzania spomínaným 
negatívnym javom. „V prípade ITO [tretí variant unbundlingu] je tiež zmier‑
nená miera rizika v podobe nepriaznivého vplyvu kontroly sietí tretími kraji‑
nami“ (Stratégia energetickej bezpečnosti, 2008: 6). V Českej republike boli 
použité veľmi podobné argumenty. Skupina RWE, ktorá má pod kontrolou 
väčšinu českého trhu so zemným plynom, „používala také argumenty, že by 
to zdražilo plyn a že by sa to dostalo pod kontrolu niekoho, kedy by sa neve-

delo, komu to vlastne patrí. Tým asi ukazovali na Rusov.“118 Neskôr takúto 
argumentáciu začala používať aj česká vláda na obhajobu svojho postoja 
k tretiemu liberalizačnému balíčku. Poľsko, ktoré sa podobne ako Česká re‑
publika nezapojilo do skupiny navrhujúcej tretí variant oddelenia, malo však 
tiež svoje výhrady k navrhovanému riešeniu predovšetkým z týchto dôvo‑
dov. Bolo totiž „výrazne podozrievavé voči ruským investíciám do poľskej 
energetickej infraštruktúry a zvýrazňovalo, že vlastnícky unbundling v po‑
dobe, v akom ho obsahoval tretí liberalizačný balíček, by mohol viesť k silo‑
vému prevzatiu prepravnej sústavy zahraničnými irmami“ (Roth, 2011: 609). 
Z tohto dôvodu sa Poľsko pomerne intenzívne postavilo za tzv. klauzulu Gaz‑
prom (recipročnú klauzulu) v rámci tretieho liberalizačného balíčka (Špiča‑
nová–Valíšková, 2011). Táto hovorí, že spoločnosti z tretích krajín, ktoré 
chcú získať prístup k infraštruktúre v členských krajinách EÚ, musia fungo‑
vať v prostredí s rovnakými liberalizačnými pravidlami.

Predstavitelia študovaných štátov vnímajú súčasnú situáciu v súvislosti 
s vlastníckymi vzťahmi energetických podnikov ako vhodnú a nechcú ju me‑
niť. Obávajú sa, že by takýmto spôsobom mohlo dôjsť k nárastu vplyvu rus‑
kých spoločností na európsky trh, a práve o opak sa snažia najmä nové člen‑
ské štáty EÚ. Unbundling v podobe, akú navrhovala Európska komisia, by 
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mohol ohroziť pozíciu nezávislého voči Rusku. Taktiež v slovenských pod‑
mienkach má irma, ktorá síce prešla všetkými typmi oddelenia (okrem vlast‑
níckeho), ale má stále ešte kontrolu aj nad prepravou a distribúciou, lepšiu 
pozíciu pri vyjednávaní, ako v prípade, keby došlo k úplnému oddeleniu, 
ktoré navrhovala komisia. Ako sa vyjadril slovenský zástupca pri EÚ, „tá 
irma má inú rokovaciu pozíciu, keď dodá prepravca 25 % plynu do Európy, 
alebo keď je iba distribútorom plynu pre päťmiliónový trh“119. Úplné majet‑
kové oddelenie by tak ovplyvnilo nielen rolu „nezávislého“, ale aj „slabého 
vyjednávača“, keďže by do istej miery zhoršilo súčasnú vyjednávaciu pozí‑
ciu voči Rusku.

Skúmané štáty presadzujú na úrovni EÚ päť preferencií v oblasti energetiky, 
ktorých spoločným záujmom je podpora ich energetickej bezpečnosti. Tri 
z týchto preferencií vidia ako odpoveď na túto otázku presun ďalších kompe‑
tencií na úroveň EÚ, ďalšie dve presadzované preferencie sú proti takémuto 
riešeniu a argumentujú, že len jednotlivé členské štáty môžu účinne zabezpe‑
čiť energetickú bezpečnosť v niektorých oblastiach. Hlavným znakom, ktorý 
určuje, či štáty majú záujem prehĺbiť integráciu v niektorej oblasti energe‑
tiky, je vnímanie schopnosti ich rozhodovateľov poradiť si s výzvami v da‑
nej oblasti na národnej úrovni. V oblasti externej energetickej politiky majú 
rozhodovatelia študovaných členských štátov pochybnosti o schopnosti vy‑
jednať výhodné podmienky s Ruskom ako ich hlavným dodávateľom (pri‑
pisujú im rolu slabého vyjednávača). Preto chcú otázky spojené s dodáv‑
kami energetických surovín (predovšetkým zemného plynu) presunúť na 
úroveň EÚ. Sem patria aj oblasti ako diverziikácia či solidarita medzi člen‑
skými štátmi, pretože obe znižujú závislosť od hlavného dodávateľa, a tým 
aj zlepšujú vyjednávaciu pozíciu skúmaných štátov voči Rusku. V prípade 
existencie alternatívnych dodávok nie sú tieto štáty až natoľko závislé od 
svojho hlavného dodávateľa, a preto majú pri vyjednávaniach výhodnejšiu 
pozíciu ako v prípade, ak sú na ňom úplne, resp. nenahraditeľne závislé. 
Naopak, v oblasti vnútorného energetického trhu majú rozhodovatelia po‑
cit, že ich štáty sú schopné samostatne si poradiť s prípadnými problémami 
a aktivity EÚ v tejto oblasti už zachádzajú príliš ďaleko (rola nezávislého). 
Z tohto dôvodu sú proti presunu právomocí v oblasti energetického mixu na 
komunitnú úroveň a rovnako sa snažia brzdiť liberalizačné návrhy Európskej 
komisie.
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Záver
Zhrnutím empirických zistení práce prichádzam k záveru, že identiikované 
preferencie skúmaných krajín podporujú hlavný argument práce, ktorý tvrdí, 
že podpora a odmietanie prehlbovania integrácie v energetike na úrovni EÚ je 
ovplyvnená vnímaním silných a slabých stránok štátov ich rozhodovateľmi. 
Hoci sa tri analyzované štáty líšia v závislosti na dovoze ruského zemného 
plynu (ale aj v ďalších charakteristikách), presadzujú rovnaké energetické 
preferencie. Tieto odzrkadľujú snahu rozhodovateľov zvýšiť energetickú 
bezpečnosť svojich štátov, ktorú považujú za najväčšiu výzvu v danej ob‑
lasti, bez ohľadu na rozdiely v skutočnej závislosti na importe a ďalšie od‑
lišné znaky. Hoci Poľsko má najmenší podiel zemného plynu v energetic‑
kom mixe, má pomerne významnú domácu produkciu a je väčšie ako ďalšie 
dve krajiny po všetkých stránkach, jeho zástupcovia vnímajú problematiku 
energetickej bezpečnosti rovnako, ako slovenskí. Slovensko však importuje 
takmer všetok svoj plyn z Ruska, podiel plynu v energetickom mixe je dva‑
krát taký veľký a je zo skupiny najmenšie. Česká republika sa nachádza me‑
dzi týmito dvoma krajinami, avšak táto skutočnosť nijako neovplyvňuje jej 
preferencie – aj jej rozhodovatelia vnímajú bezpečnosť ako hlavnú energe‑
tickú tému. Napriek rozdielom v skutočných vlastnostiach štátov teda vní‑
majú rozhodovatelia zraniteľnosť a schopnosti svojich krajín rovnako (pripi‑
sujú im rovnaké roly), a preto vytvárajú rovnaké preferencie.

