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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá analýzou faktorů ovlivňujících vývoj cen 

energetického černého uhlí na světových trzích. 
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Abstract 

The thesis is focused on analyzing factors that affect prices of energy 

production coal on world markets. 
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1 ÚVOD 

Uhlí je jednou z nejdůležitějších surovin obchodovaných na trzích a je nedílnou 

součástí světového portfolia výroby elektrické energie. Zažilo již mnoho strmých 

vzestupů i pádů, lidstvo k němu často vzhlíželo a v současnosti jím i někdy 

opovrhuje. 

V dnešní době je totiž uhlí často považováno již za mrtvý zdroj energie. Mnoho 

států či energetických firem často přechází na modernější, přesněji řečeno 

populárnější zdroj, takzvanou „zelenou energii“. Tato energie je získávána 

z obnovitelných zdrojů elektrické energie, které jsou ohleduplnější k životnímu 

prostředí, ale nejsou imunní vůči náhlým výpadkům.  

Jelikož spotřeba elektrické energie roste, nejde si tak jednoduše představit, že 

poptávku po ní zlehka a rychle pokryjí tyto nové zdroje. Mnoho odborníků dává 

tomuto názoru za pravdu. Dovolím si citovat naši přední jadernou fyzičku a 

předsedkyni úřadu pro jadernou bezpečnost paní Danu Drábovou: „I kdybychom 

však využili všechny možnosti, které v současné době máme a které přicházejí 

v úvahu, nedokážeme zřejmě z obnovitelných zdrojů v příštích 50 letech pokrýt více 

než čtvrtinu našich současných energetických spotřeb.“. Paní Drábová dále také 

pokračuje: „Zkusme si co nejrychleji připustit, že doba levné energie je definitivně za 

námi. Uhlíkatá paliva jsme již skoro spotřebovali a stále nevíme, čím je nahradit. Ať 

to bude cokoli, co si dnes dovedeme představit, nebude to ani levné, ani úplně čisté, 

a hlavně toho nebude pro naše rostoucí potřeby dost. To bychom měli mít na paměti, 

než propadneme nadšení z jakéhokoli energetického zdroje.“ [1] 

Proto považuji uhlí nejenom za minulost ale také budoucnost energetického 

průmyslu. Lze zde použít výrok z poloviny 19. století, kdy prožívalo největší rozkvět. 

Výrok pochází z Velké Británie a zní: „S uhlím máme světlo, sílu, energii, bohatství a 

civilizaci. Bez uhlí máme temnotu, slabost, chudobu a barbarství.“. Přiznávám, že se 

jedná trochu o glorifikaci uhlí, ale myslím, že dostatečně popisuje sílu, kterou uhlí 

skýtalo a skýtá. [2] 
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Je proto velmi důležité se zabývat také cenou uhlí, a to nejen jejím současným 

vývojem, ale také jejím vývojem v minulosti. Na základě pochopení faktorů, které 

měly vliv na pády a vzestupy ceny uhlí, se pak pokusím o predikci jeho ceny do 

budoucnosti. Je totiž jisté, že cena uhlí ovlivňuje také konečnou cenu elektrické 

energie, což je zajímavé pro každého spotřebitele. 

Ve své práci se zaměřím na faktory ovlivňující vývoj ceny v posledních deseti 

letech. Nejprve se budu zabývat teorií tvorby cen uhlí a jednotlivými typy 

obchodovatelných černých energetických uhlí. V další kapitole vypíši faktory 

ovlivňující cenu dlouhodobě, tedy základní tržní faktory nabídky a poptávky. Ve čtvrté 

kapitole poukážu na nejdůležitější růsty a pády ceny uhlí během posledních 10 let. U 

každého popisovaného období se pak pokusím vypsat faktory, které tyto vzestupy a 

pády způsobily. V závěru se pak pokusím o predikci ceny uhlí do dalších let. Cílem 

mé bakalářské práce tedy bude zjistit jednotlivé faktory ovlivňující cenu uhlí, a jejich 

dopady na vývoj ceny uhlí. 

  



Jakub Pospíšil: Faktory ovlivňující cenu energetického uhlí 

2015 Stránka 3 

 

2 TVORBA CENY UHLÍ 

Jaká je cena uhlí? Tato otázka většinou zazní jako první, pokud dojde řeč na 

toto palivo. Je ji však třeba upřesnit: „která cena“? Na rozdíl od ropy, je totiž uhlí 

„domácí palivo“, 85% uhlí z celého světa se totiž spotřebovává ve stejné zemi, kde 

bylo vytěženo. Domácí trhy jsou pak více, nebo méně vystaveny působení 

mezinárodních cen a ceny se pak dále značně odlišují na základě kvality, 

zeměpisných důvodů, předběžných kontraktů a regulačních aspektů. Dále to jsou 

různé typy uhlí, kupní podmínky včetně času a místa dodání, které pak vytvářejí tak 

velké množství cen, jaké si jen dovedeme představit. 

Uhlí tedy není jedinečný produkt, ale celá „rodina“ různých hornin. Základní 

dělení uhlí podle stupně prouhelnění je na lignit, hnědé uhlí, černé uhlí a antracit. Má 

bakalářská práce je zaměřená na černé uhlí s nižším stupněm prouhelnění, které se 

používá jako zdroj elektrické energie. 

2.1 Základy tvorby ceny 

Je důležité zdůraznit, že celý následující text se týká cen a nikoliv hodnoty 

nerostných surovin, protože celá ekonomika nerostných surovin pochopitelně pracuje 

s cenami. Obecně platí, že cena suroviny se vytváří na trhu surovin, je-li surovina 

předmětem obchodu (směny). [3] 

Ve své práci se budu zaměřovat na tržní ceny uhlí. Tyto ceny se vytváří na 

komoditních burzách, o kterých budu psát níže. Zjednodušeně je to místo, kde se 

střetává nabídka a poptávka na okamžitých hodnotách i hodnotách předběžných. To 

znamená na dva, tři roky dopředu. Důležité je také upozornit, že ceny se udávají 

v dolarech za metrickou tunu uhlí. 

Existují ale také jiné ceny, které se více či méně mohou blížit cenám na trhu. 

