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ANOTACE 

Ropa je strategickou surovinou lidstva, má podstatný vliv na světovou 

ekonomiku i politiku. Tato práce popisuje současný stav nabídky a poptávky na 

světovém trhu s ropou. Posuzuje faktory, které nabídku a poptávku na tomto trhu 

formují. Součástí práce je také shrnutí historických událostí, které ropný trh ovlivnily 

a zhodnocení jeho současného stavu se zaměřením na vývoj ceny ropy. Práce s 

využitím dostupných dat nastiňuje možný budoucí vývoj ropného trhu.  

 

 

Ropa, trh, investice, nabídka, poptávka, historie 

 

 

 

 

Oil is a strategic resource for mankind, it has a significant impact on the 

world economy and politics. This dissertation describes the contemporary supply and 

demand situation on the world oil market. It assesses the demand and supply shaping 

factors on this type of market. One part of this dissertation includes the summary of 

historical events which affected the crude oil market and the evaluation of current 

situation focused on the oil price development. Work is indicating the potential crude 

oil development  by using available data. 

 

 

 Oil, market, investment, supply, demand, history 
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1 ÚVOD 

Ropa je klíčovou surovinou současné populace. Je nezbytná v mnoha 

odvětvích lidské činnosti. Našla využití v chemickém i farmaceutickém průmyslu, 

používá se pro výrobu plastů, slouží jako palivo téměř všech dopravních prostředků a 

v některých částech světa se používá i pro výrobu elektřiny. Díky tomu, že je 

spektrum využití ropy takto široké, stala se hybnou silou světové ekonomiky a proto 

je její cena nejsledovanějším ukazatelem na světě. Není proto divu, že ropa, jako 

strategická surovina, stála na pozadí většiny novodobých válečných a politických 

konfliktů.   

Cílem této práce je popsat současný stav nabídky a poptávky na trhu s ropou 

v návaznosti na historická fakta a posoudit faktory, které nabídku a poptávku po ropě 

formují. Dále pak vyhodnotit pravděpodobný vývoj trhu s ropou dle dostupných dat. 

Nejprve je nutné zaměřit se na samotnou surovinu, její fyzikální a chemické 

vlastnosti, které mají podstatný vliv na obchod s ropou samotnou. Kvalita ropy a 

náklady na její těžbu jsou zásadní pro rozhodování investorů. 

Dále budou zhodnoceny vztahy mezi nabídkou a poptávkou na trhu s ropou 

se zaměřením na jednotlivé subjekty stran trhu. Součástí práce bude také 

chronologický přehled historických událostí, které zformovaly ropný trh až do dnešní 

podoby, navazující na současné dění  na trhu se zaměřením na pokles ceny této 

suroviny. Poslední část práce bude věnována prognózám vývoje ropného trhu se 

zaměřením na odhad budoucího objemu produkce ropy, na vývoj její spotřeby 

v dopravě a také v energetice. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA, ZÁKLADNÍ POJMY 

Práce je psána převážně teoreticky, vychází z uvedené literatury a z 

odborných článků na internetu. Pro zpracování aplikační části budou použita data 

dostupná ze stránek BP.com, která budou upravena a použita jako vstup pro 

vytvoření grafů a jejich následné zhodnocení z hlediska budoucího vývoje na trhu s 

ropou. 

2.1 Trh 

Důvodem pro vznik trhu byla dělba práce, která přinesla nutnost směňovat 

statky a služby různých hodnot na jednom místě. Na trhu dochází k tvorbě cen 

nepřímým způsobem. Cena je stanovena již před nabídkou, ale pokud je příliš vysoká, 

kupující není ochoten tuto částku zaplatit. [32] 

Trh je místo kde se střetává nabídka s poptávkou. [31] 

2.2 Peníze 

Jde především o prostředek směny, ale také je používáme jako účetní 

jednotku nebo uchovatel hodnoty. Peníze jsou označovány za největší vynález lidstva, 

ale bez konkrétního objevitele či vynálezce.   

Peníze jsou likvidním statkem a lze je tudíž okamžitě směnit za jiné statky. 

[9] 

2.3 Ropa 

2.3.1 Anorganický vznik 

V 19. století ruský chemik D. I. Mendělejev předpokládal vznik ropy z reakce 

vody ve skupenství přehřáté páry a karbidů těžkých kovů. Na tuto teorii navázal 

astrofyzik T. Gold. Dle jeho rozpracování při vzniku naší planety bylo pod povrchem 

nashromážděno velké množství metanu, který reagoval se složitějšími látkami. 
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Předpoklad byl tedy takový, že ropa je geologický materiál. Tato teorie dnes nemá 

příliš mnoho zastánců. [16] 

2.3.2 Organický vznik 

Dnes již víme, že vznik ropy je dán rozkladem uhynulých rostlin a živočichů. 

K tomuto jevu docházelo v mělkých mořích obsahujících právě zmíněný biologický 

materiál. Hlavním zdrojem vzniku ropy je mořský plankton a jeho složky obsahující 

velké množství zelených rostlin fytoplankton.  

 

 

Obrázek 1: Fytoplankton 

Zdroj: [33] 

Ten se skládá ze zelených řas, rozsivky, obrněnky, kokolitky a obsahuje také 

jiné mořské bičíkovce. Fytoplankton absorbuje pod hladinou moří a oceánů svým 

chlorofylem sluneční záření a následnou fotosyntézou je produkován z vody a oxidu 

uhličitého organické látky sloužící pro jeho růst.  

Vznik organické látky, v tomto případě glukózy, z anorganického CO2 a H2O 

je vyjádřen chemickou rovnicí fotosyntézy: 

6 CO2 + 6 H2O -> C6H12O6 + 6 O2 

 

Vedle fytoplanktonu je důležitou složkou pro vznik také zooplankton, který 

se skládá z korýšů, dírkovců, mřížkovců, drobných mlžů a jiných prvoků.   
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Obrázek 2: Zooplankton 

Zdroj: [33] 

Nezbytnou součástí planktonu jsou heterotrofní bakterie sloužící pro rozklad 

odumřelých částí planktonu. [33] 

2.3.3 Měrné jednotky 

Mezinárodní jednotkou pro měření obsahu ropy je 1 sud nebo barel (z 

anglického barrel). Původní měrná jednotka barelu je pensylvánský dřevěný sud s 

obsahem 42 galonů odpovídající 158,76 litrů. Zkratkou, která se používá v obchodní 

praxi je „bbl“ (blue barrel). Název vznikl podle modré barvy sudu, který opouštěl 

rafinerii již jako zpracovaná ropa. Barvou se odlišoval od nezpracované ropy. Další 

prameny uvádějí, že modrou barvu používala společnost Standard Oil. [1] 

Dnešní produkce čítá miliony a miliardy barelů denně, proto barel, jako 

označení produkce, je již nedostačující a bylo zavedeno vyjadřovat množství ropy v 

závislosti na čase. Zkratky „bd“ a „by“ označují spotřebu denní (barrel/day) a roční 

(barrel/year).  

2.3.4 Hustota 

Vyjádřením hustoty ropy při teplotě 60 °F (15,6 °C) je dána jednotka °API 

(American Petroleum Institute). [28] 
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Tabulka 1: Hustota 

Voda  10 °API  
 

Těžká ropa  do 20 °API  Heavy  

Běžná ropa  25 - 35 °API  Středně těžká - intermediate  

Lehká ropa  více než 35 °API  Light  

Zdroj: [1] 

Větší hodnotu má ropa označovaná jako lehká. Z té lze získat větší množství 

benzinu, než z ropy těžké obsahující více množství asfaltu a dalších uhlovodíků 

blízkých asfaltu. [1] 

2.3.5 Složení ropy 

Hlavním prvkem obsaženým v ropě je uhlík (83 – 87 %) a vodík (10 – 14 %). 

Následuje síra, dusík, kyslík a kovy vanad a nikl. [21] 

2.3.6 Kyselost ropy 

Dle obsahu síry se ropa dělí na sladkou a kyselou, přičemž vysoký obsah síry 

v ropě je nežádoucí a má vliv na cenu i kvalitu ropy. Ropa s menším množstvím než 1 

% hmotnosti je označována za sladkou. Kyselá ropa obsahuje 3 – 4 % síry. Ta je v 

ropě nežádoucí neboť způsobuje korozi a je nutné ji v rafinérii odstranit, což přináší 

dodatečné náklady. 

 

Obrázek 3: Průměrný obsah síry v ropě na světovém trhu včetně prognózy do roku 2020 

Zdroj: [28] 
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2.4 Ropné standardy 

Níže zmíněné parametry a jejich hodnoty slouží k porovnání kvality ropy. 

Vytěžená ropa je následně porovnávána s určitým regionálním standardem 

(benchmark crude oil) a poté dochází ke stanovení její ceny.  

2.4.1 WTI – West Texas Intermediate 

Standard pocházející ze západního Texasu s hodnotou hustoty 38 – 40 °API a 

obsahem síry 0,3 %. 

2.4.2 Brent 

Ropa obchodovaná především v Evropě, původem je Severní moře. Hodnota 

hustoty 37,9 °API. Není tak sladká jako WTI, obsah síry je zde 0,45 %. Stále je 

označovaná za lehkou a sladkou ropu. 

2.4.3 Dubaj 

Pochází z regionu Blízký východ, má hustotu 30,4 °API a obsah síry 2,13 %. Je 

tekutější, těžší a obsahuje více síry.  

