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Summary 
 

This thesis treats of an overwiev of fallen American oil´s price to Czech economic and 

some situation how fallen hinder. In the first part there is an explanation of technologic rating 

ideas, processing and transporting of oil. Next of part is called reason grow up of American 

oil. Last part is processed fallout on Czech economic. 
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Anotace 

 

V předložené bakalářské práci jsou zpracovány dopady cen americké ropy na českou 

ekonomiku a jsou navrženy situace jak se dopadům bránit. V první části jsou vysvětleny 

technologické pojmy těžby, zpracování, transportu ropy. Poté je bakalářská práce zaměřena 

na příčiny růstu cena americké ropy. V další části jsou zpracovány dopady na českou 

ekonomiku a jak se dopadům bránit. 

Klíčová slova: ropa, česká ekonomika, chemikálie 
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1. ÚVOD 

 

Ropa je nazývána černým zlatem pro neoddiskutovatelný význam pro každého 

člověka na Zemi. Surová ropa není sama od sebe významnou tekutinou, ale produkty, které se 

z ropy vyrábějí ano. 

Práce hodnotí dopady růstu cen americké ropy na českou ekonomiku, ale jelikož se 

ropa ze Spojených Států Amerických do České Republiky nedováží, ovlivňuje českou 

ekonomiku jen nepřímo v podobě výrobků, jejichž cena je závislá na ceně ropy. Dále se 

promítají v průmyslu, nezaměstnanosti, rozvoji cestovního ruchu, ale také z části na ceně 

pohonných hmot v České Republice. 

Bakalářská práce je převážně zaměřena na zhodnocení vlivu výkyvu ceny americké 

ropy na ceně produktů, které se dovážejí do České Republiky. Z důvodu omezeného rozsahu 

bakalářské práce jsem se zaměřil pouze na část výrobků, které se dovážejí do České 

Republiky. Jedná se o komodity, anorganické a organické sloučeniny a produkty, které se 

z ropy vyrábějí. Data byla čerpána z Českého statistického úřadu. 

Cílem bakalářské práce je shrnutí dopadů růstu ceny americké ropy na českou 

ekonomiku, která je otevřenou ekonomikou, zaměřenou na export a tudíž velice náchylnou na 

výkyvy ze západoevropských zemí a Spojených států amerických. 

V úvodní části předložené bakalářské práce je popsán vznik, těžba, transport, 

skladování, zpracování a využití ropy a jejich produktů. Následující část obsahuje podrobný 

přehled příčin růstu cen ropy, jako je například ekonomický a politický aspekt, technologický 

stupeň těžby a další. 

Nedílnou součástí bakalářské práce musí také být příčiny klesání cen ropy, protože 

během zpracování bakalářské práce došlo k výraznému poklesu celosvětových cen ropy. 

Hlavní částí je kapitola, která pojednává o dopadech růstu cen americké ropy na 

českou ekonomiku.  

Práce má sloužit jako přehled dovážených produktů, které se v průběhu výroby dostali 

přímo nebo nepřímo s produkty ropy v závislosti na pohybu kurzu amerického dolaru k české 

koruně.  
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2. CHARAKTERISTIKA ROPY 

2.1 Vznik ropy 

 

Ropa je nejvýznamnějším zdrojem energie ve Světě, v České Republice na druhém 

místě, kde se z ropy vyrábí pohonné hmoty, suroviny pro petrochemický průmysl, oleje a 

ropný koks 

 

 

Zdroje energie Svět (%) ČR (%) 

Ropa 36,4 22,3 

Zemní plyn 23,5 17,3 

Uhlí 27,8 26,2 

Jaderná energie 6,0 12,6 

Vodní energie 6,3 1,6 

Celkem 100 100 

 

Tabulka č. 1 Podíl na celkové spotřebě energie 

 

Teorií pro vznik ropy je několik, ale můžeme je rozdělit do dvou hlavních proudů: 

 

 Anorganická teorie 

 Organická teorie 

 

Anorganická teorie říká, že ropa vznikla z anorganických sloučenin, například 

z karbidů nebo oxidu uhličitého. Na druhé straně, Organická teorie říká, že ropa vznikla 

z organických sloučenin, organismů, kteří žili v brakických vodách. 
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2.2 Těžba ropy 

 

Ropa se může nacházet v několika metrech až v několika kilometrech, ale nejčastěji 

v hloubkách 0,6 – 2,4 km. Ropa je obsažena v pórech hornin mezi nepropustnými horninami 

většinou s plyny a vodou.  

Do druhé poloviny 19. Století bylo používáno nárazové hloubení, kdy těžké dláto se 

nechalo na dno vrtu a rozrušená hornina se vybírala tzv. lžičkováním. Poté se metoda 

zdokonalila zavedením cirkulační kapaliny. 

Od 20. století dodnes se používá převážně rotační vrtání, kdy se dosahuje hloubek až 

10 km. Tato metoda je založena na vrtací hlavě a cirkulující kapalině (výplach). 

Existují ještě další metody na hloubení vrtů. Jedná se o turbínové vrtání nebo vrtání pomocí 

elektromotoru. 

Ropa se může těžit i pod mořskou hladinou, kde záleží, v jaké hloubce se vrt nachází pod 

mořskou hladinou.  

Při vrtu ložiska ropy, je potřeba ropu dopravit z hloubek na povrch. Mohou nastat 3 případy: 

A. Primární – Využívá se energie vrtu 

B. Sekundární – Do vrtu se zavádí plyn nebo voda k dostání ropy na povrch 

C. Terciální – Zavádějí se externí plyny (např: CO2, vodní pára) 

 
Každé naleziště ropy je charakteristické vlastnostmi ropy, která se v něm nachází. 

Ropa s minimem nežádoucích látek a vlastností je dražší než ropa znečištěna jinými látkami a 

nežádoucími vlastnostmi. Ropa, která se těží u Hodonína je charakteristická nízkým obsahem 

síry, respektive síranů, siřičitanů a oxidů síry a tím její cena je vyšší než například ropa, která 

dováží do České Republiky. 
 

