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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Vliv geopolit ických faktorů na cenu ropy a ropných produktů 

s možností eliminace volati l i ty cen. 

Diplomová práce v rozsahu 45 stran, vedoucí: Ing. Oldř ich Vlach, Ph.D. 

 

Jak je všeobecně  známo, cenu ropy velmi ovlivňují  obavy z 

geopolit ických rizik a je zřejmé, že tento vývoj př ináší značné riziko do 

podnikání fi rem, které jako vstup využívají ropu č i  z ní vyráběné 

produkty. Diplomová práce je zaměřena na podrobnou analýzu trhu 

s ropou a ropných produktů s akcentem na cenové výkyvy způsobené 

geopolit ickými vl ivy. Analýza hodnotí nejen vybrané faktory, které mají 

dopad na nabídku a poptávku po ropě a na jejich vzájemném působení př i  

tvorbě  ceny, ale také možnosti el iminace volati l i ty cen ropy. 

Klí čová slova: geopolit ické faktory, ropa, ropné produkty, volati l i ta 

 

ANNOTATION OF THESIS 

Geopol it ical factors influence on Crude Oil and Refinery products 

prices and posibil i ty of price volati l i ty eliminination. 

Thesis in range 45 pages, Supervisor: Ing. Oldř ich Vlach, Ph.D. 

 

As it  is generally known, prices of crude oil are highly influenced by 

the worries arising from geopolit ical risks, and it is obvious that this 

development brings great r isk to the business of companies, which use 

crude and crude products as an input. The final thesis focuses on detailed 

analysis of the crude market and crude products, focusing on variations 

in prices caused by geopolit ical influence. The analysis evaluates not 

only selected factors, which have impact on supply and demand for crude 

and their interference whilst price making, but also the possibil i t ies of 

elminating the crude prices volati l i ty.   

Keywords: Crude Oil , Geopolit ical Factors, Oil products, Volati l i ty 
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Seznam použitých zkratek 
 
AUBI - Automobilový benzín 

Barg. - Barges 

Bbl - Barel (7,565 barelů ropy Brent = 1 tuna) 

Bbl/d - Barelů za den 

BFO - Směs severomořských rop – Brent, Forties, Oseberg 
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CFD - Contract for Delivery 
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1 Úvod 

Ke zpracování této práce mne vedla situace na ropném trhu 

v posledních letech, kdy se cena dlouhodobě pohybovala na hodnotách, 

které byly ještě před nedávnem téměř nepředstavitelné. Z historického 

pohledu není značně  volati lní (kolísavý) vývoj cen ropy na světových 

trzích v posledních dvou letech nikterak výjimečný, což potvrzují 

dlouhodobé časové řady cen ropy, ale ne všichni ví, že ceny ropy se 

nechovají stejně jako jakákoliv j iná komodita s cenovými výkyvy jen 

v období nedostatku č i  přebytku.  

 

Vztah mezi nabídkou a poptávkou je samozřejmě jednoznačně  

nejdů ležitě jší, což dokazuje situace od poloviny roku 2008, ale pokud 

dochází k přerušení dodávek ropy na trh díky mimotržním faktorům, 

potom také ceny reagují prudkými pohyby. Toto př ináší významnou 

komplikací př i  predikcích cen ropy a tím pádem omezenou možnost 

obrany před dopadem značné volati l i ty cen ropy do hospodářských 

výsledků f i rem zpracovávajících ropu nebo z ní vyráběné produkty.  

 

Cílem této práce je  podrobně jší analýza trhu s ropou a ropnými 

produkty, a to v letech 2007 – 2008, kdy cenu ropy  na komoditních 

trzích ovlivňovaly především obavy z geopolit ických riz ik. Neméně  

dů ležitým cí lem této práce je načrtnout různé možnosti minimalizace 

dopadů cenové nestabil i ty na hospodaření rafinérie s akcentem na urč i té 

nástroje hedgingu v roce 2007 a jej ich následné vyhodnocení. 

 

 

 

 



Pavel Veselý: Vliv geopolitických faktorů na cenu ropy a ropných produktů s možností 
eliminace volatility cen 

 

2009  

 

2 

2 Obecná charakteristika trhu s ropou a ropnými 

produkty 

2.1 Ropa 

2.1.1 Význam ropy 

Ropa je díky své dosavadní nenahraditelnosti ve světové ekonomice 

bezpochyby nejdů ležitě jší komoditou na světě. Je základní surovinou pro 

výrobu pohonných hmot, plastů a j iných dů ležitých produktů např.  

z oblasti stavebnictví, chemie, zemědě lství, zdravotnictví nebo 

energetiky.  

2.1.2 Ropa a její  druhy 

Ropa je hoř lavá, žlutá až skoro černá kapalina tvořená směsí 

uhlovodíků, která se nachází ve svrchních vrstvách zemské kůry. Ropa 

pravděpodobně vznikla rozkladem zbytků pravěkých rostl in a živoč ichů.  

Naleziště ropy jsou pod nepropustnými vrstvami, př i čemž se mohou 

nacházet i v hloubkách několika kilometrů pod zemským povrchem.  

Ropa př i  těžbě buď  vyvěrá pod tlakem, nebo je čerpána. Ropný trh 

rozdě luje ropu podle původu, podle hustoty (lehká, střední těžká) a často 

i podle druhu (sladká – málosirnatá, kyselá – vysokosirnatá).  

Nejvýznamně jšími a zároveň nejobchodovaně jšími druhy jsou 

americká West Texas Intermediate (WTI) a evropská ropa Brent. Pro 

měření objemu ropy se používá míry 1 barel (bbl). Množství ropy 

v barelu závisí na druhu resp. hustotě  ropy.  

Ropa Brent - 1 tuna = 7,565 barelů  

Ropa WTI - 1 tuna = 7,623 barelů   

Ropa Urals - 1 tuna = 7,310 barelů 

Zdroj: www.reuters.com 
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2.1.3 Ropný trh 

První záznam o ropném vrtu pochází z Č íny z roku 347, kde byla ropa 

využívána k získávání soli  z mořské vody. Zprávy o ropě pozdě j i  

př icházely i ze Středního východu, západní Evropy a nakonec i ze 

Spojených států.  V devatenáctém století  byla ropa využívána především 

pro výrobu petroleje do svíti len a poptávka po komoditě stagnovala. 

Zlomovým okamžikem v histori i  byl vynález spalovacího motoru ve 

druhé polovině  19. století , který odstartoval ropnou mánii . 

 

Se zvyšujícím se počtem aut ve světě rostla úměrně i  poptávka po 

ropě a začala se psát nová éra ve vývoji l idstva. Ropa si získala 

přezdívku „černé zlato“, získávala statut nepostradatelné komodity a 

stala se tak hybnou silou na ekonomickém i polit ickém poli . 

 

Nejvě tším producentem je Saúdská Arábie, pak Rusko a Spojené státy 

americké. Největší zásoby ropy má Saúdská Arábie, dále pak Írán a na 

třetím místě  Irák. Mezi největší spotřebitelé ropy patří Spojené státy 

následované Č ínou.  

Nejvě tším vývozcem ropy na světě  je opět Saúdská Arábie, 

následovaná Ruskem a Norskem. Největším dovozcem na světě jsou 

Spojené státy následované Japonskem a Č ínou.  

Poptávka po ropě se z dlouhodobého hlediska vyvíj í v úzké korelaci k 

hospodářskému růstu. Pokles svě tového hospodářského růstu snižuje 

poptávku po ropě, což můžeme pozorovat v současnosti . Celková svě tová 

poptávka po ropě roste díky ekonomickému růstu v zemích jako Č ína, 

Brazíl ie, Indie a Rusko. V zájmu investorů na trhu s ropou jsou proto 

také údaje o růstu HDP zejména z největších ekonomik světa.  

Obchodníci s ropou sledují také bedlivě denní čísla nabídky ropy, 

která jsou dostupná na stránkách americké agentury EIA (Energy 

Information Administration). Velice sledované je také pravidelné týdenní 

zveřejnění zásob ropy a ropných produktů v USA. Dále je tu IEA 
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(International Energy Agency), která zveřejňuje každý měsíc zprávu o 

trhu s ropou - informace o svě tové nabídce, poptávce, zásobách a cenách.  

Na straně nabídky na trhu hraje významnou roli OPEC, tedy 

Organizace zemí vyvážejících ropu, která ovlivňuje př ibl ižně 40% 

celosvětové nabídky ropy. Dohoda mezi zeměmi dlouhodobě určuje 

závazné kvóty l imitující objem produkce ze strany č lenských zemí. Vliv 

na cenu ropy na trzích může proto mít také jen oznámení o zvýšení č i  

snížení těžby ropy organizací OPEC, což by znamenalo, že cena na trhu 

bude mít klesající, respektive rostoucí tendenci. Je nutné také dodat, že 

OPEC kontroluje asi 75% celosvětových zásob, takže i  do budoucna bude 

nejvýznamně jším hráčem.  

