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Anotace 

Energetika je klíčovým sektorem ve všech rozvinutých ekonomikách a ropa je 

hlavním hráčem na poli energií a zejména strategickou surovinou. Poptávka po ropě se 

navzdory globální krizi drţí na solidní úrovni a lze očekávat, ţe s ústupem krize se bude 

opět zvyšovat. V jednotlivých kapitolách bakalářské práce jsou popsány údaje o zásobách, 

největších producentech a spotřebitelích této suroviny. Dále pak jsou vysvětleny události 

ve světě, které  za posledních pár let ovlivnily ceny této komodity. Cílem práce je přiblíţit 

vliv ceny ropy na ceny pohonných hmot v České republice. 

Klíčová slova Ropa, OPEC, OAPEC, cena ropy, trh s ropou, zásoby ropy, krize, 

producent, poptávka, nabídka. 

  

Summary 

Energetics is a key sector in all developed economies, and oil is a major player in 

energy and  in particular, the strategic raw material. Demand for oil, despite the global 

crisis remains at the fair level, and it is expected to increase again with the recession of the 

crisis. Individual chapters of the thesis describe the data on stocks, the biggest producer 

and consumer of this raw material. Further, the world events which have influenced the 

prices of the commodity in the last few years are explained. The aim of this thesis is to 

bring near the influence of oil prices on fuel prices in the Czech Republic. 

Keywords: Oil, OPEC, OAPEC, the price of oil, the oil market, oil reserve, crisis, 

producer, demand and supply.  
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1. ÚVOD   

Světové trhy s ropou v poslední době zaţívají nevídaně velké cenové výkyvy.  

Reálně dosáhly ceny  nejvyšší úrovně od konce sedmdesátých let. Jako příklad můţu uvést 

rok 2008. Zatímco v červenci se cena barelu ropy dostala přes 147 dolarů, o pět měsíců 

později se  pohybovala kolem 30 dolarů za barel. V dnešní době se cena pohybuje 

v rozmezí od 60 do 75 dolarů za barel.  

Obecně platí, ţe cena v trţním hospodářství u jakéhokoliv zboţí je určena nabídkou a 

poptávkou. To podle odborníků skutečně stálo za velkým nárůstem cen ropy v létě 2008. 

Globalizace a rozvoj velkých rozvíjejících se ekonomik, např. v Číně a Indii, pomohly 

miliónům osob vymanit se z chudoby a nastoupit cestu k prosperitě. Také EU vyuţívala 

těchto výhod, rozšiřovala trhy pro své zboţí a sluţby a vytvářela nová pracovní místa pro 

své občany. Tento růst ovšem z velké části vycházel z předpokladu, ţe suroviny potřebné 

pro uspokojení zvýšené spotřeby budou i nadále snadno dostupné a ţe jich bude dostatek. 

Stále jasněji se však ukazuje, ţe mnohé suroviny nejsou nevyčerpatelné a tlak zvýšené 

poptávky vede k růstu cen u těch surovin, jejichţ zdroje jsou omezené.  

Tuto skutečnost jsme si nedávno všichni jasně uvědomili, kdyţ se výrazně zvýšily 

ceny potravin a ropy. 

Cílem práce je poodhalit, co stálo za takovými výkyvy cen této strategické suroviny 

během několika posledních let. Které faktory a do jaké míry ovlivňovaly obě strany 

cenotvorby, tj. jak nabídku, tak poptávku. Proč ropa je tak důleţitou surovinou pro celý 

svět. 

V dalších kapitolách se budu podrobněji zabývat vlivem, jak samotného vývoje 

světové ekonomiky, tak vlivem politických událostí i měnovým vlivem amerického dolaru 

na vývoj ceny ropy.  

Neméně významnou součástí ovlivňující vývoj ceny ropy jsou organizace světového 

významu pro regulaci produkce ropy a v neposlední řadě i burzy, na nichţ se celý proces 

završuje a realizuje. I této oblasti jsem věnovala některé kapitoly této práce.   
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2.  CHARAKTERISTIKA TRHU 

 Obchodování s ropou se stále více stává pro rozvoj světové ekonomiky fatálnějším, 

neboť její význam jako strategické suroviny neustále stoupá, a to z mnoha důvodů, které se 

pokusím nastínit v dalším textu.  

Snad ţádná další komodita obchodovaná na burze nepodléhá tolika faktorům, 

zdánlivě nesouvisejících s touto surovinou, ţe predikce vývoje její ceny na světových 

trzích je stále více sloţitější. Zdá se, ţe se  ropa stává spíše nástrojem pro prosazování 

zájmů určitých skupin a stoupající závislost ekonomik celého světa na této surovině 

podřizuje rozhodování jednotlivých národních ekonomik či různých ekonomických 

seskupení, a to jak ekonomická, tak politická rozhodnutí. Z hlediska obecného hodnocení 

situace na trhu bývá většinou předpovídán růst ceny ropy. 

Ropa se stala v posledním století palivem moderní ekonomiky. S klesajícími 

zásobami a rostoucí celosvětovou poptávkou její význam neustále stoupá. Země těţící ropu 

se v posledních 30 letech topí v přílivu peněz a řada států začala vyuţívat černé zlato jako 

své beranidlo zahraniční politiky. [2] 

Rekordní ceny vedou k vlně znárodňování v ropném průmyslu a k eskalaci nepokojů 

ve světě. Proč je vůbec černé zlato tak důleţitou komoditou? Pro odpověď na tuto otázku 

musíme zapátrat do historie.  

2.1. Základní pojmy 

Definic ropy a s ní souvisejícího názvosloví existuje několik desítek.  Ropný průmysl 

často charakterizuje ropy podle jejich zeměpisném původu, hustoty, obsahu různých látek, 

například Sweet Crude oil - sladká ropa. O něco jednodušší je to v měrných jednotkách a 

v trţním prostředí souvisejícího s ropným průmyslem.  

Pro snazší orientaci se pokusím definovat základní pojmy, se kterými se při 

obchodování s ropou můţeme setkat.      

 

 

http://www.finance.cz/zpravy/finance/190093-ropa-nejdulezitejsi-komodita-soucasnosti/
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2.1.1.  Ropa 

Ropa je hnědá aţ nazelenalá hořlavá kapalina tvořená směsí uhlovodíků, která se 

nachází ve svrchních vrstvách zemské kůry. Naleziště ropy jsou pod nepropustnými 

vrstvami, přičemţ se mohou nacházet i v hloubkách několika kilometrů pod zemským 

povrchem. Ropa při těţbě buď vyvěrá pod tlakem, nebo je čerpána. [2] 

Ropný  průmysl rozděluje ˝černé zlato˝ podle původu a často i podle hustoty. Název 

˝ropa˝ pochází z polštiny, v překladu znamená ˝hnis˝, jde o původní staré označení tamních 

solných pramenů.   

Ropa byla známá a pod různými názvy vyuţívána jiţ od starověku. Podle řeckých a 

římských historiků v 7. století př. Kr. Asyřané a později i Peršané ji těţili ze studní a 

rozdělovali na různé frakce. Rozlišovali dokonce ropu světlou od tmavé. Světlé říkali 

˝nafata˝, coţ značilo ˝prosakující kapalina˝. Číňané ropu destilovali snad od 11. století před 

Kristem. Uţ v té době prý uměli vrtat do hloubek aţ 1000 m. 