Jsou to například smluvní ceny uhlí, které si mezi sebou domluví důl těžící uhlí a 

elektrárna, která pomocí jeho spalování vyrábí elektrickou energii. 
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2.1.1 Komoditní burza 

Ceny, které sleduji ve své práci, jsou vytvářeny na komoditní burze. Jde o 

vysoce organizovaný a regulovaný trh, kde jsou nakupována a prodávána různá 

podkladová aktiva (převážně komodity) prostřednictvím termínových kontraktů (ang. 

futures). Na burze se setkávají nakupující a prodávající, kteří mezi sebou uzavírají 

oboustranné dohody. Když k této dohodě dojde a kupující a prodávající se shodnou 

na ceně, dochází k tzv. spárování. O konečné ceně obchodované komodity 

rozhoduje vždy aktuální stav nabídky (ang. bid) a poptávky (ang. ask). [4] 

2.1.2 Termínové kontrakty 

Termínový kontrakt je základní prostředek, pomocí kterého se obchoduje na 

komoditní burze. Představuje pevnou dohodu mezi dvěma stranami, z níž plyne 

právo a zároveň povinnost koupit nebo prodat ve stanoveném, standardizovaném 

termínu v budoucnosti standardizované množství podkladového (bazického) aktiva, a 

to za předem stanovenou termínovou (ang. futures) cenu. Cena futures kontraktu se 

odvíjí od ceny podkladového aktiva (uhlí). Burzovním trhem, kde se poprvé začalo 

obchodovat s termínovými kontrakty (v tomto případě na obilí), byla Chicago Board 

of Trade (CBOT). 

Velikost futures kontraktu, čili nominální hodnota kontraktu, je dána množstvím 

zobchodovaného bazického instrumentu, které je přísně standardizováno. U uhlí je 

jako standardizovaná jednotka tuna. Rovněž datum splatnosti futures kontraktů 

podléhá přísné standardizaci. Jedná se o přesně stanovené dny v měsících březen, 

červen, září a prosinec. V rámci těchto měsíců je vždy přesně stanoven poslední 

den, kdy lze s příslušným kontraktem obchodovat (ang. last trading day), dále den 

splatnosti futures kontraktů (ang. final settlement day) a rovněž den plnění futures 

kontraktů (ang. dellivery day). 

Obě strany futures kontraktů mají právo a zároveň povinnost nakoupit a prodat 

standardizované množství bazického instrumentu za sjednanou termínovou (futures) 

cenu.  
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Základní informace futures ceny: 

 otevírací cena je cenou sjednanou u prvního obchodu v daném 

obchodním dni, 

 nejvyšší cena je nejvyšší cenou sjednanou u obchodů v daném 

obchodním dni. 

 nejnižší cena je nejnižší cenou sjednanou u obchodů v daném 

obchodním dni, 

 cena vypořádání je cena, jíž jsou oceněny otevřené pozice na konci 

každého obchodního dne, 

 objem obchodů vyjadřuje celkový počet kontraktů, které byly 

zobchodovány během jednoho dne. [5] 

2.2 Druhy a indexy obchodovaného energetického uhlí 

Jak jsem již ve své práci zmiňoval, je mnoho druhů energetického uhlí. Odlišuje je 

například kvalita, původ, místo obchodování. Ceny se utváří i na mnoha komoditních 

burzách a uhlí je přidělováno také mnoho názvů. 

Zaměřím se i na indexy cen, které se snaží sdružovat jednotlivé ceny uhlí a 

vytvářet z nich průměrnou hodnotu. 

2.2.1 Australské tepelné uhlí 

Austrálie má čtvrté největší ověřené světové zásoby uhlí. Dle výpočtů mají její 

zásoby uhlí také druhou nejdelší životnost na světě a to kolem 360 let. Těžba a 

vývoz černého uhlí významně ovlivňují australskou ekonomiku. Hodnota produkce 

černého uhlí 5 mld. US $ představuje více než 1 % domácího HDP.  

Nejvýznamnějším australským nalezištěm černého uhlí je stát Nový Jižní 

Wales. Pánev Newcastle se 14 slojemi uhlí dává 50 % roční těžby země. [6] 
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Australské tepelné uhlí je obchodováno na komoditní burze pomocí futures 

kontraktů. Množství je standardizováno na metrickou tunu a jeho cena se udává 

v amerických dolarech. 

2.2.2 Centrální Apalačské uhlí 

Uhelná ložiska zaujímají více než desetinu plochy povrchu USA. Největší je 

apalačská pánev na východě země o rozloze 175 000 km2, která obsahuje asi 25 

dobyvatelných slojí o mocnosti 1 až 5 m, s popelnatostí 3 až 7 % a obsahem síry pod 

1%. Významná je nejen východní pánev s 10 těžitelnými slojemi o mocnosti až 8 m, 

ale i pánve michiganská (30 000 km2), západní (167 000 km2) a jihozápadní (20 000 

km2). Z hlediska rozmístění leží největší část zásob uhlí až 37 % v oblasti velkých 

plošin, kde pánev Fort Union má rozlohu 150 000 km2. Vysoký export a výhodná 

transoceánská přeprava vyváženého černého uhlí jsou příčinami vynikajícího 

postavení amerického uhlí ve světové ekonomice. [6] 

Obchodováno je opět pomocí futures kontraktů. Množství je standardizováno na 

metrickou tunu a cena se udává v amerických dolarech. 

2.3 Speciální druh ceny uhlí Argus 

Argus je společnost s více než 700 zaměstnanci sídlící v Londýně. Více než 

polovina zaměstnanců se zaměřuje na ceny elektřiny a souvisejících surovin. 

Zveřejňuje ceny, analýzy a reporty tykající se mnoha surovin. 

Používá speciální metodu určení ceny, která respektuje speciality daného trhu a 

ostatní odlišnosti. Snaží se o co nejméně zkreslenou cenu uhlí. Uzavřené obchody 

musí splňovat mnoho požadavků. Například obchod musí překračovat určitou danou 

hodnotu, množství, či musí být uzavřen v určitém časovém intervalu. [9] 
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2.3.1 Určení ceny 

Na každém trhu se Argus pokouší o co možná nejspolehlivější a 

nejreprezentativnější cenu pro ten daný trh. Výpočet konečné ceny uhlí, závisí na 

mnoha proměnných. Mezi ty nejdůležitější patří: 

1. Objem uzavřených transakcí 

2. Nabídka a poptávka po uhlí 

3. Ostatní informace, které odlišují rozdílné druhy uhlí, rozdílná místa a 

časování dodávky 

Na každém trhu se důležitost jednotlivých proměnných liší, a výpočet konečné 

ceny má vždy jinou strukturu. 