 

2.2 Ropné produkty 

2.2.1 Rafinérské produkty 

Základem zpracování ropy je její frakční desti lace, př i  níž jsou 

oddě leny př i  atmosférickém tlaku jednotl ivé skupiny uhlovodíků podle 

jej ich bodů varu. Ropa se rozdesti luje atmosférickou desti lací na plyny 

(topný plyn, propan a butan), benzín, petrolej, plynový olej a jako 

desti lační zbytek zůstane mazut. 

Získané produkty jsou dále rafinovány, aby se z nich odstranily 

nežádoucí příměsi,  jako např. parafíny. 

Mezi základní rafinérské produkty patří automobilový a letecký  

petrolej,  motorová nafta, topné plyny, oleje, LPG, HCVD a asfalt.   

 

2.2.2 Rafinérské produkty pro petrochemii 

Mezi základní produkty patří etylén, propylen, benzen, toluen, vodík, 

C4 frakce a syntézní plyn. 
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2.2.3 Příklad  využití ropy v ČR 

 
 

Obrázek č.  1 – Příklad využití ropy v ČR. Podklady čerpány 

z výročních zpráv uvedených společností.  

2.3 Ceny ropy a ropných produktů 

Jak jsem již zmíni l v předchozích kapitolách – ropa je vstupní 

surovinou pro výrobu ropných produktů, proto vývoj cen ropných 

produktů je závislý na ceně ropy, což nám potvrzuje i níže uvedený graf. 

K podrobně jším analýzám trhu ropných produktů  se vrátím pozdě j i .   
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Obrázek č . 2 – Dlouhodobý vývoj ceny ropy a vybraných ropných 

produktů (roční průměrné ceny). Zdroj dat: www.iea.org 

 

2.4 Ropné rezervy 

• prokázané rezervy (1985 - 770 mil iard bbl, 1995 - 1027 mil iard 

bbl, 2007 - 1238 mil iard bbl.  Zdroj:  www.bp.com 

• navyšování prokázaných ropných rezerv je způsobeno rozvojem 

technologií a snižováním nákladů př i  objevování nových nalezišť 

• předpokládané rezervy (rezervy s vyšší než 50% pravděpodobností 

vytěžení z technického a ekonomického hlediska, s časem se jejich 

objem zvyšuje) 

• možné rezervy (rezervy s nižší než 50% pravděpodobností vytěžení 

z technického a ekonomického hlediska, v čase se přeměňují na 

předpokládané) 

• neobjevené rezervy (předpokládané rezervy na základě  

geologických, technických a ekonomických prokázaných faktorů) 
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Z hlediska způsobu těžby se rezervy dě l í  na konvenční a nekonvenční. 

K nekonvenčním patří např .bř idl icové oleje, dehtové písky, metan 

v uhelných slojích atp.). Obvykle jsou méně efektivní než konvenční a 

mají i  vyšší vl iv na životní prostředí. Dle posledních zpráv by mě la 

energie z nekonvenčních  rezerv j iž v roce 2025 uspokojovat cca 25% 

globální poptávky. Rychle rostoucí význam těchto zdrojů potvrzuje i  

razantní vstup velkých nadnárodních společností do jejich výzkumu, 

kterému až do nedávné doby dominovaly spíš malé, nezávislé organizace. 

 

 

Obrázek č. 3 – Prokázané rezervy v roce 2007, v mil iardách barelů. 

Zdroj: www.bp.com 

 

Lidstvo zatím nesměřuje k absolutnímu vyčerpání zásob ropy a 

zemního plynu: 

• dle odhadů některých agentur prokázané rezervy stačí na 40 let 

spotřeby u ropy a 65 let u zemního plynu 

• neobjevené rezervy spolu s rezervami nekonvenčními jsou dle 

dnešního poznání nepochybně  vyšší než rezervy prokázané 

• problémem je oddě lení těžebních a spotřebitelských lokali t 
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• koncentrace zdrojů  ropy a plynu do několika oblastí ,  které 

v polovině příští dekády budou zabezpečovat 85% světového 

obchodu (Afrika, Střední východ, Rusko) 

• zvyšující se potřeba investic (dle EIA dnes asi 560 mld.USD, 

z toho 1/3 do ropných polí a s nimi spojené infrastruktury) – 

oproti poslední dekádě 20.století  nárůst o 20% 

• prot ichůdné názory odborné veřejnost i, kromě optimistického 

výhledů i  názory tvrdící, že nezvratné snižování globálních rezerv 

j iž nastalo 

 

 

3 Nejvýznamně jší hráči na trhu s ropou  

3.1 OPEC 

OPEC je nejvýznamně jší hráč na trhu s ropou, s výrazným, ale ne 

klí čovým vlivem na ceny (před vznikem OPEC byl vl iv v rukách USA a 

nadnárodních společností).  

Aktuálně zajišťuje třetinu světových dodávek ropy. V současné době  

OPEC není schopen plně kontrolovat objem těžby. 

OPEC vznikl v roce 1960 na konferenci v Bagdádu. Zakládající 

č lenové byly Írán, Irák, Kuvajt, Saúdská Arábie a Venezuela. Další 

vývoj č lenské základny byl následující:  Katar (1961), Indonésie (1962), 

Libye (1962), Spojené arabské emiráty (1067), Alžírsko (1969), Nigérie 

(1971), Ekvádor (1973-1992), Gabun (1975-1994), Angola (2007). 

Př i jetí Angoly je významné, neboť se jedná o největšího 

subsaharského producenta ropy srovnatelného s Kuvajtem disponujícího 

jedněmi z největších světových ropných rezerv. 

V roce 2008 ukonč i la č lenství Indonésie, která j iž není č istým 

exportérem ropy, ale další země na rozšíření č lenské základny jsou 

Súdán a Ekvádor. 
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Vnit řní č lenění OPECu:  

• Holubice: Státy s vysokými ropnými rezervami, nízkými náklady 

na těžbu, nižší populací/vysokým HDP na obyvatele, vysokým 

růstem HDP i devizovými rezervami - Saúdská Arábie, Kuvajt, 

Irák, Spojené arabské emiráty  

Strategie: vyšší těžba i podíl na trhu, ochota akceptovat i nižší 

ceny 

 

• Jestřábi: Státy s nízkými ropnými rezervami, vysokými náklady 

na těžbu, vysokou populací/nízkým HDP na obyvatele, slabší 

ekonomikou - Írán, Venezuela, Alžírsko, Libye, Indonézie, Nigérie 

Strategie: nízká těžba i podíl na trhu, snaha o dosažení co 

nejvyšších cen 

 

Podklady pro tuto kapitolu čerpány ze webu OPECu – www.opec.com. 

3.2 Rusko 

• nejdů ležitě jší non-OPEC producent 

• ropné rezervy 74,4 mld.bbl 

• silná role státu 

• maximální těžba 1998 – 11,8 mil.bbl/d, minimim 1998 – 6 

mil.bbl/d 

• rekordní těžba ří jen 2006 – 9,62 mil.bbl/d, export 7 mil .bbl/d, 

očekává se nárůst o 2 mil.bbl v roce 2008 

• nutnost odstranění slabých míst (Sibiř-Asie, logistika v Barentsově  

moř i ,  Černé moře-Středomoří s vyhnutím se Bosporu) -  řada 

projektů na nové ropovody 

• pozornost upřená na Č ínu (a Japonsko) 



Pavel Veselý: Vliv geopolitických faktorů na cenu ropy a ropných produktů s možností 
eliminace volatility cen 

 

2009  

 

10 

• bez zvýšení těžby Ruska (a dalších zemí bývalého SSSR, hlavně 

v pol it icky křehké oblasti Kaspického moře) nemůže na globálním 

trhu dojít k dlouhodobému vyrovnání mezi nabídkou a poptávkou 

• problémy s exportem zemního plynu (2006) a ropy (2007) do 

Evropy vyvolaly si lné reakce Evropské unie v energetické unijní 

polit ice 

• dle prognózy EIA z června 2008 země  s vysokým potenciálem, 

která by v roce 2030 mě la těžit více než 13,5 mil.bbl/d 

• zvyšující se nebezpeč í využití  ropy a plynu jako nátlakových 

prostředků 

 

3.3 Jižní Amerika 

• kromě zemí OPEC silná Brazíl ie (3. největší j ihoamerický 

producent) – 1,8 mil .bbl/d, 2. největší rezervy v regionu 

• aktuálně  výrazné levicové tendence (Venezuela, Ekvádor…) se 

silným potenciálem poškodit  globální trh a hlavně t rh v USA 

 

3.4 Mexiko 

• 6. největší svě tový producent 

• 40% domácího zpracování 

• význam hlavně pro trh v USA (více než 50% exportu, zbytek do 

Evropy č i  Japonska) 

• export ve výši cca 1.800 mil.bbl/d 

• třetí nejvyšší rezervy na západní polokoul i 
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4 Ekonomická analýza  

K vypracování ekonomické analýzy trhu ropy a ropných produktů  je 

třeba analyzovat mnoho aspektů, které mohou dění na světových trzích 

ve větší č i  menší míře ovlivnit, ale dle zjištěných informací 

z historického vývoje ropného trhu je vyčerpávající níže uvedené 

rozdě lení, z něhož první tř i  faktory posuzuji jako klíčové. 