V Evropě známe ropu přinejmenším od 16. století. Její destilace byla zkoušena asi od 

roku 1605. Výsledkem byla mazadla pro nápravy kol, olej do lamp  i základ do 

lakýrnických prostředků. Prvenství mezi objeviteli ropy v Evropě se přiznává polskému 

lékaři I. Lukasiewiczovi. Ten v roku 1854 zahájil v Bóbrce u Krosna těţbu a ve stejnou 

dobu zaloţil i první rafinerii u Jasla. Podle jeho příkladu vznikla pak řada dalších těţebních 

zařízení. Od roku 1860 se začala ropa objevovat běţně na trhu. Vyuţívala se ke svícení i 

k topení. Pensylvánská a kanadská ropa se prodávala dokonce i v lékárnách v malých 

lahvičkách, neboť se ji v té době přičítali její léčivé účinky.[3]   

Ropa i výrobky z ní jsou základním palivem pro dopravu a surovinou pro výrobu 

plastů. Vyrábějí se z ní i některé léky, hnojiva a pesticidy. Především chudší země 

pouţívají ropné produkty také k výrobě elektřiny (asi 7% celkové světové produkce). 

 95 procent veškerých potravin je pěstována za přispění ropy 

 95 procent dopravy zprostředkovávají ropné deriváty  

 95 procent veškerého vyráběného zboţí potřebuje pro svou výrobu ropu 

 za kaţdou kalorií běţně vyráběných potravin se skrývá 10 kalorií z ropy 

http://www.finance.cz/zpravy/finance/190093-ropa-nejdulezitejsi-komodita-soucasnosti/


Iveta Šifaldová: Rozbor cen ropy na světových trzích 

2010                                                                                                                  4 

 

na výrobu jednoho typického počítače se spotřebuje ropa o mnoţství desetinásobku 

jeho hmotnosti [5] 

Ropný průmysl rozděluje ropu podle jejího původu (např. West Texas Intermediate, 

WTI nebo Brent) a často také podle její hustoty (lehká–light, středně těţká– intermediate, a 

(těţká–heawy),  rafinerie ji také mohou označovat jako (sladkou–sweet), coţ znamená, ţe 

obsahuje relativně málo síry, nebo jako (kyselou-sour), coţ znamená, ţe tato ropa  

obsahuje více neţ 0,5% síry a vyţaduje náročnější zpracování, aby vyhověla současným 

normám. [5] 

Hlavní světové typy ropy jsou: 

 směsná ropa Brent, zahrnující 15 druhů ropy z nalezišť v Severním moři. Za cenu 

tohoto typu ropy je většinou prodávána ropa z Evropy, Afriky a Blízkého 

východu určená pro spotřebu na Západě. 

 West Texas Intermediate (WTI), za jejíţ cenu se prodává severoamerická ropa. 

 Dubai, za jejíţ cenu se prodává blízkovýchodní ropa určená pro asijsko-

pacifickou oblast. 

 Tapis  (z Malajsie), za jejíţ cenu se prodává lehká ropa z Dálného východu. 

 Minas (z Indonésie), za jejíţ cenu se prodává těţká ropa z Dálného východu. [5] 

Těţba ropy probíhá po celém světě, nicméně nejvýznamnější loţiska jsou 

koncentrována na území několika málo států. Hráčem číslo jedna  na poli s ropou je 

Saudská Arábie,  zodpovědná přibliţně za 12% celosvětové produkce. Dále je to  Rusko a 

na třetím místě jsou Spojené státy s 8%. Zcela zásadní je oblast Blízkého východu, která se 

podílí na celkové produkci 31% a současně disponuje největšími ropnými rezervami na 

světě ve výši 755 miliard barelů. Celosvětové rezervy  ropy jsou odhadovány na 1238 

miliard barelů. [2] 

Kdysi existovaly lokality, kde ropa přirozeně vyvěrala na zemský povrch. Nyní se 

ropa získává pomocí vrtů. Většinou je v nalezišti společně s ropou přítomen zemní plyn, 

který zajišťuje potřebný tlak, a tak můţe ropa samovolně vytékat. Obvykle lze takto získat 

kolem 20% ropy obsaţené v nalezišti.  

http://www.finance.cz/zpravy/finance/190093-ropa-nejdulezitejsi-komodita-soucasnosti/
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S postupem času tlak klesá, pak se pouţívá postup čerpání pomocí pump, nebo 

udrţování podzemního tlaku vodní injektáţí, zpětným pumpováním zemního plynu, 

vzduchu, příp. CO
2

. Tímto způsobem se podaří vytěţit 25 - 35% celkového mnoţství 

ropy. [5] 

Základem zpracování ropy je její frakční destilace, která probíhá v průmyslových 

destilačních kolonách (rafinériích). Při níţ jsou odděleny při atmosférickém tlaku 

jednotlivé skupiny uhlovodíků podle jejich bodu varu. Nejlehčí plynné uhlovodíky jsou 

methan, ethan, propan, butan. Poslední dva jsou hlavní součástí automobilového paliva 

LPG. Další frakce jsou benzín, petrolej, ze kterého se vyrábí letecký benzín a plynový olej, 

ze kterého se vyrábí nafta a lehký topný olej. Zbytek (tzv. mazut) se podrobuje vakuové 

destilaci za sníţeného tlaku, čímţ se oddělují těţké topné oleje od asfaltu. Získané 

produkty jsou dále rafinovány, aby se z nich odstranily neţádoucí příměsi, jako např. 

parafíny. [5] 

Aby se však toto všechno mohlo vyrábět, ropa se do rafinérií musí nejdříve dopravit. 

Nejjednodušším řešením je postavit rafinérii hned u zdroje. To ale vţdy nejde. Z ropných 

věţí v moři se ropa dopravuje tankery do přístavů, kde se zpracovává, nebo se dále 

dopravuje ropovody stejně jako ropa těţená na souši. [8] 

Můţe ale stát, ţe tanker narazí na skalisko a začne se potápět. Ropa zbylá v tankeru 

se musí rychle zachytit a zajistit. Stávají se nehody i na vrtných plošinách. K tomuto účelu 

jsou secvičené speciální týmy, připravené v případě havárie okamţitě zasáhnout, protoţe 

jinak utvoří ropa na hladině souvislou vrstvu a uţ je na světě ekologická katastrofa. Voda 

se nemůţe okysličovat a neproniká pod hladinu světlo. Pak dochází k úhynu mořského 

ptactva a mořských ţivočichů. Takováto vrstva také snadno hoří. [8] 

V roce 1989 například narazil tanker Exxon Valdez na podmořský útes v průlivu 

Prince Williama u pobřeţí Aljašky. Do moře se vylilo kolem 240 000 barelů ropy. Během 

několika týdnů pokryly ropné skvrny tisíc šest set kilometrů pobřeţí. [8] 

Takové katastrofy však zastírají skutečnost, ţe znečištění ropou v mořích je rovněţ 

způsobeno vypouštěním ropných produktů do řek nebo přímo do moří z pobřeţních 

továren a závodů. Jedním z důleţitých ropných produktů je i benzin. Avšak i jeho 

pouţívání způsobuje znečištění ovzduší v mnoha městech. Výfukové plyny z automobilů a 

ostatních motorů spalujících benzin nebo naftu obsahují jedovaté plyny, jako je oxid 
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uhelnatý, nespálené uhlovodíky, oxidy dusíku a olovo. Některé z těchto škodlivých látek 

reagují se slunečním světlem a vytvářejí fotochemický smog, který visí nad mnoha městy 