Výše zmíněné jsou nejznámější používané standardy. V tabulce 2 uvádím 

některé další ropné standardy, které jsou méně známé. [1] 
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Tabulka 2: Další světové standardy 

Stát Oblast API Síra 

Abu Dhabi Upper Zakum 32.9 1.78 

Angola Kuito 19.0 0.68 

Argentina Medanito 34.9 0.48 

Australia Cossack 47.7 0.05 

Azerbaijan Azeri (BTC) 34.8 0.15 

Canada Cold Lake 21.2 3.70 

Colombia Cano Limon 29.2 0.50 

Egypt Belayim Blend 27.5 2.40 

Iran Doroud 34 2.5 

Iraq Basrah Blend 34.4 2.10 

Kuwait Kuwait 30.5 2.55 

Qatar Al Shaheen 26.51 2.49 

Syria Souedieh 24.1 3.90 

Zdroj: [30] 
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3 NABÍDKA A POPTÁVKA NA SVĚTOVÉM TRHU S ROPOU 

Zákon nabídky a poptávky funguje bez výjimky i na trhu s ropou. Ačkoliv se 

ropě přezdívá „černé zlato“ nebo také „tekuté zlato“, je mezi zlatem a ropou opravdu 

veliký rozdíl a to nejen z hlediska fyzického. Protože výskyt zlata je v přírodě oproti 

ropě vzácnější a jeho využití v celku limitované, je cena zlata, na rozdíl od ceny ropy, 

relativně stálá.  

Je to právě vztah mezi nabídkou a poptávkou na trhu s černým zlatem, který 

je určujícím faktorem pro vývoj ceny této komodity. Formuje ji strana nabídky - 

jestliže jsou omezeny či přerušeny dodávky ropy na trh, ať již z důvodů politických, 

vlivem počasí či kvůli ropným haváriím, ceny ropy zprudka vzrostou. Stejně důležitá 

pro tvorbu ceny je i poptávající strana. Ta je přímo závislá na růstu světové 

ekonomiky a to především oněch ekonomik světa, které spotřebovávají ropu v 

největším měřítku. Těmito ekonomikami jsou myšleny země jako USA, Čína, Japonsko, 

Indie, Brazílie či Rusko. V období, kdy světové ekonomiky  procházejí hospodářskou 

recesí, je utlumena i výše poptávky po ropě a naopak v době, kdy ve světě nastává 

období hospodářského růstu, poptávka po ropě a následně i její cena opět vzrůstají.  

Vztahem mezi nabídkou a poptávkou ropy se detailně zabývá americká IEA 

(International Energy Agency). Ta průběžně a pravidelně publikuje na webových 

stránkách www.iea.org pro veřejnost statisticky zpracované informace z aktuálního 

světového ropného trhu. Pro ty, kteří s ropou obchodují, je velice důležité sledovat na 

stránkách IEA denně nabídku ropy a související čísla. Každý týden se zde můžeme 

dozvědět informace ohledně množství aktuálních zásob ropy a benzínu na území USA 

a měsíčně jsou zde zveřejňována data týkající se nabídky, poptávky a cen na světovém 

ropném trhu. [25] 
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Obrázek 4: Těžba a spotřeba ropy 

Zdroj: [35] 

3.1 Nabídka ropy na světovém trhu 

Ačkoliv nabídka má snahu kopírovat poptávku lidí po ropě, její množství není 

neomezené. Ropa je přírodní surovina, která se časem vyčerpá. Na otázku kdy, však 

nelze přesně odpovědět, neboť množství ropy, které máme v dané době k dispozici, 

není zatím nikdy číslem konečným. Jeho hodnota se neustále mění současně s novými 

geologickými průzkumy a se zaváděním nových technologií ve výzkumu. Nerostné 

bohatství není na Zemi nikdy rozloženo rovnoměrně, ne jinak je tomu s nalezišti ropy. 

Na světě jsou oblasti, které jsou na ložiska ropy bohaté a existuje mnoho zemí, které 

jsou na dovozu ropy závislé. Avšak obecně lze říci, že na severní polokouli se ropy 

vyskytuje více než na té jižní.  

Snahy zintenzivnit těžbu a objevit další naleziště mimo Blízký východ 

vzrostly s nástupem ropné krize v 70. letech, tehdy se poprvé začal projevovat 

nedostatek černého zlata. Od této doby se těžba více soustřeďuje i v oblastech Eurasie 

a Evropy, Severní Ameriky, Afriky, Asie a Střední a Jižní Ameriky. [25] 
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3.1.1 Ropná ložiska 

Ložiska ropy se nacházejí na všech kontinentech, v různých hloubkách i pod 

dnem oceánů, přičemž ta, která jsou uložena blízko pod povrchem, jsou z velké části 

již vytěžena. Nové vrty se realizují v hloubkách 6 – 10 km pod mořem. Například 

společnost Chevron našla v roce 2006 ložisko v Mexickém zálivu 2 km pod hladinou 

moře s celkovou hloubkou přes 8,5 km a o dva roky později byla objevena ropná 

ložiska hluboko pod hladinou moře také u pobřeží Brazílie. 

Malá ložiska čítají miliony tun ropy. Více ropných ložisek, která se nacházejí 

blízko sebe, vytvářejí ropná pole. Například irácké ropné pole je rozloženo do 7 částí a 

každé z nich má zásoby 1 až 3 miliardy tun ropy.  

Metody pro výpočet objemu ropy v ložisku jsou stále nepřesné. Klasickou 

metodou je tzv. Objemová metoda, která  vychází  z údajů získaných zkušebními vrty.  

Objem ropy se počítá z objemu ložiskové horniny smočené ropou dle 

následujícího vzorce. 

 

Objem ropy v ložisku [m3]=
𝑉×𝑝(1−𝑊)

𝑍
 

V je objem ložiskové horniny smočené ropou. 

p je podíl objemu prostupných pórů. 

W je podíl objemu pórů zaplněných vodou. 

Z je factor objemové změny ropy vyjadřující ztráty po cestě z ložiska na povrch 

(odplynění, změna teploty a tlaku), faktor má hodnotu 1,2 až 1,4. 

 

V praxi se používají i jiné metody výpočtu, např. extrapolace křivky výtěžků z 

počáteční fáze těžby nebo aplikováním předchozích zkušeností z ostatních nalezišť. V 

posledním případě se jedná o analogovou metodu.  

Moderní metody používají zpracování dat počítačem ze seismických čidel 

nebo elektromagnetických signálů. Následně se vytvoří 3D model ložiska. 
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V roce 1997 došlo ke sjednocení označování zjištěných zásob. 

 Ověřené zásoby (proved reserves) – označení pro nejméně 90 % 

jistotu, že lze vytěžit ložisko za současných ekonomických, politických 

a technologických podmínek.  

 Neověřené zásoby (unproved reserves) - jde o zásoby ropy, jejichž 

vytěžení je za současného stavu nejisté. Neověřené zásoby dále dělíme 

na: 

o Pravděpodobné zásoby – 50 % pravděpodobnost těžby 

o Možné zásoby – 10 % pravděpodobnost těžby 

V roce 2007 byla tato klasifikace rozšířena o další dvě kategorie: 

 Budoucí možné zdroje (contingent resources) – ložiska u který zatím 

není těžba ekonomicky přijatelná 

 Výhledové zdroje (prospective resources) – ložiska u kterých těžba 

není dostupná současnými technologiemi [26] 

3.1.2 Světové zásoby ropy 

Jak již bylo řečeno, skutečné množství světových zásob ropy není možné 

zjistit přesně. Jisté je však to, že s každým vytěženým barelem celkové množství této 

suroviny neúprosně klesá. V současnosti lze vytěžit od třiceti do šedesáti procent z 

celkového množství ropy, jež se v ložiscích nachází. Proto, pokud budeme do 

budoucna uvažovat možnost technologického pokroku v oblasti těžby, je 

pravděpodobné, že se množství ověřených zásob ropy zvýší.  

Během posledních pěti let došlo k mnoha podstatným objevům ropných 

ložisek. Zlomové bylo navrtání podmořských zásob společností Petrobras blízko 

pobřeží Brazílie, dále pak objevení ložisek v Mexickém zálivu společnostmi Shell a 

Chevron a podobné zásoby se předpokládají i nedaleko afrického pobřeží. V USA se 

začala ropa těžit s pomocí hydraulického štěpení z břidlicových ložisek a v Kanadě se 

těží z ropných písků. 
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Analytik Barclays Michael Cohen zpracoval souhrn zemí s nejbohatšími 

zásobami ropy dle informací dostupných v roce 2015. Je to vůbec poprvé, kdy 

v objemu zásob ropy překonala Venezuela Saudskou Arábii. 

Seznam vypadá následovně:  

1. Venezuela – 48,7 bilionů litrů ( 306,3 miliard barelů) 

2. Saudská Arábie – 43,9 bilionů litrů ( 276 miliard barelů) 

3. Kanada – 28,3 bilionů litrů ( 178 miliard barelů) 

4. Írán – 25,7 bilionů litrů ( 161,6 miliard barelů) 

5. Irák – 23 bilionů litrů ( 144,6 miliard barelů) 

6. Kuvajt - 17 bilionů litrů ( 106,9 miliard barelů) 

7. Spojené arabské emiráty – 16 bilionů litrů ( 100,6 miliard barelů) 

8. Rusko – 13,1 bilionů litrů ( 82,4 miliard barelů) 

9. Libye – 7,9 bilionů litrů ( 49,7 miliard barelů) 

10. Nigérie – 6,1 bilionů litrů ( 38 miliard barelů) 

Zdroj: [27] 

3.2 Investice do těžby ropy 

Pokud se zabýváme nabídkou ropy, je téma investic do její těžby jednou ze 

zásadních otázek. Protože, aby těžařské společnosti byly schopny dodržovat všechny 

požadavky na výrobu a zároveň dodržovaly ekologické normy, je nezbytností 

zastarávající zařízení inovovat. Ačkoliv takové investice znamenají jednorázové 

navýšení nákladů, umožnují realizovat do budoucna větší výstupy, protože navýší 

výrobní kapacitu. V ropném průmyslu je ale nutností počítat s relativně dlouhou 

dobou návratnosti vložených investic. 