4.1 Analýza vlivu geopolitických faktorů na cenu ropy 

4.1.1 Základní faktory 

Mezi nejdů ležitě jší  faktory ovlivňující cenový vývoj na ropných 

trzích je vývoj hospodářství ve světě. Důkazem je současná situace – 

probíhající ekonomická krize.  

Jedním z hlavních ukazatelů je tedy logicky vývoj hrubého domácího 

produktu  a je až na výjimečné zásahy ostatních faktorů prokazatelné, že  

cenový trend je téměř shodný s trendem vývoje HDP.  

 

Vývoj hrubého domácího produktu nám mimo jiné slouží k predikcím  

celkové spotřeby jednotl ivých zemí a tudíž i k analýzám vývoje trhu 

ropy a ropných produktů. 

Nejvě tší měrou se na nárůstu spotřeby ropy v současnosti  podílejí  

následující země: Č ína, Spojené státy, Indie, Brazíl ie a Mexiko. Pozadu 

nezůstává ani někol ik dalších rozvojových asijských států  (Indonésie, 

Pákistán, Irán...). V Evropě a Japonsku spotřeba ropy stagnuje. Klíčovou 

roli pro budoucí vývoj cen ropy budou tedy v nejbližší době  hrát USA, 

Č ína a Indie, které tvoří  okolo dvou třetin celkové spotřeby ropy  

světového trhu. 

Př i  tvorbě  různých analýz vždy na prvním místě f iguruje vývoj čínské 

ekonomiky. A není divu, protože Č ína se do roku 2005 dokázala stát 

jedním z nejvě tších světových vývozců.  V Č íně se v současnosti vyrábí 
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80% světových DVD přehrávačů, 70% hraček, 50% bot, 30% texti lu a 

25% oblečení. 

 

 

Obrázek č.  4 – Porovnání vývoje spotřeby ropy ve světě v mil iónech 

barelů za den. Zdroj dat:  www.bp.com 

 

Nejvě tší asijská země má velké ambice i do budoucna. Dle prohlášení 

čínského ministra průmyslu „chce Č ína v roce 2010 převzít  od Německa 

titul největšího světového exportéra a někdy kolem roku 2030 se hodlá 

stát největší  světovou ekonomikou světa“. 

 

Vliv spotřeby na ceny je jednoduchý v době , kdy se daří uspokojovat 

poptávku po ropě jen s vypě tím všech sil, a př i  každém náznaku 

problémů na straně nabídky ropy tak často dochází k převisu poptávky 

nad nabídkou, a t ím je trh podněcován k akceptování vyšších cen. 

Vysoký nárůst spotřeby ropy je vždy jedním z hlavních důvodů  

zdražování této v současnosti  nejdů ležitě jší komodity.  
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Dalším z dů ležitých faktorů podporujícím vysoké ceny je výše 

skladových zásob ropy v USA a dalších spotřebitelských zemích. Dokud 

se skladové zásoby nestaly problémem, poskytovaly vynikající 

prostředek pro krátkodobé  cenové prognózy. 

 

4.1.2 Svě tové události,  které výrazně ovlivnily ropný trh 

Podklady k této kapitole čerpány z www.wtrg.com. 

 

1. Jomkipurská válka 

V roce 1972 byla cena surové ropy cca $3,00 za barel a do konce roku 

1974 se cena čtyřnásobila na více než  $12. Válka Yom Kippur začala 

útokem Sýrie a Egypta na Izrael 5. 10. 1973. Spojené státy a mnoho zemí 

západního světa daly najevo podporu Izraele. V důsledku toho uvali lo 

několik arabských vývozců ropy embargo na země podporující Izrael.  

Zatímco arabské země snížily výrobu o 5 mil ionů barelů denně (mil.  

bbl/den), zhruba 1 mil. bbl/den  byl  doplněn zvýšenou výrobou v 

ostatních zemích. Č istá ztráta 4 mil. bbl/den se protáhla do března 1974 

a představovala 7% volné světové těžby.   

Od roku 1974 do roku 1978 se světové ceny surové ropy pohybovaly 

mezi $12,21 za barel a $13,55 za barel.  Valorizováno podle inflace, 

světová cena ropy v tomto období mírně  klesala. 
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Světové události vs cena ropy (USD/bbl)
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Obrázek č . 5 – Vliv světových událostí na cenu ropy (průměrné roční 

ceny ropy Brent).  Zdroj dat: www.iea.org. 

 

2. Iránská revoluce, válka v Iránu 

Událost i v Íránu a Iráku vedly v letech 1979 a 1980 k dalšímu kolu 

nárůstu cen surové ropy. Íránská revoluce vyústi la v těžební ztrátu 2-2,5 

mil ionů barelů ropy za den v období mezi l istopadem 1978 a červnem 

1979. V jednu chvíl i  byla výroba téměř  zastavena.  

Zatímco Íránská revoluce byla přímým důvodem nejvyšších cen v 

poválečných dě j inách, její dopad na ceny by byl omezený a mě l  by 

relativně krátkého trvání, kdyby nebylo následujících událostí . Krátce po 

revoluci vystoupala výroba k 4 mil ionům barelů  za den.  

Írán, oslaben revolucí, byl v září 1980 napaden Irákem. Do l istopadu 

č ini la společná těžba obou zemí pouhý mil ión barelů za den a o 6,5 

mil iónů  barelů za den méně než o rok předtím. Následkem tohoto byla 

celosvětová těžba surové ropy o 10% nižší než v roce 1979.  

Kombinace Íránské revoluce a Irácko-íránské války způsobila, že 

ceny surové ropy se více než zdvojnásobily ze $14 v roce 1978 na  $35 

za barel v roce 1981. 
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3. Válka v Perském zálivu 

Cena ropy se vyhroti la v r.  1990 s nižší těžbou a nejistotou spojenou s 

iráckou invazí do Kuvajtu a následnou válkou v Perském zálivu. Svě t a 

obzvláště pak Střední východ pohlížely na Saddama Husseina mnohem 

trpčeji, když napadl arabský Kuvajt,  než když dříve napadl perský Írán.  

Následkem toho, co bylo známo jako Válka v Perském zálivu za 

osvobození Kuvajtu, vstoupi ly ceny ropy do období trvalého pádu až do 

r. 1994, kdy inflace ustáli la ceny na jej ich nejnižší úrovni od r. 1973. 

Cenový cyklus se poté obráti l . Ekonomika USA byla silná a oblast Asie a 

Tichomoří zažívala boom. Od r. 1990 do r. 1997 vzrostla světová 

spotřeba ropy o 6,2 mil barelů na den. Asijská spotřeba byla zodpovědná 

za téměř celý nárůst a tím př ispě la k uzdravení cen, které se protáhlo až 

do r. 1997.   

 

4. Asijská f inanční krize 

Nárůst cen byl s velkou rychlostí ukončen v letech 1997 a 1998, kdy 

dopady ekonomické krize v Asii  byly OPECem buď  ignorovány anebo 

vážně podceněny. V prosinci 1997 zvýšil  OPEC kvóty o 2,5 mil.bbl/den  

(10%) na 27.5 mil .bbl/den s úč inností  od 1.1.1998. Rapidní nárůst 

asijsko-tichomořské spotřeby ropy byl zaražen. V r. 1998 se spotřeba 

ropy v Asi i a Tichomoř í poprvé od r.  1982 snížila. Kombinace nižší  

spotřeby a vyšší výroby zemí OPECu poslala ceny strmě dolů. V reakci 

na toto snížil OPEC v dubnu kvóty o 1,25 mil barelů za den a o dalších 

1,335 mil  v červenci. Ceny padaly dále až do prosince 1998. 

 

5. Invaze do Iráku 

Koncem roku 2002 potíže ve Venezuele vedly ke stávce a způsobily, 

že venezuelská těžba ropy se zastavila. Po stávce už Venezuela nebyla 

nikdy schopná obnovit kapacity na dřívě jší hodnoty a vyrábě la zhruba o 

900 mil. barelů denně méně než byla její maximální kapacita (3,5 mil  

barelů).  
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19. 3. 2003, zrovna když se část venezuelské výroby začala zotavovat, 

byla zahájena vojenská akce v Iráku. Mezitím zůstaly skladové zásoby v 

USA a zemích produkujících ropu nízké a v kombinaci se zlepšující se 

ekonomikou a  rostoucí poptávkou po ropě v USA  a v Asii rostly ceny  

raketovou rychlostí .  

 

6. Celosvě tová f inanční krize 

Hypoteční a finanční krize začala na konci loňského léta právě 

v USA, odkud se doslova přeli la do celého světa. Tyto problémy se 

následně změnily v hospodářskou krizi, která by podle některých 

odborníků mohla být nejhorší v histori i .  

Jen ve Spojených státech loni zbankrotovalo celkem 25 bank, př i čemž 

padlo nebo bylo zestátněno několik finančních institucí, které patř i l y 

mezi největší a nejdů ležitě jší na trhu.  

 

4.1.3 Analýza vlivu OPECu  

Země OPECu nebyly v kontrolování cen velmi úspěšné. I když bývaly 

často nařčeny z kartelové dohody, definici kartelu neodpovídaly. Jedním 

ze základních požadavků je existence mechanismu vynucujícího č lenské 

kvóty. Jediným vynucovacím mechanismem, který kdy v zemích OPECu 

existoval, byla volná kapacita Saúdské Arábie.  