(např. nad Los Angeles a Mexiko City). Kdyţ se smísí v mracích oxidy dusíku s kapkami 

vody, vzniká kyselý déšť, který znečišťuje řeky a jezera a ničí lesy. Proto se v součastné 

době vyrábí bezolovnatý benzin a auta jsou vybavena katalyzátory, které mění škodlivé 

plyny na méně škodlivé. [8] 

2.1.2.  Trh s ropou 

Mezi základní faktory ovlivňující cenu ropy na komoditních trzích, patří jednoznačně  

situace, mezi nabídkou a poptávkou. Pokud dochází k přerušení dodávek ropy na trh 

(geopolitické vlivy, rozmary počasí, havárie, teroristické útoky, sníţení těţby ze strany 

OPEC), potom reagují ceny prudkým růstem. Cena černého zlata je citlivá i na výši 

poptávky, která jde většinou ruku v ruce s ekonomickým vývojem hlavních spotřebitelů. 

Zvyšuje-li se při nezměněné nabídce poptávka, roste i cena. 

Investovat do komodit (ropa, zlato aj.) nebo indexů a cizích měn můţeme 

prostřednictvím derivátů. Deriváty jsou instrumenty, jejichţ cena se odvozuje (derivuje) od 

ceny nějakého podkladového aktiva. Podstatou je časový rozdíl mezi datem sjednání 

obchodu a jeho vypořádáním, přičemţ podmínky a parametry obchodu jsou definovány 

v den uzavření obchodu. Podkladovým aktivem můţe přitom být dle druhu derivátu 

AKCIE, INDEX, KOMODITA, ÚROKOVÁ MÍRA, CIZÍ MĚNA, případně cokoliv 

jiného. (v poslední době se začínají vyskytovat také deriváty na počasí). [4] 

Podle podkladového aktiva tedy můţeme deriváty rozdělit na tyto hlavní typy: 

 komoditní deriváty – kontrakty na budoucí koupi či prodej komodit (ropa, zlato...) 

 měnové deriváty – kontrakty na budoucí nákup či prodej měny 

 deriváty na index – kontrakty na budoucí vývoj akciového indexu 

 akciové deriváty – kontrakt na nákup či prodej akcií 

 úrokové deriváty  - kontrakt na budoucí nákup či prodej úrokových instrumentů 

(depozitum, úvěr, ….) 
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Černé zlato se obchoduje na burzách po celém světě, v závislosti na druhu. Mezi 

nejobchodovanější patří West Texas Intermediate (WTI), která se obchoduje v USA, a 

Brent, za jejíţ cenu se prodává ropa v Evropě. Nejdůleţitějšími ropnými burzami 

současnosti jsou americká NYMEX (New York Mercantile Exchange, nově součást CME 

Group) a evropská ICE (Intercontinental Exchange, původně IPE). Ropa je obchodována v 

barelech (159 litrů). Velikost kontraktu je 1 000 barelů a cena je vyjadřována v dolarech za 

barel. [2] 

Spotřeba ropy a dalších energií úzce souvisí s ekonomickým růstem. Ekonomický 

růst nebo propad silných ekonomik (například ekonomiky USA) přímo ovlivňuje poptávku 

po ropě. Situace na trhu s ropou tak obvykle reaguje na zprávy o zpomalení nebo zrychlení 

ekonomického růstu. 

2.1.3.  Barel a jeho cena 

Původně se vytěţená ropa dopravovala v barelech (kovových sudech). Proto se 

mnoţství vytěţené ropy udávalo v barelech (bbl). Takto vyjadřovaná produkce a spotřeba 

ropy se zachovala do současné doby. Ropa se obvykle platí v amerických dolarech (USD), 

proto se cena ropy obvykle uvádí v USD/bbl. Jedna tuna ropy obsahuje v závislosti na 

hustotě ropy 7-8 barelů (barel je 0,158987 m³). [1]  

V současné době se cena ropy pohybuje kolem 80 dolarů za barel. 

2.1.4.  Producent ropy 

Koncem 80. let 20. století představovalo patnáct republik bývalého Sovětského svazu 

největšího světového producenta ropy. Jejich celková produkce činila kolem 18% světové 

těţby. Z těchto republik je největším producentem Rusko, ačkoliv Ázerbajdţán, 

Kazachstán, Kirgizie, Tádţikistán, Turkmenistán, Ukrajina a Uzbekistán těţí ropu také.  

Druhým největším producentem jsou USA, které spolu s Kanadou vytěţily v roce 

1990 téměř 16% celkové produkce. Následují je Saudská Arábie, Írán, Mexiko, Čína, 

Venezuela, Irák a Británie. Těţba se mění podle poptávky. Světová recese počátkem 90. let 

tohoto století vedla k velkému propadu produkce. Právě Británie neměla dříve ţádné 

zásoby a veškerou ropu musela dováţet. Pak ale našla ropu v šelfových oblastech a stala se 

jedním z největších producentů. [2] 

http://www.finance.cz/zpravy/finance/190093-ropa-nejdulezitejsi-komodita-soucasnosti/
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2.1.5.  Obchodník s ropou 

Obchodník s ropou je prvotně ten, kdo uzavírá kontrakty na prodeje ropy na burzách. 

Zpravidla to jsou těţařské firmy, které mají najaté makléře, jeţ jejich jménem ropu 

nabízejí. Je nutné rozlišovat skutečné obchodníky a spekulanty. 

Vzrůst cen ropy měly do značné míry  na svědomí také spekulace na její růst.  A 

naopak – rychlý propad cen ropy měly na svědomí spekulace na pokles.  Slovem 

˝spekulant˝ lze však označit prakticky všechny účastníky trhu s ropou. Skutečných 

informací o ropném trhu v pravém slova smyslu je totiţ jen pomálu: Nikdo neví, kolik ropy 

se skrývá v potencionálních nalezištích. Největší producenti ropy velikost zásob nemají 

podloţenou geologickými výzkumy. Nevíme ani to, kolik ropy se tankery přepravuje po 

celém světě.  

Chybí i údaje, kolik ropy skladují jednotlivé země jako své zásoby pro případ ropné 

nouze. Velikost strategických zásob je poměrně dobře zmapovaná u vyspělých zemích, 

jako jsou Spojené státy nebo i Česká republika.  

V roce 2008 politici ostře obviňovali spekulanty, ţe způsobili prudký nárůst cen 

ropy. Někteří s politiků dokonce navrhli hned několik modelů, které by zakazovaly 

spekulace na trhu s ropou například aby se spekulace s cenami ropy ve světě omezila 

zavedením depozita pro ty, kteří by chtěli obchodovat s termínovanými kontrakty. Zájemce 

by pak nejprve musel na určitý účet vloţit danou částku a aţ poté by mohl začít  ropou 

obchodovat. 