2.3 Spotřeba ropy 

 

Pokud se bavíme o zásobách ropy na Zemi, musíme uvažovat o zásobách pravděpodobných, 

zásobách zjištěných a zásobách těžitelných.  

V roce 2005 byly zásoby celosvětové ropy 164 mld. tun což při průměrné spotřebě ropy v roce 

2005 3,9 mld. tun vystačilo na 40 let. Tento odhad je velice zkreslen několika aspekty, které lze těžko 

odhadnout.  
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Jedná se o: 

 Nové technologie těžby 

 Vyšší účinnost těžby 

 Nové naleziště ropy (Arktida, Aljaška…) 

 Zkreslené hodnoty zásob ropy majitelů vrtů 

 

 

oblast Zásoby (Gt) Podíl na světových zásobách (%) R/Pb 

1985 1995 2005 1985 1995 2005 2005 

Severní amerika 13,3 11,7 7,8 12,7 8,4 4,8 11,9 

J. a S. Amerika 9,0 12,0 14,8 8,6 8,6 9,0 40,7 

Evropa, Euroasie 10,7 11,1 19,2 10,3 8,0 11,7 22,0 

Střední Východ 58,7 90,1 101,2 56,1 64,5 61,9 81,0 

Afrika 7,6 9,6 15,2 7,3 6,9 9,3 31,8 

Asie, pacifik 5,3 5,3 5,4 5,0 3,8 3,3 13,8 

Svět celkem 104,6 139,7 163,6 100,0 100,0 100,0 40,6 

Z toho OPEC 73,1 107,2 123,2 69,9 76,7 75,3 73,1 

 

Tabulka č. 2 – Zásoby ropy na Zemi 

 

Největší zásoby ropy jsou v oblasti Perského zálivu, v Rusku, Mexiku, USA, Číně a další. 

Některé státy se sdružili pod hlavičkou OPEC (Organisation of Petroleum Exporting Countries). Mezi 

tyto státy patří: Alžírsko, Indonésie, Irán, Irák, Katar, Kuvajt, Libye, Nigerie, Saudská Arábie, Spojené 

Arabské Emiráty a Venezuela. V zemích OPEC se nachází cca 75 % veškerých zásob na Zemi.  

 

země Zásoby země zásoby země Zásoby 

USA 3,6 Norsko 1,3 Saudská Arábie 36,3 

Kanada 2,3 Rusko 10,2 SAE 13,0 

Mexiko 1,9 Irán 18,9 Alžírsko 1,5 

Brazílie 1,6 Irák 15,5 Angola 1,2 

Venezuela 11,5 Kuvajt 14,0 Ibye 5,1 

Azerbájdžán 1,0 Omán 0,8 Nigerie 4,8 

Kazachstán 5,4 Katar 2,0 Čína 2,2 

 

Tabulka č. 3 – Zásoby ropy dle států 
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Od 80. let 20. století je patrný nárůst ropy. V roce 2005 byla spotřeba ropy 3,895 mld. tun. 

Největším spotřebitelé ropy jsou Spojené státy Americké, Evropa, Indie a Čína. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 1 – Vývoj spotřeby ropy od roku 1965 

 

Jak je patrné z grafu č. 1, spotřeba ropy na světě v roce 1965 byla cca 1,6 mld. tun, v roce 

2005 3,9 mld. tun, což je nárůst o 2,3 mld. tun. Hlavní příčina je ve zvýšeném nárůstu ropy v Asii, 

převážně v Číně a Indii.   

 

 
Graf č. 2 – Těžba světové ropy od roku 1965 

 

 

 

Do dnes se stále udává cena ropy za 1 barel, tj. 159 l. Tento historický údaj se používá od dob, 

kdy ropa byla převážena v barelech.  
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Nejvíce se sledují 4 základní typy ropy na ropné burze: 

 Brent – ropa ze Severního moře 

 WTI – americká ropa 

 Dubai – ropa z oblasti Perského zálivu 

 Nigerian Light – africká ropa 

 

V České republice se také nalézá ložisko ropy, ale jen v malém množství, ale s velkou 

kvalitou. Ložisko se nachází na jihovýchodní Moravě v oblasti kolem Hodonína.  

 

Rok 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 

Ropa (tis. m3) 96 152 181 210 204 296 346 

Zemní plny (mil. m3) 102 120 104 114 107 62 128 

 

Tabulka č. 4 – Těžba ropy a zemního plynu v ČR 

 

2.4 Doprava a skladování ropy 

Přeprava ropy může být 

 

 Železničními cisternami 

 Lodními cisternami (tankery) 

 Ropovody 

Ropa v Evropě pochází z Ruska, Severního moře, ale také z Arabského poloostrova, kde ropa 

je převážena tankery. Spojené Státy Americké mají ropu z Karibského moře, severní části Jižní 

Ameriky, ale také z Arabského poloostrova a Afriky. 

Ropovody jsou systémy na potrubní přepravu ropy. A to buď přímo z nalezišť ropy, 

nebo z přístavů do oblastí spotřeby. 

Polsko, SRN, Česká republika, Slovensko a Maďarsko jsou zásobovány ropovodem 

Družba z Ruska. 

Zprovozněním ropovodu Adria vycházejícího z přístavu Omišajl získaly přístup k 

zásobování ropou z moře počátkem 90. let také Slovinsko, Chorvatsko a Maďarsko, částečně 

Slovensko a teoreticky také Česká republika. Do tohoto období spadá strategické rozhodnutí 

vlády České republiky vybudovat samostatné spojení na západoevropskou síť ropovodů a to 

výstavbou ropovodu IKL (Ingolstadt-Kralupy-Litvínov) vedoucího z Vohburgu do 



                                                                                                                                                                        12 

Nelahozevse u Kralup n/Vltavou. Tím si Česká republika zajistila diversifikaci zdrojů, 

přičemž kapacita ropovodu IKL dostatečně pokrývá potřeby českých rafinérií. 