 

Bez včasné volné kapacity zvýšit dostatečně  výrobu za účelem 

vyhnutí se dopadu nízkých cen na vlastní zisky  by si  Saúdská Arábie  

mohla vynucovat disciplínu tím, že by vyhrožovala zvýšením výroby 

natolik, že by se ceny zhrouti ly. Ve skutečnosti ani toto nebyl  

vynucovací mechanismus OPECu, dokud byly jeho cí le  stejné jako cíle 

Saúdské Arábie.  
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V průběhu let 1979-1980 rostly ceny velice rychle, saúdský ministr 

pro ropu Ahmed Yamani varoval ostatní č leny OPECu, že vysoké ceny 

povedou k nižší poptávce. Jeho volání nebylo vyslyšeno.   

Na rostoucí ceny spotřebitelé reagovali úspornými opatřeními 

v oblasti energií, automobilového průmyslu ad. Tyto faktory společně s 

globální recesí způsobily snížení poptávky vedoucí k propadu cen surové 

ropy. Naneštěstí pro OPEC jediné, co bylo dočasné, byla globální recese. 

Nikdo nespěchal se skončením úsporných opatření a většina reakcí na 

nárůst cen ropy na konci dekády byla permanentní a nikdy nezareagovala 

na nižší ceny zvýšenou spotřebou ropy.   

Vyšší ceny mě ly také za následek zvýšené průzkumy a těžbu mimo 

OPEC. Od r. 1980 do r. 1986 se výroby mimo OPEC zvýšila denně o 

10mil barelů za den. OPEC čeli l  nižší poptávce a vyšší nabídce zemí, 

které nebyly č leny organizace.  

Od r. 1982 do r. 1985 se OPEC pokoušel zavést těžební kvóty 

dostatečně nízko, aby stabil izoval ceny. Tyto pokusy opakovaně  

neuspě ly poté, co někteří č lenové OPEC  porušoval i dohodnuté kvóty. Po 

většinu tohoto období se Saúdská Arábie chovala jako klouzavý výrobce 

snižující svou těžební cenu za účelem zastavení volného pádu cen. V 

srpnu 1985 došla Saúdské Arábii trpě l ivost a vstoupi ly na  spotový 

(promptní) trh a na začátku roku 1986 zvýšily výrobu z 2mil .bbl/den na 

5mil.bbl/den. 

V polovině roku 1986 spadly ceny ropy pod $10 za barel. Navzdory 

poklesu cen zůstával saúdský zisk zhruba stejný; větší objemy 

kompenzovaly nižší ceny.  

V prosinci 1986 se země OPECu dohodly  nastavit cenu na $18 za 

barel, ale už v lednu 1987 se tento plán hrouti l  a ceny zůstaly slabé.  

V roce 1990 se cenový cyklus díky rostoucí spotřebě v Asii  a 

Tichomoří a si lné ekonomice  USA obráti l  a až do roku 1997 zůstaly 

ceny stabilní. 
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Vliv OPECu na ceny ropy v minulých letech dokazuje i níže uvedený 

graf, kde jsem se snažil porovnat vývoj cen ropy v souvislosti  

s omezováním výroby OPECu. Pokud by existovaly urč i té pochybnosti  o 

tom, že schopnost ovládat ceny ropy přešla ze Spojených států na země 

OPECu, byly odstraněny během arabského ropného embarga, kdy 

extrémní citl ivost cen na nedostatečné dodávky byla více než patrná, 

když ceny vzrostly během šesti krátkých měsíců  v roce 1974 o 400% 

(viz obrázek č.5, str. 20).   

 

Výroba zemí OPEC vs  cena ropy
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Obrázek č.  6 – Produkce ropy OPECu v porovnáním s vývojem ceny 

ropy. Zdroj dat: www.iea.org 

 

OPEC pokračoval a nadále pokračuje v ovládání cen ropy se 

střídavými úspěchy.  I v  posledním období se OPEC snažil aktivně  

zasahovat do trhu, ale úč innost př i jatých opatření byla z níže uvedených 

příč in l imitovaná. 

• Vnit řní příč iny - špatná discipl ína, nedodržování ujednaných 

l imit ů atp. 
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• Vně jší příč iny - rostoucí význam non-OPEC, nástup 

alternativních paliv, výrazný vliv nestabil i ty č i  zvyšující se 

radikálnosti v některých č lenských zemích ( Irák, Írán, Nigérie, 

Venezuela…). 

OPEC dnes nesplňuje kritéria kartelu, a to z těchto důvodů : 

• nemá monopol na dodávky 

• není schopen diktovat ceny 

• nekontroluje nové dodávky jdoucí na trh 

• nekontroluje celý produkční řetězec 

• není schopen garantovat plnou loajal itu č lenů 

• nereguluje svou produkci 

• uzavírá vnitřní dohody (jediná splněná podmínka) 

 

Strategií OPECu je znovuzískání vl ivu na pohyb cen ropy na 

světovém trhu za pomoci zvýšení těžebních kapacit  o cca kapacitu 2 

středních producentů  (3 mil .bbl/d). Dle prognózy EIA z června 2008 by 

mě l  OPEC v roce 2030 těžit 51,8 mil .bbl/denně . 
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4.2 Analýza vlivu ostatních faktorů na cenu ropy 

4.2.1 Počasí 

Počasí ukázalo svou sílu a moc ovlivnit ropný trh j iž několikrát. 

Hurikány Katrina a Rita (2005) jsou ještě stále živým důkazem tohoto 

tvrzení, kdy se po řádění Katriny cena ropy  rázem vyhoupla nad hranicí 

70-t i dolarů za barel a ceny benzínu ze dne na den vystoupaly výše až o 

50%. Protože evropské rafinérie (díky možnosti vysokých zisků) poslaly 

do USA několik tankerů plných benzínu, čímž prakticky odčerpaly od 

evropských čerpacích stanic obrovská množství, přeneslo se během 

několika dní zdražení benzínu z USA i do ostatních částí naší planety, a 

tedy i do ČR. (Zdroj:  www.euroekonom.cz). 

 Ke zvýšení cen na ropném trhu stačí  i  jen předpověď , že by se 

v Mexickém zál ivu mohl objevit hurikán. Důvodem je to, že  v oblasti  

Mexického zálivu je umístěna velká část těžby ropy USA a Mexika (cca 

10 mil. bbl/den). Na pobřeží Mexického zálivu se zároveň  nachází i  

velké množství ropných rafinérií. Každý silně jší hurikán je tedy schopen 

výrazným způsobem narušit zásobování světového, a především pak 

amerického trhu s ropnými produkty.  

Dalším důvodem ke zvyšování cen může být i  předpověď  dlouhé a 

tuhé zimy, kdy se severní polokoule začne zásobovat topnými oleji pro 

potřeby zimní topné sezóny. 

 

4.2.2 Technické faktory 

K technickým faktorům patří z krátkodobého hlediska těžební č i  

logistické problémy, z hlediska dlouhodobého především výhodnost č i  

nevýhodnost těžby v urč i tých konkrétních podmínkách. Obecně se soudí, 

že vzhledem k investiční náročnosti těžby v místech, kde se kvů l i  

dlouhodobému růstu poptávky bude muset těžit , je udržitelná cena ropy 

nejméně na úrovni cca 70 - 80 USD/bbl. 
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4.2.3 Ostatní 

• Spekulace  

Trh s komoditami, do něhož se trh s ropou řadí, je předmětem 

spekulací řady investorů , invest ičních, penzijních č i  hedgingových 

fondů. Dle mnoha ekonomů jsou právě spekulace jednou z příč in 

dramatického vývoje cen ropy v posledních letech. 

 

• Alternativní zdroje 

Alternativní zdroje energie se ve světě prosazují s čím dál větší si lou.  

Nepředpokládám, že jsou v budoucnu (kromě jádra) schopny plně 

nahradit ropu, ale je ale nutné dodat, že s jej ich masivním využitím lze 

poč ítat, až  se cena ropy dostane nad 150 USD za barel. 

Díky vysokým cenám ropy se budou invest ice do této oblasti stále 

zvyšovat, což dokazuje fakt, že když cena ropy př iblíži la magické 

hranici 100 dolarů za barel, staly se alternativní zdroje energie mnohem 

atraktivně jší a ropné společnosti investovaly do této oblasti nemalé 

finance. Ropný koncern Shel l investuje 400 mil ionů euro do výstavby 

závodu na výrobu bionafty v Německu a další mil iony do výstavby 

největší sluneční elektrárny na světě v Bavorsku, francouzský Total  

zprovozní do roku 2010 u belgického pobřeží park větrných elektráren s 

výkonem 1000 megawattů, americký koncern GE investuje mil iardy 

dolarů  do větrných elektráren umístěných na pobřeží Tichého oceánu atd. 