2.2.  Světové organizace ovlivňující trh s ropou a ropnými produkty 

Poptávka po ropě se z dlouhodobého hlediska vyvíjí dle světového hospodářského 

růstu (podrobněji v následujících kapitolách), ale mimo těchto faktorů obchodníci s ropou 

bedlivě sledují také denní čísla z oblasti ropy, která jsou dostupná na stránkách americké 

agentury EIA (Energy Information Administration). Na straně nabídky na trhu hraje 

významnou roli OPEC, tedy Organizace zemí vyváţejících ropu, která ovlivňuje přibliţně 

40% celosvětové nabídky ropy. Dohoda mezi zeměmi dlouhodobě určuje závazné kvóty 

limitující objem produkce ze strany členských zemí. 
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2.2.1.  Organizace zemí vyvážejících ropu - OPEC  

Organizace zemí vyváţejících ropu, anglicky Organization of Petroleum Exporting 

Countries, OPEC – mezinárodní organizace zaloţená v 1960 v Bagdádu, se sídlem ve 

Vídni. Členové (rok přijetí): Alţírsko 1969, Indonésie 1962, Irák, Irán, Katar, Kuvajt, 

Libye 1962, Nigérie 1971, Saudská Arábie, Spojené arabské emiráty, Venezuela. Hlavním 

cílem je koordinace ropné politiky, zejména stanovení exportních cen ropy a koncesních 

poplatků ropných společností, koordinace těţebních plánů a produkčních kvót, finanční 

pomoc poskytovaná rozvojovým zemím. Ekonomický vliv OPEC v 80. letech značně 

poklesl, především v důsledku vnitřních rozporů a zvýšení nabídky ropy ze států mimo 

OPEC. V současnosti OPEC zejména stanovuje maximální mnoţství těţby a silně 

ovlivňuje světové ceny ropy.  

2.2.2.  Organizace arabských zemí vyvážejících  ropu - OAPEC 

Také Organizace arabských zemí vyváţejících ropu (Organizace arabských zemí 

vyváţejících ropu, anglicky Organization of Arab Petroleum Exporting Countries, OAPEC 

– mezinárodní regionální komoditní sdruţení zaloţené v roce 1968. Členy jsou Alţírsko, 

Bahrajn, Egypt, Irák, Katar, Kuvajt, Libye, Saudská Arábie, Spojené arabské emiráty  a 

Sýrie. Organizace usiluje o ochranu zájmů členských zemí při vývozu ropy, o koordinaci 

obchodní politiky, o výměnu informací a o společné projekty v oblasti těţby, přepravy a 

zpracování ropy). 

2.2.3.  Mezinárodní energetická agentura  – IEA 

Mezinárodní energetická agentura (angl. International Energy Agency, IEA) je 

vládní organizace. Zaloţila ji OECD roku 1974. Sdruţuje 26 členských zemí (včetně 

Česka). Zabývá se prevencí přerušení zásob ropy a informacemi o ropném trhu a dalších 

energií a energetických zdrojů. Velice sledované je její pravidelné týdenní zveřejnění 

zásob ropy a benzínu v USA. Dále zveřejňuje kaţdý měsíc zprávu o trhu s ropou - 

informace o světové nabídce, poptávce, zásobách a cenách.  
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3. ROPA JAKO STRATEGICKÁ SUROVINA 

Ropa je velice důleţitá surovina pro rozvoj všech odvětví národního hospodářství 

jakékoliv ekonomiky. Toho vyuţily státy, na jejichţ území se ropa těţí. Peníze z těţby 

ropy jsou pro tyto země mnohdy jediným zdrojem příjmů národního hospodářství, neboť 

většina nalezišť ropy je v zemích třetího světa. V těchto zemích je však velmi patrný rozdíl 

mezi velmi bohatými lidmi – ti, kteří s ropou obchodují a těmi ostatními, kteří jsou ve 

většině případech velice chudí.  Některé rozvojové země vyuţily příjmů z exportu na 

financování veřejně prospěšných projektů (budování škol a zvyšování ţivotní úrovně 

obyvatelstva). Několik zemí investovalo do vývojových projektů, jako jsou nákladné 

závody na odsolování mořské vody v Saudské Arábii a "projekt velké umělé řeky" v Libyi, 

který zahrnuje navrtání obrovské zásoby vody nacházející se pod Saharou a její dopravu 

pomocí potrubí na pobřeţí Středozemního moře. 

Protoţe je ropa takto důleţitá, hrála roli také v několika ropných konfliktech, včetně 

konfliktu Iráku s Kuvajtem - V roce 1990  Irák tvrdil, ţe Kuvajt těţí ropu , která patří právě 

jemu, a ţe prodejem většího podílu ropy neţ činila kvóta podle OPEC pomohl sníţit její 

cenu. Kvůli těmto a ještě dalším důvodům napadl v srpnu roku 1990 Kuvajt, ale byl odsud 

vyhnán vojenským sborem OSN v roce 1991. Irák vypustil ropu do Perského zálivu a 

vytvořil tím obrovské ropné skvrny. Irácká vojska rovněţ zapálila 1/2 kuvajtských ropných 

vrtů. 

Fakt, ţe bez ropy by se zhroutila celá světová ekonomika je tím nejdůleţitějším 

faktorem pro to, aby země, které ropu vlastní a vyváţí mohly ovládat ty země, které ji 

potřebují. Můţeme říci, ţe se stává v podstatě jakousi zbraní, a to velmi účinnou. Její 

zneuţití by mělo zcela destrukční účinky pro celý svět.  

3.1. Ekonomické a politické cíle 

I přes světovou hospodářskou krizi a relativně nízké ceny ropy se ropným 

společnostem nedaří špatně. Mezi petrolejáři se objevuje po delší době vzrušení  - a to 

kvůli objevům velkých nalezišť ropy.  Objevy ˝nové ˝ ropy na všech pěti kontinentech jsou 

výsledkem rozsáhlých investic, které ropné společnosti směřovaly do geologických 

průzkumů slibných lokalit v době, kdy cena ropy v uplynulých letech trvale rostla.  
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V hledání nových zdrojů budoucího zisku ropným společnostem pomohl také pokrok 

v těţebních technologiích, které naftařům umoţňují vrtat ve větších hloubkách a skrz tvrdší 

horniny. 

Je normální, ţe ropné společnosti kaţdoročně objeví miliardy barelů ˝nové˝ ropy. Co 

však oborníky překvapuje je rychlost, jakou k novým objevům ropy dochází.  

K největším úspěchům naftařů  v roku 2009 patří objev rozsáhlého hlubokomořského 

loţiska Tiber britskou společností BP v Mexickém zálivu. Naftaři na loţisko narazili aţ 

v hloubce 1260 metrů pod mořem  a pod vrstvou více jak 10 kilometrů sedimentů 

oceánského dna. Podle nich se ale jedná o vůbec největší loţisko v zálivu. Americká ropná 

firma Anadarko Petroleum zase oznámila objev velkého loţiska ve ,,vysoce perspektivní˝ 

oblasti  u pobřeţí západní Afriky (Sierra Leone). A do třetice velký nález před pár týdny 

oznámila brazilská společnost Petrobras  u břehů Brazílie, jejíţ šelfové moře má 

z naftařského hlediska velký potenciál. V posledních třech letech zde byla objevena čtyři 

velká loţiska ropy. 

Jediné, čeho se šéfové ropných společností obávají, je případný pokles cen ropy. Ten 

by totiţ ohrozil rozvoj nových loţisek. Podle ředitelů ropných firem je k rozvoji ropných 

polí třeba, aby se cena ropy drţela nad úrovní 60 dolarů za barel.  