Před vznikem ropovodu Družba se ropa do tehdejšího Československa dopravovala po 

železnici cisternovými vagóny. Ještě dnes se v některých zemích takto ropa přepravuje, někde 

také jen v barelech na nákladních automobilech. Přeprava v cisternách je velmi nákladná a ve 

vyspělých zemích naprosto neekonomická vzhledem k vysoké spotřebě ropy a ropných 

produktů. Roční výkon současných ropovodů v ČR by šlo jen obtížně nahradit. Přepravené 

množství by muselo odvézt každoročně 5 218 ucelených vlaků, každý z nich by měl 20 

vagónů s 50tunovými cisternami. Každý den v roce by muselo jet více než 14 takových vlaků. 

Náklady na energii a spotřebu pohonných hmot by byly velmi vysoké a logistické operace 

velmi náročné. 

Neustálé přečerpávání by také vedlo k vysoké zátěži pro životní prostředí na vlečkách 

a železničních stanicích, také bezpečnost přepravy by šla zajistit jen obtížně. Naproti tomu 

přeprava ropy ropovodem je výhodná pro všechny, nejen pro dodavatele a zpracovatele ropy, 

ale i pro ostatní občany ČR, kteří si i v místech trasy ropovodu přítomnost podzemního 

potrubního systému v krajině většinou ani neuvědomují. Ropovod je nejbezpečnějším a z 

ekologického hlediska nejjistějším dopravním prostředkem pro hromadnou přepravu ropy. Je-

li ropovodu věnovaná soustavná patřičná péče a údržba, jeho životnost se měří na mnoho 

desítek let, zatížení životního prostředí je nepatrné. Ve světě nyní pracují 90-leté i 120 leté 

potrubní systémy ve velmi dobré kondici. 

Nedílným procesem těžby, přepravy a zpracování ropy je její uskladnění. Základním 

článkem skladovací infrastruktury jsou nádrže. Jejich potřeba vzniká již v místě těžby, kde je 

potřeba průběžně těženou ropu nashromáždit, odvodnit, zbavit plynných podílů a připravit pro 

přepravu dálkovody, lodní nebo vlakovou dopravou. Skladovací nádrže jsou nezbytné i 

během vlastního procesu přepravy. Jedná se především o přístavní terminály, kde dochází k 

dočasnému uskladnění před nakládkou ropy na tanker nebo při jeho vyčerpávání. Z 

přístavních terminálů je ropa potrubními systémy čerpána do vnitrozemí, kde jsou umístěna 

tankoviště. Jejich účelem je jednak dočasné uskladnění, míchání a přípravy optimální směsi 

rop pro zpracování v rafinériích, dále je na tankovištích dlouhodobě uskladněna ropa jako 

strategická surovina pro případ krizových situací. Rafinérie taktéž disponují skladovacími 

kapacitami ropy potřebných k zajištění minimálních zásob. 

Kromě nádrží může být ropa uskladněna v podzemních kavernách či porézních 

horninách. V tomto případě se jedná výhradně o dlouhodobé strategické zásoby, kdy je ropa 

načerpána do podzemí na desítky let. K uskladnění v podzemí musí být vhodné geologické 



                                                                                                                                                                        13 

podmínky, proto se jedná spíše o doplněk ke klasickým nádržím. Největší podzemní 

zásobníky jsou na severu Německa, ve Francii, Skandinávii a USA. 

 

2.5 Složení ropy 

 

Ropa je kapalina s hustotou od 800 – 990 kg/m3, která je složená z pevných, kapalných a 

plynných látek. Převážně je tvořena uhlovodíky a deriváty uhlovodíků, popřípadě organické a 

anorganické soli.  

Jak jsem již psal, ropa je směs různých převážně organických sloučenin, které lze dělit 

mechanismem, frakční destilací1. Prvním stupněm zpracování je rozdělení ropy atmosférickou 

destilací a produkty jsou: 

 

Frakce Teplota varu (°C) Obsažené n – alkany 

Plynné uhlovodíky < 5 C1 – C4 

Lehký benzín 30 – 85 C5 – C6 

Těžký benzín 85 – 180 C7 – C10 

Petrolej 180 – 270 C11 – C15 

Plynová olej 270 – 370 C16 – C22 

Vakuové destiláty 370 – 550 C23 – C45 

Vakuový zbytek           > 550  > C46 

 

Tabulka č. 5 – Produkty atmosférické destilace 

 

2.6 Zpracování ropy 

Ropa po transportu do rafinérie se zpracovává 2 metodami destilace 

 

 Atmosférická destilace 

 Vakuová destilace 

 

 

Hlavními produkty ropy při atmosférické destilaci jsou plyny (methan a propan-butan), benzín, 

petrolej, plynový olej a zbytek atmosférické destilace mazut, který vstupuje do vakuové destilace. 

                                                             
1 Separační metoda, která je založena na různých teplotách varu sloučenin 
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Produkty vakuové destilace jsou převážně oleje různé viskozity, ale také pohonné hmoty. 

Zbytkem vakuové destilace je asfalt.  

 

2.7 Produkty z ropy 

 

Z ropy se vyrábějí už hotové výrobky, ale také suroviny na výrobu jiných výrobků. Mezi hlavní 

produkty z ropy patří automobilové benzíny, motorové nafty, letecká paliva, plynná paliva, mazací 

oleje, topné oleje, asfalty, koks a petrochemikálie (etylen, propylen, benzen, etylbenzen, xylen a další), 

z kterých se vyrábí například polyetylen, polypropylen, polystyren, syntetické pryskyřice, 

rozpouštědla a další. 

Spotřeba ropných produktů každým rokem roste. V posledních letech je to hlavně zapříčiněno 

růstem ekonomiky Číny a Indie.  

 

 
Graf č. 3  – Vývoj spotřeby ropných produktů v letech 1965 – 2005 

 

2.8 Finanční deriváty 

Nedílnou součástí pochopení závislosti růstu nebo poklesu ceny ropy jsou finanční deriváty. 