Alternativní zdroje se tedy ve světě  pomalu probouzejí k životu. Do 

výroby biolihu se investuje v Brazíl i i , Argentině, v Evropské unii i  v 

USA. 30 jaderných elektráren nové generace se chystá vystavět Č ína a 

pozadu nezůstávají  ani investice automobilek do vodíkových a 

hybridních motorů.  Zdroj: www.energyefficiencynews.com 
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• Nedostatek/přebytek jednotl ivých produktů 

Evropa disponuje nevyrovnaným vztahem mezi nabídkou a poptávkou 

u základních rafinérských produktů. Zatímco AUBI je v Evropě přebytek, 

který se obvykle exportuje do USA, západní Afriky č i  Perského zálivu, u 

středních desti látů  je situace opačná, neboť spotřeba roste nejrychleji ze 

všech motorových paliv díky tzv. dieselizaci vozového parku (nutné 

importy pocházejí z USA, Asie, Perského zálivu, Ruska a někdy např.  i  z 

Jižní Ameriky). Zajímavě se vyví jí topný olej, jež plyne do Evropy z 

bývalého SSSR, ale který bývá mohutně exportován do Asie. Přesun 

hmot mezi regiony se odborně nazývá arbitráží a je nedílnou součástí 

trhu s ropnými produkty. 

 

• Nejvě tší hráč i  na trhu 

Chování velkých hráčů  (BP, Eni, ExxonMobil, Shell ,  Total, 

Repsol,. .)  bezesporu ovlivňuje výrazně  ceny ropy a ropných produktů.  

Od omezování č i  rozšiřování těžby až po cílenou optimalizaci využit í 

rafinérských kapacit  č i  přesuny hmot mezi regiony ovlivňují globální 

hráč i  výrazně t ržní podmínky. 

 

4.3 Analýza vlivu geop. fakt. na ceny ropných produktů 

Geopolit ické faktory ovlivňují nejen trh s ropou, ale i t rh s ropnými 

produkty. Geopolit ické faktory vytvářejí  na trhu krátkodobou č i  

dlouhodobou nerovnováhu. Ta se projevuje nejen v silné volati l i tě cen 

samotných, což vytváří  t laky v oblasti cash flow zainteresovaných hráčů,  

ale i v dramatických změnách ekonomiky zpracování.  

Zásadním faktorem na trhu ropných produktů je a bude vysoká 

globální poptávka daná především růstem v Asii (Č ína a Indie). Dalších 

faktorů, které ovl ivňují trh s ropnými produkty, je velmi mnoho, a 

protože toto není podstatou této práce, zmíním jen několik vybraných 

produktů a faktorů . 
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Autobenzíny - zásadní vl iv na evropské trhy si drží USA díky své 

rostoucí závislosti  na importech jak hotového benzínu, tak i  

vysokooktanových blendovacích komponent. Poptávka v západní Evropě  

vl ivem dieselizace mírně stagnuje, takže přebytek hmoty na trhu se bude 

prohlubovat , což př ináší pokles cen u autobenzínů a vyšší ceny 

motorové nafty.  

Specif ickými produkty jsou propan a butan. Tyto produkty vznikají  

jako vedlejší produkt zpracování zemního plynu nebo rafinace ropy, což 

znamená, že jejich výroba není úplně  diktována poptávkou. 

V oblasti asfaltů jsou zásadními faktory  ekonomický růst, který úzce 

koreluje s růstem ve stavebnictví a přepravě, výdaj i  státu na 

infrastrukturu a otázkami životního prostředí.   

 

 

5 Možnosti eliminace či minimalizace dopadů cenové 

volatility 

5.1 Úvod 

Na základě předchozích analýz můžeme konstatovat, že i 

v budoucnosti očekáváme volati lní trh s ropou a ropnými produkty, a to 

s velmi omezenou možností predikce budoucího vývoje cen. Společnosti  

proto logicky hledají  řešení v minimalizaci tržních nejistot.  

5.2 Řízení rizik  

Stále větší množství firem si začíná uvědomovat, že aktivní řízení 

rizik je jedním z předpokladů dlouhodobé úspěšnosti podnikání. 

Podstatnou skupinu z těchto rizik tvoří tzv. rizika trhu. Pod nimi si  

lze představit nejistotu spojenou s budoucím vývoje měnových kurzů,  

úrokových sazeb, ale i právě s cenou ropy nebo ropných produktů,  které 

jsou také obchodovány na světových trzích. Proces ř ízení rizik spočívá v 
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důsledném rozpoznání rizikového faktoru (např . cena ropy Brent),  

vyč íslení dopadu změny do zisku společnosti (např. ztráta př i  růstu ceny 

o 1 USD/barel) a uzavírání zajišťovacích operacích tak, aby byly 

eliminovány nepříznivé vlivy na hospodaření fi rmy. 

Také je třeba si uvědomit, že kotování cen komodit je v cizích 

měnách (nejčastě j i  USD a EUR) proto zde vzniká i  měnové riziko.  

 

5.2.1 Pevné termínované kontrakty 

• Forwardy 

Forwardové kontrakty jsou díky jednoduché konstrukci a snadnému 

uzavírání transakce jedním z nejpoužívaně jším typem instrumentů na 

všech finančních trzích. 

Jedná se o termínový nákup č i  prodej podkladového aktiva za předem 

stanovenou cenu. Výhodou je urč i tá svoboda př i  rokování obou partnerů ,  

kupujícího a prodávajícího, bez dalších zprostředkovatelů. Riziko 

představuje možné neseriózní jednání jednoho z partnerů. Forwardy se 

nejčastě j i  používají  na měnu a na úrokovou míru. 

 

• Futures 

Futures umožňují j ištění proti  kolísání cen komodit.  Na rozdíl od 

forwardových obchodů se futures kontrakty obchodují na organizovaných 

trzích (burzách). Každá burza obchoduje s urč i tými druhy futures za 

přesně stanovených podmínek (expirační den a expirační cena). Po 

uzavření kontraktu je kupující a prodávající povinný v dohodnutém čase 

a za dohodnutou cenu obchod zrealizovat. Prostřednictvím futures lze 

spekulovat jak na vzestup, tak i na pokles.   
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• Swapy 

Nej jednodušší a zároveň nejčastě j i  používaný nástroj. Pomocí swapu 

si může společnost zajistit f ixní cenu příslušné komodity a omezit tak 

závislost na vývoji tržních cen. Vypořádání komoditního swapu probíhá 

většinou jednou měsíčně a porovnává se průměrná měsíční cena se 

zafixovanou úrovní. V př ípadě zajištění proti  růstu ceny dostane 

společnost vyrovnání rozdílu cen, jestl iže je aktuální průměr nad úrovní 

zajištění. Naopak v případě  poklesu společnost rozdíl  uhradí. V současné 

době nabízí většina českých bank zaj ištění pomocí komoditních swapů 

především proti pohybu ceny ropy a ropných derivátů. Kontrakty na 

derivátovém trhu jsou v podstatě dohodami o koupi nebo prodeji rizika 

základního (podkladového) aktiva bez realizace obchodu.  

 

5.2.2 Opční termínované kontrakty 

 

• Opce 

Opce patří k poměrně složitým finančním nástrojům. Vyznačují se 

možností jedné z protistran rozhodnout o uskutečnění obchodu, jedná 

se tedy o podmíněný závazek. Opční kontrakt je dohoda o budoucím 

nákupu č i  prodeji aktiva za předem stanovenou cenu, kdy vlastník 

opce má právo od obchodu odstoupit. Za to zaplatí prodejci opce 

(vypisovatel i) sjednanou cenu (opční prémium). Majitel opce obchod 

uskuteční pouze v případě , že pro ně j  bude výhodný. Naopak, 

prodávající (vypisovatel) opce musí vždy na vyzvání držitele opce 

uskutečnit  příslušný obchod. 

Vzhledem k vysoké míře fluktuace komoditních cen v porovnání s 

měnovými kurzy č i  úrokovými sazbami bývají komoditní opce 

většinou relativně drahé. Opční struktury tak bývají často složené z 

koupených a prodaných opčních kontraktů tak, aby zlevnily č i  

dokonce zcela eliminovaly počáteční náklady zajištění. 
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5.3 Up-stream strategie 

V ětšina významných hráčů se snaží obsáhnout svými aktivi tami celý 

řetězec na sebe navazujících č inností od těžby ropy (upstream) až po její  

zpracování (downstream - /rafinérie, petrochemie). Dostatečné zajištění 

vlastní ropou patř í vůbec k nejdů ležitě jším konkurenčním výhodám a 

odráží se v daleko menší závislosti na výkyvech trhu než je tomu v 

případě odříznutí hráče od zdrojů ropy. Příkladem úspěšné společnosti v 

regionu střední Evropy z tohoto hlediska je např . OMV. 