Aby daná cena mohla být reprezentativní pro daný trh, musí transakce projít 

mnoha testy a důkladným zkoumáním. Mezi ty nejdůležitější testy patří: 

 Zda není transakce uzavřena mezi spřátelenými stranami. 

 Zda se cena kontraktu výrazně neodlišuje od ostatních kontraktů 

uzavřených v ten den. 

 Zda si jednotlivé kontrakty neodporují. 

 Zda se nejedná o transakci, která nadměrně převyšuje obvyklý objem 

obchodované suroviny. 

 Prozkoumání transakcí, které jsou nahlášeny ostatními členy trhu a které 

jsou tedy něčím anomální oproti ostatním. 

 Prozkoumání transakcí, které jsou jinak hlášeny stranou nakupujícího a 

jinak stranou prodávajícího. 

 Jakékoliv transakce, které se v dané situaci jeví jako nelogické. [9] 

2.4 Indexy odvozené od ARGUS ceny uhlí 

Pomocí ARGUS ceny uhlí můžeme určit některé důležité indexy, zejména 

indexy API, což jsou klíčové indexy nejen pro obchodování s uhlím, ale také pro 

stanovení cen různých burzovních derivátů, odvíjejících se od těchto cen. 
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Mezi nejdůležitější indexy API patří API 2, zaznamenávající ceny 

obchodovaného uhlí v Evropě a API 4, zaznamenávající ceny exportovaného 

Australského uhlí. Přes 90% trhů s deriváty z uhlí využívá jednu z těchto cen. 

2.4.1 API 2 index 

Vypočítává se z uhlí ARA, tedy uhlí, které je importováno do Amsterdamu, 

Rotterdamu či Antverp. Cena tohoto uhlí se bere jako stěžejní pro celý Evropský 

region, jelikož je to nejdůležitější cena uhlí vytvářena pomocí volného trhu, která je 

také nejčastěji používána analytiky. Protože v České republice ani v jejím okolí 

neexistuje fungující trh s černým ani hnědým uhlím, jedná se o nejdůležitější cenu, 

od které můžou čeští obchodníci odvíjet nějaké referenční hodnoty. A tak i když se 

jedná o cenu černého uhlí, je významná také pro české obchodníky s hnědým uhlím. 

[9] 

Níže jsou vypsány přesné podmínky a specifikace uhlí ARA. Význam zkratek 

v tabulce uvedených je následující: 

- NAR: základ, pomocí kterého se vypočítává množství využitelného tepla v uhlí 

- NCV: ukazatel využitelné energie v uhlí, je to jedna z nejdůležitějších 

vlastností uhlí pro elektrárny. Udává se kilokaloriích. 

Tabulka 1: Podmínky pro černé uhlí ARA (Rotterdam 

ARA (Rotterdam) 

Charakteristika Typicky Limity odmítnutí 

Místo doručení Amsterdam-

Rotterdam-Antverpy 

 

Časování doručení v 90 dnech  

Doba posouzení ceny denně  
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Časové pokyny Obchody nesmí být 

uzavíraný dříve než 

v 8:00 a ne později než 

v 17:30 Londýnského 

času. Fyzické nabídky 

a poptávky mohou být 

přijímány od účastníka 

trhu až do 17:45 

Londýnského času. 

 

Základ NAR  

NCV 6 000 kcal/kg méně než 5 850 

kcal/kg 

Síra méně než 1% více než 1% 

Popel 11-15% více než 15% 

Celková vlhkost 12-15% více než 15% 

Nestálá hmota 22-37% méně než 22% a více 

než 37% 

Melitelnost 45-70 méně než 44 

Rozsah velikosti 50mm  

Velikost nákladu 50 000-150 000 t  

Zdroj: [9] 
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2.4.2 API 4 Index 

Vypočítává se z uhlí Richards Bay. Toto uhlí má dva typy, dle energetické 

hodnoty uhlí se dělí na Richards Bay 6000 a Richards Bay 5800. Je to uhlí 

exportované z Jižní Afriky, tudíž tuto cenu můžeme brát jako důležitou pro cenu uhlí 

celého Afrického kontinentu. Index nabývá na své důležitosti i díky velkým zásobám 

uhlí, kterými disponuje Jihoafrická republika. Jedná se asi o 35 mld. tun uhlí. 

Tabulka 3 uvádí specifikace tohoto uhlí. Tabulka se neliší výrazně od tabulky 

číslo 2. Oba dva typy uhlí mají i podobné vlastnosti. 

Tabulka 2: Podmínky pro černé uhlí Richards Bay 6000 

Richards Bay 6 000 

Charakteristika Typicky Limity odmítnutí 

Místo doručení Richards Bay (JAR)  

Časování doručení v 90 dnech  

Doba posouzení ceny denně  

Časové pokyny Obchody nesmí být 

uzavíraný dříve než v 8:00 

a ne později než v 17:30 

Londýnského času. 

Fyzické nabídky a 

poptávky mohou být 

přijímány od účastníka 

trhu až do 17:45 

Londýnského času. 

 

Základ NAR  
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NCV 6 000 kcal/kg méně než 5 850 kcal/kg 

Síra méně než 1% více než 1% 

Popel 11-15% více než 15% 

Celková vlhkost 12-15% více než 15% 

Nestálá hmota 22-37% méně než 22% a více než 

37% 

Melitelnost 45-70 méně než 44 

Rozsah velikosti 50mm  

Velikost nákladu 50 000-150 000 t  

Zdroj: [9] 

2.4.3 API 5 index 

Na důležitosti stále více získává index API 5, a to díky dvěma nejrychleji se 

rozvíjejícím ekonomikám na světě, čínské a indické. Index sice mapuje uhlí, které je 

vyváženo z Australského Newcastlu, ale toto uhlí má většinou cíl v Číně či v Indii. 

Jako další možné lokality se nabízí Japonsko a Jižní Korea. 