Analyzované krajiny presadzujú na úrovni EÚ päť preferencií na zlepše‑
nie svojej energetickej bezpečnosti. Prvé tri z nich (podpora vytvorenia spo‑
ločnej energetickej politiky, diverziikácie a solidarity v energetike) odzr‑
kadľujú rolu slabého vyjednávača a ich cieľom je posilnenie vyjednávacej 
pozície voči Rusku ako ich hlavnému dodávateľovi energetických surovín. 
V súčasnosti má Rusko výhodnú pozíciu počas negociácií, keďže je hlav‑
ným (do plynovej krízy 2009 jediným do Slovenska) dodávateľom zemného 
plynu do týchto krajín a ako už preukázalo, dokáže tieto dodávky prerušiť. 
Spoločná energetická politika by zlepšila vyjednávaciu pozíciu členských 
štátov, pretože by nemuseli viac vyjednávať so svojimi dodávateľmi samo‑
statne, ale by boli reprezentované väčším celkom so silnejšou pozíciou po‑
čas negociácií. Diverziikácia zdrojov a transportných ciest ako aj solidarita 
medzi členmi EÚ podľa rozhodovateľov rovnako dopomôže k zlepšeniu vy‑
jednávacej pozície. Obe preferencie redukujú závislosť od súčasných impor‑
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térov (teda Ruska) a vytvárajú záložný plán pre prípad náhlych prerušení do‑
dávok. S plánom „B“ v zálohe sa bude Rusko menej zahrávať s možnosťou 
prerušenia dodávok a toto rovnako zredukuje aj súčasnú asymetriu medzi do‑
dávateľom a odberateľom. V prípade neočakávaného prerušenia dodávok za‑
bezpečí solidarita núdzové dodávky z ďalších členských štátov. Aj toto opat‑
renie teda zlepší vyjednávaciu pozíciu členských krajín voči Rusku, pričom 
navyše zníži aj efektivitu prípadných prerušení.

Dve ďalšie preferencie (ponechanie rozhodovania o zložení energetického 
mixu v domácich rukách a odmietanie prehlbovania liberalizácie vnútorného 
energetického trhu) relektujú rolu nezávislého a ich cieľom je zachovanie 
súčasnej úrovne energetickej bezpečnosti a zabránenie jej zníženiu. Harmo‑
nizácia energetických mixov môže vyústiť do obmedzení niektorých energe‑
tických zdrojov (predovšetkým jadrovej energetiky, ale aj využívania uhlia), 
ktoré sú pre analyzované krajiny kľúčové. Toto môže následne spôsobiť zvý‑
šenie importu energetických surovín, čo by ešte zväčšilo závislosť a znížilo 
energetickú bezpečnosť. Aj nadmerná liberalizácia môže nepriaznivo ovplyv‑
niť snahy v oblasti energetickej bezpečnosti, keďže príliš liberalizované pro‑
stredie môže viesť k odkúpeniu prepravných systémov zahraničnými (teda 
ruskými) spoločnosťami. Takýmto spôsobom by mohlo Rusko zvýšiť svoj 
vplyv na európsky plynový trh a koniec koncov by tak liberalizácia mohla 
viesť k zníženiu energetickej bezpečnosti a zvýšeniu závislosti od Ruska.