Zda jsou těžařské společnosti ochotny investovat, závisí na úrokové míře, ale 

především na ceně, za jakou se ropa na trhu prodává. A vzhledem k tomu, že ceny 

ropy v posledních dvou letech výrazně klesaly a vyhlídky na zlepšení jsou zatím 

nejisté, v současné době se investice producentů omezují, a to dramaticky. Více se o 

vývoji cen ropy v posledních letech rozepisuji v kapitole „Vývoj a současnost na 

světovém trhu s ropou“.[18] 
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3.3 Subjekty nabízející ropu 

3.3.1 OPEC 

Nejdůležitějším současným světovým hráčem na trhu s ropou je mezivládní 

organizace Organization of the Petroleum Exporting Countries, český ekvivalent 

Organizace zemí vyvážejících ropu. Ta vznikla v září 1960 v Bagdádu. Tehdy dohodu o 

vzájemné spolupráci podepsala Venezuela, Irán, Irák, Kuvajt a Saudská Arábie. V 

současnosti má OPEC 13 členů, jimiž jsou Alžírsko, Angola, Ekvádor, Indonésie, Írán, 

Irák, Kuvajt, Libye, Nigerie, Katar, Saudská Arábie, Spojené arabské emiráty a 

Venezuela. 

Důvod založení organizace OPEC bylo získat  lepší pozici při vyjednávání se 

silnějšími producenty ropy, především dokázat konkurovat tehdy nejsilnějšímu 

kartelu „Sedm sester“ . To se zadařilo a od 70. let až doposud kontroluje OPEC většinu 

produkce ropy na světě. Z pozice dominantní subjektu zaujímá tato organizace i 

cenotvornou roli, protože země, které tato organizace spojuje, jsou ovlivněny 

dohodami, které se vztahují na limity těžby ropy. Zásadní vliv na světovou cenu ropy 

má proto snížení či zvýšení těžby členských zemí tohoto kartelu. OPEC má v dnešní 

době vliv asi na 40 % veškeré světové nabídky ropy. Pod její kontrolou je asi tři čtvrtě 

všech světových ropných zásob, což by mělo zajistit této organizaci důležitou roli na 

trhu s ropou i v následujících letech. [11] 

3.3.2 Producenti mimo OPEC 

I přes to, že OPEC má na ropném trhu bezesporu veliký význam, stále více 

než polovina producentů členy OPEC nejsou. Tato skutečnost jim však neubírá na 

důležitosti v rámci ropného trhu. Tím největším non-OPEC producentem jsou USA, 

které se svou těžbou podílí 13% na celkové světové nabídce ropy. Následuje Rusko, 

Čína a Írán. Tyto čtyři země vytváří celkem celou třetinu ropné produkce. Je ale třeba 

rozlišovat mezi produkcí a nabídkou ropy. USA, Čína, Indie nebo například Brazílie 

jsou producenti, kteří, i přes to, že ropu těží, mají současně tak vysokou spotřebu, že 

jim jejich produkce nestačí ani pro vlastní potřebu a proto nejen, že ropu téměř 

nevyvážejí, ale musí ji i poptávat na světových trzích. 
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Například spotřeba ropy Spojených států amerických téměř dvojnásobně 

převyšuje jejich vlastní produkci, ačkoliv zaujímají přední místo světových těžebních 

velmocí. I přesto USA ropu nejen nakupují, ale i vyvážejí. Až do letošního ledna byl 

však export značně omezen. Úplný zákaz ropu vyvážet byl zaveden po 1.ropné krizi, 

postupně vláda povolila vyvážet v daných limitech do Kanady. Od letošního ledna je 

ale zákon o zákazu vyvážet ropu zrušen.  Vývoz USA této suroviny se v prvním 

čtvrtletí zvýšil asi 28 % ve srovnání s loňským rokem. Ačkoliv je celkové množství 

exportu zatím malé, důležité je, že vstup americké ropy na světový trh může 

ovlivňovat cenu této komodity. Převážná část dodávek směřuje do Evropy, především 

do Francie, Německa, Nizozemska, Izraele a dále do Číny nebo Izraele. Současný 

rozvoj exportu by měl zajistit odbyt ropy dobývané z břidlicových ložisek, jejíž objem 

by měl prudce narůstat. Zároveň je pro USA důležitý pro získání většího vlivu na 

světovém trhu s ropou. [14] 

 

 

Graf 1: Produkce ropy Non OPEC 

Zdroj: Vlastní zpracování podle dat dostupných z: [10] 
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Budeme-li se zabývat otázkou poptávky po ropě, zjistíme, že je vázána na její 
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spotřebitelé se zaměří na odpovídající substituty. Naopak zvýšená poptávka vyvolá 

růst ceny ropy, přičemž vliv, který poptávka na cenu má, je opravdu značný. 

Na to, jakým způsobem se vyvíjí poptávka po ropě má vliv více faktorů, 

seznam těch nejpodstatnějších je zde: 

3.4.1 Světová ekonomika 

Jedním z předních faktorů ovlivňujících poptávku ropy je aktuální 

ekonomický vývoj ve světě. Pokud světové ekonomiky rostou, zvyšuje se i poptávka 

po ropě, přičemž největší vliv na ní mají přední ropní importéři. Vždyť první tři z nich 

– USA, Čína a Japonsko, tvoří více než třetinový podíl na celkové světové spotřebě 

ropy. 

3.4.2 Hrubý domácí produkt 

Poptávka po ropě je velice úzce spjata s výší hrubého domácího produktu. 

Země, které mají vyšší výstupy, jsou na spotřebě ropy závislejší. Roste-li produkce, 

obyvatelstvo bohatne, tedy i zvyšuje své nároky, které způsobují nutnost více vyrábět 

a zvyšuje se i spotřeba vstupů, tedy především ropy. Je důležité si uvědomit, že 

vyspělé státy mají kvalitnější infrastrukturu tedy i rozvinutější dopravu, což má opět 

vliv na poptávku po ropě. Dopravní průmysl má totiž na její spotřebě značný podíl. 

3.4.3 Počet obyvatel 

Množství spotřebované ropy souvisí logicky i s tím, kolik má daný stát 

obyvatel, protože s jejich množstvím se úměrně zvyšuje také objem celkové produkce 

potravin, statků denní spotřeby i objem dopravy. 

Největší spotřebitelé 

Mezi největší světové spotřebitele ropy patří USA, Japonsko, Čína, Indie, 

Brazílie, Rusko, Německo nebo Jižní Korea. A přesto, že USA, Čína, Indie i Brazílie ropu 

i ve velkém množství vytěží, není to pro žádnou z těchto zemí dostačující vzhledem 

k vysokému počtu obyvatel a ekonomickému růstu všech jmenovaných států. 

Následující graf 2 názorně ukazuje na vysoké rozdíly v množství vytěžené a 
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spotřebované ropy jednotlivých států. USA, jako největší subjekt na poptávkové 

straně, je nucen dovážet přibližně 7300 barelů ropy denně, Čína asi 6800 barelů 

denně a Indie téměř 3000, aby pokryly své potřeby. Japonsko, ačkoliv jeho spotřeba je 

třetí nejvyšší na světě, nemá žádná vlastní ložiska ropy, proto je odkázáno pouze na 

import této suroviny. [25] 

 

 

Graf 2: Srovnání spotřeby a produkce vybraných států 

Zdroj: Vlastní zpracování podle dat dostupných z: [10] 
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3.5 Mezinárodní obchod s ropou 

 

Obrázek 5: Světový import a export ropy (vyjádřeno v miliónech tun) 

Zdroj: [29] 

Obrázek 5 znázorňuje hlavní trasy, kterými je světový trh s ropou veden, 

odkud se ropa vyváží a do jakých zemí směřuje. Hodnoty na obrázku zveřejnila 

společnost BP a jsou z roku 2014. Je zřejmé, že největším importérem ropy je v 

současnosti USA a Čína. Do USA je ropa dovážena především z Kanady, z oblasti 

Střední Východ, dále z Venezuely a Mexika. Čína zásobuje hlavně oblast Střední 

Východ, dále Rusko, oblast západní Afriky, Indonésie a také Brazílie.  Evropě jako 

celku dodává bezesporu nejvíce ropy Rusko a to téměř polovinu z veškerého 

dovezeného množství, dále pak do Evropy směřuje ropa ze Středního východu a ze 

západní Afriky. Do Japonska, státu, který je na importu ropy zcela závislý, míří tato 

surovina hlavně z Kazachstánu. Indie, kromě vlastních zdrojů, je zásobována také 

ropou ze Středního Východu a Brazílie.  

 



 Veronika Snozová: Světový trh s ropou 

2016    18 

3.6 Doprava ropy 

Mezinárodní doprava ropy je nejčastěji uskutečňována přes moře. K této 

cestě slouží speciálně upravené lodě, které pojmou obrovské množství suroviny. 

Prvním tankerem byla plachetnice Charles, která převezla ropu z USA do Evropy v 

roce 1869. Nejdůležitějším parametrem každého tankeru je, kolik ropy dokáže 

převést. To se vyjadřuje buď jako DWT (dead weight tons), maximální nosnost v 

tunách, nebo BRT (brutto), což je registrovaná tuna s objemem 2,83 m3.  

Čím větší je tanker, tím je jeho provoz ekonomicky výhodnější, nicméně s 

velikostí se zhoršuje i jeho ovladatelnost. Právě proto tankery neparkují v přístavech, 

ale daleko od pobřeží a ropa je přečerpávána do podmořského potrubí. V současné 

době patří k největším tankerům Happy Giant s ponorem 24 m, šířkou 68 m a délkou 

486 m. Pojme 200 000 DWT.  

První ropovod byl postaven v roce 1865 v Pensylvánii a byl dlouhý 9,6 km. 