Finanční deriváty jsou instrumenty, jejichž hodnota je odvozena z hodnoty jiného aktiva. Podstatou je 

forma termínovaného obchodu (tj. dochází k určitému zpoždění mezi sjednáním obchodu a jeho 

plnění). Základní typy: 

 Forward  

 Future 

 Swap 

 Opce 
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Základní typy finančních derivátů můžeme rozdělit do 2 skupin 

 

 Nepodmíněné kontrakty – je sjednáno, že obchod proběhne a obě strany mají 

povinnost jej uskutečnit. Patří sem forvard a future a swap 

 Podmíněné kontrakty – uskutečnění závisí na vůli jedné strany. Patří sem opce.  
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3. PŘÍČINY RŮSTU CEN ROPY 

 

Určování ceny ropy je velice složitý proces, který je závislý na několika parametrech. 

 

3.1 Ekonomické aspekty 

 

Jelikož se s celosvětovou ropou obchoduje obvykle v amerických dolarech (USD), cenu ropy 

tím pádem ovlivňuje i největší ekonomika Světa, ekonomika Spojených Států Amerických. Pokud 

tedy kondice ekonomiky USA není dobrá, odráží se to také na ceně ropy. 

Hlavním ekonomickým aspektem je poptávka a nabídka po ropě. Poptávka a nabídka se 

pohybuje dle hospodářského růstu. Poptávka po ropě klesá v době hospodářského poklesu a logicky 

v době hospodářského růstu roste poptávka po ropě. Největšími odběrateli ropy jsou velké a rozvíjející 

ekonomiky jako jsou ekonomiky USA, Číny, Indie. Spotřeba ropy ve světovém hospodářství 

rostla více než těžební a zpracovatelské kapacity, takže došlo k vyčerpání volných kapacit. 

Důsledkem je právě růst ceny.  

 

 

3.2 Politické aspekty 
 

Těžba ropy je na různých místech Země, politicky stálých, ale také v zemích, kde je 

politická situace nestálá nebo těžko předvídatelná. Mezi tyto státy můžeme zařadit Venezuelu, 

státy v Africe nebo státy na blízkém východě. Denní těžba ropy je relativně ustálený proces, 

ve kterém jakékoliv výpadky těžby jsou hrazeny ze zásob nebo z jiných ložisek. Tento proces 

samozřejmě ovlivňuje cenu ropu.  

Libye pohrozila Spojeným Státům snížením dodávek ropy kvůli legislativním krokům 

ohledně terorismu, tím se cena ropy zvýšila. 
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3.3 Transportní aspekty 

Transportní aspekty růstu cen americké ropy se převážně projeví v době, kdy se ropa 

musí dovážet z jiných než předem dohodnutých destinací.  

Spotřeba ropy Spojených Států je větší než množství, které se vytěží. Proto Spojené 

státy musejí ropu i dovážet. Pokud nastane situace, kdy by Spojené státy museli kupovat ropu 

náhle od jiného dodavatele, například v důsledku politických aspektů. Cena ropy by vzrostla. 

 

3.4 Technologický stupeň těžby 

 

Technologický stupeň způsobu těžby byl, je a bude významným hlediskem při těžbě 

ropy. Dnešní „vytěžená“ ložiska nechávají v desítkách procent zbytky ropy v ložisku, která 

nelze s dnešní technologií vytěžit. Předpokládá se, že i tato ložiska půjdou vytěžit, ale za 

předpokladu vyššího technologického stupně těžby ropy než je dnes. 

Irák na svém území má třetí největší zásoby ropy, ale technologie těžby je na nízké 

úrovni, proto roční objem vývozu ropy je až ve druhé desítce na světě. 

Cena ropy také závisí na místě ložiska, kde se ropa těží. Mezi nejdražší lokace těžby ropy je 

těžba na moři. První ropa z podmořského ložiska byla získaná roku 1923 z vrtů v zálivu 

Macaraibo (Venezuela). K většímu rozvoji však došlo až v roce 1947, kdy lze mluvit již o 

těžbě v průmyslovém měřítku. V současné době probíhá geologický průzkum na ropu v 75 

zemích s kontinentálním šelfem. V roce 1967 činila celosvětová těžba ropy 6,8 miliardy tun z 

mořských zdrojů. Předpokládá se, že zásoby (kromě Ruska) ropy v šelfu činí asi 80-120 

miliard tun. 2/3 šelfové těžby ropy připadá na Venezuelu, Perský záliv a Mexický záliv. V 

Mexickém zálivu u pobřeží Lousiany a Texasu je již 220 naftových polí, z nichž bylo 

vytěženo ropy celkem za 14 miliard $. Celková hodnota celosvětové produkce ropy z 

mořských zdrojů činí 3,8miliard $ ročně. Celkový počet těžních věží, dobývajících ropu z 

příbřežních lokalit, se odhaduje na 1000. Z nejvýznačnějších oblastí těžby lze jmenovat 

příbřeží USA (státy Mexického zálivu, Kalifornie, Aljaška), Kanady, Venezuely, Trinidadu, 

Velké Británie, Nizozemí, Norska, Francie, Libye, Ruska (Kaspické jezero), Rudé moře, 

pobřeží jižní Afriky, Japonska a Austrálie. 
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3.5 Obchodní kontrakty 

Cena ropy je z velké části také ovlivněna parametry kontraktu mezi odběratelem ropy 

a těžebním státem, respektive přepravní společností. 

Mezi parametry kontraktu můžeme zařadit odebrané množství, délka kontraktu, 

překupníci, poptávka a nabídka, marže a další parametry. 

Dodavatele ropy jsou velice nepružní a při jakékoliv zvýšení dodávky se cena ropy 

vyšplhá o několik procent, desítek procent a z historie už víme, že i o stovky procent (v roce 

1973 vyšplhala cena ropy o 400 %. Příčinou bylo embargo na vývozce z Arabského 

poloostrova). 

Přerušení dodávek může být zapříčiněno z politického důvodu (války, převraty), 

meteorologické důvody (hurikány, záplavy…), ekonomické důvody a další. 