Objevování nových ropných polí zůstává, i přes aţ pětinový pokles cen nákladů 

například na ocelové konstrukce, nadále finančně značně náročné. Navíc s nejistým 

výsledkem. Náklady na jeden hlubokomořský vrt (tzn. hloubka větší neţ 300 metrů) 

mohou vystoupat aţ do výše 100 milionů dolarů (1,8 miliardy korun). Avšak jen 30 – 50 

procent vrtů je úspěšných. 

Ekonomické cíle 

 objevování nových nalezišť 

 rozvoj těţby a přepravy ropy 

 rozvoj zpracování a vyuţití ropy 

 realizace zisku z činností spojených s výzkumem, těţbou a prodejem ropy a 

ropných derivátů 
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Politické cíle 

 zajištění, udrţení a posilování celosvětového vlivu zemí vyváţejících ropu 

 udrţení závislosti zemí na ropě v přijatelných mezích a udrţení si politického 

vlivu zemí, které ropu dováţejí 

3.2. Země a jejich podíl na těžbě ropy 

Venezuela: 

Politicky nestabilní země pod vedením diktátora Hugo Chaveze zneuţívá 

v zahraniční politice svého významného postavení na ropném trhu zejména vůči svým 

latinsko-americkým sousedům. Jeho společnost Petrocaribe poskytuje více neţ deseti 

karibským národům denně 198 tis. barelů ropy za velice atraktivní ceny výměnou za různé 

sluţby. Podobné cenově politické tlaky jsou vyvíjeny jak na Paraguay a Uruguay tak i na 

Argentinu. Chavez plánuje vybudovat během 3 aţ 6 let ropovod zásobující mimo jiné 

Ekvádor, Peru, Chile a Bolívii a poté tak ovládnout celý ropný trh v Jiţní Americe. Tento 

Chavezův záměr by mohl mít velmi negativní dopad na americké hospodářství.  

Čína: 

Čína si je plně vědoma svého významného mezinárodního postavení. Politická 

stabilita však vyţaduje dostatečnou zásobu energetických zdrojů, které jsou hlavním 

pilířem ekonomického růstu. Čína jiţ mnohokrát dokázala svou sílu a její ekonomický 

potenciál je z našeho pohledu snad nevyčerpatelný. Čínský trh se nezadrţitelně řítí vpřed a 

k tomu nutně potřebuje ropu a zemní plyn. Jednou z moţností jsou podmořská naleziště 

mezi Čínou a Japonskem, která jiţ přinesla nemalý konflikt mezi těmito státy. Dalším 

zdrojem by mohl být plánovaný sibiřský ropovod vedoucí aţ k Tichému oceánu. Poslední 

šance je spatřována v okupovaném Iráku. V případě,  ţe USA  opustí v dohledné době tato 

území, stane se pravděpodobně Čína primárním příjemcem ropy a zemního plynu z této 

oblasti, v opačném případě nedostane ani kapku. 
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Indie: 

Bez dostatečných energetických zdrojů, kterých je v zemi rozhodně nedostatek, by se 

dynamický indický průmysl mohl ocitnout ve velmi nepříznivém postavení. Poměrně 

nedávno se tento asijský gigant rozhodl k rázným krokům v oblasti rozvoje svého 

hospodářství. Indie se proto snaţí navázat spolupráci s Čínou jako svým novým 

strategickým partnerem. Čína se ale zatím v tomto ohledu neukazuje jako vstřícný partner. 

Rusko a OPEC: 

Ještě v roce 2008 se zdálo, ţe by Rusko a OPEC mohli navázat spolupráci, protoţe 

jak ropný kartel, tak Rusko trápily nízké ceny ropy. Rusové začali s OPEC provozovat uţší 

vztahy, Rusko se začalo účastnit jednání OPEC a dokonce se spekulovalo o tom, ţe by se 

Rusko mohlo stát plnoprávným členem. 

Realita je ale jiná. Rusko nepodpořilo sníţení těţby po prosincovém rozhodnutí 

OPECu a naopak samo „shráblo“ prospěch z rostoucích cen. Poté, co vyšlo najevo, ţe 

Rusko dosáhlo rekordní těţby v postsovětské éře a předehnalo Saúdskou Arábii, prohlásil 

ruský ministr energetiky, ţe Rusko OPECu nikdy nic neslíbilo. Představitelé kartelu pak 

politiku Ruska zase označili za ne příliš povzbuzující. K rozšíření kartelu o Rusko tedy 

s největší pravděpodobností nedojde, přesto je ale důleţité zanalyzovat, jak by se pak 

vyvíjelo postavení hlavních ropných aktérů, včetně Ruska a Saúdské Arábie. Vstup Ruska 

by OPEC nesmírně posílil, je moţné, ţe by se podíl OPEC na trhu blíţil k 50%. Nicméně, 

motivace jednotlivých aktérů by ukazovala spíše opačným směrem.  

Pokud by se Rusko stalo členem OPEC, všichni členové OPEC by si museli nutně 

poloţit otázku, zda by dodrţovalo kvóty, které jsou základním předpokladem fungování 

tohoto kartelu. A pokud ne - jako ţe s tím mají problémy i současní členové - a bývá to 

Saúdská Arábie, která výkyvy na svůj úkor vyhlazuje - jak by bylo Rusko „donuceno", aby 

podmínky respektovalo? [6] 

Nigérie: 

Nigérie je největším africkým exportérem ropy a celkově pátou největší oblastí 

s těţbou ropy pro USA. Politická nestabilita uţ několikrát způsobila nemalé výkyvy 

v cenách ropy na světových trzích. Při posledních nepokojích poklesla produkce dokonce o 
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15% coţ vyvolalo silné negativní odezvy na komoditním trhu. Nigerijská ropa však 

nepřináší do státní pokladny tolik peněz a tudíţ nigerijská vláda nevidí mnoho důvodů, 

proč pokračovat ve zvyšování produkce v deltě Nigeru a větší ochraně producentů. 

Společnost Shell, která je největším operujícím koncernem v oblasti, poskytuje finanční 

pomoc pro obnovu delty, nicméně jen minimum se dostává k těm , kteří to opravdu 

potřebují a tak nespokojenost přetrvává. Ropná zařízení ohroţují rebelové a budoucí 

plynulá těţba černého zlata v Nigerijské deltě tak zůstává více neţ nejasná. Hrozba dalších 

masivních útoků ozbrojených gangů visí stále ve vzduchu. Lidé si stěţují na kyselé deště, 

znečištěné moře a masivní úbytek ryb, které jsou zde hlavním zdrojem obţivy. 

Írán: 

Člen OPEC, geopolitická velmoc – hrozba západního světa. Prezident Íránu 

Mahmoud Ahmadinejad se prezentuje jako tvrdý diktátor a islámský hrdina. Se svou 

myšlenkou islámské kontroly nad Středním Východem a Severní Afrikou je bezpochyby 

skoro nebezpečnější neţ Saddam Hussain. Izrael by nejraději vymazal z mapy světa, 

holocaust povaţuje za mýtus. Podle International Atomic Energy Agency (IAEA) Írán 

plánuje vytvoření nukleárních zbraní. Írán vlastní rozsáhlé zdroje ropy i zemního plynu a 

Ahmadinejad je pouţije, aby získal přátelskou podporu. Adepti jsou jasní – Čína, která 

nutně potřebuje ropu a Rusko jako politický partner.  