Ropovody jsou uloženy nad povrchem země a některé se nacházejí i pod mořským 

dnem. V určitých rozestupech jsou umístěny čerpací stanice, které zajišťují 

dostatečný proud a rychlost v rozmezí od 1 do 6 m/s. [14] 

Významné ropovody 

• Aljašský (zátoka Prudhoe – Valdez) 

• Trans Arabian (bahrajn - Středozemní moře) 

• Big Inch (Texas – Pensylvania) 

• Kanadský (Edmonton – Montreal) 

• Družba (Kujbyšev v Rusku – Záluží u Mostu, ČR) 

3.6.1 Doprava ropy v České republice 

Doprava ropy v České republice je řešena pomocí ropovodu, který se skládá 

ze soustavy potrubí. Jde o nejvíce ekologickou variantu přepravy ropy. Délka 

ropovodu vedoucího přes Českou republiku je 357 km a ropa jím proudí rychlostí 1 až 

1,4 m/s.  
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Dalším způsobem, jakým lze ropu přepravovat, je prostřednictvím železnice 

nebo cisteren, což ale zatěžuje jak infrastrukturu, tak životní prostředí. [19] 

 

Obrázek 6: Ropovod v ČR 

Zdroj: [20] 
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4 ROPNÉ BURZY 

Ropná burza je místo, kde se střetává nabídka s poptávkou, stejně jako na 

jakémkoliv jiném trhu. Specifika pro ropnou burzu jsou taková, že se jedná o obchod s 

komoditou. Ta je charakteristická svou homogenitou, neboli stejnorodostí. Jak již bylo 

zmíněno, ropa se liší hustotou i obsahem síry. Nicméně v rámci rozdělení podle 

standardů je homogenní a např. ropa typu Brent bude mít stejné hodnoty hustoty a 

obsahu síry. K ropným burzám je také přidružen obchod s dalšími energetickými 

komoditami jako je zemní plyn. Dvě třetiny světového ropného obchodu jsou tvořeny 

ropou Brent a WTI. 

Pro komoditní trh je charakteristické i to, že lze provést nákup a prodej dříve, 

než je ropa vytěžena nebo zpracována. Tehdy je při nákupu uvedeno datum dodání. 

Způsob uzavření obchodu je označen jako termínovaný kontrakt (z anglického 

futures contract).   

4.1 Deriváty ropy 

Kromě ropy jako komodity, jsou na burze obchodovány i její deriváty. Derivát 

je obecně objekt odvozený od jiného. Velmi známé deriváty ropy jsou lékařská 

vazelína, minerální olej, parafín nebo propylenglykol. [20] 

4.2 Nepřímé investice 

Dalším způsobem jak investovat v ropném businessu je obchodování s 

akciemi ropných společností ať už těžařských nebo rafinérských. Hodnota jejich akcií 

je přímo úměrná hodnotě ropy jimi prodávanou. [21] 
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4.3 Největší ropné burzy 

4.3.1 Chicago Mercantile Exchange (CME) 

Americká burza založená roku 1898 v Chicagu obchodující převážně finanční 

produkty a deriváty komodit. Původně se jednalo o neziskovou organizaci. Po roce 

2000 proběhla její kapitalizace a v roce 2007 byla koupena společností CME Group 

Inc. Dnes se jedná o největší burzu obchodující termínované kontrakty.  

4.3.2 New York Mercantile Exchange (NYMEX) 

Burza sídlící na Manhattanu v New Yorku byla založená roku 1882. Stejně 

jako burza v Chicagu patří do skupiny CME Group Inc. Další pobočky jsou umístěny 

v Bostonu, Washingtonu, Atlantě, San Franciscu, Dubaji, Londýně a Tokiu.  

4.3.3 International Petroleum Exchange (IPE) 

Londýnský burza založená roku 1980 a vévodící evropskému trhu 

s termínovanými kontrakty. Zaměřená na energetické zdroje.  

4.3.4 IntercontinentalExchange (ICE) 

Burza založená až v roce 2000, sídlí v americké Atlantě. Založil ji Jefrey C. 

Sprecher ve spojení s korporacemi Goldman Sachs, Morgan Stenley, BP, Total, Shell, 

Deutsche Bank a Société Générale.  

4.3.5 Íránská ropná burza (IOB) 

Burza na které se obchoduje ropa, zemní plyn a jiné petrochemické produkty 

a jejich deriváty. Poprvé byla otevřena 17. února 2008 a obchoduje se zde ve více 

měnách kromě dolaru. Akceptované jsou především místní riád, potom euro, čínský 

juan, jen a ruský rubl. [2] 
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5 VÝVOJ A SOUČASNOST NA SVĚTOVÉM TRHU S ROPOU 

Již ve Starém zákonu, v části Genesis, je zmínka o ropě a jejím využití ve 

stavebnictví. Ve formě asfaltu byla v této době ropa využívána jako malta, ropa 

spojovala například zdi Babylonské věže.  V období přibližně 200 let př.n.l. se již ropa 

a zemní plyn těžily v Číně, konkrétně v provincii Sečuan, kde zemní plyn sloužil jako 

palivo v kotlích, v nichž se odpařováním vyráběla sůl.  

První zmínky o těžbě ropy v Evropě jsou připisovány do období feudalismu a 

to do oblasti střední Evropy, konkrétně území Karpat, Bavorska a Tyrolska. Z této 

doby ale nepocházejí žádné záznamy o tom, že by již existovaly jakékoliv záměrné 

průzkumy. Proto je skutečný rozvoj těžby ropy a zemního plynu datován až do druhé 

poloviny 19. století. Pro poptávku po ropě se stal klíčovým objev procesu destilace 

ropy a přeměny na petrolej. První petrolejovou lampu vykonstruoval polský lékárník 

Ignacy Lukasiewicz v roce 1853, který se o rok později stal zakladatelem první 

naftové společnosti v Bóbrce u Krosna a první průmyslové rafinerie v Chorzowě. V té 

době byla ropa těžena z vykopaných šachet, které byly hluboké maximálně 100 

metrů, až v 80. letech 19. století  se začaly používat nárazové soupravy.  Počátky těžby 

v Evropě jsou datovány do roku 1853, kdy Rakousko začalo těžit v Haliči a ropa se 

stala rakouským vývozním zbožím, které bylo zapsáno i v tehdejším celním zákoně. 

Od roku 1857 se začalo těžit i v Rumunsku, o dva roky později bylo objeveno ložisko u 

Hannoveru.   

5.1 Americká ropa 

V americké Pensylvánii uskutečnil první úspěšné vrty Edwin Laurentin Drake 

v srpnu roku 1859, kdy na výrazné množství ropy narazil v hloubce 21 metrů. 

Následným využitím čerpadla bylo z tohoto ložiska denně vytěženo okolo 5000 litrů 

ropy. Vzhledem k tomu, že její cena byla v té době 20 dolarů za barel, způsobil objev 

tohoto vrtu počátek ropné horečky v Pensylvánii a ropě se začalo přezdívat „černé 

zlato“. To proto, že na jednom jediném vrtu bylo v té době možno zbohatnout i o 1,5 

milionu dolarů. Stejně tak bylo možno při nevydařené investici možno o spousty 

peněz přijít, protože o rok později, v roce 1860 klesla cena barelu na pouhé dva 
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dolary a později, v období občanské války se barel prodával dokonce jen za 10 centů 

včetně sudu. 

5.2 Standard Oil Company 

Hned v počátcích bylo zřejmé, že ropný průmysl, je třeba vést velice 

energicky, schopnými, silnými osobnostmi, které zajistí celý proces od těžby, po 

zpracování a dopravy ropy. Bylo třeba v nově vzniklém ropném průmyslu vybudovat 

velice silné ropné podniky schopné obstát v konkurenčním prostředí. Jednou z 

osobností, které se v USA v této době neuvěřitelně silnou firmu na ropném trhu 

podařilo vybudovat, byl John Davison Rockefeller. Ten nejprve založil obchod s 

petrolejem do lamp, během války Jihu proti Severu hodně vydělal a později investoval 

do ropné rafinerie, která díky výhodné technologii denně zpracovala 20 tun ropy, což 

v Clevelandu v té dobé nemělo obdoby. Rockefellerův cíl bylo zbavit se konkurence a 

vytvořit na trhu s ropou monopol. K tomu mu cestu usnadnilo období po válce, kdy 

ceny ropy byly na cenovém dnu a rafinerie bankrotovaly. Záměr se zadařil a společně 

s obchodníkem Henry M. Flagerem založil v roce 1870 společnost Standard Oil 

Company and Trust, pod kterou spadalo téměř 90 % amerických rafinerií, zanedlouho 

v podstatě ovládl celý trh ropné dopravy a později se ujal i těžby. Roli monopolu si 

společnost udržela až do doby, než byla ložiska objevena i mimo území Pensylvánie. 

Do té doby se z Rockefellera stal první americký miliardář a dodnes platí za 

nejbohatšího člověka všech dob. Vlastnil majetek v celkové hodnotě 1,4 miliardy 

dolarů, což po přepočtení na dnešní peníze dělá asi 300 miliard USD, v té době tato 

částka představovala 1,5 % HDP celých Spojených států. Ačkoliv společnost Standard 

Oil dokázala snížit cenu ropy o 80 % a navíc výrazně zkvalitnit její těžbu i produkci 

výroby, pro mnohé byla role monopolu a související praktiky neakceptovatelné. V 

souvislostí s tím byly vytvořeny antimonopolní zákony, s jejichž existencí vzniklo v 

roce 1911 rozhodnutí státu Ohio o rozdělení trustu Standard Oil na větší počet 

společností. Většina z nich má do dnešní doby dominující roli jak na americkém, tak 

na celosvětovém trhu. Jsou to například společnosti Exxon Mobil (v Evropě Esso), 

Conoco Philips, Chevron či Amoco.  
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V roce 1901 bylo v Texasu, poblíž města Beaumont, objeveno bohaté ložisko 

ropy, z něhož bylo během prvních několika let vytěženo tři miliony tun ropy, což v té 

době představovalo zatím nevídané množství. Tento objev povzbudil touhy po 

objevení dalších nalezišť, především v Texasu, Louisianě a Oklahomě. Během osmi 

měsíců vzniklo v samotném Texasu více než 500 ropných firem, do roka se jich ale 

udrželo pouhých 30. Důvod byl prostý. V té době stále ještě nabídka silně převyšovala 

poptávku po ropě a její cena opět klesla, tentokrát ale na pouhé dva centy za barel.  