5.4 Diverzifikace rizik 

Především globální hráč i  (např.Shel l) jsou př ítomni od upstreamu po 

downstream po celém světě a mohou tak lépe eliminovat dopady 

lokálních problémů,  konfl iktů  č i  t ržních výkyvů , a to jak cíleným 

přesouváním zdrojů (dnešní VLCC - very large crude carriers/ obrovské 

tankery - jsou schopny přepravit stat isíc tun nákladu mezi svě tadíly), tak 

i optimal izací využití zpracovatelských kapacit,  např. omezováním 

některých výrob, vstupem na tzv. emerging markets – trhy s rapidním 

růstem (Č ína), č i  cílenou marketingovou polit ikou (strategická 

partnerství, dlouhodobé vztahy, orientace na produkty s vysokou 

př idanou hodnotou na vyspě lých trzích atp. 
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6 Posouzení vlivu geopolitických faktorů v roce 2007 

a 2008 a návrhy jejich možné eliminace 

6.1 Analýza vlivů na ceny ropy v roce 2007 a 2008 

6.1.1 Analýza příč in v letech 2007 - 2008 

Abych mohl prokázat vysokou volati l i tu ceny ropy a jej í důvody, 

analyzoval jsem v této kapitole průměrné měsíční ceny spotového trhu 

ropy Brent a jej ich změnu od ceny v předchozím měsíci.V analýzách 

jsem čerpal z týdenních zpráv z trhu s ropou (Marketwire – Reuters 

3000xtra Terminal) a z týdenních zpráv agentury ICIS a Platt´s. 

 

6.1.2 Výkyvy cen ropy a jejich příč iny v roce 2007 

2007 Cena Změna Změna Příčina
USD/bbl %

Leden 53,7 -7,5 -14,0
Nárůst zásob rafinérských produktů a špatná disciplína dodržování
těžebních kvót členských zemí OPECu

Únor 57,4 3,7 6,5 Nižší těžební kvóty OPEC a nízká těžba non-OPEC 
Březen 62,2 4,7 7,6 Viz předchozí + klesající zásoby v USA

Duben 67,5 5,4 7,9
Geopolitické tenze (Írán, Nigérie), vysokáčínská poptávka, logistické
problémy (např. ropovod mezi Kanadou a USA) 

Květen 67,2 -0,3 -0,4
Růst zásob v USAa poptávka stále snižovaná výrobními problémy
rafinérií

Červen 71,5 4,3 6,0
Geopolitické tenze (napětí mezi Tureckem a Irákem, konflikt v
Palestině, generální stávka v Nigérii) a předpověď silné hurikánové
sezóny.

Červenec 77,0 5,5 7,2
Pokračující geopolitické tenze, nižší nabídka severomořských rop a
naopak vyšší vytížení rafinérských kapacit spolu se spekulativní nákupy

Srpen 70,7 -6,3 -8,9
Vysoká nabídka, očekávaná silná zářijová těžba, poptávka limitovaná
plánovanými odstávkami

Září 76,9 6,1 8,0
Vývoj zásob v USA, slabé navýšení těžby OPEC a tropické bouře
v blízkosti Mexického zálivu 

Říjen 82,5 5,6 6,8
Geopolitické tenze (Turecko/Irák, Nigérie, Súdán, Írán), obavy
z nedostatečné nabídky v zimě a přerušení těžby v Mexiku kvůli
nepříznivému počasí 

Listopad 92,6 10,1 10,9 Viz předchozí  
Prosinec 91,0 -1,6 -1,8 Převis nabídky nad poptávkou a pasivita typická pro konec roku

 

 

Tabulka č.  1 – Analýza cen ropy v roce 2007 a př íč iny volati l i ty. 

Zdroj: ICIS, Reuters, Bloomberg, Platt´s. 
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6.1.3 Výkyvy cen ropy a jejich příč iny v roce 2008 

   

2008 Cena Změna Změna Příčina
USD/bbl %

Leden 92,0 1,0 1,1 Nevyslyšení výzev k navýšení těžby ze strany OPEC a slabý USD 

Únor 95,0 3,0 3,2
Obavy z postupu OPECu, těžební problémy, požár v terminálu zemního
plynu ve Velké Británii

Březen 103,9 8,8 8,5
Geopolitické tenze (Venezuela-Kolumbie, Nigérie, Střední východ),
slabý USD, neochota OPEC zvýšit těžební kvóty a většinou klesající
zásoby v USA 

Duben 109,0 5,1 4,7
Těžební problémy, volatilní zásoby v USA, silnáčínská poptávka,
stávky ve Francii a Velké Británii

Květen 123,0 14,1 11,4
Geopolitické tenze (Nigérie, Turecko/Irák, USA/Írán, Libanon), řada
stávek v evropských zemích, napjatá globální nabídka destilátů, těžební
problémy 

Červen 132,4 9,4 7,1

Hurikán Arthur, geopolitické tenze (násilí v Nigérii, napětí mezi
Izraelem a Íránem, hrozby Venezuely o zastavení dodávek ropy do
Evropy, prohlášení Libye o zvažování útlumu těžby v reakci na snahy
Kongresu USA podniknout proti OPEC právní kroky

Červenec 133,2 0,8 0,6
Spekulativní poptávky hráčů počítajících s vyhrocením celé situace a
prognózy dlouhodobě napjaté nabídky vydané IEA

Srpen 113,2 -20,0 -17,6
Slabá poptávka, silnější USD, negativní vývoj ekonomiky Eurozóny a
Velké Británie

Září 98,1 -15,1 -15,4
Negativní vývoj globální ekonomiky, odklon investorů od volatilních
komodit, prohlubující se finanční krize v USA a její přelévání na
globální trh spolu s klesající poptávkou 

Říjen 71,9 -26,3 -36,5
Negativní vývoj globální ekonomiky, růst zásob v USA, slabá globální
poptávka a silnější USD 

Listopad 52,5 -19,4 -36,9Viz předchozí
Prosinec 40,4 -12,2 -30,1 Viz předchozí + špatná prognóza na rok 2009

 

Tabulka č.  2 – Analýza cen ropy v roce 2008 a př íč iny volati l i ty. 

Zdroj: ICIS, Reuters, Bloomberg, Platt´s 

Z analýz v letech 2007 i 2008 můžeme pozorovat, že faktorů  

ovlivňujících cenu ropy je celá řada, ale jak už jsem popisoval 

v předchozích kapitolách, mezi nejvýznamně jší faktory patř í počasí, 

jednání OPEC, pohyb zásob v USA a vývoj globální ekonomiky 

(spotřeba). 
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6.2 Zhodnocení vývoje ziskovosti hypotetické rafinérie a 
příč in její volatil ity 

6.2.1 Ziskovost rafinérie 

Pro nezbytné zhodnocení geopolit ických faktorů působících na cenu 

ropy, resp. na hospodaření společností působících v této oblasti (v tomto 

případě rafinérie), je nutné spočítat ziskovost. Běžným nástrojem je NRU 

– Notional Rafinery Upgrade. 

 Pro výpočet jsem použil teoretický model výpočtu ziskovosti 

hypotetické rafinérie umístěné v Rotterdamu a obchodující v evropských 

cenách (FOB Rotterdam). Obdobný model využívá např .  společnost 

Česká rafinérská, a.s., samozřejmě s optimalizací výtěžností produktů  

podle aktuální tržní ceny produktů (autobenzíny – motorist ická (letní) 

sezóna, topné oleje – zimní období, atp.). Pro další analýzy budeme 

uvažovat kapacitu rafinérie 12 mil ionů barelů ročně a 100% výtěžnost.  

 

     NRU = Ptr - (13%Plto +2%Ppro +0,5%Pbut +8%Pjet+37%Paubi +33%Ppo+0,5%Psir ) 

     

  Parita Jednotky    Značka 

Ropa v barelech Brent Dated USD/bbl   Pb 

Doprava 1bbl Sullom Voe - RDAM USD/bbl 0,6 TPb 

LTO 1%S barges FOB RDAM USD/t 13% Plto 

Propan FOB ARA USD/t 2% Ppro 

Butan FOB ARA USD/t 0,50% Pbut 

Let. benzín (JET) barges FOB RDAM USD/t 8% Pjet 

Aut. benzin (AUBI)  barges FOB RDAM USD/t 37% Paubi 

Plynový olej (PO) barges FOB RDAM USD/t 33% Ppo 

Síra   USD/t 0,50% Psir 
      Výpo čet   

Ropa v tunách 1t = 7,565bbl USD/t  X * 7,565 Pt 

Doprava 1t Sullom Voe - RDAM USD/t 0,6 * 7,565 TPt 

Cena ropy vč.dopravy   USD/t Pt* 7,565+TPt Ptr 

Ziskovost   USD/t   NRU 
 

Tabulka č.  3 – Výpočet ziskovosti hypotetické rafinérie v Rotterdamu  
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Produktové portfolio pro výpo čet 
ziskovosti rafinérie (%)

13,0

0,5

8,0

37,0

33,0

0,5

2,0

LTO 1%S PROPAN BUTAN JET AUBI PO SÍRA

 

Obrázek č.  7 – Procentní podíl produktů používaných pro výpočet 

ziskovosti rafinérie  

 

Ziskovost rafinérie závisí na dvou dů ležitých faktorech, a to na 

produkčních nákladech rafinérie a na cenách vstupů a výstupů , což 

dokazuje skladba produktů  pro výpočet ziskovosti.   