Irák: 

Zcela aktuálně se v Iráku přidělovaly kontrakty na těţbu. Irácká ropa je atraktivní 

svou vysokou kvalitou a tím pádem niţšími náklady na zpracování. Irák navíc v těţbě 

hluboce zaostává za svými moţnostmi. Vláda zamýšlí podporou zahraničních firem 

navýšit produkci Iráku aţ k neuvěřitelným (a těţko dosaţitelným) 12 mb/d, tj. na téměř 

šestinásobek současné produkce, která je silně podvázána nepokoji či technologickou 

podinvestovaností. Irácká vláda poskytla kontrakty velmi diverzifikovaně. Zřejmě největší 

zakázku získal Shell a Petronas (Malajsie). Další pole si mezi sebou rozdělil např. ruský 

Lukoil a norský StatoilHydro, jiţní pole pak čínský CNPC, spolu s Petronasem a 

francouzským Totalem. [7] 

Zajímavé je, ţe se nekonal (alespoň zatím) ţádný velký úspěch pro americké firmy. 

Iráčané to interpretují jako nezávislost od Američanů a důkaz, ţe nejsou pod politickým 
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tlakem. „Neviděli jsme moc americký firem, ale to je dáno silnou konkurencí…Je to čistě 

otázka finanční a technická, nikoliv politická. Potvrzuje to, ţe Irák zvládá svou ropnou 

politiku a aktivity bez politizace této otázky“, řekl Reuters Thamir Ghnadhban, poradce 

premiéra a bývalý ropný ministr. Američané svůj neúspěch bagatelizují poukazy na 

nestabilitu v Iráku a také na to, ţe mají větší angaţmá v Saúdské Arábii a Spojených 

arabských emirátech. 

Polární oblast: 

Předpokládá se, ţe Arktida má bohaté zásoby ropných nalezišť. Globální oteplování 

˝napomohlo˝ k redukci ledového krovu a USA včetně dalších zemí jako je Rusko, Norsko 

a Dánsko uvaţují o moţnostech zahájení těţby v této oblasti. Rozporem zůstávají zdejší 

územní nároky – nově obnaţená zem, nově průchozí moře. Kanada jako nejpřilehlejší a 

v podstatě navazující oblast nechce o takové činnosti ve zdejších vodách ze strany jiných 

mocností ani slyšet.  

Afrika: 

Z geopolitického hlediska je Afrika stále poněkud v pozadí, přestoţe významné 

nárůsty ropné produkce pocházejí právě z afrických zemí. Mnoho afrických zemí je 

členem OPEC – Libye, Angola, Alţír a Nigérie. Velmi aktivním investorem v Africe je 

Čína, která se stala druhým největším věřitelem na tomto kontinentu hned po Světové 

bance. V malém ropném Gabonu posiluje americká vojenská přítomnost, Súdán, který má 

moţná slibnou ropnou perspektivu před sebou se připravuje na referendum o své 

budoucnosti, které se můţe proměnit v rozpad Súdánu na dva státy, kdy by se „ropný“ Jih 

osamostatnil.  

Spolu s rostoucí zainteresovaností Číny, se zvýšil i zájem USA a také Latinské 

Ameriky. Právě v roce 2009 se uskutečnil summit Latinská Amerika – Afrika, pod záštitou 

venezuelského prezidenta Huga Cháveze, která má vést k většímu propojení osy Jih-Jih. 

Jak Venezuela, tak také Brazílie budou usilovat o silnější vliv na africkou energetiku, 

stranou jistě nezůstane ani Rusko. Protoţe řada loţisek v Africe není ještě zcela rozvinuta a 

především zemím chybí infrastruktura, lze očekávat zvýšený zájem a také moţné konflikty 

všech hlavních velmocí. [7]  
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4. VLIV SVĚTOVÉ EKONOMIKY NA VÝVOJ A PREDIKCI              

SVĚTOVÉ PRODUKCE ROPY A JEJÍ CENY       

Bez ohledu na nové objevy je jasné, ţe fosilní paliva jsou vyčerpatelná a také, ţe 

zejména ropa se spotřebovává mnohem větší rychlostí, neţ s jakou se v přírodě tvoří. 

Poptávka po ropě neustále roste, nehledě na vyšší ceny a zmenšující se zásoby. Vyhlídky 

však nejsou tak chmurné, jak se můţe zdát. Někteří odborníci odhadli, ţe ověřené zásoby 

ropy reprezentují jen jednu třetinu skutečných zásob skrytých pod zemí. 

Pomocí nových technologií bude moţné podstatně zvýšit odhad zásob, které lze 

ekonomicky těţit. Počátkem 90. let tohoto století američtí vědci vyvinuli techniku zvanou 

"chemické zaplavování", která umoţňuje získávat ropu z existujících nalezišť. Tato 

technika spočívá ve vyplavení ropy z hornin pouţitím chemikálie podobné saponátu. 

Pouţívání této techniky bylo v minulosti omezeno pro vysokou cenu této chemikálie.  

Vědci ale nyní tvrdí, ţe nalezli levný proces, který vyuţívá vedlejších produktů 

vznikajících při výrobě papíru. Vědci se domnívají, ţe díky této technice se mohou zvýšit 

potenciální zásoby USA téměř šestinásobně. Také podzemními výbuchy lze zvýšit hranici, 

která určuje mnoţství ropy vyčerpatelné z vrtu. Podzemními výbuchy se totiţ rozvolňuje 

hornina, jejíţ dutinky jsou naplněny ropou, a ta můţe lépe téci k čerpacímu vrtu. Ostatní 

zdroje ropy zahrnují asfaltové písky, coţ jsou horniny nasycené lepkavou ropou. Získávání 

ropy z těchto písků je však velmi nákladné. Jiným zdrojem ropy je skupina hornin zvaná 

břidlice, které jsou bohaté na látku zvanou kerogen, z níţ lze získávat volnou ropu. 

Nové objevy a nové technologie znamenají naději pro budoucnost: pouţívání 

alternativních zdrojů energie ve větší míře je jediným dlouhodobým řešením energetické 

krize, způsobené vyčerpáním fosilních paliv. K alternativním zdrojům patří sluneční 

energie, větrná a vodní energie, chemická energie, ale také energie atomová. Dokud takové 

alternativní formy nebudou k dispozici, je ţivotně důleţité šetření s existujícími zásobami 

a jejich smysluplné vyuţívání. 

Trh s ropou byl podpořen také pozitivním vývojem na akciových trzích a 

oslabováním americké měny. Dollar index, poměřující hodnotu amerického dolaru vůči 

koši šesti hlavních světových měn, klesl během října 2009 na nejniţší úroveň od srpna 

2008. Pro ropu hovořily dále statistiky z Číny, podle nichţ v měsíci září 2009 vzrostl 
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import ropy do této země o 15 procent na 17.2 milionu tun a také zvýšený odhad poptávky 

po ropě pro rok 2010, zveřejněný organizací OPEC. 