V tabulce 4 jsou uvedeny specifikace uhlí Newcastle 6 000. Obchoduje se i 

s uhlím s nižší výhřevností a to s Newcastle 5 500. Rozdíl od ostatních je pouze 

v časování obchodů, jelikož doba posouzení cen je týdenní. 
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Newcastle 6 000 

Charakteristika Typicky Limity odmítnutí 

Místo doručení Newcastle (Austrálie)  

Časování doručení v 90 dnech  

Doba posouzení ceny týdně  

Časové pokyny Obchody nesmí být 

uzavíraný později než 

v 18:30 v pátek 

Singapurského času. 

Fyzické nabídky a 

poptávky mohou být 

přijímány od účastníka 

trhu až do 18:30 pátek 

Singapurského času. 

 

Základ NAR  

NCV 6 000 kcal/kg méně než 5 850 kcal/kg 

Síra méně než 1% více než 1% 

Popel 11-17% více než 18% 

Celková vlhkost 12-15% více než 18% 

Nestálá hmota 22-37% méně než 22% a více než 

37% 
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Rozsah velikosti 50mm  

Velikost nákladu 50 000-150 000 t  

Zdroj: [9] 
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3 FAKTORY OVLIVŇUJICÍ CENU UHLÍ 

V této kapitole se zaměřím na základní faktory ovlivňující cenu energetického 

uhlí, tedy na nabídku a poptávku uhlí. Na ostatní faktory ovlivňující cenu se zaměřím 

v kapitole číslo 4. 

3.1 Nabídka uhlí 

Tržní definice nabídky zní takto: „Nabídka je množství Q nabízené všemi 

prodávajícími při určité ceně P.“ [7] 

Na trhu uhlí vystupují na straně nabídky doly, na straně poptávky (jako 

spotřebitelé uhlí) tepelné elektrárny. Nabídku tedy ovlivňuje množství vytěžené 

suroviny a náklady na vytěžení suroviny. 

3.1.1 Světová těžba uhlí 

Těžba uhlí je závislá na dostupných zásobách, toto tvrzení můžu podložit grafy 

č. 1 a 2. Graf č. 1 ukazuje 9 států majících na konci roku 2012 největší zásoby 

černého uhlí na světě a graf č. 2 ukazuje 10 států těžících největší množství černého 

energetického uhlí za rok 2013. Sedm z devíti států držících největší zásoby uhlí na 

světě jsou také největšími producenty černého energetického uhlí na světě.  

Graf 1: Celosvětové zásoby uhlí v miliardách tun 

 

Zdroj: [11 
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Graf 2: Produkce energetické uhlí v roce 2013 (v Mt) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

3.1.2 Náklady spojené s  těžbou uhlí 

Jedná se o faktor, který je důležitý hlavně pro firmy těžící uhlí. Tento faktor 

ovlivňuje hlavně nabídku na trhu s uhlím, a tudíž ovlivňuje i samostatnou cenu. Je 

logické, že čím vyšší jsou náklady těžby, tím je horší situace pro společnost těžící 

uhlí. Firmy jsou tak často stavěny do situace kdy musí vydat rozhodnutí, zda se daná 

těžba suroviny vůbec vyplatí, tedy zda náklady s těžbou nejsou vyšší než výnosy 

z vytěžené suroviny. 

Současná situace společnostem těžícím uhlí vůbec nenahrává, což lze vidět 

v následujících dvou grafech. Jedná se o situaci, kdy cena uhlí klesá lze vidět na 

grafu č. 4, výnosy tedy taktéž klesají, ale náklady spojené s těžbou rostou. Graf č. 3 

nám ukazuje náklady na 1 tunu vytěženého uhlí na dole ve Wyomingu. Výše nákladů 

je rozdílný důl od dolu, přičemž hlavní rozdíl spočívá v druhu těžby uhlí -  povrchové, 

či hlubinné. U těžby hlubinné je nutno počítat s vyššími náklady než u těžby 

povrchové. Důl z grafu č. 3 provádí těžbu povrchovou jako mnoho další dolů v USA 

[23] 
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Graf 3: Průměrné náklady spojené s těžbou uhlí v USA 

 
Zdroj: [23] 

Graf 4: Vývoj ceny uhlí od roku 2004 do roku 2014 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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3.2 Poptávka po uhlí 

Začnu opět tržní definicí: „Je to množství Q, které je kupující ochoten koupit při 

určité ceně P.“ Na trhu s uhlím na straně poptávky vystupují tepelné elektrárny, takže 

výši poptávky po uhlí ovlivňuje spotřeba uhlí v tepelných elektrárnách. Spotřebu uhlí 

si ukážu opět na grafech a rozdělím ji geograficky stejně jako v předchozí kapitole. 

3.3 Spotřeba uhlí 

Spotřeba uhlí jistou mírou souvisí se zásobami uhlí, což mohu ukázat na 

následujícím grafu č. 5, který vykresluje průměrnou výši spotřeby uhlí od roku 2005 

do roku 2012. Sedm států, které jsou obsaženy v tomto grafu, jsou také v top 9 států 

s největším zásobami uhlí. Pouze státy Japonsko a Jižní Korea nebyly zmíněny 

zatím v žádném grafu a to kvůli tomu, že se jedná o skoro výhradní dovozce této 

suroviny. 

Graf 5: Průměrná výše spotřeby uhlí v období od roku 2005 do roku 2012 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Ještě bych rád poukázal na trend dějící se v posledních 30 letech, kdy vládu 

nad trhem s uhlím přebírají Asijské státy. Tento trend potvrzují grafy č. 6 a č. 7. Na 

grafu č. 7 je možno vidět, že Asie v roce 2010 ovládala přes 60 % trhu s uhlím, tedy 

více než polovinu trhu. 

Graf 6: Procentuální podíl kontinentů na světové spotřeba uhlí v roce 1980 

 
 Zdroj: [18]+vlastní zpracování 

Graf 7: Procentuální podíl kontinentů na světové spotřeba uhlí v roce 2010 

 

Zdroj: [18]+vlastní zpracování 
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4 VÝVOJ CENY UHLÍ 

Ve své práci podrobně zkoumám vývoj ceny v horizontu 10 let, konkrétně od 

roku 2005 do roku 2015. Zaměřuji se hlavně na časové úseky největších pádů a 

vzestupů ceny uhlí, které se poté budu snažit podrobněji vysvětlit. Tedy hlavně to, co 

je způsobilo a jaké jsou hlavní faktory ovlivňující tuto cenu. 