Tento stav ovšem netrval příliš dlouho. Jednak pomohla vzrůstající poptávka po ropě 

na evropském a asijském trhu, ale především objev spalovacího motoru. Ten, ačkoliv 

byl vyvinut již v roce 1876, rozmach automobilového průmyslu je připisován až právě 

do počátku 20. století. Do té doby se ropa využívala hlavně pro svícení petrolejovými 

lampami a k výrobě léčiv. Počátky automobilismu daly ropě zcela jiný, mnohem 

důležitější rozměr, který do dnešní doby nemá v rámci světového hospodářství 

konkurenci. Američan Henry Ford sestrojil osobní automobil, který bylo možné 

pořídit za dostupné ceny. V roce 1912 již vůz „Tin Lizzi“ vlastnilo více než milion lidí a 

o dva roky později přeskočilo množství vyrobeného benzinu objem poptávaného 

petroleje do lamp. Navíc je důležité, že ve stejném období, se kromě aut začal 

formovat i průmysl letecký a taky první dieselové lokomotivy.   

5.3 Kavkazská ropa 

Až do konce 19. století zaujímala v rámci světového obchodu s ropou 

skutečně výsadní místo ropa americká. Ale ložiska poblíž Kaspického moře 

znamenala pro americké ropné obchodníky zásadní zlom, protože místní naleziště 

byla skutečně bohatá. Na poloostrově Apšeron byla ropa využívána k náboženským 

rituálům již v 7. století a ve století 17. byl v Baku vyráběn kerosin, který do 

Petrohradu dovážel i Petr Veliký.  Ale rozvoji naftového průmyslu v té době stály v 

cestě místní válečné poměry. Místní vláda zde povolila soukromé podnikání až v roce 

1873, když evropské trhy začala ovládat americká ropa. Mezi prvními, kdo začal 

kavkazskou ropu dovážet do Evropy, na území Baltu, byli švédští bratři Nobelové. 

Následovali Rotchildové, kteří jí dováželi do italského Terstu, kde vybudovali rozsáhlé 
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rafinerie. Evropa mohla omezit svou závislost na Americe a orientovat se na vytvoření 

svého vlastního ropného průmyslu.  

5.4 Royal Dutch a Shell 

Firma Shell, kterou vlastnili bratři Samuelovi, se původně zabývala pouze 

obchodem a dopravou. Díky napojení na rodinu Rotchildů se této společnosti zadařilo 

v roce 1891 začít s pomocí jedenácti nových tankových lodí výhodně dovážet 

kavkazskou ropu do Japonska, kde do té doby ovládal trh americký gigant Standard 

Oil. Náklady na přepravu ropy z Baku na Dálný východ cestou přes Suezský průplav 

byly v porovnání s náklady na přepravení ropy až z Pensylvánie nesrovnatelně nižší, 

navíc s pomocí tankerů se přeprava stala velice efektivní. Ve stejné době dodávala na 

japonský a čínský trh ropu holandská společnost Royal Dutch, která těžila z nově 

objevených ložisek na Sumatře. Ta, stejně jako firma Shell, hledala způsob, jak porazit 

vliv americké Standard Oil na Dálném východě. Proto obě společnosti uzavřely 

dohodu a vytvořily sdružení s názvem Asiatic Petroleum Company, později, v roce 

1907, vytvořily plnou fúzi nazvanou Shell Royal Dutch, která se po Standard Oil stala 

druhým nejvýznamnějším ropným koncernem na světě.  

Po vzniku dvou velice silných konkurentů na světovém ropném trhu nastalo 

období obchodních bojů na jednotlivých trzích. Po několikaletém soupeření o trh v 

Japonsku a Číně byl v této oblasti Rockefeller poražen a to hlavně z důvodu 

nákladnější přepravy suroviny. V roce 1911 byla mezi Shell a Royal Dutch vytvořena 

dohoda a ropný trh dálného východu připadl koncernu Shell Royal Dutch. Na trhu 

americkém, kam tento koncern začal dovážet levnou asijskou ropu, však konkurenční 

boj probíhal i nadále. 

5.5 British Petrol 

Vznik společnosti British Petrol je spojována se jménem William Knox 

D‘Arcy, muži který původně zbohatl na australském zlatu. Ten se díky známosti 

s panem Caloustem Gulbenkinem, objevitelem irácké ropy, ujal roku 1901 převzetí 

ropné Reuterovy koncese v Íránu. Dostal plnou moc na neomezené zkoumání a těžbu 

v oblasti Persie a posléze být vlastníkem všech objevených surovin. Po sedmi letech 



 Veronika Snozová: Světový trh s ropou 

2016    26 

neúspěchů byl dne 26. května roku 1908 proveden vrt v pohoří Zagros hluboký 350 

metrů a objeveno jedno z největších ložisek světa, tato událost dala vzniknout 

nalezišti „Střední východ“, které bylo zdrojem více než poloviny zásob ropy, které 

byly v té době známy. V dubnu roku 1909 byla založena Anglo-Persian Oil Company, 

která se později přejmenovala na British Petroleum a dnes je známa pod názvem 

British Petrol.  

5.6 Sedm sester 

V roce 1928 byla na zámku Achnaccarry ve Skotsku uzavřena tajná kartelová 

dohoda mezi Exxon, British Petroleum a Shell Royal Dutch, ke kterým se později 

připojily i společnosti Texaco, Mobil a Socal. Dohodou se ropné firmy domluvily na 

vzájemné spolupráci, která měla chránit jejich zisky. Tyto společnosti měly výhradní 

přístup k nově objeveným ložiskům, jejichž byli přímo vlastníci a nebo z nich mohli 

výhradně těžit ropu. Dá se říci, že ropnému trhu začaly vládnout a dokázaly určovat 

světové ceny ropy. Společenství si začalo říkat „Sedm sester“ a dohoda zůstala tajnou 

až do roku 1952.  

Společnosti patřící do kartelu Sedm sester: 

 Exxon (Standard Oil of New Jersey nebo Esso, v současné době ExxonMobil) 

o Exxon byl nejstarší firmou tohoto kartelu a také finančně nejsilnější. 

 Socal (Standard Oil of California nebo Chevron) 

o Firma vznikla po nalezení ropy pod městem Los Angeles, následně byla 

odkoupena Rockefellerem v roce 1895, což mu zajistilo kontrolu nad 

trhem.  

 Mobil  

o Nejmladší z kartelu, přesto si dokázal zajistit rozsáhlé trhy pro svůj 

odbyt. Výše tři zmíněné firmy patřily jakožto hlavnímu akcionáři Johnu 

D. Rockefellerovi.  

 Texaco 

o Společnost nakupovala spindletopskou ropu, postupem času těžila 

z ložiska v Sour Lake. 

 



 Veronika Snozová: Světový trh s ropou 

2016    27 

 Gulf 

o Založení se datuje do roku 1901 po objevení ložiska ve městě 

Spindletop. Smluvní dohoda s Shell přinesla záruku odbytiště na 

světovém trhu.  

 Royal Dutch Shell  

o Vznik této společnosti je dán spojením firem Royal Dutch a Shell v roce 

1906.  

 British Petroleum 

o Založení společnosti předcházel nález ložisek v Persii, poté se firma 

spojila s Burmah Oil Company a společně založili Anglo-Parsian Oil 

Company. [7] 

5.7 1. světová válka 

V období první světové války představovala ropa opravdu strategickou 

surovinu. V době, kdy první světová válka nastala, byly naftou poháněny nejen 

válečné lodě, ale také tanky, letectvo i většina dalších dopravních armádních 

prostředků. Proto bylo pro válčící strany stěžejní zajistit si přístup ke zdrojům ropy. 

Ačkoliv měla Velká Británie kontrakty s ropnými společnostmi v oblasti Abadu, 

ropovody z této oblasti byly tureckými a německými vojsky několikrát blokovány, 

proto byly pro Velkou Británii stěžejní spíše dodávky ropy americké a mexické. Rusko 

a USA zajišťovali ropu na začátku války oběma válčícím stranám, ale když do války 

vstoupili, Rakousko i Německo o dodávku přišli. Tato ztráta byla pro centrální válečné 

země klíčová a zajistila spojencům vítězství. První světová válka také poukázala na 

fakt, že v období krizí se ropou obchoduje ještě výhodněji než v dobách míru.  

Německo, ponaučené z prohry během první světové války, si do roku 1939 

vytvořilo zásoby ropy na jeden rok. Předním dodavatelem suroviny bylo USA, v menší 

míře Rusko. Navíc bylo v Německu v provozu 25 továren pro výrobu syntetického 

benzínu z uhlí. Na počátku druhé světové války se nejvíce ropy těžilo v USA, 

následovalo Rusko, Venezuela, Írán, Rumunsko. Proto po té, co bylo Rumunsko 

obsazeno, měl Hitler za to, že na zásobování tzv. bleskové války získal strategické 

zdroje surovin, ale ty přesto nestačily. Německo se tedy snažilo dohodnout se 
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Stalinem ohledně těžby na Kavkaze, ale ten s návrhy nesouhlasil. To byla 

pravděpodobně i příčina toho, že Německo napadlo Sovětský svaz. Dobře nedopadly 

ani pokusy Hitlera získat ropu obsazením Středního východu. S nedostatkem ropy 

bojovalo v té době i Japonsko, které bylo na dovozu ropy závislé a bylo nuceno 

vyrábět synteticky.  

I během druhé světové války hrála ropa tu nejpodstatnější roli. Ropa 

zajišťovala vítězství. 