Empirické skúmanie potvrdzuje aj obidve predpoklady práce. V prípa‑
doch, keď rozhodovatelia pripisujú štátom roly, ktoré odzrkadľujú vníma‑
nie ich zraniteľnosti, formujú analyzované krajiny preferencie podporujúce 
prehlbovanie integrácie v energetike. V rámci roly slabého vyjednávača roz‑
hodovatelia vnímajú štát ako neschopný zabezpečiť neprerušené dodávky 
zemného plynu z Ruska. Preto podporujú prenesenie zodpovednosti za ener‑
getickú bezpečnosť v tejto oblasti na úroveň EÚ. Tento záver je v súlade 
so závermi predchádzajúceho výskumu, ktorý zdôrazňuje zraniteľnosť ako 
hlavnú vysvetľujúcu premennú v prípade tvorby preferencií nových člen‑
ských štátov (Haughton, 2009). Integrácia teda slúži ako kompenzácia za do‑
máce nedostatky. V druhom prípade, keď roly odzrkadľujú vnímanie schop‑
ností a silných stránok štátov (rola nezávislého), Česká republika, Poľsko 
a Slovensko vytvárajú preferencie, ktoré odmietajú ďalšiu integráciu v ob‑
lasti energetiky. Táto rola zahŕňa ich potrebu zachovať energetickú bez‑
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pečnosť aspoň na súčasnej úrovni pomocou využívania domácich zdro‑
jov (jadrovej energetiky a uhlia) bez negatívnych externých vplyvov, ktoré 
predstavujú niektoré snahy EÚ. V týchto oblastiach by spoločný európsky 
prístup neprispel k zlepšeniu energetickej bezpečnosti, pretože by nereš‑
pektoval špeciické národné charakteristiky, ktoré sú pre jej zabezpečenie  
nevyhnutné.
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Hlavným zámerom tejto práce bolo skúmať formovanie preferencií troch no‑
vých členských štátov Európskej únie, Českej republiky, Poľska a Slovenska, 
ktoré presadzujú na úrovni EÚ v oblasti energetiky. V úvode som stanovil tri 
základné ciele práce, ktoré som sa snažil v práci naplniť. Z týchto boli dva 
empirické a jeden teoretický. Empirickými cieľmi práce sú (1) analýza vý‑
voja politiky EÚ v oblasti energetiky a (2) identiikácia a štúdium preferen‑
cií troch nových členských štátov EÚ, Českej republiky, Poľska a Slovenska, 
v rámci tejto politiky. Teoretickým cieľom práce je (3) ozrejmiť úlohu ide‑
ových faktorov (konkrétne vnímania rozhodovateľov) pri vysvetľovaní for‑
movania preferencií nových členských štátov Európskej únie. V práci som sa 
snažil zodpovedať otázku, kedy nové členské štáty vytvárajú preferencie pod‑
porujúce prehlbovanie integrácie a v ktorých prípadoch tvoria preferencie za 
zachovanie kompetencií v rukách národných štátov. Inak povedané, hlavnou 
otázkou tejto knihy je otázka, kedy nové členské štáty Európskej únie pod‑
porujú a kedy odmietajú prehlbovanie európskej integrácie.

Východiskovým teoretickým bodom na analýzu bola súčasná diskusia 
o limitoch existujúcich vysvetlení formovania preferencií členských štátov 
EÚ (Copsey–Haughton, 2009; Miklin, 2009; Nguyen, 2008). Tieto nedo‑
kážu vysvetliť prípady, kedy členské štáty s rôznymi „objektívnymi“ (štruk‑
turálnymi a inštitucionálnymi) vlastnosťami presadzujú rovnaké preferencie 
a naopak. Toto je podľa môjho názoru spôsobené ich striktným zameraním 
sa na tieto vlastnosti krajín: keď sa tieto podobajú, aj preferencie by podľa 
týchto vysvetlení mali byť zhodné. Predpokladajú totiž, že ak majú štáty rov‑
naké štrukturálne charakteristiky (napr. sú čistými prijímateľmi z rozpočtu 
EÚ), ich preferencie budú rovnaké. To isté platí aj pre inštitucionálne fak‑
tory, ktoré sa zameriavajú na vplyv inštitucionálneho rámca na podobu pre‑
ferencií. Nie je to však vždy tak a práve situácie, kedy sa preferencie líšia od 
materiálnych („objektívnych“) charakteristík štátov, poukazujú na obmedze‑
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nia explanácií zameriavajúcich sa výlučne na „objektívne“ atribúty štátu. Na 
zodpovedanie výskumnej otázky som z tohto dôvodu vytvoril explanačný 
model, v ktorom určuje podobu preferencií subjektívne vnímanie vlastností 
štátu rozhodovateľmi. Na formovanie preferencií nových členských štátov 
teda materiálne faktory nepôsobia priamo, ale nepriamo cez ich vnímanie 
rozhodovateľmi, ktorí tieto preferencie formujú. Argumentujem, že ak vy‑
užijeme vnímanie štátu zo strany rozhodovateľov ako ilter „objektívnych“ 
vlastností krajiny, budeme schopní vysvetliť rozdiely medzi takýmito vlast‑
nosťami štátu a ich preferenciami. Podľa hlavnej tézy práce teda nie sú pre‑
ferencie nových členských štátov EÚ výsledkom objektívneho kalkulu ma‑
teriálnych charakteristík štátu, ale tieto sú iltrované subjektívnym vnímaním 
schopností a zraniteľnosti (obmedzení) zo strany rozhodovateľov. Podpora 
(odmietanie) prehlbovania integrácie v rámci EÚ teda závisí od vnímania 
zraniteľnosti (schopnosti) členského štátu zo strany jeho rozhodovateľov.