Pro začátek je důležité zdůraznit, že sice existuje mnoho druhů cen uhlí, ale 

vývoj jejich ceny se navzájem liší jen minimálně. Tato skutečnost je zřejmá z níže 

uvedeného grafu č. 8. Jedná se o graf vývoje ceny tří druhů energetického uhlí 

(Jihoafrické uhlí (API 5), Centrálního apalačského uhlí a Australského termálního 

uhlí). 

Graf 8: Porovnání vývoje cen uhlí  

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Jak jsem již zmínil, mým cílem je zkoumat největší pády a vzestupy ceny v 

desetiletém časovém období. Protože však prvních dvou let nedošlo k větším 

poklesům či růstům ceny, je mým prvním zkoumaným obdobím je až rok 2007.  

Pro výzkum faktorů ovlivňujících cenu jsem si vybral následující časové úseky: 

1. období od 8. 1. 2007 do 1. 7. 2008 

2. období od 1. 7. 2008 do 4. 5. 2009 

3. období od 1. 3. 2009 do 31. 1. 2011 

4. období od 11. 10. 2011 do 24. 9. 2012 

5. Období od 5. 5. 2014 až do 31. 12. 2014 

4.1 Vývoj ceny v období od 8. 1. 2007 do 1. 7. 2008 

Ve sledovaném desetiletém horizontu je zapsáno toto období jako nejvíce 

růstové. V tabulce č. 3 a grafu č. 9 lze názorně vidět, že se cena více než 

zdvojnásobila oproti původní hodnotě. 

V tabulce č. 3 uvádím pouze počáteční cenu a závěrečnou cenu ve sledovaném 

období, poté procentuální rozdíl mezi těmito cenami. Tento rozdíl ukazuje vysoký 

nárůst ceny energetického uhlí. 

Tabulka 3: Změna ceny CAPP od 8. 1. 2007 do 1. 7. 2008 

 8. 1. 2007 1. 7. 2008 Procentuální změna 

Centrální Apalačské uhlí 38,9 US $ 143,3 US $ 268% 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf č. 9 oproti tabulce č. 3 pracuje se závěrečnými cenami jednotlivých dnů, 

tak jak se obchodovaly na komoditní burze v USA. Jde tedy o detailnější popis růstu 

ceny ve sledovaném období. 
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Graf 9: Vývoj ceny CAPP od 8. 1. 2007 do 1. 7. 2008 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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měsíců poté, co prošla rekonstrukcí a posílením bezpečnostních prvků. Jak lze vyčíst 

z grafu č. 10, tato událost neovlivnila cenu uhlí ihned v krátkém časovém horizontu, 

ale může jí být přikládána důležitost v delším časovém horizontu. Dlouhodobý 

výpadek výroby elektrické energie bylo nutno nějak nahradit, což Japonsko vyplnilo 

vyšším výkonem tepelných elektráren. Znamenalo to také větší aktivitu na trhu 

s energetickým uhlím, protože Japonsko je jeho výhradním importérem [13] 

Graf 10: Vývoj ceny uhlí po zemětřesení v Japonsku 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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elektrické energie. Tyto výpadky byly zapříčiněny hlavně nedostatkem kapacity 

elektráren, které se často také vymlouvaly na deštěm nasáklé uhlí (90% elektráren 

využívalo jako zdroj energie uhlí). Začátkem roku 2008 se výpadky začaly objevovat 

stále častěji a také jejich délka byla čím dál tím větší, například až tříhodinové 

výpadky dodávek elektrické energie nebyly ničím neobvyklým. Krize zasáhla i 

Jihoafrické uhelné doly, které byly často nuceny díky výpadkům elektrické energie 

omezovat těžbu, čímž se snížila produkce a zásoby uhlí Jihoafrických těžebních 

společností a následně to silně ovlivnilo cenu energetického uhlí na světových trzích. 

[14] 

Během probíhající energetické krize v Jižní Africe podpořila růst cen také již 

zmíněná sněhová bouře, která se prohnala Čínskou lidovou republikou na konci 

ledna 2008. Jednalo se o do té doby nejsilnější sněhovou bouři za posledních 50 let. 

Byla jí postižena velká část Jižní a Střední Číny. Bouře zmrazila na jistý čas dodávky 

energetického uhlí do elektráren a do přístavů. 

Obě tyto události zasáhly trh s uhlím o to více, že v uvedeném období začínala 

stoupat poptávka ze strany Asijských států. Na podporu mého tvrzení uvádím tabulku 

č. 4 růstu Čínského HDP v letech 2006 až 2008. 

Tabulka 4: Růst Čínského HDP v % 

 2006 2007 2008 

Růst Čínského 

HDP v % 
12,7 14,2 9,6 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z grafu č. 11 je zřejmé, že tyto události ovlivnily vývoj ceny uhlí ve zkoumaném 

časovém horizontu. Cena uhlí vzrostla od 1. listopadu 2007 do 31. března 2008 o 

71,66%. 
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Graf 11:Vývoj ceny energetického uhlí od 1. 11. 2007 do 31. 3. 2008 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

4.2 Období od 1. 7. 2008 do 4. 5. 2009 

V tomto období navazovala cena uhlí na změny z minulého období, tedy rychlé 

vzestupy a pády ceny, které nebyly u této komodity v minulosti tak obvyklým jevem. 

Nerostné suroviny bývaly vůči téhle volatilitě často imunní. Změnou způsobu 

obchodování s uhlím na světových burzách, tedy například kratší dobou platnosti 

futures kontraktů, se však uhlí stalo komoditou, jejíž cena již není imunní vůči 

vysokému dennímu růstu či poklesu. [14] 

Graf č. 12 ukazuje historický vývoj ceny uhlí od roku 1983 do roku 2010. 

Přestože se tento graf nedotýká přímo daného období, názorně poukazuje na vývoj 
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pohybu cen uhlí. Zatímco na konci 20. století byly pohyby cen minimální a cena se 

pohybovala stále v koridoru mezi 20 a 40 $ za tunu uhlí, na začátku 21. století cena 

poprvé překročila hranici 40 $ za tunu uhlí a pohyb cen začal připomínat kapitálové 

trhy. 