U cen ropy je nutno rozlišovat, zda se jedná o tzv. okamţité ceny (spot prices), o 

ceny v místě naleziště (FOB – Free On Board) nebo ceny včetně dopravy a pojištění (CIF – 

Cost, Insurance, Freight). Na výši ceny má také vliv, zda se jedná o dlouhodobé smluvní 

dodávky nebo o okamţitý nákup vyplývající z naléhavé potřeby.[1] 

4.1.  IEA – zlom nejen v cenách 

Zlomový rok 2007/2008 se neobjevil jen ve vývoji globální ekonomiky a ropných 

cen. IEA (International Energy Agency) ovšem ropný zlom (peak oil) dlouhodobě 

popírala. Teprve v roce 2007/2008 zveřejnila výsledky extenzivního výzkumu, kde odhady 

(často pocházející od vlád) nahradila podrobným zkoumáním těţby z hlavních 800 polí. 

Došlo k pesimistickému závěru: pokles těţby z existujících polí ve výši -3,7% ročně, 

přičemţ v nové zprávě toto číslo dále zvýšila na -6,7% ročně.  

Ve zprávě roku 2008 také poprvé přiznává, ţe těţba můţe skončit. Kloní  se tak více 

ke geologickému neţ ekonomickému pojetí, kterému "fandila" aţ do této doby. Problém 

ropného zlomu byl totiţ odsouván s tím, dost vysoká cena vytvoří impuls k otevření a 

vyuţití dalších nalezišť, nemluvě o pozitivní roli technologií.  

Hlavní ekonom IEA Fatih Birol ale poprvé připustil, ţe těţba mimo OPEC začne 

klesat v horizontu 3-4 let, vzhledem k obrovským zásobám, kterými OPEC disponuje se 

odhaduje, ţe by těţba ze zemí OPEC – pokud budou zachovány dostatečné investice – 

klesala aţ po roce 2020. Stejně pesimisticky vyzní přiznávaný pokles těţby konvenční 

ropy nejpozději v roce 2030. IEA můţe ovšem těţko vysvětlit, jak k takovému "veletoči" 

v názorech přišla. Fatih Birol to vysvětluje jednak provedený rozsáhlým výzkumem a tím, 

ţe poprvé vidíme poklesy vyšší neţ za minulé roky. Zároveň – a opět dosti překvapivě – 

tvrdí, ţe IEA dlouhodobě varuje před neudrţitelným energetickým vývojem.[6] 

Prognóza z října 2009 IEA Oil monthly report (OMR) odhadovala globální poptávku 

na tento rok ve výši 84,6 mb/d, coţ vyjadřuje pokles vůči roku 2008 o 1,7 mb/d. Aktuální 

zpřesnění je pak na úrovni 84,9 mb/d. [6]  



Iveta Šifaldová: Rozbor cen ropy na světových trzích 

2010                                                                                                                  18 

 

Pro rok 2010 pak uţ revize IEA dle nejnovějších údajů, včetně silného nárůstu 

průmyslové výroby v Číně v listopadu (nárůst 19,2%) počítá s určitým oţivením (o 1,5 

mb/d) a výši poptávky 86,3 mb/d.  

Ceny se sice v listopadu a začátkem prosince pohybovaly v rozmezí 75-80 dolarů za 

barel, bylo ale třeba vnímat, ţe volná kapacita OPEC byla a zůstává velmi vysoká velmi 

vysoká – 5,4 mb/d. Přestoţe představitelé OPEC cenu v koridoru 70-80 dolarů za barel, 

označili za "vynikající", cena zcela aktuálně jiţ osmý den po sobě klesá a dokonce 

v případě WTI se propadla pod 70 dolarů za barel. [6] 

Na druhé straně je velmi nejistý stav zásob zemí OECD, protoţe velké mnoţství ropy 

se nachází v tankerech na moři, i kdyţ i zde se údaje různých ropných makléřů rozcházejí. 

V září roku 2009 bylo moţno zaznamenat nárůst nabídky, především z nečlenských zemí 

OPEC, aţ na 51 mb/d. Kvóty OPEC zatím zůstávají nezměněné, ale i tak země OPEC těţí 

poněkud více neţ by měly a svojí těţbu zvyšují nad rámec kvót.  

Reálná produkce OPEC, navzdory stále platícím kvótám, vzrostla, takţe míra shody 

(tj. míra do jaké OPEC dodrţuje své kvóty – compliance rate) klesla na 60,8%, nejníţe za 

tento rok. OPEC je totiţ reálně o 1,645 mb/d nad svým cílem kvót, který zůstává na úrovni 

24,845 mb/d. Zářijový summit OPEC potvrdil, ţe kvóty stanovené na konci roku 2008 

zůstávají v platnosti.  

 

Obr. 1. Vývoj globální poptávky v letech 2008,2009,2010       

                                                                                                                       Zdroj: IEA: [ OMR, říjen 2009 ] 
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Obrázek z Oil monthly report demonstruje jednak bezprecedentní pokles poptávky 

po ropě v Severní Americe (především v USA), která ukazuje hloubku krize. Nicméně 

existují spory o tom, do jaké míry je tento pokles trvalý. IEA očekává s oţivením opětovný 

nárůst poptávky, otázkou nicméně zůstává zda se bude jednat o nárůst aţ na původní 

úroveň. Naproti tomu J. Williams se domnívá, ţe v případě vyspělých zemí OECD se 

projeví ekonomická krize trvalým sníţením poptávky po ropě, tj. poptávka po ropě z těchto 

zemí uţ vyvrcholila. [6] 

Za zmínku jistě stojí i stále kladné přírůstky poptávky v oblasti jihovýchodní Asie, 

coţ je dáno především Čínou, ale také v Latinské Americe a Blízkém Východě.  

 

 
Obr. 2. Vývoj nabídky zemí mimo OPEC v letech 2008,2009, 2010  

                                                                                                                        Zdroj: IEA:[ OMR, říjen 2009 ] 

 

Velká pozornost je věnována zvýšení ruské těţby, která vedla k roztrţce s OPEC. 

Rusové rychleji neţ se očekávalo zprovoznili velké pole Vankor ve východní Sibiři a 

v srpnu roku 2009 předehnali Saúdskou Arábii nejen jakoţto největšího producenta, ale i 

exportéra. Odhad je, ţe těţba Ruska v roce 2009 přesáhne 10 mb/d (10,14 mb/d), přičemţ 

pro rok 2010 je očekáváno další zvýšení na 10,2 mb/d. Důleţitou informací je směřování 

nových ropných nalezišť východním směrem, tedy na Čínu a stejně tak náznaky premiéra 

Putina o moţné účasti zahraničních firem v energetickém sektoru. Přestoţe je otevření 
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Vankoru povaţováno ve velmi obtíţných klimatických podmínkách za největší úspěch 

ruského Rosněftu, technologicky se na celém projektu podílely i americké firmy. [6] 

Jak nám ukazuje obr. 2. Mimo nárůstu nabídky v oblasti bývalého Sovětského svazu, 

IEA také počítá s růstem nabídky Brazílie. Významný je údaje týkající se Evropy  stále 

zrychlující se propad prokazuje pokles těţby v Severní moři. Naopak, trend v Severní 

Americe by se měl poněkud zmírnit. [6] 

4.1.1.  Cena ropy – vliv dolaru  

V období krize je moţné pozorovat silnou negativní korelaci mezi vývojem dolaru a 

cenou ropy. Jak ukazují data agentury Reuters, korelační koeficient dosáhl úrovně -0,9. 

Přesto řada ropných analytiků připouští, ţe si není jistá, co za takto silným vlivem stojí. 