Štúdia predstavuje dva teoretické predpoklady, ktoré podrobuje analýze. 
Prvý hovorí, že v oblastiach, kde prevažuje vnímanie zraniteľnosti krajiny 
zo strany rozhodovateľov, štáty presadzujú preferencie podporujúce ďalšie 
prehlbovanie integrácie, aby tak kompenzovali domáce nedostatky. Podľa 
druhého predpokladu vo sférach, kde rozhodovatelia považujú vlastný štát za 
schopný poradiť si s prípadnými problémami, budú proti prehlbovaniu integ‑
rácie, aby takto neprišlo k obmedzeniu ich výhodného postavenia. V tomto 
prípade sú iniciatívy EÚ považované za nevhodné, keďže v daných oblas‑
tiach má len národný štát nástroje na zvládanie výziev. Takéto subjektívne 
vnímanie charakteristík štátu sa pritom môže líšiť od jeho „objektívnych“ 
vlastností. Štát s limitovanými materiálnymi charakteristikami (malé HDP, 
malý celkový počet obyvateľov, málo hlasov v Rade EÚ a pod.) môže byť 
vlastnými rozhodovateľmi vnímaný ako schopný poradiť si s výzvami v da‑
nej oblasti. Naopak, reprezentanti štátu s „priaznivejšími“ charakteristikami 
(väčšie HDP, väčší počet obyvateľov, viac hlasov v Rade EÚ) ho môžu pokla‑
dať za neschopný vyrovnať sa s problémami samostatne.

Na lepšie uchopenie a operacionalizáciu vnímania vlastností štátu využí‑
vam konceptuálny rámec teórie rolí. Podľa tohto prístupu zahraničnopolitic‑
kej analýzy rozhodovatelia priraďujú vlastným štátom rôzne národné roly na 
základe toho, ako vnímajú ich miesto v medzinárodnom systéme. Tieto roly 
následne určujú možnosti a limity pri tvorbe politík a výstupov. V práci apli‑
kujem tento teoretický rámec na prípad formovania preferencií nových čle‑
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nov EÚ v oblasti energetickej politiky a tvrdím, že ich preferencie závisia od 
podoby rolí, ktoré im pripisujú rozhodovatelia. Energetika a predovšetkým 
energetická bezpečnosť je pre skúmané štáty veľmi dôležitou oblasťou zá‑
ujmu, a preto vytvorili Česká republika, Poľsko a Slovensko radu preferen‑
cií, ktoré presadzujú na úrovni EÚ. Z tohto dôvodu bola vybraná ako vhodný 
prípad na analýzu formovania preferencií skúmanými štátmi. Štúdia sa ve‑
nuje aj vývoju energetiky od počiatku európskej integrácie s dôrazom na jej 
rozvoj po tzv. východnom rozšírení. Poukazuje na to, že hoci sa počiatky eu‑
rópskej integrácie spájajú s energetikou (Európske spoločenstvo pre uhlie 
a oceľ a Euratom), vývoj bol v tejto oblasti veľmi pomalý a sústredil sa pre‑
dovšetkým na oblasť vnútorného energetického trhu. Rozmach v tejto ob‑
lasti bol zaznamenaný až v období východného rozšírenia EÚ, keď noví čle‑
novia zdôrazňovali potrebu venovať sa energetickým témam na komunitnej 
úrovni. V práci tvrdím, že hoci rozšírenie nebolo jediným faktorom tohto roz‑
voja energetiky, bolo jedným z najdôležitejších. Spôsobilo tiež zmenu zame‑
rania v oblasti energetiky z vnútorného trhu na externé energetické otázky. 
Týmto práca napĺňa svoj druhý a tretí cieľ.

Empirické zistenia práce podporujú teoretické predpoklady o dôležitosti 
vnímania pri formovaní preferencií. V štúdii som určil dve hlavné roly, ktoré 
rozhodovatelia pripisujú Českej republike, Poľsku a Slovensku v oblasti ener‑
getiky. Tieto roly predstavujú základ na formovanie energetických preferen‑
cií, ktoré skúmané štáty presadzujú na úrovni EÚ, pretože iltrujú vplyv „ob‑
jektívnych“ vlastností štátov v tomto procese. Prvou identiikovanou rolou 
je slabý vyjednávač, ktorá opisuje skúmané členské štáty ako slabé, zrani‑
teľné a neschopné vyriešiť samostatne otázku energetickej bezpečnosti. Roz‑
hodovatelia vnímajú veľmi obmedzene schopnosti štátov vyjednať výhodné 
podmienky so svojimi dodávateľmi, predovšetkým s Ruskom a prinútiť ho 
dodržiavať dohodnuté pravidlá. Tieto komplikácie sa naplno prejavili pre‑
dovšetkým počas plynovej krízy v roku 2009, keď analyzované štáty neboli 
schopné v rámci bilaterálnych rokovaní presvedčiť Rusko, aby obnovilo do‑
dávky zemného plynu. Kríza síce neznamenala prelom v nazeraní na otázku 
energetickej bezpečnosti, ale bola významným impulzom pre zvýšenie zá‑
ujmu o túto problematiku. Snahou skúmaných členských štátov je preniesť 
otázku externej energetickej bezpečnosti (vzťahy s tretími krajinami) na úro‑
veň EÚ, ktorá je považovaná za silnejšieho aktéra, a tak kompenzovať svoje 
slabosti a vnímané nedostatky v tejto oblasti. Z tohto dôvodu tvorí rola sla‑
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bého vyjednávača základ pre preferencie podporujúce ďalšie prehlbovanie 
európskej integrácie v energetike.