Graf 12: Historická cena uhlí od roku 1983 do roku 2010 

  
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Vývoj ceny uhlí ve zkoumaném období byl zpočátku velmi volatilní (viz graf č. 

13). Postupně ale tato volatilita přecházela v pád ceny uhlí až k 40 $ za tunu uhlí, což 
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Tabulka 5: Změna ceny CAPP od 1. 7. 2008 do 4. 5. 2009 

 1. 7. 2008 4. 5. 2009 Procentuální změna 

Centrální Apalačské uhlí 143,3 US $ 44,6 US $ -69% 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 13: Vývoj ceny uhlí od 1. 7. 2008 do 4. 5. 2009 

 
 Zdroj: vlastní zpracování 
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podzim roku 2008 dosahovala svého vrcholu. Vliv krize je zřetelný na grafu č. 14, 

jedny z největších jednodenních růstů ceny spadají právě do tohoto období. Růsty se 

pohybovaly až v řádech desítek procent. 

Graf 14: Procentuální změny ceny uhlí v období od 2. 7. 2008 do 26. 9. 2008 

  
Zdroj: vlastní zpracování 

Zmíněná ekonomická krize měla silný dopad na cenu uhlí také v následujícím 

období od 29. 9. 2008 do 4. 5. 2009. Dle mého zkoumání faktorů ovlivňujících cenu 

se jeví jako hlavní faktor daná krize a také výroky prezidenta USA Baracka Obamy 

z  listopadu 2008. Americký prezident během rozhovoru pro San Francisko Chronicle 

řekl mimo záznam: „Pokud někdo chce vybudovat uhelnou elektrárnu, může. Ale 

brzy zbankrotuje, protože bude silně zatížen daní za plyny, které bude vypouštět do 

ovzduší.“. Touto poznámkou rozpoutal diskuzi, která se vede dodnes. Diskuze o 

budoucnosti uhlí jako zdroji elektřiny, a jeho schopnosti konkurovat jiným, 

ekologičtějším zdrojům energie. 
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Zmíněné faktory měly jistě vliv na cenu, ale byly až tak zásadní aby cena 

reagovala tak silným poklesem? Nebo byla cena uhlí jenom nadhodnocena vlivem 

předešlých přírodních a ekonomických faktorů v předchozím období? Na tyto otázky 

neexistuje jednoznačná odpověď, ale já osobně se přikláním spíše k tomu, že cena 

uhlí byla nadhodnocena a pouze docházelo k návratu k takzvané „férové“ ceně. 

Jistě, ekonomická krize je silný faktor, ale nepropukla přímo v energetickém 

průmyslu. Je jasné, že ekonomický systém je v dnešní době tak provázaný, že 

všechno souvisí se vším, ale dle mého názoru to nemůže být příčinou poklesu ceny 

uhlí o více než 60%.  

Na grafu č. 15 je zřejmý tento silný pokles ceny uhlí ve sledovaném období. 

Cena uhlí klesla oproti původní hodnotě ze dne 29. 9. 2008 o celých 63%. 

Graf 15: Vývoj ceny v období od 29. 9. 2008 do 4. 5. 2009 

 
Zdroj: vlastní zpracování 
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4.3 Období od 1. 3. 2009 do 31. 1. 2011 

Toto období popíši trochu jinak, než ostatní období v mé bakalářské práci. 

Detailněji se zaměřím na krytí časových období s ostatními a také na zkoumání ceny 

jiného než amerického uhlí.  

Zaměřím se na cenu australského tepelného uhlí z toho důvodu, že faktory, 

které ovlivňovaly cenu v tomto období, byly přímo spjaty s australským regionem. 

Cena uhlí v tomto časovém období rostla, což je zřejmé na následujícím grafu č. 16 a 

také na datech v tabulce č. 6. 

Tabulka 6: Změna ceny Australského tepelného uhlí od 31. 3. 2009 do 31. 1. 2011 

 31. 3. 2009 31. 1. 2011 Procentuální změna 

Australské tepelné uhlí 65,4 US $ 142,0 US $ 117% 

Graf 16: Vývoj ceny v období od 1. 3. 2009 do 31. 1. 2011 

 Zdroj: vlastní zpracování 
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4.3.1 Faktory ovlivňující cenu uhlí 

V tomto období bych rád zdůraznil dva hlavní faktory, které mohly vést cenu 

uhlí vzhůru. Jeden faktor je ekonomického (dá se říci i politického) charakteru, druhý 

má přírodní charakter. 

Během roku 2009 se stala důležitá a pro mnoho ekonomů a obchodníků trochu 

nečekaná věc. Čína (doposud jeden z největších světových exportérů uhlí) se stává 

jedním z největších světových importérů uhlí. Tento krok je těžko vysvětlitelný, jelikož 

Čína patří mezi jednu z největších světových zásobáren uhlí. V daném období tedy 

neměla potřebu zvýšit import uhlí a už vůbec ne tak rapidně. Daná problematika by 

vystačila na jedno téma samostatné bakalářské práce, ale pro shrnutí a 

zjednodušení problému se přikláním k názoru pánů Richarda Morse a Gang He, kteří 

došli k závěru, že Čína tak činila hlavně ze strategických důvodů. Tedy pro 

zjednodušení, Číňané tak činili hlavně proto, aby měli větší vliv na závěrečnou cenu 

uhlí na světových trzích a do budoucna tak mohli jednodušeji ovlivňovat  cenu uhlí 

pomocí domácí nabídky energetického uhlí. Na následujícím grafu č. 17 je možné 

vidět změnu politiky importu a exportu černého uhlí. [17] 

Graf 17: Porovnání exportu a importu uhlí Čínské lidové republiky 

 

Zdroj: [17] 
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Číňané však již hráli na trhu s uhlím velkou roli, jejich spotřeba uhlí rostla rok od 

roku a pomalu se Čínská lidová republika stávala nejsilnějším hráčem na trhu 

s uhlím. Velký nárůst spotřeby ze strany Asijských zemí je možno vidět v tabulce č. 

7, kde je porovnána spotřeba uhlí z roku 2010 oproti spotřebě uhlí z roku 1980. 