5.8 Suezská krize 

Vzhledem k tomu, že v 50. letech 20. století byla většina ropy do Evropy 

dovážena z oblasti Blízkého a Středního východu, byl Suezský průplav pro evropský 

trh klíčovým obchodním místem. A proto, když se tehdejší egyptský prezident 

rozhodl pro znárodnění Společnosti Suezského průplavu, kterou spravovali investoři 

převážně z Velké Británie a Francie, rozhodli představitelé obou států, že se pokusí 

situaci zachránit. Počkali na zahájení vojenských akcí Izraele proti Egyptu a letecky 

zaútočili na letiště v Egyptě a následně obsadili oblast průplavu. V tom je ale 

nepodpořilo ani USA, ani Rusko. Následkem celé nevydařené operace se skokově 

zvýšila cena ropy a také kurz dolaru. Evropa rázem přišla o ropu ze Středního 

východu a musela ji začít nakupovat v USA, které na celé situaci profitovalo a zvýšilo v 

USA cenu ropy až o 20 %. Suezská krize dala vzniknout vykonstruování nových obřích 

tankerů, které by v případě další takové krize, zvládly efektivně dovážet suroviny 

přes moře a oceány. Navíc vedla k uvědomění, že je důležité soustředit se i na ložiska 

ropy, která se nacházejí mimo oblast Středního východu a na vytváření zásob ropy. 

Suezská krize stála i za vznikem Organizace OPEC. 

5.9 První ropný šok 

Na podzim roku 1973 organizace OPEC rozhodla o snížení těžby členských 

zemí. Cílem tohoto kroku bylo mít vliv na světovou cenu ropy, konkrétně zájem 

prodávat ropy méně, ale za vyšší ceny. OPEC současně vyhlásila zákaz vyvážet ropu 

do zemí, které v období Jomkipurské války podporovaly Izrael. Členské země OPEC se 

domnívaly, že zisky z těžby nejsou rozdělovány spravedlivě. Nelíbilo se jim, že státy v 
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nichž se ropa spotřebovává, získávají příliš vysoké částky zdaňováním dovezené 

suroviny a částky, které z těžby získávají přímo země, v nichž se produkce 

soustřeďuje, se jim zdály nedostatečné. Příčinu tohoto problému byla snaha 

tehdejšího amerického prezidenta Richarda Nixona o zmírnění začínající hospodářské 

krize v USA. Podstatou bylo snížit hodnotu amerického dolaru odpoutáním od zlatého 

standardu. Ale cena černého zlata se celosvětově určovala v dolarech, takže 

exportérům náhle začaly klesat příjmy. OPEC začala se snižováním těžby přibližně o 

¼ vzhledem k roku předešlému a cena černého zlata se zvýšila čtyřikrát, dosáhla 

hodnoty 11,6 USD za jeden barel. Tím odstartovalo období po sobě jdoucích 

světových hospodářských recesí, která trvala několik let. Na prvním ropném šoku 

vydělaly země OPEC a Sovětský svaz, jeho následkem vznikla například IEA, která se 

začala zaměřovat na těžbu v do té doby nevyužitých ložiscích ropy. K vytvoření 

rovnováhy na trhu s ropou mělo pomoci i sdružování exportérů a importérů ropy. 

5.10 Druhý ropný šok 

Druhý ropný šok na sebe nenechal dlouho čekat. Tentokrát však nevznikl z 

příčin ekonomických, ale spíše politických. Odehrál se v roce 1979 po revoluci v Íránu 

a následné válce mezi Iránem a Irákem. Ta způsobila v oblasti krátkodobý pokles 

objemu těžby, na který státy organizace OPEC zareagovaly zvýšením produkce. 

Ačkoliv světová produkce ropy tehdy poklesla pouze asi o 4 %, panika na ropných 

burzách způsobila zcela neadekvátní nárůst cen, barel ropy se prodával téměř za 90 

USD, přepočítáno na současné ceny. Snahy o odpoutání světa od závislosti na ropě 

Středního východu ještě zintenzívněly. Oba ropné šoky byly událostmi, které měly 

klíčový vliv nejen na celkový trh s touto komoditou, ale na veškeré světové 

hospodářství. 

5.11 Válka v Perském zálivu  

Na světový ropný trh měla v roce 1990 nesporný vliv i válka mezi Kuvajtem a 

Irákem. Saddám Husajn, hledal způsob, jak vylepšit katastrofický finanční stav země 

po válce s Iránem. Pod záminkou nedodržení kvót nastavených organizací OPEC a s 

tím souvisejících klesajících iráckých příjmů z těžby, Irák obsadil Kuvajt. Hlavním 
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důvodem okupace ale byla snaha získat ropné zdroje Kuvajtu. Tento krok ovšem 

nezískal podporu OSN, která na Irák začala uplatňovat ekonomické sankce, země byla 

omezena obchodním embargem, což mělo za následek opětovným snížením těžby 

ropy, která citelně klesla, denně řádově o statisíce barelů. Události, které se na konci 

tisíciletí v Iráku odehrály způsobily tzv. třetí ropný šok, neboť světové ceny černého 

zlata se jejich následkem opět začaly zvedat, i když už ne v takové míře, barel se 

prodával za cenu mírně překračující 30 USD, opět v přepočtu na současnou hodnotu. 

5.12 90. léta 

V 90. letech nastalo v rámci světového hospodářského dění několik událostí. 

Začátkem 90. let došlo k osamostatnění členských zemí SSSR a tedy, kvůli narušení 

obchodních smluv, na nějakou dobu ustala těžba v nově vzniklých státech. Na 

světovou nabídku ropy to ale nemělo významný vliv, protože situace na Středním 

východě, především v Kuvajtu a Iráku, byla klidnější, což opět znamenalo zvýšení 

exportu suroviny z těchto zemí. Problém ale nastal v Asii, tamní, do té doby rychle 

rostoucí ekonomiky, se dostaly do silné recese a snížily svou poptávku po ropě o 50 

%. Členské země OPEC nestihly včas zareagovat a proto klesly ceny ropy na 70 leté 

minimum, nominální cena byla 12 USD. 

5.13 2000 - 2010 

S nástupem nového tisíciletí se cena ropy držela ve výši okolo 30 USD za 

barel, ale opět začala klesat s teroristickými útoky polovině roku 2001. Obavy z 

dalších útoků měl dočasně vliv na veškeré světové hospodářství, což logicky vedlo ke 

snížené poptávce po ropě. Na nízkou hladinu ceny mělo navíc zvýšení těžební aktivity 

Ruska a Kazachstánu začátkem další dekády díky nově objeveným ložiskům. Nicméně 

k růstu světových cen ropy přesto vlivem rostoucího světového hospodářství došlo, 

svého vrcholu dosáhly v červenci roku 2008, neuvěřitelných 147 USD za barel. V téže 

době, i kvůli takto vysokým cenám na ropných trzích, jež zvyšovaly hladinu cen 

spotřebitelských, udeřila celosvětová hospodářská krize. Způsobila ji ale především 

krize na americkém hypotečním trhu. Cena ropy se začala strmě hroutit, klesla o 

třetinu do září 2008 a do konce tohoto roku se pohybovala okolo 40 USD. 
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5.14 Současné dění na trhu s ropou 

Nízké ceny ropy jsou v posledních měsících mezi energetickými událostmi ve 

světě téma číslo jedna. Globální ekonomika se kvůli nim začíná otřásat. Ceny, za které 

lze v současnosti ropu nakupovat, se vrátily k hodnotám o několik let nazpátek. Ve 

srovnání s kterýmkoliv období v historii je pokles cen ropy opravdu velmi strmý. Ti, 

kteří nakupují ve velkém jako jsou Japonsko či USA, jásají, ale země, pro něž je ropa 

stěžejní vývozní komoditou, jako Rusko, Alžírsko nebo Venezuela, trpí. Co ale tak 

dramatický propad cen ropy způsobilo? 

V letech 2011 až 2014 se barel ropy prodával okolo 100 USD. Cena suroviny 

byla vysoko hlavně díky zvýšené poptávce, především v Číně a její rychle rostoucí 

ekonomice, která je jedním z největších světovým importérů ropy. Značný vliv měly 

také politické konflikty v důležitých ropných oblastech, například v Iráku, který čelil 

hrozbám Islámského státu nebo v Libyi, kde probíhala občanská válka.  

Vysoká cena byla pro povzbuzení velkých investic přímo hnacím motorem a  

byly realizovány i projekty s poměrně vysokými náklady. V USA se díky technologii 

hydraulického štěpení začala vytěžovat břidlicová ložiska a došlo k nevídanému  

nárůstu objemu těžby v Severní Dakotě a Texasu. V Kanadě se k získání ropy z 

ropných písků začalo využívat plynů. To vše mělo za následek skokové navýšení 

nabídky ropy a kapalných paliv, v USA dokonce o 3,9 milionu barelů denně ve 

srovnání s rokem 2010. Produkce ropy v říjnu roku 2013 dosáhla v USA na číslo 7,74 

milionu barelů denně, nejvíce od roku 1989. V první půlce roku 2014 začaly  konflikty 

v Iráku a Libyi ztrácet na intenzitě a jejich export opět narůstal. Ve stejné době 

ekonomiky Asii, Evropy a USA začaly slábnout, což vedlo ke snížení poptávky po ropě 

a to především takových ekonomik jako jsou Německo a Čína. Nabídka ropy znatelně 

převýšila poptávku. V červnu 2014 se barel ropy prodával za rekordních 115 USD, v 

září 2014 začaly její ceny výrazně klesat. a v listopadu téhož roku stál barel jen 80 

USD. To byl ale jen začátek. 