 

 

6.2.2 Ziskovost hypotetické rafinérie v letech 2007 – 2008 

Na níže uvedeném grafu je zřejmé, že i přes pominutí produkčních 

nákladů (hypotetická rafinérie) je volat i l i ta ziskovosti ve sledovaném 

období velmi vysoká. Minimální úroveň 4,46 USD/bbl a maximální 

úroveň 12,38 USD/bbl.  
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Volatilita ziskovosti 2007- 2008 (USD/t)
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Obrázek č.  8 – Porovnání vývoje ceny ropy a ziskovosti hypotetické 

rafinérie  

 

6.2.3 Analýza ziskovosti raf inérie a jejich př íč iny v roce 2007 

Pro účely této práce jsem si z důvodů dostupnosti dat pro následující 

výpočty a analýzy vybral pouze období roku 2007. Neméně  dů ležitým 

faktorem byla i větší  volati l i ta ziskovosti  a cen ropy. V tomto období byl  

rozdíl mezi maximální a minimální ziskovostí 7,7USD/bbl! Viz. Níže 

uvedená tabulka č.4. 
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2007 NRU Změna Změna Ropa 
  USD/t USD/t % USD/t 

Leden 5,0 2,3 46,4 53,7 
Únor 5,5 0,6 10,6 57,4 

Březen 7,1 1,5 21,8 62,2 
Duben 9,1 2,0 22,2 67,5 
Květen 12,2 3,0 25,1 67,2 
Červen 8,3 -3,9 -46,4 71,5 
Červenec 4,5 -3,8 -85,9 77,0 

Srpen 7,3 2,8 38,5 70,7 
Září 6,7 -0,5 -7,9 76,9 
Říjen 5,6 -1,2 -21,2 82,5 

Listopad 8,9 3,4 37,7 92,6 
Prosinec 6,5 -2,4 -36,5 91,0 

 

Tabulka č.  4 – Analýza ziskovosti hypotet ické rafinérie v roce 2007   

Z obrázku č .8 i z tabulky č .4 je zřejmé, že ziskovost rafinérie může 

klesat bez ohledu na vývoj ceny ropy!  Proč? Jak už  víme z kapitoly 

6.2.1., ziskovost rafinérií určuje nákupní cena ropy a výsledný prodej  

ropných produktů.  A protože trh rafinérských produktů sleduje trend 

ropy s výkyvy, jež mají své opodstatnění (sezónnost, nevyrovnanost 

nabídky a poptávky, arbitráže), může se stát, že ceny ropy a ceny 

produktů mohou jít  proti sobě. Dalším důvodem může být existence 

delších dodacích lhů t (případ ČR), kdy je cena ropy v den nákupu vyšší 

než cena v den zpracování a prodeje rafinérských produktů, které j iž 

zareagovaly na pokles ceny ropy. Možné příč iny se pokusím analyzovat 

na reálných č íslech z roku 2007. 

  

• Minimální ziskovost: 4,5 USD/t – červenec 2007 

Nejpravděpodobně jšími důvody výrazného poklesu ziskovosti 

rafinérie v červenci 2007 byla dle mých analýz nízká cena autobenzínů  - 

přezásobenost trhu (vysoká výroba v USA a proto slabý export z NWE) a 

nízká cena nafty - přezásobený trh (si lný import z Ruska). Obdobná byla 

i situace na trhu s leteckým petrolejem. 
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• Maximální ziskovost: 12,2 USD/t – kvě ten 2007 

Extrémně  vysoké ceny ropných produktů (dopad hurikánu Ike 

Mexickým zálivem, jeho vliv na výrobu a export), nejnižší zásoby 

ropných produktů v USA od roku 1967, slabý import motorové nafty 

z Ruska a odstávky rafinérií . 

 

6.2.4 Shrnutí 

Produkční náklady jsou pro rafinéri i  předvídatelné (závislé na 

technologi i), ale ceny ropy a produktů jsou nepředvídatelné!  Z kapitoly 

6.2. je více než zřejmé, že pokud rafinérie není schopna řídit  svoji 

závislost na trhu a rafinérská marže není stabil izovaná, může se 

společnost dostat do problémů s cash flow, přeceňováním zásob,… a 

významně tak ovlivnit výši hospodářského výsledku.  

 

Marže rafinérie musí být stabil izovaná v nejvyšší možné míře 

řízením produkčních nákladů  a odpovědným a efektivním řízením 

tržního rizika, z čehož vyplývá nutnost uplatnění hedgingové 

strategie př i  řízení tržních rizik.  

 

6.3 Použití hedgingové strategie k eliminaci volatil ity cen 
ropy v 2007 

 

6.3.1 Úvod 

Z předchozí kapitoly je zřejmé, že snížení volati l i ty ziskovosti je 

nejdů ležitě jším faktorem pro dobré hospodaření rafinérie. V praxi je 

možné (ve spolupráci s bankou) zafixovat si urč i tou hladinu ziskovosti  

rafinérie na urč i té období. V případě pohybu opačným směrem než je 

v zájmu rafinérie, hradí ztrátu banka. Naopak př i  pohybu nad určenou 

hladinu fixace jde rozdíl (zisk) bance. Dá se říci, že se jedná o urč i tý 

druh SWAPu. 
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Vzhledem k tomu, že tato práce je o ropě  a právě cena ropy je 

nejvýznamně jším faktorem určující výši ziskovosti,  budu se 

v následujících analýzách věnovat pouze hedgingovým operacím na cenu 

ropy. 

 

6.3.2 Hedgingová strategie 

Cílem hedgingové strategie je eliminace rizika nežádoucích pohybů 

trhu a následků velké ztráty, v našem případě snížení ziskovosti.  

Dokonalý nástroj na zajištění rizika trhu neexistuje, ale v dnešních 

tržních podmínkách je jeho použití mnohem lepší alternativou než žádné 

zajištění. Jak j iž bylo zmíněno v kapitole 5.2. Ř ízení rizik – v dnešním 

světovém obchodování existuje mnoho zajišťovacích nástrojů  č i  strategií , 

ale pro účely zajištění proti kolísání cen komodit jsou nejvhodně jším 

nástrojem FUTURES (s nimiž lze spekulovat jak na pokles, tak i na 

vzestup) a SWAPy, s jejíchž pomocí si  může společnost zajisti t f ixní 

cenu př íslušné komodity na dohodnuté období. 

 

6.3.3 Eliminace volati l i ty cen  v roce 2007 pomocí nástroje „Futures“  

V této kapitole bych rád zjednodušeně analyzoval konkrétní techniku 

hedgingu, a to s využitím jednoho z možných komoditních derivátů  

„FUTURES 1M“. Kontrakt FUTURES 1M se obchoduje na burze IPE 

(International Petroleum Exchange). Jedná se o směs severomořských rop 

– BFO - Brent, Fort ies, Oseberg) Velikost kontraktu je 1000 bbl. Jedná 

se o kontrakt, který předchází 30-tému dni dodání (1M – 1měsíc). Pro 

zjednodušení analýzy poplatky za obchodování na burze zanedbávám. 

Zdroj dat:  Reuters 3000xtra Terminal 
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Porovnání cen ropy Brent - Dated vs Futures 1M
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Obrázek č.  9 – Spotové ceny ropy (Dated) versus ceny ropy př i  

použití burzovního derivátu Futures 1M  

 

Výše uvedený graf zobrazuje porovnání průměrných cen ropy Brent 

na spotovém trhu a ceny ropy př i  použití hedgingového nástroje 

FUTURES 1M. Plné černé sloupce zobrazují zisk a bí lé sloupce ztrátu 

z realizované hedgingové operace.  

Na první pohled je zřejmé, že pokud bychom v průběhu celého roku 

využívali tento nástroj, byly by naše spekulace ve výsledku ziskové. 

Podrobně jší analýze dopadu na ziskovost a na cash f low rafinérie se 

věnuji v kapitole 6.3.6. 

 

6.3.4 Eliminace volati l i ty cen  v roce 2007 pomocí nástroje „SWAP“  

V této kapitole bych rád zjednodušeně vyhodnoti l fungování jednoho 

z mimoburzovních nástrojů, a to komoditního swapu. Komoditní swap je 

nejčastě j i  používaný nástroj k fixnímu zaj ištění budoucí ceny komodit na 

předem dohodnuté výši. Komoditní swap patř í mezi mimoburzovní 

produkty a je tedy možné parametry obchodu plně př izpůsobit  
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požadavkům klienta. Standardně se zajišťuje období od 1 měsíce do 1 

roku, výjimkou však nejsou ani delší zaj išťovací období.  

Pro naše účely jsem si vybral 4-týdenní swap CFD 4wk, který byl 

k dispozici od agentury Reuters a hodnoty byly porovnatelné s Futures 

1M. Zdroj dat: Reuters 3000xtra Terminal 

Pokládám za dů ležité zmínit, že v rámci komoditního swapu 

nedochází k fyzické dodávce ropy (na rozdíl od burzovního derivátu 

Futures), ale pouze k finančnímu vyrovnání rozdílů  cen mimo 

zafixovanou úroveň.   

 

Porovnání cen ropy Brent - Dated vs Swap 4wk
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Obrázek č.  10 – Spotové ceny ropy (Dated) versus ceny ropy př i  

použití swapu CFD 4wk 

 

Výše uvedený graf zobrazuje porovnání reálných průměrných cen 

ropy na spotovém trhu s cenami ropy př i  použití komoditního swapu CFD 

4wk (CFD – Contract for Delivery – dohoda o dodání). Plné černé 

sloupce zobrazují zisk a bílé sloupce ztrátu z realizovaného kontraktu. 