Kurz dolaru negativně ovlivňuje cenu ropy (v eurech). Slabý dolar pro státy bez eura 

zlevňuje ropu, naopak pro státy v Eurozoně, ropu zdražuje. 

Cena ropy je závislá na několika výše uvedených aspektech, proto cena ropy má velké 

výkyvy, které ukazuje graf vývoje ceny ropy od roku 1900. 

 

 

z 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 4 – Vývoj ropy Brent v letech 1900 – 2003 

 

V roce 1900 byla cena ropy Brent přibližně 0,8 $/barel, v letech 1950 – 1970 kolem 

1,8 $/barel. Poté začala krize na Středním východě a ropa se vyšplhala na 37 $/barel. Po uklidnění 

klesla na 18 $/barel a poté rostla až do druhé kvartálu roku 2008, kdy cena ropy byla až 180 $/barel. 

Poté došlo ke krizi celosvětové ekonomiky, která byla převážně způsobena špatnou politikou 

amerických bank při udělování hypoték a cena ropy klesá k datu 28.11.2008 k 50 $/barel, v prvním 

kvartálu 2009 klesla ceny ropy k 30 €/barel.  
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3.6 Aktuální situace 
 

Do této sekce příčin růstu cen ropy bych zařadil několik bodů, které ovlivňují cenu dle 

situace na světových trzích, dle názorů organizací a spekulantů, dle odlivu prostředků.  

 

3.6.1 Spekulativní obchody 

Producentské státy OPEC a někteří zpracovatelé tvrdí, že za růstem cen ropy stojí 

primárně spekulativní obchody. 

Prudký růst cen ropy byl jedním z významných důvodů nervozity na finančních trzích. 

Vysoké ceny ropy se ať již přímo, či zprostředkovaně promítnou do všech spotřebitelských 

výrobků a tlačí tak na růst inflace a ohrožují ekonomiku.  

Ceny rostly i přes to, že většina fundamentů nehovoří pro takto razantní zdražování. Fyzická 

nabídka s poptávkou jsou dlouhodobě vyrovnané. Velké množství peněz, které jsou na 

komoditních trzích, jsou tzv. spekulativní peníze. Odhaduje se, že spekulanti tvoří více než 

dvě třetiny obchodů na komoditních trzích (cca 70 %). Ceny ropy byly tedy z velké části 

taženy pouze spekulanty, kteří nemají zájem o fyzické vypořádání. 

    
 

3.6.2 Odliv prostředků 

Dle francouzského ministra energetiky a životního prostředí J.L. Borloo je za růstem 

cen ropy odlivem prostředků z nemovitostí a technologií do komodit. 

 

3.7 Příčiny klesání cen ropy 

 

Zadání bakalářské práce bylo v době, kdy cena americké ropy se pohybovala kolem 

140 $/barel. Dnes (duben 2009), se cena americké ropy pohybuje kole 40-50 $/barel.  

Mezi příčiny snižování cen ropy můžeme zařadit. 

 

3.7.1 Úvěrové potíže obchodníků s ropou 

V systematice těžby ropy, distribuce, přepravy a rafinerií je mnoho mezičlánků, kteří 

samozřejmě chtějí a musí profitovat. 
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 Nadnárodní ropné společnosti využívají smluvních partnerů k plnění mnoha funkcí, o 

nichž se domníváme, že si je zajišťují samy. Ropa se dopravuje námořními tankery a 

ropovody. Rafinérie jsou často odděleny od těžařských společností. Čerpací stanice jsou často 

vlastněny nezávisle. Jedním z problémů je, že prodávající chtějí mít jistotu, že dostanou za 

své zboží zaplaceno. Nechtějí prodávat kupujícím s nízkou důvěryhodností. To odstraňuje ze 

systému některé hráče a část poptávky.[5] 

 

3.7.2 Likvidace pozic hedgeových fondů2 a jiných spekulantů 

Hedgeové fondy byly pod tlakem, aby prodaly své cenné papíry k ropě: 

 Investoři byli zklamáni a likvidují své pozice. Futures3 se snadno 

prodávají 

 Hedgeové fondy jsou velice zadlužené 

 

3.7.3 Zajištění budoucích cen ropy ropnými společnostmi 

Při vysoké ceně ropy (nad 130 $/barel) se blokuje prodej na této vysoké ceně, tím se 

na trh přivedou prodávající futures a tím změní poměr futures na trhu a může mít dopad na 

ceně snížení futures. 

 

3.7.4 Růst hodnoty dolaru 

Čím vyšší dolar, tím nižší cena barelu ropy v dolarech 

 

3.7.5 Trendové nebo systematické obchodování 

Systematické obchodování je tvořeno softwary, které analyzují investorské záměry.  

Programy se řídí stejným algoritmem, který můžeme shrnout: Když cena investic směřuje 

nahoru, jde o nákup investic, pokud cena směřuje dolů, jde o prodej investic. 

 

                                                             
2 Fondy zabývající se termínovými obchody 
3 Ropné termínové obchody 
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3.7.6 Poptávka a nabídka 

Pokud je celosvětové ropy nadbytek, cena ropy klesá. Při jakékoliv nedostatku cena 

ropy roste. 

 
3.7.7 Malý rozsah trhu s ropou 

Trh s ropou je velice malý a investoři velice snadno mohou změnit cenu na ropných 

trzích.   

 

3.7.8 Pokles růstu v Asii 
 
            Jedním z důvodů zvedání cen byla obava, že asijská poptávka rychle roste a že by 
světová nabídka ropy nemusela stačit. Možná šlo také o určité hromadění zásob před 
olympiádou v roce 2008. 
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4. OBLASTI DOPADU NA ČESKOU EKONOMIKU 

 

Než si uvedeme oblasti dopadů cen ropy na českou ekonomiku, chtěl bych nejprve shrnout 

cenové šoky z historie. 

První ropným šokem byl v roce 1956, tzv. Suezká krize, kdy došlo zablokování Suezského 

průplavu, tím snížením nabídky ropy o 10% a to zapříčinilo nárůst cen ropy o 13%. 