Tabulka 7: Procentuální změna spotřeby oproti roku 1980 (2010) 

 procentuální změna spotřeby 

Svět 94% 

Asie 403% 

Severní Amerika 50% 

Evropa -32% 

bývalý Sovětský svaz -42% 

Afrika 92% 

Oceánie 96% 

Střední a Jižní Amerika 156% 

Zdroj: vlastní zpracování 

Druhý faktor, který výrazněji ovlivnil cenu uhlí, a to především uhlí australského, 

byly záplavy, které postihly během listopadu 2010 až ledna 2011, oblast Queensland. 

Tato oblast je velice významná, jelikož zde leží četné zásoby australského uhlí, což 

dokumentuje obrázek č. 1. Žlutě jsou vyznačeny zásoby uhlí a červeně doly, které 

jsou v provozu a těží uhlí k 13. 3. 2014. 



Jakub Pospíšil: Faktory ovlivňující cenu energetického uhlí 

2015 Stránka 32 

 

 

Obrázek 1: Těžené a netěžené zásoby uhlí v oblasti Queensland  Zdroj: [19] 

Jelikož u australského uhlí disponuji pouze měsíčními cenami, ukáži změnu 

ceny pomocí tabulky č. 8. Lednová cena v roce 2011 byla oproti říjnové ceně v roce 

2010 o 36% vyšší 

Tabulka 8: Změna ceny během období listopad 2010 až leden 2011 

 11/2010 12/2010 1/2011 

cena 114,81 US $ $126,74 US $ $141,94 US $ 

změna oproti 
předchozímu 

měsíci 
9,96% 10,39% 11,99% 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.4 Období od 11. 10. 2011 do 24. 9. 2012 

V tomto období došlo k mírnému poklesu ceny uhlí. Připomínám, že zkoumám 

opět cenu amerického energetického uhlí CAPP. Toto období je, co se týče pohybu 

ceny, vcelku nezajímavé viz tabulka č. 9 a graf č. 18. Objevuje se zde však pár 

faktorů, které významně ovlivnily cenu uhlí a jejichž vliv přetrvává dodnes. 
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Tabulka 9: Změna ceny CAPP od 11. 10. 2011 do 24. 9. 2012 

 11. 10. 2011 24. 9. 2012 Procentuální změna 

CAPPP 74,18 US $ 54,18 US $ -29% 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 18: Vývoj ceny CAPP od 11. 10. 2011 do 24. 9. 2012 

 
Zdroj: vlastní zpracování 
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dokládal v předešlé kapitole, USA nejsou sice nejrychleji rostoucím spotřebitelem 

černého uhlí, ale stále si hají pozici silné světové velmoci. 

Je tedy logické, že jejich energetická politika silně ovlivňuje cenu energetického 

uhlí. Je to jeden z faktorů, který nepůsobí nárazově, ale je spíše dlouhodobého 

charakteru. Na grafu č. 19 úřadu EIA (úřad pro energetické informace) je patrný 

dlouhodobější odklon od uhlí jako zdroje energie, který začíná především ve 
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zkoumaných letech, a pokračuje až do současnosti. Součástí grafu je také 

předpověď vývoje (forecast), který predikuje největší růst renewables (obnovitelných 

zdrojů). 

Graf 19: Zdroje elektrické energie dle používaného paliva 

 

Zdroj: [20] 

4.5 Období od 5. 5. 2014 až do 31. 12. 2014 

V tomto posledním zkoumaném období, došlo k dalším poklesům ceny, a uhlí 

začalo být vnímáno jako sice levný, ale neekologický zdroj energie. Pád ceny uhlí 

oproti hodnotám, kterých cena dosahovala před 10 lety, je 14,97 $ za tunu uhlí. Vývoj 

ceny ve zkoumaném období lze vidět na tabulce č. 10 a grafu č. 20. 

Tabulka 10: Změna ceny CAPP od 5. 5. 2014 do 31. 12. 2014 

 5. 5. 2014 31. 12. 2014 Procentuální změna 

CAPPP 63,50 US $ 48,53 US $ -24% 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 20: Vývoj ceny v období od 5. 5. 2014 do 31. 12. 2014 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

4.5.1 Faktory ovlivňující cenu 

Toto období je zajímavé tím, že dochází k pádu cen více komodit. Nejvíce 

diskutovaný byl v mediích pád ceny ropy. Tento pád je úzce spjat také s pádem cen 

zemního plynu, který je přímým konkurentem uhlí v energetickém průmyslu. [22] 

Jak ropa, tak zemní plyn se v tomto období těžili ze zásob, které skýtala 

břidlicová ložiska. Břidlicová ložiska v případě zemního plynu znamenají vlastně 
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přesunu plynu vzhůru. Plyn tedy zůstává zachycen mnohem hlouběji, než jsou 

plynové kapsy, ze kterých se až dosud zemní plyn těžil. Jejich velikost je ale oproti 

tradičním ložiskům mnohonásobně větší. 

Množství těženého zemního plynu z břidlicových ložisek rapidně roste. Tuto 

skutečnost názorně ukazuje graf č. 21. Modrá křivka neboli shale gas wells znamená 
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plyn těžených z břidlicových ložisek, oranžová jsou ostatní způsoby těžby. Hnědá 

křivka zaznamenává těžbu z ropných vrtů, černá znamená těžbu z uhelných vrtů. 

Graf 21: Typy těžby zemního plynu v USA a jejich výtěžnost v miliardách kubických stop za den 

 

Zdroj: [20] 

Je tedy nutno zdůraznit, že pomocí břidlicových ložisek je možno dosáhnout na 

obrovské zásoby ropy a zemního plynu. Těžba obou surovin začíná skokově růst, 

nabídka se zvyšuje, což žene cenu dolů. Toto se týká nejenom ropy a zemního 

plynu, ale také ostatních energetických surovin. Tuto tendenci lze jasně sledovat na 

následujícím grafu č. 22, kde je nejvíc viditelný pokles ceny u ropy. 
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Graf 22: Vývoj cen ropy, zemního plynu a uhlí v období od 5. 5. 2014 do 31. 12. 2014 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Nová technika těžby sice mnohonásobně zvýšila těžbu zemního plynu, ale po 

počátečním boomu narazila na vysoké náklady spojené s jeho těžbou. V mnoha 

případech se totiž těžba ani nevyplatí. Do dnešní doby také není zcela jasné, zda je 

těžba ekologická a nemá neblahé účinky na přírodu či podzemní zdroje vod v okolí.  