Následovalo očekávání, zda kartel OPEC, jako nejvlivnější ropný subjekt, 

začne se snižováním těžby, což by mohlo opět cenu navýšit. Ale nestalo se tak i přes 



 Veronika Snozová: Světový trh s ropou 

2016    32 

to, že rozpočet mnoha členských zemí kartelu (například Iránu nebo Saudské Arábie), 

je na vysokých cenách ropy závislý.  

Dne 27. listopadu 2014 proběhla na schůzi členů OPEC ve Vídni debata 

ohledně tématu klesajících cen ropy a případného řešení této situace. Některé státy 

kartelu snížení produkce požadovaly, ale Saudská Arábie se snížením produkce ropy 

a tedy omezením svého podílu na trhu nesouhlasila a zřejmě předpokládala, že se 

těžba břidlic v USA kvůli poklesu ceny ropy sníží. Vídeňské jednání tedy pokles 

produkce ropy zemí kartelu OPEC nezajistilo a následkem bylo, že ceny začaly klesat 

ještě níže. Během pár dní se barel prodával za 70 USD a v lednu 2015 to bylo pouhých 

50 USD. 

Od té doby probíhá jakási „cenová válka“ mezi kartelem OPEC a USA. Avšak 

OPEC je oproti USA ve značné výhodě, protože těžba americké břidlicové ropy je 

skutečně nákladná, na rozdíl od dobývání ropy na Arabském poloostrově.  

Technologie hydraulického štěpení je finančně náročná z toho důvodu, že vrty musejí 

být neustále renovovány, protože produkce klesá po prvním roce až o 65 %. Ceny 

ropy mají až do dnešního dne klesající tendenci, přičemž v lednu letošního roku se 

propadly na minimum od května 2003 a to poklesem pod 30 USD za barel. [17] 

Pro to, aby cena za barel ropy opět začala růst, je stěžejní, nalézt shodu zájmů 

členů kartelu OPEC a dohodnout se na zmrazení těžby. To se ale zatím nepodařilo.  

Dne 18. 4. 2016 proběhlo v katarském Dauhá investory a obchodníky netrpělivě 

očekávané jednání představitelů kartelu OPEC a Ruska. Na snížení objemu těžby se 

ale opět nedohodli. Dohodě brání skutečnost, že Saudská Arábie podmínila svůj 

podpis tím, že se snížením těžby bude souhlasit i Írán, a to i přes to, že Saudská Arábie 

má na zamrazení těžby zájem. Ale vzhledem ke snaze Iránu a Íráku získat opět svůj 

podíl na ropném trhu, jejich produkce naopak neustále stoupá. V období od června 

2014 do současnosti vzrostl objem těžby Íránu o 13 %, Irák v témže období vytěžil 

ropy dokonce o 32 % více. Ani jedna z těchto zemí nemá o snižování těžby zájem. [12] 

Je zřejmé, že míra, jakou je kartel OPEC schopen ovlivnit cenu ropy, klesá. 

Neúspěšná jednání mají negativní ekonomický dopad na většinu zemí, které jsou 

producenty ropy. Stav veřejných financí většiny produkujících států, je ve veliké míře 

závislý na zisku z ropy. Strategie, kterou v posledních měsících Saudská Arábie a 
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někteří další členové OPEC rozehráli, má nejsilnější dopad na Venezuelu a Alžírsko. 

Ani jedna z těchto zemí totiž nebyla schopna na snížení ceny ropy dostatečně 

zareagovat a jejich ekonomiky na to doplatily a začínají se otřásat. Bude pro ně zřejmě 

nezbytné uskutečnit finanční opatření jako devalvovat měnu nebo zamrazit ceny, 

v delším časovém horizontu budou obě tyto země nejspíše závislé na mezinárodní 

pomoci.  

Dne 25. 4. 2016 má barel ropy Brent hodnotu 44,62 USD a ropa WTI se 

prodává za 43,22 USD. Od začátku roku 2016 mají cenové křivky Ropy Brent i WTI 

spíše rostoucí průběh, odhadnout ale jejich vývoj v následujících měsících je nelehké. 

Nabídka ropy bude pravděpodobně převyšovat poptávku i nadále, očekává se totiž, že 

Írán bude objem těžby zvyšovat. Vývoj na straně poptávky, která je závislá na světové 

ekonomice, je složitější. Ekonomiky Číny, Japonska a Evropy svůj růst zpomalují, 

naopak dochází k hospodářskému růstu v USA a očekává se, že dolar začne sílit. Právě 

kvůli smíšeným aspektům na poptávkové straně je následující vývoj ceny ropy 

nejistý. [34] 

 

 

Obrázek 7: Cena ropy Brent v letech 2005 až 2016  

Zdroj: [13] 
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Graf na Obrázku 7 poukazuje na prudký pokles ceny ropy Brent v polovině 

roku 2014, přičemž minima dosáhla v lednu 2016. 

 

 

Obrázek 8: Produkce ropy v USA díky břidlicové těžbě 

Zdroj: [19] 

Obrázek 8 je znázorněním toho, o jak veliký nárůst v objemu těžby, se v USA 

zasloužil začátek těžby z břidlic, který byl jedním z příčin prudkého poklesu cen ropy. 
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6 PROGNÓZY BUDOUCÍHO VÝVOJE NA SVĚTOVÉM TRHU S ROPOU  

Na budoucnost světového trhu s ropou má vliv vývoj na straně nabídky ropy 

a samozřejmě i poptávky po ní. Tato kapitola nejprve stručně nastíní, jaké jsou 

předpoklady na straně zásob ropy a také jakým způsobem by se měla vyvíjet světová 

populace a s tím související světová produkce, která je přímo závislá na spotřebě 

energie. Poté, s využitím dat dostupných na BP.com, jejich následnou úpravou a 

vytvořením grafů, bude zhodnocen predikovaný vývoj produkce ropy, dále jejího 

využití v dopravě a pro zpracování energie. 

6.1 Budoucnost nabídky ropy 

Na otázku, jak veliké světové zásoby ropy jsou a kdy bude tato surovina 

vyčerpána, se lidé snaží odpovědět od chvíle, kdy na ropě začali být závislí.  

6.1.1 Peak oil 

Nejznámější teorií, která byla zaměřena na budoucnost těžby ropy a její 

vyčerpání, je teorie Peak oil vytvořená v roce 1956. 

Teorie Peak oil, neboli ropný vrchol pojednává o dosažení maxima v těžbě 

ropy. Poté dojde k jeho snížení. Po dosažení tohoto vrcholu dojde k růstu ceny ropy 

vzhledem k nedostatku suroviny. Podstatou však není to, že by ropa okamžitě došla, 

ale produkce již nebude natolik dostatečná, aby pokryla rostoucí tendenci poptávky.  

Dle amerického petrogeologa Mariona Kinga Hubberta mělo dojít k tomuto vrcholu již 

v letech 1966 – 1972. V 70. letech se mělo za to, že se jeho předpoklad potvrdil, když v 

roce 1971 začal objem vytěžené ropy klesat. Ještě do nedávna byli odborníci toho 

názoru, že z 65 největších světových producentů ropy je již za tímto zlomem již 50 

společností. [6] 

V současnosti je však zřejmé, že teorie Peak Oil naplněna nebude. Technický 

pokrok zajistil, že během posledních 5 let byly objeveny takové zásoby ropy, že by 

měly vystačit ještě pro několik dalších generací, pokud s ní lidé budou hospodařit na 

stejné úrovni, jako doposud nebo ještě efektivněji. [23] 
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Obrázek 9: Teorie Peak Oil 

Zdroj: [22] 

6.1.2 Římský klub 

Římský klub, skupina elity vědců v oboru prognózování, již v roce 1972 

předpovídala, že světové zásoby neobnovitelných zdrojů budou vyčerpány na konci 

20. století a že v této době nastane palivový kolaps zaviněný citelným nedostatkem 

surovin. Předpovídali, že na konci tisíciletí se bude barel ropy prodávat díky její 

vzácnosti za 200 dolarů. Ve studii s názvem „Lidstvo v bodu zvratu“ se objevila věta 

„Země má rakovinu a tou rakovinou je lidstvo“, čímž vědci zdůrazňovali, jak špatně 

lidstvo hospodaří s přírodními zdroji. 

V současnosti spolupracují vědci Římského klubu s EU i OSN. Snaží se o 

změny v přístupu k demokracii, lidské svobodě a také v hospodaření s nerostným 

bohatstvím. [24] 
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6.2 Budoucnost poptávky po ropě 

Světová populace neustále roste, předpokládá se, že v roce 2035 bude na 

Zemi žít 8,8 miliard obyvatel, což oproti současnému stavu znamená nárůst o 1,5 

miliardy lidí. Zároveň, s narůstající populací, se bude zvyšovat i její HDP a to asi 

dvojnásobně oproti současnosti. Jen asi pětina tohoto nárůstů bude způsobena 

zvýšeným počtem obyvatel planety, zbytek HDP se zvýší díky zlepšení produktivity. 

Předpokládá se, že téměř polovina z celkového světového HDP připadne na Čínu a 

Indii, na státy OECD připadne pouhá čtvrtina. Africká populace by měla do roku 2035 

čítat o 20 % více obyvatel než bude mít ve stejné době Čína a dokonce o 30 % více než 

Indie. I přesto nebude HDP Afriky v této době tvořit ani 10 % z celosvětového HDP. 

Růst populace a světového hospodářství bude samozřejmě způsobovat 

zvýšené požadavky lidí na spotřebu energie, která se pravděpodobně zvýší o 34 % do 

roku 2035. Z tohoto množství prakticky všechnu energii spotřebují vznikající rychle 

rostoucí ekonomiky, poptávka zemí OECD po energii neporoste téměř vůbec. Očekává 

se, že Čína bude postupně snižovat objem spotřebované energie, protože dojde 

k vyvážení jejího hospodářství. V současnosti se na růstu celosvětové spotřeby 

energie podílí Čína 60 %, do roku 2035 to má být jen 30 %. Naopak poptávka Indie po 

energii se zvýší, na celosvětovém objemu spotřeby energie se bude podílet celou 

čtvrtinou. 