Další ropný šok nastal v roce 1973, kdy to mělo dopad na HDP jednotlivých zemí.  Státy 

OPEC uvalily embargo na spojence Izraele při Izraelsko – Palestinské války, jednalo se o země USA a 

Holandska. Tím byla snížena světová nabídka ropy o 8% a zvýšení ropy o 120%.  

Byly vytvořeny 2 základní teorie, jakým způsobem se může projevit zvýšená cena ropy na 

hospodářské výkonnosti.  První skupina tvrdí, že ropné šoky se nikterak nepromítají do růstu HDP a 

druhá, že zvýšena cena ropy můžeme mít dopad na hospodářské recesy. V této skupině jsou spory, 

jakým způsobem se projeví dané šoky.  

V roce 1978 došlo k iránské revoluci a cena ropa opět vzrostla o 100%. Příčinou opět bylo 

snížení světové ropy o 9%. Revoluce v Iránu přetekla k válce mezi Iránem a Irákem a cena ropy opět 

vzrostla o 20%. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Graf č. 5 – Vývoj ceny ropy v letech 1957 až 2002 

 

V 80. letech 20. století došlo k výraznému snížení ropy. Hlavní příčinou bylo nadbytek ropy 

na světových trzích. 
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V roce 1990 opět došlo k ropnému šoku. Byl zapříčiněn invazí iránského vojska do Kuvajtu. 

Cena ropy vzrostla o 80%. 

V letech 1999 a 2000 OPEC omezovala produkci ropy, tím došlo k zvýšení ceny ropy o 200%. 

V tomto období byl zaveden tzv. cenové pásmo ropného koše v rozmezí 22,0 až 28,0 $/barel. Pokaždé, 

když cena ropy přesáhne tento interval, dojde k úpravě těžebních kvót. 

Průmysl každého státu je stěžejním bodem výsledků hospodaření daného státu. Proto jakékoliv 

negativní dopady na průmyslu má velký vliv na stav hospodaření. 

Cena ropy ovlivňuje přímo i nepřímo stav průmyslu. Přímý dopad převážně v ceně růstu 

pohonných hmot a petrochemických produktů. 

Nepřímo v podobě produktů, subproduktů, které jsou vyráběny pro různá odvětví průmyslu.  

 

4.2 Pohyby cen akcií 
 

Cena americké ropy také nepřímo ovlivňuje trh akcie na Pražské burze. 

 

 

4.3 Doprava 
 

Jak již bylo, z ropy se přibližně vyrobí 5 – 25% pohonných hmot. Což při přepočtu vychází na 

1 l pohonného paliva je potřeba 4 – 20 l ropy. 

Pokud se cena ropy mění, po určité setrvačné době se cenový rozdíl projeví i v ceně 

pohonných hmot. Pohonné hmoty (nafta, benzín, letecké palivo) používají převážně dopravní 

prostředky. Přímý vliv zvýšení ceny americké ropy, respektive pohonných hmot na ekonomiku České 

Republiky není, pouze v nepřímé podobě zvýšením cen letenek (transatlantické lety) a zvýšení cen 

lodní přepravy. 

 

 

4.4 Komodity a chemikálie 

V dnešní době je lidstvo závislé na pěstování a chování rostlin a živočichů pro potraviny 

s přispěním dopravních prostředků, strojů, výrobků z ropy. Uvádí se, že 95% všech potravin někdy 

přijde během výroby, pěstování, úpravy a transportu s produktem z ropy. 
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Jak již bylo uvedeno, zaměřil jsem se převážně na komodity a chemikálie, které se dovážejí do 

ČR ze Spojených Států z důvodu rozsahu bakalářské práce. Tyto komodity a chemikálie jsem rozdělil 

do 4 základních skupin: 

 Komodity 

 Anorganické chemikálie 

 Organické chemikálie 

 Produkty z ropy 

 

Mezi komodity jsem zařadil všechny komodity (zvířata, ovoce, zelenina, ořechy, koření, 

potravinářské oleje, sladkosti, nápoje, tuky, tabák a další). Do skupiny anorganické chemikálie (prvky, 

oxidy, kyseliny, soli, rudy), organické chemikálie (nasycené i nenasycené uhlovodíky, aromatické 

uhlovodíky a jejich deriváty). Skupina produkty z ropy jsou nejvíce ovlivňovány cenou ropy, protože 

cena těchto produktů je obrazem skutečné ceny ropy.  

Aby výsledky byly vypovídající a hodnotné, musíme předpokládat, že faktory (poptávka, 

nabídka, marže, spekulanti, dlouhodobé smlouvy a další), které se promítají na ceně ropy, jsou 

konstantní. Na ceně produktů zohledňuji průměrné ceny americké ropy a průměrného kurzu 

amerického dolaru k české koruně4. 

Tabulka č. 5 uvádí přehled komodit a chemikálií, které se do ČR dováželi v letech 2004 až 

2008. Získaná souhrnná data jsou výsledkem z tabulek (viz příloha), která jsou přepočítána dle 

průměrného kurzu amerického dolaru k české koruně. Tabulka dále obsahuje průměrné roční ceny 

americké ropy a průměrný roční kurz (USD/CZK). 

 

Rok Komodity 
($/t) 

Anorganické 
chemikálie 

($/t) 

Organické 
chemikálie 

($/t) 

Produkty 
z ropy 
($/t) 

Cena 
ropy 
($/bl) 

USD/CZK 

2008 3843 539 5202 2437 72,7 17,072 
2007 4081 660 11106 1998 105,4 20,072 
2006 3944 2306 18815 4299 67,1 22,596 
2005 4136 1739 18737 3336 53,2 23,957 
2004 3603 1534 24635 3354 37,8 25,700 

 

Tabulka č. 6 – Přehled dovážených komodit a chemikálií v letech 2004 - 2008 

 

 

                                                             
4 Zdroj ČNB 
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Graf č. 6 – Tendence kurzu USD/CZL a ceny americké ropy 

Z grafu č. 4 je patrné, že cena ropy v letech 2004 – 2008 zřetelně neovlivňuje kurz amerického 

dolaru k české koruně. Nízká cena americké ropy v roce 2004 rostla až do roku 2007, kdy se aktuální 

cena vyšplhala až na úroveň 140 $/barel. Od té doby cena ropy klesá i v důsledku hospodářské krize, 

která byla prvotně způsobena hypoteční krizi ve Spojených státech. 