Druhá identiikovaná rola, nezávislý, hovorí o snahe rozhodovateľov za‑
chovať v kompetencii národných štátov tie oblasti, v ktorých ich vnímajú ako 
silných a schopných aktérov s predpokladom poradiť si s prípadnými prob‑
lémami samostatne. V takýchto oblastiach tvoria členské štáty na základe 
roly nezávislého preferencie, ktoré odmietajú ďalšiu integráciu v energetike. 
Rola nezávislý relektuje snahu členských štátov zostať bez vonkajších ob‑
medzení (zo strany EÚ, ale aj ďalších aktérov), pretože tieto môžu obmedziť 
ich schopnosť v daných oblastiach zabezpečiť energetickú bezpečnosť. Podľa 
tejto roly bude spoločný postup na úrovni EÚ kontraproduktívny, pretože len 
jednotlivé členské štáty najlepšie vedia, ako sa majú postaviť k riešeniu da‑
ných otázok. Únijné riešenia nerešpektujúce národné špeciiká môžu ohroziť 
súčasnú úroveň energetickej bezpečnosti, a preto sa analyzované krajiny sta‑
vajú proti takýmto návrhom. Rola nezávislý tak tvorí základ na tvorbu pre‑
ferencií odmietajúcich prehlbovanie integrácie v energetike.

Preferencie Českej republiky, Poľska a Slovenska v oblasti energetiky vy‑
chádzajú z rolí, ktoré rozhodovatelia pripisujú svojim štátom. Roly určujú 
množinu vhodných preferencií, ktoré môžu na ich základe rozhodovatelia 
presadzovať. Tri preferencie, ktoré analyzované štáty presadzujú na komu‑
nitnej úrovni, relektujú rolu slabého vyjednávača a z toho dôvodu podpo‑
rujú rozvoj ďalšej integrácie v energetike. Skúmané štáty majú záujem prehĺ‑
biť integráciu v oblasti energetiky vytvorením spoločnej energetickej politiky 
a predovšetkým jej externej dimenzie (prvá preferencia podporujúca ďalšie 
prehlbovanie integrácie v energetike). Cieľom je zlepšenie ich vyjednávacej 
pozície voči Rusku presunutím kompetencií týkajúcich sa vzťahov s tretími 
krajinami na európsku úroveň. Takto budú krajiny reprezentované Európskou 
úniou, ktorá má lepšie schopnosti výhodne rokovať s Ruskom ako oni samé. 
Týmto štátom totiž ich rozhodovatelia pripisujú rolu slabého vyjednávača. 
Inak povedané, študované krajiny budú súčasťou silného tímu, ktorý bude 
mať významné postavenie a dôležité slovo v medzinárodnom prostredí. EÚ 
považujú rozhodovatelia skúmaných krajín za rovnocenného partnera Rusku, 
ktorý dokáže kompenzovať ich domáce nedostatky a slabosti v zabezpečení 
energetickej bezpečnosti. Rovnako podporujú diverziikáciu na regionálnej 
úrovni, kde sa sústredia na vytváranie prepojení medzi členskými štátmi, 
ale proklamačne podporujú aj hlavné európske diverziikačné projekty, ktoré 
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majú zabezpečiť nové trasy a zdroje energetických surovín pre celú Európsku 
úniu (druhá preferencia podporujúca rozvoj energetickej integrácie). Taktiež 
sa úspešne zasadzovali za zakomponovanie zmienky o solidarite v energetike 
do Lisabonskej zmluvy a pokračujú intenzívne v podpore tohto opatrenia aj 
naďalej (tretia prointegračná preferencia). Aj tieto dve preferencie majú rov‑
nako za úlohu zlepšiť vyjednávaciu pozíciu študovaných krajín, pretože obe 
znížia závislosť od Ruska, čo umožní skúmaným krajinám získať väčší ma‑
névrovací priestor pri rokovaniach.

