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 Ropa a zemní plyn táhnou bohatství země 

 97 % elektřiny je vyráběno z vody 

 Značné nároky na rozvoj technologií dělají 

Norsko zajímavým místem pro inovace 

 Náročné bezpečnostní standardy mohou 

snížit atraktivitu dalšího průzkumu 

 Vysoké náklady vedou k hledání nových 

dodavatelů, šance pro české firmy 

 

 

 

 



Udržení národního bohatství jako závazek pro příští generace. Norskou ropu 
a plyn mohou těžit jen silné společnosti, které se vyrovnají s vysokými náklady 
a přísnými bezpečnostními standardy. Přebytek vodních zdrojů z Norska dělá 
v elektřině soběstačnou zemi, může i plánovat investice do exportu elektrické energie. 
Technologie jsou klíčem k větší efektivitě a prodloužení životnosti vrtů. 
Příležitosti pro české firmy pramení z hledání neotřelých nápadů a inovací, vedoucí 
ke snížení nákladů nebo vyšší účinnosti. U Wikovu naše úspěchy končit nemusí.  

POTŘEBA MYSLET NA BUDOUCNOST 

Norsko v posledních letech díky ropě a plynu zbohatlo natolik, že otázka využití 
přírodního bohatství jsou hlavními společenskými a politickými tématy. Jde 
o nejvíce dynamicky se rozvíjející se sektor norské ekonomiky, který spotřebuje 
téměř třetinu každoročních investic do výrobních kapacit. Vysoké investice – 
v roce 2013 až 37 miliard USD – jsou vyvolány nejen velikostí průmyslu, ale také 
vysokými náklady práce v náročných klimatických podmínkách Severního moře 
a bezpečnostními pravidly, které patří k nejpřísnějším na světě. Vysoké daňové 
příjmy státu a tržby firem tedy mají i svoji odvrácenou tvář v podobě vysokých 
nákladů.  

Země, která má jako národní heslo „Vše pro Norsko“, své národní bohatství 
úspěšně využívá: je pátým největším producentem zemního plynu na světě, sedmým 
největším vývozcem ropy a šestým největším výrobcem elektřiny v hydroelektrárnách. 
I když se zemní plyn třeba do Asie prodává za několikanásobně vyšší cenu 
a technologie LNG umožňuje přepravu na dlouhé vzdálenosti, je norským cílem 
zajistit si stabilní odběr především v rámci EU. Evropa bude, i přes trend růstu 
poptávky po energiích v Asii, vždy hlavním odběratelem norské energie. 

Veškeré ropné zdroje se nachází na pobřeží norského kontinentálního šelfu 
(NCS), který zasahuje do Severního, Norského a Barentsova moře. Největší těžba 
probíhá v Severním moři. Postupně, díky rozvoji technologií a novým průzkumům, se 
rozbíhá produkce i v Barentsově moři. V NCS běží těžba na celkem 70 ropných polí. 
Těžba ropy a plynu prochází v Norsku opačnými trendy: těžba ropy se postupně od 
vrcholu v roce 2001 snižuje, plyn je na vzestupu. Včetně kondenzátů je současná 
produkce ropy kolem 1,7 mil. barelů denně (2001: 3,1 mil.), zato 
„magická“ hranice, 100 mld. m3, byla u zemního plynu poprvé překročena v roce 
2012. 

Podnikání v  Norsku není pro malé a slabé hráče. S tím, jak je stále těžší udržet 
výkonnost vrtů na ekonomicky přijatelné hodnotě (Energy Returned on Investment), 
si mohou investice dovolit jen velké a kapitálově silné firmy (‚oil majors‘). 
Norská ropná daňová politika a bezpečnostní nároky dělají z mnoha menších nalezišť 
prakticky neziskovou záležitost a náklady většinou převyšují srovnatelné lokace 
v britské části Severního moře. Statoil proto již prodal několik licencí na rozvoj 
ropných polí a získané peníze používá na práce v severní a jižní Americe a Africe. 
Posilování mezinárodních aktivit norského průmyslu je výrazným trendem 
posledních let, norské ropné firmy dnes působí ve 25 zemích světa. 

Tlak na hledání nových nalezišť se zvyšuje s poklesem produkce ropy. Otevírání 
Dalekého severu je jednoznačnou prioritou. I když produkce plynu trvale roste, 
stačí, aby dočasně vypadlo jedno velké naleziště (jako Ormen Lange v březnu 2013), 



a  i produkce zemního plynu se sníží. U plynu je imperativem větší diverzifikace 
zdrojů. Grafy znázorňují pokles produkce v roce 2013.  
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zdroj: Business Monitor International 

Stát je vlastníkem všech ropných zdrojů. Vláda, prostřednictvím ministerstva 
ropného průmyslu a energetiky, dohlíží nad dodržováním Zákona o ropě a v souladu s 
tímto zákonem má alespoň 50% podíl na každé udělené licenci. Na norském 
kontinentálním šelfu operuje řádově 50 společností. Každá se musí vyrovnat nejen 
s vysokými náklady, ale i nedostatkem pracovníků. Zkušení specialisté patří 
k nedostatkovému zboží, příležitosti se tedy nabízí jak jednotlivcům, tak 
společnostem, které se zaměřují na zajišťování některých profesí ropným 
společnostem.  

Norská vláda si uvědomuje, že nestačí být jen seriózním dodavatelem surovin, ale 
potřebuje rozvíjet i navazující technologie. O tom svědčí podpora využití 
zkapalněného zemního plynu (LNG) pro námořní dopravu, kde Norsko 
podporuje vývoj nových technologií a budování infrastruktury, která zajistí ziskovost 
LNG při tomto využití.. 