 

 

Graf č. 7 – Závislost cen vybraných komodit a chemikálií na časovém intervalu 
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Graf č. 8 – Závislost cen americké ropy v letech 2004 - 2008 

 

Při porovnání grafů č. 5 a č. 6 s grafem č. 4 lze vypozorovat tendence jednotlivých cen 

v závislosti na ceně ropy a kurzu amerického dolaru k české koruně. 

Cena ropy od roku 2004 do roku 2007 vzrostla o průměrných cca 70 $/barel, ale jelikož kurz 

USD/CZK klesal (v období 2004 – 2007 o 5,4 Kč/USD), tak výkyv ceny ropy byl kompenzován právě 

klesajícím kurzem. Tento závěr je potvrzen objemem produktů, které byly do ČR dovezeny (viz 

tabulka č. 6, č.7 a č. 8). Jedná se o komodity, kde objem dovezeného množství v letech 2004 – 2007 se 

pohyboval kolem 20 000 t/ rok. Anorganické chemikálie, kde objem dovezeného množství byl kolem 

10 000t/rok a organické chemikálie s ročním průměrným objemem 4500 t.  
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  Cena ($/t) 
  2008 2007 2006 2005 2004 

Směs aromatických uhlovodíků 78101 24910 44256 83483 77821 

Ostatní lehké oleje, ne: viz sazebník 23709 5536 13617 1971 1440 

Oleje střední pro jiné účely-kerosen 7603 8013 7711 12522 9849 

Ostatní střední oleje, ne: viz sazebník 8257 7422 7452 6344 7142 

Oleje těžké plynové, obsah síry do 0,05% 4753 3777 88511 8931 11520 

Oleje těžké plynové, obsah síry 0,05 - 0,2% 58575 1557 177022 175314 162127 

Oleje mazací a oleje ostatní pro chem. zpracování 1911 1850 88511 6138 43234 

Oleje motorové, mazací pro kompresory a turbiny 8025 7511 6715 4535 6074 

Oleje kapalné pro hydraulické účely 9395 9824 11595 9471 7263 

Oleje bílé, kapalný parafín 63412 30970 40122 4971 1157 

Oleje převodové a pro reduktory 7803 5000 4593 2609 1824 
Oleje používané při obrábění kovů, odlitků 
z forem 2626 6415 5092 4915 4729 

Oleje elektroizolační 11715 174372 177022 13914 16676 
Ostatní mazací oleje a ostatní oleje, ne: viz 
sazebník 7707 6071 5923 5220 3766 

Oleje odpadní ostatní,ne:viz sazebník 6078 14946 33192 125224 4092 

Uhlovodíky plynné ostatní zkapalněné 3737 3054 2495 2935 2662 
Vazelína ostatní získaná synteticky a jinak i 
barvená 4930 4967 4252 4803 13638 

Parafin ostat.,molekul.hmotn.od 460 do 1560 5114 14711 3311 3003 3696 

Vosk ostatní,80% a více délka řetězce 24-28 atomů 18099 17828 15431 33071 23710 

Směsi živičné na bázi asfaltu, živice, dehtu 1277 1092 1736 1521 1555 
 

Tabulka č. 7 – Přehled cen dovezených produktů z ropy v letech 2004 - 2008 

Tabulka č. 6 uvádí přehled cen produktů z ropy, které se do ČR dováží. Tuto oblast 

dovezených produktů uvádím zvlášť ohledně významu těchto látek, které jsou přímo vyráběny 

z americké ropy. Pro zjištění tendencí se zaměřím na látky, které byly dováženy v co největším 

množství. Jedná se o směsi živičné na bázi asfaltu, živice a dehtu, oleje motorové, mazací, oleje bílé, 

oleje používány při obrábění a ostatní mazací oleje a ostatní oleje. 
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Graf č. 9 – Závislost vybraných produktů z ropy na časovém intervalu 

Z grafu č. 7 je opět patrné, že vzrůstající cena americké ropy v závislosti s klesajícím kurzem 

USD/CZK (viz graf č.4) vytváří relativně lineární přímku ceny  (neplatí pro graf bílého oleje) 

dovážených produktů. Z toho plyne, že cena americké ropy ovlivňuje cenu dovážených produktů při 

relativně konstantních objemech. 

  

4.5 Zabránění důsledků dopadů ceny americké ropy na 
ekonomice ČR 

 

Pro Českou republiku existuje omezený počet opatření, jak se bránit růstu cen americké ropy. 

Toto tvrzení je podpořeno nulovým množství dovážené americké ropy do České Republiky, a proto 

zabránění důsledků bude v podobě nepřímé. V podobě, která se odvíjí z oblastí dopadů na českou 

ekonomiku, respektive o oblast průmyslu, dopravy, cen akcií, komodit a chemikálií. 

Cena americké ropy se projevuje v pohonných hmotách při přepravě (letecké i námořní) ze 

Spojených států. Cena přepravy se změní po určitém intervalu od změny ceny ropy. Pokud bychom se 
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chtěli bránit dopadů ceny americké ropy v oblasti dopravy z hlediska normálního člověka České 

Republiky. Tak bychom s tím nemohli nic udělat, poněvadž společnosti, které zajišťují přepravu (USA 

– ČR) používají vždy produkty z americké ropy (na půdě Spojených Států Amerických). 

Cena přepravy se samozřejmě projevuje také v ceně dovážených komodit a chemikálií, které 

během svého vzniku, transportu a nakládání přišli do styku s ropou a jejími produkty. V této 

oblasti se můžeme bránit neobchodování s produkty, které byly dováženy ze Spojených Států.  