Ďalšie dve preferencie, ktoré študované krajiny presadzujú na úrovni EÚ, 
sú proti prehlbovaniu integrácie a relektujú rolu nezávislého. Skúmané kra‑
jiny chcú zostať nezávislé od vplyvu EÚ v tých oblastiach, kde predpokla‑
dajú negatívny dopad spoločných opatrení na ich súčasnú úroveň energetic‑
kej bezpečnosti. Konkrétne sa jedná o odmietanie snahy zjednotiť pravidlá 
v oblasti zloženia energetického mixu (prvá preferencia proti ďalšej integrá‑
cii) a ďalšej liberalizácii vnútorného trhu (druhá protiintegračná preferencia), 
kde sa krajiny postavili proti zámerom Európskej komisie úplne majetkovo 
oddeliť prepravné, distribučné a obchodné aktivity plynárenských spoloč‑
ností (tzv. majetkový unbundling). Cieľom týchto preferencií je naplno vy‑
užiť národné špeciiká na zabezpečenie energetickej bezpečnosti a zabrániť 
negatívnemu vplyvu vonkajších obmedzení na jej súčasnú úroveň. Krajiny 
chcú zostať nezávislé od vplyvov nielen zo strany EÚ, ale aj ďalších akté‑
rov, a tak zabezpečiť energetickú bezpečnosť aspoň do takej úrovne, ako je 
tomu dnes. Krajiny zhodne tvrdia, že spoločný postup Európskej únie pri ur‑
čovaní zloženia energetického mixu nemusí na jednej strane relektovať mož‑
nosti jednotlivých štátov, na druhej strane môže dokonca viesť k obmedzeniu 
využívania istých druhov energetických zdrojov kritizovaných niektorými 
členskými štátmi. Medzi takéto patrí najmä jadrová energetika dôležitá pre‑
dovšetkým pre Slovensko a Českú republiku, ale aj otázka využívania uh‑
lia Poľskom, ktorá je cez tému emisií úzko naviazaná na klimatické otázky. 
V prípade oddelenia jednotlivých aktivít plynárenských spoločností sa roz‑
hodovatelia z analyzovaných krajín obávajú, že ruské spoločnosti získajú, 
či už priamo alebo nepriamo, kontrolu nad ich distribučnými sieťami. Toto 
bude mať za následok zvýšenie vplyvu Ruska v regióne a následné zníženie 
energetickej bezpečnosti Českej republiky, Poľska a Slovenska. Preto na za‑
chovanie nezávislosti a energetickej bezpečnosti sa postavili proti liberali‑
začným návrhom Európskej komisie.
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Napriek tomu, že tri študované krajiny majú rozdielne štrukturálne a in‑
štitucionálne charakteristiky, analýza poukázala na to, že na úrovni EÚ pre‑
sadzujú zhodné preferencie v oblasti energetickej bezpečnosti. „Objektívne“ 
(materiálne) faktory nedokážu vysvetliť tieto rozdiely, pretože sa zameria‑
vajú práve na vplyv štrukturálnych a inštitucionálnych charakteristík štátu 
na formovanie preferencií. Teoretický prístup aplikovaný v tejto práci nám 
však môže pomôcť ozrejmiť dôvody, prečo napriek rozdielom v materiál‑
nych charakteristikách presadzujú študované krajiny na úrovni EÚ rovnaké 
preferencie. Kľúčom na porozumenie formovania preferencií je vnímanie 
zraniteľnosti (obmedzení) a kapacít členských štátov zo strany rozhodova‑
teľov. Poľsko je spomedzi analyzovaných krajín najväčšie a je aj najme‑
nej závislé od importu energetických surovín z Ruska, ale jeho reprezen‑
tanti vnímajú otázku energetickej bezpečnosti podobne ako slovenskí, ktorí 
sa musia vyrovnať s veľmi vysokou (donedávna takmer úplnou) závislosťou 
ich omnoho menšej krajiny od Ruska. Česká republika sa nachádza medzi 
týmito dvoma pólmi, ale toto nevplýva na jej postoj k energetickej bezpeč‑
nosti, ktorý je rovnaký.

Analýza poukázala na to, že hoci majú Česká republika, Poľsko a Sloven‑
sko rozdielne štrukturálne a inštitucionálne charakteristiky, vnímajú rozhodo‑
vatelia schopnosti zabezpečiť energetickú bezpečnosť podobným spôsobom. 
Považujú kapacity svojich štátov vo vzťahu k Rusku za veľmi obmedzené, 
a preto im pripisujú rolu slabého vyjednávača. V niektorých iných oblas‑
tiach (najmä týkajúcich sa vnútorného energetického trhu) však považujú 
svoje štáty za schopné aspoň do určitej miery zabezpečiť energetickú bez‑
pečnosť využívaním národných špecifík (predovšetkým jadrová energetika, 
uhlie), a preto odmietajú také návrhy zo strany Európskej únie, ktoré by ob‑
medzili túto ich schopnosť (harmonizácia energetického mixu) alebo akokoľ‑
vek ohrozili ich súčasnú úroveň samostatnosti (rola nezávislý).

Závery štúdie podporujú oba stanovené teoretické predpoklady. Nové 
členské štáty formujú preferencie podporujúce prehlbovanie integrácie v tých 
oblastiach, kde ich rozhodovatelia vnímajú ako zraniteľné (predpoklad 1). 
Kľúčovú výzvu predstavuje závislosť od Ruska ako ich hlavnom dodáva‑
teľovi energetických surovín. Prointegračné preferencie majú preto za cieľ 
predovšetkým zlepšiť ich zlú pozíciu voči Ruskej federácii. Naopak, v ob‑
lastiach, kde rozhodovatelia vnímajú svoje štáty ako schopné poradiť si s prí‑
padnými problémami samostatne, formujú preferencie, ktoré sú proti ďalšej 
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integrácii (predpoklad 2). Túto vnímajú negatívne ako spôsob zásahu do ich 
snahy udržať minimálne súčasnú úroveň energetickej bezpečnosti.

Zhodnotením dosiahnutých výsledkov predloženej analýzy môžem určiť 
empirické a teoretické prínosy tejto práce. Empirický prínos práce spočíva vo 
výskume preferencií troch nových členských krajín v oblasti energetiky. Akti‑
vite nových členov v rámci EÚ a ich preferenciám bola v odbornej literatúre 
zatiaľ venovaná len limitovaná pozornosť (napr. Malová et al., 2010; Haugh‑
ton, 2009; Haughton, 2010; Copsey–Haughton, 2009). Väčšina akademickej 
literatúry sa im venuje len na všeobecnej úrovni a len niekoľko autorov skú‑
malo ich aktivity a preferencie v konkrétnych politikách (Copsey–Pomorska, 
2010; Roth, 2011; Rybář, 2011). Predkladaná práca prispieva k výskumu pre‑
ferencií týchto krajín v oblasti energetiky a snaží sa aj o ozrejmenie procesu 
tvorby preferencií v nových členských krajinách EÚ. V tomto spočíva jej teo-
retický prínos. V práci sa snažím ukázať, ako ideové faktory, a predovšetkým 
vnímané kapacity a obmedzenia štátu, vplývajú na výslednú podobu prefe‑
rencií, ktoré nové členské štáty presadzujú na úrovni EÚ. Argumentujem, že 
vnímanie kapacít štátu, operacionalizované cez roly, má zásadný dosah na 
porozumenie tvorby preferencií, pretože iltrujú štrukturálne a inštitucionálne 
charakteristiky štátu. Zvolený teoretický prístup dokáže tiež vysvetliť, prečo 
rozdielne krajiny (ktoré majú rôzne štrukturálne a inštitucionálne vlastnosti) 
presadzujú podobné preferencie v rámci EÚ a naopak. Kľúčom na pochope‑
nie je práve podobné vnímanie rôznych vlastností štátu.