Problémy a technologické výzvy, které řeší státní firma Statoil, jsou zveřejňovány 
na inovativním portálu www.inovate.statoil.com. Statoil je otevřený novým 
nápadům a řešením a u zajímavých návrhů zaručuje férové jednání o financování, 
spolupráci s vědeckým centrem firmy či odkoupení licence (řešení). České firmy se 
zajímavými nápady v oblasti ropného a plynárenského průmyslu by se měly s  touto 
možností velice dobře seznámit. 

Unikátní know-how má Norsko v oblastech jako Intelligent drilling, Smart wells, 
dopravy surovin z moře na pevninu nebo ve zvyšování efektivity těžby na stávajících 
polích (IOR – Improved Oil Recovery). O fungování spolupráce firem 
s výzkumnými institucemi svědčí např. vynalezení techniky zpětného proudění 
plynu či vody do rozsáhlých kavern, díky nimž se daří vyčerpat téměř maximum 
ložiska. Životnost mnoha polí se tak podařilo prodloužit o desítky let. 

VODY MAJÍ NAZBYT 

Zákon o vodních zdrojích a Zákon o energii svěřuje vlastnictví veškeré vody norskému 
státu. Ten nakládání s ní administruje prostřednictvím Norského ředitelství 
vodních zdrojů a energie. Přenosové sítě jsou od těch distribučních odděleny od 

http://www.inovate.statoil.com/


roku 1991. Dvě největší společnosti, Statkraft (výroba) a Statnett (distribuce), patří 
100%-ně státu. Obecní a regionální municipality vlastní většinu výrobních 
společností. 

Norsko je jediným ekonomicky vyspělým státem, který svoje energetické potřeby 
pokrývá z vody. Z vody vzniká 97 % elektrické energie v zemi. Ve 2.600 vodních 
elektrárnách v roce 2012 vyprodukovalo přes 143 TWh elektrické energie. I když mají 
Norové elektřiny dost, potrápit je dokáže sezónnost výroby elektřiny: v zimě 
musí dovážet, v létě a na jaře (tání ledu) ji mají naopak přebytek. Zapojením do 
severské přenosové sítě Nord Pool byl ale problém odstraněn. Část elektřiny ze své 
bilance každoročně vyváží, ve spolupráci s Německem a Velkou Británií se dohodli na 
investici do podmořského kabelu, kterým půjde elektřina do rozvodných sítí obou 
zemí (Německo – 2018, Británie – 2020). Do Dánska a Nizozemí jsou podmořské 
kabely nataženy již nyní.  

Norské vodní technologie a firmy patří k nejlepším na světě. Samotná 
velikost trhu přesto dělá ze země atraktivní destinaci i pro zahraniční firmy, které 
dokáží nabídnout kvalitní a konkurenceschopné výrobky.  

TECHNOLOGIE A FIRMY 

Kvalita a zkušenosti norských firem jsou takové, že jakýkoliv dodavatel strojů, 
technologií a zařízení, bude mít velice těžkou výchozí pozici. Nicméně vládní politika 
uvažující o Arktidě jako o prostoru pro získávání surovin, bezpečnostní nároky na 
průzkum a těžbu a snaha o udržení norské konkurenceschopnosti znamenají, že trh 
není statický a stávající dodavatelé nemají nic jisté. Vláda již např. požádala, aby 
ropné firmy, které by chtěly v Arktidě těžit, přišly s návrhy, jak hned v raném 
stádiu detekovat úniky ropy anebo ještě lépe, jak je úplně znemožnit. Česká firma 
Wikov Gear s.r.o., která v Norsku působí od roku 2006, je důkazem, že i pro průbojné 
české společnosti může být Norsko zemí příležitostí. 

Wikov se prosazuje jako dodavatel technologií s vysokou přidanou hodnotou, do 
Norska prodává převodovky pro navijáky ukotvovacích lan těžebních plošin 
a převodovky pro čerpadla hasicích zařízení a pohon čerpadel tzv. supply 
vessels. Mezi klienty má taková jména jako I.P. Husen AS/Roll’s Royce v Ålesundu 
a divizi koncernu Aker Solutions v Arendalu. Úspěch stojí na zapojení vlastního 
vývojového centra a firemního know-how. Přílivové elektrárny resp. převodovky 
do nich jsou také šancí pro Wikov, tím spíše, že kromě Velké Británie je Norsko 
jedinou zemí, která do přílivových elektráren investuje.  

S ohledem na stále aktivnější roli Norů v zahraničí se dobré reference z Norska 
a kontakty s norskými odběrateli mohou vyplatit i na jiných trzích. Třeba aktivity 
Statoilu v Brazílii a partnerství s tamním Petrobrasem jsou možností, jak prorazit 
i v jižní Americe. 

 



SWOT ANALÝZA  

S – Bohatá a funkční ekonomika, vysoká úroveň podnikatelské kultury. Vládní tlak na 
zvýšení efektivity a lepší využití surovin (např. rozvoj LNG).  

W – Vysoké náklady na pracovní sílu a zajištění bezpečnosti práce. Náročné 
klimatické podmínky, zhoršující se vytěžitelnost ropných polí. Fragmentované 
vlastnictví vodních elektráren mezi municipalitami. 

O – Trvalá poptávka po inovacích a nových technologiích, spojená s možností 
financování. Nedostatek specialistů a pracovníků. Platnost norských referencí na 
celém světě. 

T – Konkurence nejlepších a nejsilnějších firem. Finanční náročnost podnikání 
v Norsku. 

 

 

Kontakt na velvyslanectví ČR v Oslu 
Fritzners gate 14 
0244 Oslo  
 
Telefon +0047 2212 1030 
e-mail: oslo@embassy.mzv.cz  
www.mzv.cz/oslo   
 

 

mailto:oslo@embassy.mzv.cz
http://www.mzv.cz/oslo