Fosilní paliva budou i nadále představovat dominantní zdroj energie 

světového hospodářství. Jejich nabídka se globálně navýší o 60 % a budou tvořit 80 % 

veškeré využívané energie na světě.  

6.3 Produkce ropy 

Graf 3 uvádí růstový téměř lineární trend vývoje světové produkce ropy bez 

výrazných skokových změn. V období od roku 1990 do roku 2015 se produkce světa 

zvýšila z 3175 tisíc barelů za den na 4342 tis. bbl/den, což je o 1167 tis. bbl/den více. 

Zvýšení odpovídá nárůstu ve spotřebě o 36,8 %. Odhadovaný vývoj do roku 2035 

předpokládá další nárůst světové produkce ropy a to na dalších 4901 tisíc barelů za 

den. Oproti současnosti je to zvýšení o necelých 559 tisíc barelů za den. Predikované 
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množství produkce představuje 12,9 % hladinu růstu a souhrnná produkce mezi lety 

1990 až 2015 tvoří 22339 tisíc barelů za den. 

Ačkoliv je v současnosti patrný výrazný převis nabídky nad poptávkou po 

ropě, měla by v budoucnu mít poptávka rostoucí tendenci a to díky expandujícím 

ekonomikám Číny a Indie. Na růst poptávky bude reagovat i těžba a křivka objemu 

celkové produkce ropy bude mít vzrůstající charakter. 

Předpokládá se, že majoritní podíl na nabídce ropy budou mít nečlenské 

země organizace OPEC. Objem těžby těchto zemí v roce 2035 předpokládá nárůst 

oproti současnosti 11 milionů barelů denně, zatímco členské země OPEC vytěží za 

stejné období jen o 7 miliónů barelů denně více než nyní. Veškerá ropa, o kterou 

naroste nabídka nečlenských zemí OPEC, bude pocházet z v současnosti nově 

objevených brazilských podmořských ložisek, z amerických břidlic a z kanadských 

ropných písků. 

 

 

Graf 3: Celková produkce ropy 

Zdroj: Vlastní zpracování podle dat dostupných z: [10] 
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6.3.1 Spotřeba ropy v dopravě 

Z grafu 4 je zřejmé, že mezi lety 1990 až 2015 se spotřeba ropy v dopravě 

zvýšila z 1469 na 2304 tisíců barelů za den. Úroveň spotřeby v dopravě se zvedla o 

56,7 %, což odpovídá množství 834 tisíc barelů za den. V predikovaném časovém 

horizontu je odhad zvýšení spotřeby na 2715 tisíc barelů za den, to znamená o 411 

tisíc bbl/den. Zvýšení udává nárůst o 17,8 % ve výhledu do roku 2035. Spotřeba na 

dopravu má rostoucí charakter s předpokládaným ustálením růstu mezi lety 2030 až 

2035. 

Na předpokládaný růst spotřeby ropy v dopravě bude mít vliv rapidní nárůst 

počtu automobilů v rozvíjejících se ekonomikách. Celkový počet automobilů se 

pravděpodobně zvýší do roku 2035 na dvojnásobek, jejich počet bude činit 2,4 

miliardy. Tento růst připadne převážně na rozvíjející se ekonomiky. Množství 

automobilů v nečlenských státech OECD se dokonce ztrojnásobí a pravděpodobně 

dosáhne počtu 1,5 miliardy, přičemž již v roce 2020 bude v těchto zemích větší počet 

automobilů, nežli ve členských zemích OECD, kde bude automobilový trh v té době již 

nasycen. Výsledkem bude, že v roce 2035 se budou vyrábět úspornější automobily, 

průměrná spotřeba osobního automobilu bude v roce 2035 4,7 litrů / 100 km oproti 

průměrným současným 7,84 litrů / 100 km. 

Do roku 2035 bude ropa pravděpodobně převládajícím palivem dopravních 

prostředků a na celkovém objemu veškerých paliv ve spotřebě se bude podílet 88 %. 

Podíl alternativních paliv v dopravě, v nichž dominantní roli bude mít plyn, vzroste 

oproti současnosti o 70 %. 

 



 Veronika Snozová: Světový trh s ropou 

2016    40 

 

Graf 4: Spotřeba ropy v dopravě 

Zdroj: Vlastní zpracování podle dat dostupných z: [10] 
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6.3.2 Spotřeba ropy pro výrobu energie 

Průběh křivky v grafu 5, znázorňujícím spotřebu ropy pro výrobu energie, má 

dlouhodobě klesající charakter. V letech 1990 až 2015 došlo k úspoře o 26,7 % 

objemu ropy, jíž bylo pro výrobu energie použito. Dle dostupných dat bude tento 

trend nadále přetrvávat, jen jeho tempo se bude lehce snižovat a do roku 2035 klesne 

množství ušetřené ropy pro výrobu energie o 22,5 % oproti současnému stavu. 

Důvodem bude nárůst objemu zemního plynu pro výrobu primární energie a také 

růst těžby uhlí v Číně, přičemž v roce 2035 bude uhlí druhou nejčastěji používanou 

surovinou pro výrobu energie. I přes klesající tendence ve spotřebě ropy pro výrobu 

energie, bude ropa stále primární surovinou, ze které se bude energie vyrábět. I přes 

to, že na vzestupu bude taktéž využívání obnovitelných zdrojů, budou v roce 2035 

představovat fosilní paliva 80 % veškeré světové energie. 

 

 

Graf 5: Spotřeba pro výrobu energie 

Zdroj: Vlastní zpracování podle dat dostupných z: [10] 
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7 ZÁVĚR  

Jedním z cílů této práce bylo popsat současný stav nabídky a poptávky na 

trhu s ropou, dále pak posoudit faktory, které nabídku a poptávku v tomto 

specifickém odvětví formují. Trh s ropou je ovlivňován stranou nabídky i poptávky. 

Nabídku ropy ovlivňují především ověřené zásoby této suroviny. Zaměříme-li se na 

dostupná data ohledně těžby, zjistíme, že v roce 2014 se na první místo seznamu zemí 

s nejbohatšími zásobami ropy, dostala Venezuela s ověřenými zásobami čítajícími 

306,3 miliard barelů, čím historicky poprvé překonala Saudskou Arábii. Kromě zásob 

ropy, jsou dalším faktorem, který má vliv na nabídku ropy, investice do těžby, které až 

do roku 2014 rostly. Poté se jejich růst zastavil kvůli klesající ceně této suroviny. 

Na stranu poptávky má vliv celkový hospodářský vývoj ve světě, velikost 

poptávajících států a také jejich HDP. Největším spotřebitelem ropy současnosti jsou 

USA, které jsou zároveň i předním producentem této suroviny. Je pravděpodobné, že 

USA budou mít v letošním roce mírný vliv na cenu ropy, protože tamní vláda zrušila 

omezení na její export.  

V současné době panuje na trhu s ropou značná nerovnováha mezi stranou 

nabídky a poptávky, nabídka poptávku výrazně převyšuje. Situaci způsobila těžba 

ropy z břidlic v USA, a také konec sankcí, které byly uvaleny na Irán a tedy opětovná 

možnost Íránu vyvážet. Cena ropy díky tomu klesla na historická minima, pod 30 USD 

za barel. V současnosti má na straně nabídky ropy strategickou roli organizace OPEC, 

která může svým rozhodnutím snížit těžbu členských zemí, a tím znatelně ovlivnit 

cenu ropy. Na takový krok čeká v posledních měsících většina těžařů, kterým 

nevídaně klesají zisky. Dosud však k dohodě o snížení těžby nedošlo, jejímu podpisu 

brání Saudská Arábie, která požaduje, aby se zamrazením těžby souhlasil i Írán. 

S růstem cen ropy se proto v nejbližších měsících nepočítá. Nízké ceny mají 

v současnosti nejtěžší hospodářský dopad na Alžírsko a Venezuelu, které budou ve 

střednědobém horizontu zřejmě muset učinit finanční opatření. 

Dalším z cílů práce bylo vyhodnotit pravděpodobný vývoj ropného trhu. Pro 

toto vyhodnocení bylo použito dat dostupných na stránkách BP.com, tato data byla 
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upravena a následně použita jako vstup pro vytvoření grafů, které byly následně 

vyhodnoceny. 

 Vytvořením grafu týkajícího se vývoje těžby ropy v následujících letech dle 

dat British Petrol a grafického znázornění bylo zjištěno, že je predikován lineárně 

rostoucí růst světového objemu těžby až do roku 2030, kdy by se produkce měla 

ustálit. Hlavním důvodem tohoto růstu bude jednak zvýšená poptávka po ropě díky 

ekonomikám Číny a Indie a na straně druhé těžba z bohatých ložisek objevených 

v současné době převážně v nečlenských zemích kartelu OPEC. 

Podobný průběh růstu má i další vytvořený graf znázorňující předpokládaný 

růst spotřeby ropy na dopravu. Ta by měla růst o 17,8 % ročně a mezi lety 2030 až 

2035 se ustálit. Tento vývoj koresponduje s vysokým přirozeným přírůstkem v Indii a 

Číně a jejich ekonomickému růstu. Vysoký počet obyvatel těchto zemí bude 

pravděpodobně zvyšovat objem osobní i letecké dopravy a s tím související spotřebu 

ropy. Předpokládá se celosvětové zvýšení počtu automobilů až na dvojnásobek. 

 Grafické zobrazení předpokládaného vývoje spotřeby ropy pro výrobu energie 

má podobu klesající křivky, spotřeba by do roku 2035 měla klesnout ještě o 22,5 % 

oproti současnému stavu. Důvodem bude pravděpodobně zvýšený objem zemního 

plynu, který bude pro výrobu energie využíván a také vzrůstajícím trendem využívat 

v energetice také uhlí, které bude vytěženo v Číně. 
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