Ďalšie skúmanie analytického prínosu predstaveného teoretického rámca 
by sa malo zamerať na niekoľko oblastí. Predložená práca má však svoje li‑
mity, ktoré je treba pri jej hodnotení a ďalšej aplikácii zobrať do úvahy. Po 
prvé, práca sa venovala výlučne skúmaniu ideových faktorov (konkrétne vní‑
maniu štátov zo strany ich rozhodovateľov), pretože jej snahou bolo podrobne 
analyzovať proces, ako ideové faktory vplývajú na formovanie preferencií. 
Na jednej strane poukázala na explanačnú schopnosť takéhoto prístupu vy‑
svetliť tvorbu preferencií nových členských štátov EÚ, na druhej strane bu‑
dúci výskum môže potvrdiť alebo vyvrátiť zistenia komparáciou s ďalšími 
vysvetleniami. Po druhé, predložená práca sa venovala len jednej politike, 
ktorú nové členské štáty presadzujú na úrovni EÚ. Energetická politika je 
síce jedna z hlavných oblastí, ktorým sa noví členovia v EÚ venujú, ale s dĺž‑
kou členstva narastá aj ich aktivita a množstvo politík, ktoré na úrovni EÚ 
presadzujú. Takto sa otvára priestor na analýzu ďalších politík a vplyvu vní‑
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mania povahy štátu zo strany rozhodovateľov na podobu preferencií, ktoré 
nové členské štáty presadzujú na úrovni EÚ. Jednou z takýchto politík môže 
byť tzv. východné partnerstvo, ktoré je podobne ako otázka energetickej bez‑
pečnosti presadzované predovšetkým novými členskými štátmi.

Po tretie, analýza sa v práci venovala rolám v ich statickej podobe a ne‑
skúmala ich zmenu v čase. Z teoretickej diskusie však vyplýva, že roly, ktoré 
rozhodovatelia pripisujú štátom, sa môžu meniť v čase. Rovnako zaujímavá 
bude preto aj aplikácia predstaveného prístupu na vývoj preferencií skúma‑
ných krajín počas trvania ich členstva. Štvrtou oblasťou, kde môže navrho‑
vaný teoretický rámec nájsť uplatnenie, je štúdium starých členských štá‑
tov a porovnanie výsledkov takejto analýzy s existujúcimi vysvetleniami. 
Týmto členom EÚ sa venovala len malá pozornosť pri štúdiu ideových fak‑
torov (napr. Miklin, 2009) a hlavný prúd výskumu sa sústredil na štrukturálne 
a inštitucionálne faktory formovania preferencií. Ďalšie štúdium vplyvu vní‑
mania schopností a obmedzení štátu na podobu preferencií by sa preto malo 
zamerať aj na staré členské štáty a porovnať výsledky takejto analýzy s do‑
terajším výskumom zameraným na štrukturálne a inštitucionálne faktory.
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résumé

This book analyses the formation of preferences in the sphere of energy po‑
licy in three new member states of the EU (Slovakia, the Czech Republic 
and Poland). The existing explanations of the preferences see the domestic 
preferences as a result of pressure of societal groups, trade between member 
states, inancial beneits from the EU budget, the economic success of states 
and individuals, the types and levels of negotiations between member states, 
the involvement of permanent representations or holding of the rotating pre‑
sidency. The puzzle that these factors can hardly solve is the question of why 
member states with the same or similar ‘objective’ attributes (like the sizes of 
their territories and populations, their GDPs, the inluence of interest groups 
in the respective countries or the countries’ respective numbers of seats in 
the Council) sometimes have divergent preferences and, on the other hand, 
sometimes have preferences that match each other in cases where the mem‑
bers differ in their ‘objective’ attributes. To shed some light on this puzzle, 
the book takes up the current debate on the inluence of individual agency on 
preference formation and makes the claim that in the process of preference 
formation decision makers’ perceptions matter. The decision makers’ sub‑
jective perceptions of states’ vulnerability and strength that ilter the objec‑
tive structural and institutional attributes of a state are a crucial point in pre‑
ference formation. Therefore, even if the attributes of states differ, decision 
makers can perceive them in a similar way and pursue the same preferences 
in regard to them and vice versa.

The book utilizes role theory, which can help explain the inluence of per‑
ception on preference formation, since it is able to grasp decision makers’ 
perception of a state by identifying speciic roles ascribed to it. Roles repre‑
sent an aggregated perception of a state by decision makers, and they serve as 
a ilter through which decision makers perceive the attributes of a state. The‑
refore, they inluence the inal pattern of preferences. By identifying the ro‑
les that decision makers ascribe to their states, we gain analytical terms that 
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simplify our understanding of perception. Roles relect two groups of percep‑
tions that determine whether decision makers will support or oppose further 
integration: those that focus on the state’s vulnerability and those that assess 
the strength of the state. It can be assumed that in the irst case, where deci‑
sion makers perceive their state to be vulnerable and unable to solve problems 
on its own, this will lead to pro -integration preferences. Decision makers will 
prefer to ‘upload’ to the EU level those issues that they believe they are una‑
ble to solve domestically.