Naše hypotetická rafinerie dohodla s bankou fixaci ceny ropy na 4 týdny 

a v této dohodě pokračují celé mnou sledované období, tedy celý rok 
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2007. Z grafu je zřejmé, že černých sloupců (zisků pro rafinéri i ) je ve 

sledovaném období více, tudíž už jen z grafické analýzy můžeme 

konstatovat, že tato strategie byla pro rafinéri i  výhodná a pro banku 

ztrátová.  

V grafickém porovnání s derivátem future 1M odhaduji,  že využití  

swapu je výhodně jší ,  ale přesná čísla nám ukáže až vyhodnocení vl ivu na 

ziskovost rafinérie.  

 

6.4 Zhodnocení vlivu na ziskovost a CF rafinérie 

6.4.1 Zhodnocení dopadu na ziskovost 

V této kapitole jsem ceny ropy, zajištěné pomocí hedgingových 

nástrojů,  dosadil do vzorce ziskovosti (viz kap. 6.2.1) a v následujícím 

grafu zobrazil, jaký vliv mají  změny ceny ropy na ziskovost hypotetické 

rafinérie umístěné v Rotterdamu zpracovávající 12 mil iónů barelů ropy 

za rok.  
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Obrázek č.  11 – Vliv ceny ropy zajištěné pomocí hedgingových 

nástrojů na ziskovost hypotetické rafinérie  
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Z grafu je zřejmé, že použití  nástrojů hedgingu by bylo v roce 2007 

pro rafinéri i  výhodně jší  než nakupovat na spotovém trhu (Brent Dated). 

Skutečný dopad na finance rafinérie hodnotím v následujících 

kapitolách. Zde mohu jednoznačně potvrdit, že dle průměrné roční 

ziskovosti vychází nejlépe varianta nákupu ropy pomocí fixace ceny ropy 

CFD 4wk. 

 

Průměrná roční ziskovost uvažovaných variant: 

• Nákup ropy na spotovém trhu = 5,66 USD z 1 barelu ropy 

• Nákup ropy pomocí nástroje Futures 1M = 6,13 USD z 1 barelu 

ropy 

• Nákup ropy pomocí swapu CFD 4wk = 6,58 USD z 1 barelu 

ropy 
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6.4.2 Zhodnocení dopadu do cash f low rafinérie 

Pro zhodnocení finančních dopadů jednotl ivých cen ropy do cash flow 

rafinérie, uvažuji potřebu zajištění 1.000.000 barelů  ropy měsíčně.  
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Obrázek č.  12 – Vliv ceny ropy zajištěné pomocí hedgingových 

nástrojů na cash flow hypotetické rafinérie  

 

Z předchozí kapitoly i z obrázku č . 12 je opě t zřetelná nevýhodnost 

nákupu ropy na spotovém trhu v roce 2007. V grafickém znázornění toto 

není zcela zřejmé, ale např.  v červenci se jedná o rozdíl více než 5 

mil ionů  dolarů , což je i  pro rafinéri i  středních rozměrů  velmi významná 

suma.  

   

6.4.3 Porovnání uvažovaných variant 

Jak významný může být dopad do hospodaření rafinérie př i  absenci 

hedgingové strategie č i  špatně fungujícímu oddě lení nákupu ropy, 

dokresluje níže uvedený obrázek.  
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Porovnání variant a dopad do CF
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Obrázek č.  13 – Porovnání všech uvažovaných variant hedgingu (D – 

Dated, 1M – futures 1M, 4wk – swap CFD 4wk)  

 

Zde jsem porovnal uvažované varianty mezi sebou a vyhodnoti l jej ich 

rozdílný dopad do hospodaření fi rmy. K zajištění co nej lepší názornosti 

jsem rozdíly přepočetl průměrným kurzem z ČNB za rok 2007, a to 

1USD = 17,01 Kč. 

Výsledek je více než překvapující – pokud by rafinérie v roce 2007 

nakupovala ropu pouze dle vývoje spotového trhu, utrati la by za nákup 

ropy 14,8 mil iardy Kč. 

Pomocí fixace ceny na 4 týdny (swap 4wk) by v porovnání s nákupem 

ropy na spotovém trhu ušetř i la téměř  188 mil iónů  K č  za rok! 

Varianta nákupu ropy pomocí nástroje futures 1M by oproti  nákupu na 

spotovém trhu ušetř i la více než 97 mil iónů  K č za rok. 
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7 Závěr 

Prohlubující se problémy na finančních trzích, bankrot investiční 

banky Lehman Brothers v USA a státní zásahy (převzetí 78% pojišťovny 

AIG státem, mnoho mil iard dolarů státu pro finanční sektor) spolu 

s obavami investorů  dramaticky mění globální trh. Nezodpovězenou 

otázkou zůstává délka a hloubka propuklé krize. Jisté je, že v této 

situaci, ale i dle provedených analýz, neočekávám stabi l izaci trhu 

s ropou a s ropnými produkty. Jsem si j istý, že nepredikovatelnost 

budoucího vývoje cen ropy bude i nadále noční můrou všech společností 

s ropou spojených.  

Tyto mé závěry jen potvrzují nutnost přítomnosti hedgingové 

strategie v každé společnosti zpracovávající ropu č i  ropné produkty.  

Z mých hodnocení jako nejlepší hedgingový nástroj v roce 2007 vyšel 

komoditní swap, který by mé hypotetické rafinéri i  v Rotterdamu ušetř i l  

téměř 188 mil iónů korun, což by mohla být suma, která pokryje náklady 

na mzdy zaměstnanců rafinérie za rok.  

Nemalou výhodou tohoto nástroje je i skutečnost, že rafinérie může s 

pevně  stanovenou cenou kalkulovat ve svém finančním, v našem případě  

měsíčním, plánování. Uzavřením komoditního swapu pro nákup ropy 

v jednotl ivých měsících je tak vyloučena jakákoli nejistota plynoucí z 

budoucího vývoje cen ropy, což umožní efektivně jší investiční plánování 

a stabil izaci cash f low. 

Pro někoho může být nevýhodou ztráta možnosti  rafinérie part icipovat 

na eventuálním pozit ivním vývoji budoucích cen ropy. Já, vzhledem 

k současné hospodářské situaci,  ale i k provedeným analýzám a 

vyhodnocením konstatuj i, že aktivně řídit rizika trhu je mnohem 

dů ležitě jší faktor než možnost nej istého zisku a pravděpodobnost velké 

ztráty. 

A čkoliv je mnou analyzovaná rafinérie pouze teoretický model, 

odpovídá svým charakterem mnoha rafinériím. Proto věř ím, že má 
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vyhodnocení mohou být aplikovaná v praxi, a to i když ve výpočtech 

nebyly zahrnuty veškeré možné vedlejší náklady (poplatky za 

obchodování na burze, měnové vlivy apod). 
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Přílohy 

Pří loha č . 1 Ziskovost hypotetické rafinérie př i  použití  hedgingu 
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Pří loha č . 2 Zhodnocení dopadů cenové volati l i ty na ziskovost rafinérie 

 

NRU Dated Futures 1M CFD 4wk
I-07 5,54 -1,18 -0,45
II-07 2,13 2,47 3,35
III-07 2,90 3,33 4,92
IV-07 6,97 6,66 6,06
V-07 13,40 13,27 13,09
VI-07 12,06 15,25 16,25
VII-07 6,15 11,48 11,17
VIII-07 10,04 3,21 4,26
IX-07 3,52 7,95 7,95
X-07 2,14 4,97 4,03
XI-07 -0,80 0,50 1,72
XII-07 3,83 5,69 6,61

průměr 5,66 6,13 6,58  

 

Pří loha č . 3 Porovnání uvažovaných variant a dopad do cash flow 

rafinérie 

 

CF Dated Futures 1M CFD 4wk bbl/m ěsíc D - 4wk
I-07 53 686 818 60 410 000 59 680 000 1 000 000 -5 993 182
II-07 57 435 000 57 100 000 56 220 000 1 000 000 1 215 000
III-07 62 157 273 61 730 000 60 140 000 1 000 000 2 017 273
IV-07 67 511 000 67 830 000 68 430 000 1 000 000 -919 000
V-07 67 237 727 67 370 000 67 550 000 1 000 000 -312 273
VI-07 71 502 857 68 310 000 67 310 000 1 000 000 4 192 857
VII-07 77 012 273 71 690 000 72 000 000 1 000 000 5 012 273
VIII-07 70 741 739 77 580 000 76 530 000 1 000 000 -5 788 261
IX-07 76 877 500 72 450 000 72 450 000 1 000 000 4 427 500
X-07 82 493 043 79 660 000 80 600 000 1 000 000 1 893 043
XI-07 92 619 091 91 320 000 90 100 000 1 000 000 2 519 091
XII-07 90 981 111 89 120 000 88 200 000 1 000 000 2 781 111

Celkem 870 255 433 864 570 000 859 210 000 12 000 000 11 045 433
D-1M D-4wk 1M-4wk

Rozdíl USD 5 685 433 11 045 433 5 360 000
Rozdíl Kč 96 709 210 187 882 810 91 173 600 17,01CZK

14 803 044 910  

 