Je tedy velkou otázkou, jak se těžba z břidlic bude vyvíjet v budoucnosti. O 

odpověď na tuto otázku se pokusím v další kapitole. 
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4.6 Predikce vývoje ceny uhlí 

Na následujícím obrázku č. 2 jsou uvedeny odhady cen profesionálních 

analytiků na rok 2015 a 1. pololetí 2016. 

 

Obrázek 2: Odhady ceny uhlí v následujících dvou letech  Zdroj: Bloomberg 

Je zde zřetelné, že všichni přední analytici velkých finančních institutů očekávají 

krátkodobý růst ceny v následujících 6 čtvrtletích. Vycházejí zřejmě především 

z toho, že břidlicový boom pomalu upadá a poptávka po energiích stále roste. 

Vycházíme-li z jejich predikcí, měla by cena pomalu růst, pokud však nenastane 

nějaká nepředvídatelná událost. [21] 

4.6.1 Osobní názor na budoucí vývoj ceny uhlí 

Budoucnost uhlí je dle mého názoru zcela v rukou samostatných států či jejich 

uskupení. Současná situace nemá v moderní historii obdoby. Lidstvo stojí na 

křižovatce a musí se rozhodnout, zda bude budoucnost s fosilními palivy, či bez nich. 

První otázkou je, zda je vůbec možno plánovat budoucnost úplně bez fosilních 

paliv. Zde si mnoho odborníků protiřečí. Například Dánsko se do poloviny tohoto 

století chce fosilních paliv zbavit a využívat pouze energie z větru a moře. Tento 

scénář je ale ve světovém měřítku dle mnoha odborníků zcela neuskutečnitelný. 

Navrhují proto jakýsi průnik jednotlivých scénářů, ve kterém se předpokládá, že 
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uhelné elektrárny budou mít v budoucnosti rychlý náběh a budou tak v soustavě 

dobře doplňovat výpadky obnovitelných zdrojů. 

Já osobně se domnívám, že fosilní paliva budou ještě několik desítek let 

nedílnou součástí světové energetiky, budou však na ně kladeny čím dál větší 

požadavky, týkající se ekologie spalování a těžby. Je však otázkou, jak dlouho je 

bude ještě potřeba a zda vůbec v dohledné době můžeme uvažovat o energetice bez 

nich. 

Pokud mám předvídat cenu uhlí do budoucna, měla by se dle mého názoru 

pohybovat stále v rozmezí 40-70 $ za tunu. Pravděpodobnější než pád ceny se jeví 

její nečekaný růst a to především v případě živelných katastrof či problémů 

jednotlivých obnovitelných zdrojů. Danou predikci ale může ovlivnit změna 

energetické politiky a to především velmocemi jako Evropská unie, USA či Čínská 

lidová republika. 
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5 ZÁVĚR 

Cílem mé práce bylo zjistit faktory ovlivňující cenu černého energetického uhlí a 

jejich dopady na vývoj ceny uhlí. Tyto faktory jsem popsal v kapitolách 3 a 4 a také 

jsem ukázal jejich dopad na cenu černého energetického uhlí. 

Ve své práci jsem zkoumal vývoj ceny uhlí od roku 2005 až do roku 2015, tuto 

časovou periodu jsem si rozdělil na kratší období největších pádů a vzestupů ceny 

uhlí. Hledal jsem období pokud možno nepřerušovaného růstu či pádu ceny. U 

každého jednotlivého období jsem se poté pokusil vysvětlit jednotlivé faktory, které 

ovlivňovaly daný růst či pokles ceny. 

Má práce ukázala, že největší krátkodobí hybatelé ceny s černým energetickým 

uhlím jsou růstového charakteru. V mé práci se jedná o období od 8. 1. 2007 do 1. 7. 

2008 (kapitola 4.1) a období od 1. 3. 2009 do 31. 1. 2011 (kapitola 4.3). Cena uhlí 

v období, které popisuji v kapitole 4.1, vzrostla o 268 %, což je největší procentuální 

změna ceny a zároveň největší růst ceny ve všech obdobích zkoumaných v mé 

bakalářské práci. Růst byl zapříčiněn čtyřmi faktory: sněžnou bouří v Číně, 

zemětřesením v Japonsku, růstem poptávky ze strany Asijských zemí a energetickou 

krizí v Jihoafrické republice. Během tohoto období vzrostla cena uhlí z 38,9 US $ na 

143,3 US $ za tunu uhlí. Druhé období mající růstový charakter je popsáno v kapitole 

4.3, během tohoto období cena vzrostla o 117%, což je v mé bakalářské práci druhá 

největší procentuální změna ceny. Tento pohyb byl zapříčiněn dvěma faktory: 

změnou importní politiky uhlí Čínské lidové republiky a záplavami v okolí uhelných 

dolů v Austrálii. Obě zmiňovaná období mají jeden významný společný faktor a tím 

jsou přírodní vlivy. Mohu tedy konstatovat, že právě přírodní vlivy jsou faktorem, který 

ovlivňuje krátkodobý vývoj ceny uhlí. 

Během ostatních období popsaných v mé bakalářské práci naopak cena uhlí 

klesá, jsou to období popsaná v kapitolách 4.2, 4.4 a 4.5. Oproti výše popisovaným 

obdobím růstu, nejsou období poklesu ceny tak procentuálně významná. Jedinou 

větší procentuální změnu popisuji v kapitole 4.2, kdy došlo k poklesu ceny o 69 %, 
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což je také největší pokles ceny zmiňovaný v mé bakalářské práci. Jako faktor, který 

zapříčinil pokles ceny, uvádím v dané kapitole návrat k „férové“ ceně, což zapříčinilo 

hlavně předešlé období vysokého růstu. 

Na závěr své práce jsem se pokusil odhadnout budoucí vývoj ceny černého 

energetického uhlí a to včetně možných dopadů některých faktorů. Ve své predikci 

jsem spíše nakloněn růstu ceny a budoucí cenu odhaduji v rozmezí 40-70 $ za tunu 

uhlí. Jako faktor, který v budoucnu bude hodně ovlivňovat cenu uhlí, uvádím 

energetickou politiku jednotlivých mocností. 
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