On the other hand, a member state will oppose the deepening of integra‑
tion in those policy areas where decision makers perceive it to be a capable 
and inluential player with the ability to cope with problems in the area on 
its own. EU -wide initiatives will be considered inappropriate, as the national 
state will be considered as having adequate tools to deal with these potential 
challenges. Pro -integration preferences thus relect a perception of the vulne‑
rability and shortcomings of the state, while preferences that oppose further 
integration are attributable to the perception that the state is strong enough to 
manage the area and deal with possible problems in it. The analysis of this 
matter is based on 52 semi -structured expert interviews conducted between 
June 2008 and May 2010.

The empirical indings of the study found support for the theoretical claim 
about the importance of perception for preference formation. The book de‑
monstrates that although the studied countries differ in their ‘objective’ attri‑
butes, they pursue similar preferences at the EU level. The decision makers 
from all the studied countries perceive their states in a similar way (as a weak 
negotiator vis -à-vis Russia and as an independent actor in relation to the har‑
monization within the single energy market) and therefore the countries pur‑
sue similar preferences despite the fact that they differ in terms of their de‑
pendence on energy imports (but also in many other areas). The analysed 
countries pursue ive preferences altogether with the common goal of incre‑
asing their energy security. The irst three preferences (support for the crea‑
tion of a common energy policy, support for diversiication and solidarity in 
the area of energy) mirror the role of the weak negotiator and aim to improve 
the negotiating position of the member states vis -à-vis Russia. The two other 
preferences (to keep the energy mix as a matter of domestic competence, and 
opposition to further liberalization within the energy market) relect the role 
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of the independent actor, and their aim is to maintain the current levels of 
energy security and avoid its decline.

The analysis has showed that although Poland is the biggest state and the 
state least dependent on Russian imports, its representatives perceive the 
energy security issue in a very similar way as the Slovak representatives, who 
have to deal with their country’s almost total dependency on Russian energy 
supplies, and whose country is much smaller. The Czech Republic inds itself 
between these two poles, and its representatives also perceive energy secu‑
rity as a key issue. The analysis suggests that the extent to which a member 
state is actually dependent on energy imports is signiicant only to a limited 
degree. The perception of this dependence by decision makers is also impor‑
tant for the given country’s preference formation.
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zoznam skratiek

acEr – Agency for the Cooperation of Energy Regulators (Agentúra pre spoluprácu energe‑
tických regulátorov)

ccs – Carbon Capture and Storage (zachycovanie a uskladňovanie oxidu uhličitého)
corEpEr – Comité des représentants permanents (Výbor stálych zástupcov)
ČEPS – Česká energetická prenosová sústava
ČEZ – České energetické závody
ČR – Česká republika
B3 – pobaltské štáty
EBOP – Európska bezpečnostná a obranná politika
Ecu – European Currency Unit (Európska menová jednotka)
EEPO – Európsky energetický program pre oživenie
EHS – Európske hospodárske spoločenstvo
EJEF – Európske jadrové energetické fórum
EK – Európska komisia
ENEF – European Nuclear Energy Forum (Európske jadrové energetické fórum)
EP – Európsky parlament
ESUO – Európske spoločenstvo pre uhlie a oceľ
EÚ – Európska únia
EÚ 15 – Európska únia pred rozšírením v roku 2004 (pozostávajúca z 15 členských krajín)
FPÖ – Freiheitlichen Partei Österreichs (Slobodná strana Rakúska)
HDP – hrubý domáci produkt
HMÚ – Hospodárska a menová únia
IKL – ropovod Ingolstadt–Kralupy–Litvínov
iso – Independent System Operator (nezávislý prevádzkovateľ sústavy)
ito – Independent Transmission Operator (nezávislý prevádzkovateľ prenosovej sústavy)
JE – jadrová elektráreň
KDÚ -ČSL – Kresťanská a demokratická únia – Československá strana ľudová
lng – Liqueied Natural Gas (skvapaľnený zemný plyn)
MVK – medzivládna konferencia
nato – North Atlantic Treaty Organization (Severoatlantická aliancia)
NČŠ – nové členské štáty
OBSE – Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe
ODS – Občianska demokratická strana
opEc – Organisation of the Petroleum Exporting Countries (Organizácia krajín vyvážajúcich 

ropu)
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OZE – obnoviteľné zdroje energie
ÖVP – Österreichische Volkspartei (Rakúska ľudová strana)
rigD – Relative Index of Geographical Dependence (relatívny index geograickej závislosti)
SČŠ – staré členské štáty
SPP – Slovenský plynárenský priemysel
SZBP – Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika
TENs – Trans ‑European Energy Networks (trans -európske energetické siete)
tso – Transmission System Operator (operátor prenosovej sústavy)
V4 – Vyšehradská štvorka

Poznámka
Zaužívané anglické, resp. francúzske skratky (ako napr. LNG, NATO, CORREPER), použí‑
vam v pôvodnej podobe z dôvodu väčšej zrozumiteľnosti textu.
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18. 11. 2009.
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8 Ibid.
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15 Rozhovor s vedeckým pracovníkom, Ústav medzinárodných vzťahov, Praha, 11. 8. 2009.
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