Vzhledem k nárůstu cen ropy a dopadům na ekonomiku i občany dnes Evropský 

parlament vyzval k diverzifikaci zdrojů energie, podpoře úspor a zdrojů obnovitelné energie. 

Evropská unie by se podle poslanců měla do roku 2020 stát nejvíce energeticky účinným 

hospodářstvím na světě, které bude nejméně závislé na fosilních palivech.  

Parlament v usnesení vyjádřil znepokojení nad pokračujícím nárůstem cen surové ropy 

a dopady na firmy a obyvatele. K zajištění dodávek energie by Evropa podle europoslanců 

měla diverzifikovat zdroje energie i původ dodávek a posílit strategii na podporu úspor 

energie i decentralizovaných zdrojů obnovitelné energie.  

S ohledem na velmi vysokou spotřebu ropy v USA i na zvyšující se spotřebu v Číně či 

Indii ale Parlament vyzývá k vytvoření komplexní a ucelené globální strategie na podporu 

úspor a účinnosti i používání alternativních zdrojů energie. Rozvojovým zemím a rozvíjejícím 

se ekonomikám má Evropská komise pomoci tím, že do své politiky rozvojové spolupráce 

zařadí ustanovení o udržitelné energii.  

Vzhledem ke značné závislosti na dovozu energie Evropský parlament vyzývá k 

posílení dialogu se všemi evropskými partnery v oblasti energetiky, na podporu spolehlivosti 

dodávek, transparentnosti trhu a dalších investic.  

Nejlogičtější odpovědí na vyšší ceny ropy je podle Parlamentu přechod na alternativní 

zdroje energie, a proto souhlasí s potřebou navazujících strategií a konkrétních opatření na 

podporu výzkumu a vývoje, častějším používáním obnovitelných energií a podporou 

energetické účinnosti - s cílem menší závislosti na fosilních palivech. Komisi poslanci 

vyzývají, aby EU směřovala k tomu, že bude do roku 2020 nejvíce energeticky účinným 

hospodářstvím na světě, jež bude nejméně závislé na fosilních palivech.  

Parlament zároveň vyjadřuje znepokojení nad tím, že spotřebitelé jsou nuceni platit 

vyšší ceny nejen z důvodu vysoké ceny surové ropy, ale také kvůli zvýšeným sazbám DPH a 

odlišných energetických daní, které mohou deformovat tržní síly a bránit nutným úpravám.  

Komise by podle EP měla předložit návrhy, jak současné neočekávané zisky ropného 

průmyslu investovat do programů na úsporu energie a na podporu alternativních 

energetických technologií a s nimi spojeného výzkumu a vývoje.  
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Plným uplatněním právních předpisů pro snižování poptávky po energii by se podle EP mohlo 

v EU do roku 2020 uspořit aspoň 23 % energie. Jelikož 70 % celkové spotřeby ropy spadá na 

odvětví dopravy, žádají poslanci na Komisi např. návrhy na podporu používání motorů s nižší 

spotřebou paliva a přechod na alternativní paliva a pohonné technologie.  

Komise by podle Parlamentu měla podpořit produkci surovin pro biologická paliva a spolu s 

členskými státy EU urychlit vývoj obnovitelných zdrojů energie i vodíkových palivových 

článků.  
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5. ZÁVĚR 
 

Bakalářská práce s názvem „Dopady růstu cen americké ropy na českou ekonomiku“ 

hodnotí oblasti, kde se projevují změny cen americké ropy na ekonomiku České Republiky. 

V důsledku rozsahu bakalářské práce byla převážně zaměřena na oblasti dovážených komodit 

a chemikálií, které jsou závislé na ropě a jejich produktech. 

Data sloužící ke zpracování práce byla čerpána z Českého statistického úřadu 

v závislosti na průměrných ročních kurzech cen amerického dolaru k české koruně a 

průměrných ročních cen americké ropy. 

Z porovnání ceny americké ropy a kurzu amerického dolaru k české koruně je patrné, 

že cena ropy zřetelně neovlivňuje kurz (USD/CZK), kde cena ropy rostla až do roku 2007, 

poté i v důsledku začínající hospodářské krize cena amerického ropy klesla až na hodnotu 

kolem 35 $/barel. 

V letech 2004 – 2007 objem dovážených komodit, anorganických chemikálií, 

organických chemikálií a produktů z ropy byl relativně konstantní. Ze závislosti průměrné 

ceny (USD/t) zboží k ceně amerického dolaru, která jsou ovlivňována kurzem (USD/CZK) je 

zřetelné, že cena americké ropy ovlivňuje cenu zboží, které je dováženo do České Republiky 

ze Spojených Států Amerických. V tomto období (2004 – 2008) pro stav české ekonomiky 

bylo důležité změna kurzu amerického dolaru k české koruně, který kompenzoval vzrůstající 

cenu americké ropy, která se projevuje v kalkulacích a přepravních nákladech. Průměrný kurz 

se v 5 letech změnil z 25,700 Kč/$ (rok 2004) na hodnotu 17,072 Kč/$ (2008).  

Předpokládaný trend růstu cen sledovaných produktů na růstu průměrné ceny 

americké ropy a v závislosti vývoji kurzu amerického dolaru k české koruně je patrný na 

analýze komodit, anorganických sloučenin a produktů z ropy. Vývoj cen organických 

sloučenin je v rozporu s předvídaným trendem. Tento jev může být způsoben mnoha důvody, 

jako například poptávkou a nabídkou, technologií výroby a dalšími aspekty.  

Výsledek bakalářské práce, potvrzuje předpoklad, že růst cen americké ropy ovlivňuje 

přímo úměrně cenu vybraných dovážených produktů do České Republiky a tím i českou 

ekonomiku. 

Při snaze odhadnout vývoj české ekonomiky, která je také závislá na vývoji cen 

dovážené ropy, musíme také paradoxně počítat i s vývojem ceny americké ropy, která se do 

České Republiky nedováží.  
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