Jedním vysvětlením můţe být přetrvávající obavy z finančních aktiv, kdy ropa začíná 

zaujímat pozici, která byla dříve vyhrazena zlatu. Nelze ale zapomínat na fundamenty, 

které by toto spojení mohly přerušit. Silná záporná korelace byla rovněţ pozorovatelná 

v roce 2007, kdy dosáhla rekordní hodnoty -0,97, ale aţ do roku 2005 převládal pozitivní 

vliv – s posilováním dolaru, rostla ceny ropy, coţ bylo typické především pro 90. léta. Tuto 

korelaci ukazuje následující obr. 3 

 

Obr.  3. Negativní korelace mezi vývojem amerického dolaru a cenou ropy futures 

                                                                                                                              Zdroj: [ 19. 10. 2009 Reuters ] 

                                                                               

 Vývoj cen je – jako uţ dlouhodobě – nejistý, protoţe není jasné, do jaké míry je růst 

poptávky (zejména z Číny) reálný a do jaké míry je hromaděním zásob. Na konci října na 

trhu stále panovalo contango, tedy situace, kdy je cena futures vyšší neţ cena spotová.        

http://www.reuters.com/article/usDollarRpt/idUSN2150641220091022?sp=true
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Takovýto vývoj motivuje hromadění zásob, tj. drţení ropy mimo trh (např. v tankerech na 

moři) a pak prodání při vyšší ceně. Rozdíl mezi cenou futures a spot (tzv. spread) musí být 

ovšem dostatečně atraktivní, aby pokryl náklady na skladování, které se pohybují od 40 

centů po 1,5 dolaru za barel. Údaje nejsou k dispozici, takţe i brokeři zabývající se lodní 

dopravou spíše odhadují, kolik milion barelů nyní pluje na moři, odhady se pohybují od 26 

po 44 milionů barelů, coţ představuje minimálně 22 velkých tankerů. [6] 

Contango je ze své podstaty typické pro recesi, kdy je poptávka po ropě nízká, avšak 

očekává se oţivení a tak její růst. Protoţe signály oţivení nejsou dostatečně jednoznačné, 

je obtíţné předpovídat, zda jiţ končí více neţ roční contango na ropných trzích.  

Sami brokeři potvrzují slova UNCTAD, ţe marţe (spread) je určen spíš tím, co 

předvídají největší aktéři na trhu neţ tím, kam směřují fundamenty. [6] 

Zcela aktuálně se cena za barel dostala pod 70 dolarů za barel. (prosinec 2009) 

Důvodů můţe být několik: 

 končí contango na trzích, makléři uzavírají pozice (i z důvodu konce roku)  

 poněkud neočekávané posílení dolaru na úkor eura v posledních dnech, hlavně 

kvůli hospodářské situaci v Řecku  

 značné zásoby (na moři i na pevnině), přezásobení trhu  

 navzdory poslední zprávám z USA, stále slabá poptávka po ropě z této země  

 korekce náběhu k další ropné bublině, která nebyla dostatečně podpořena 

fundamenty (viz také navýšení těţby v rámci OPEC a nerespektování kvót)  

Proti těmto zprávám můţe působit (coţ je důleţité z budoucího hlediska posuzování cen).  

 silný průmyslový růst v Číně  

 znaky hospodářského oţivení v zemích OECD (např. maloobchodní data z USA)  

 otázkou zůstává budoucí vývoj dolaru vůči euru  

Nejen vzhledem k silným vazbám mezi cenou ropy a dolarem, vyvolal velké 

pozdviţení článek Robert Fiska z The Independent. 

Robert Fisk v něm uvádí, ţe Rusko, Čína, Francie, země Perského zálivu a Japonsko 

se shodly na tom, ţe je třeba odstranit dolar z ropných obchodů. [6] 
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 Ropa by se měla v horizontu do roku 2018 obchodovat za umělý koš měn, který by 

obsahoval juan, jen, euro, zlato a případně další měny. Američany údajně velmi zaskočilo, 

ţe by se těchto jednání měli účastnit i "loajální" Japonci a Saúdové. Nejde jen o kótování 

cen ropy. Pokud by k tomuto kroku skutečně došlo, dolar jako internacionální měna číslo 

jedna by definitivně skončil. Takovýto krok by měl tedy zásadní dopad na celý 

mezinárodní finanční systém. Je signifikantní, ţe by se takového kroku účastnily země, 

které mají velmi vysoké devizové rezervy z velké části denominované v dolarech (Čína, 

Japonsko, Rusko, ale i EU či arabské země). Na základě této informace se uţ objevily 

reakce týkající se zhoršujících se vztahů mezi USA a Čínou, především s ohledem na 

strategicky zásadní Blízký Východ. Tento krok změní podobu mezinárodních finančních 

vztahů. [6] 

Významný krok ke světu bez dolaru ale učinil uţ Irán, který právě letos celou svou 

ropnou burzu přeorientoval na eura. Z geopolitického hlediska je zajímavé sledovat, jací 

státníci učinili podobné pokusy jiţ před ním, byl to Saddám Hussajn a venezuelský 

prezident Hugo Chávez.  

4.2.  Faktory s největším vlivem na pokles a růst ceny ropy 

Svou sílu ropa poprvé ukázala v sedmdesátých letech 20. století, kdy v roce 1973 

reagovaly země sdruţené v organizaci OPEC na Jomkipurskou válku utaţením kohoutků a 

vyhlásily embargo na vývoz ropy do zemí, které podporovaly Izrael. Arabští vývozci 

poţadovali úplné staţení Izraele ze zabraných území a odmítli dodávat ropu Spojeným 

státům a dalším zemím v západní Evropě. [2] 

První ropná krize byla na světě. Cena ropy skokově vzrostla ze 2,8 dolaru za barel 

aţ na 12 dolarů. Západní ekonomiky se dostaly do váţných problémů a začaly zavádět 

radikální úsporná opatření. Německá vláda s okamţitou platností zakázala nedělní jízdy 

osobním automobilům a sníţila povolenou rychlost na dálnicích. Ve Spojených státech byli 

řidiči omezováni v čerpání pohonných hmot podle sudého či lichého koncového čísla na 

značce automobilu. Liché dny byly vyhrazeny řidičům s lichým číslem, sudé se sudým. Na 

čerpacích stanicích byl dokonce zaveden systém praporků, který motoristy varoval, zda má 

čerpací stanice dostatek či nedostatek pohonných hmot. Akciové indexy prudce padaly a 

světové ekonomiky začala trápit zvyšující se inflace a stagnace hospodářského růstu. [2] 
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Druhý ropný šok přišel o několik let později. V roce 1979 proběhla v Iránu 

revoluce, která měla negativní dopad i na ropný sektor v zemi. Výpadek produkce sice 

nebyl nijak dramatický, nicméně panika na trhu vedla k raketovému vzestupu ceny, která 

se vyšplhala na historická maxima. Zanedlouho následoval útok Iráku na Irán. Dopady na 

světové ekonomiky jiţ nebyly tak dramatické. Poptávka ve světě po prvním šoku klesla a 

vysoké ceny z počátku sedmdesátých let vedly k úsporným opatřením a výraznému růstu 

produkce. [2] 

Prudkým cenovým šokům se svět nevyhnul ani v posledním čtvrt století. Za zmínku 

stojí bezesporu konflikt v Perském zálivu v roce 1990, kdy nejistota spojená s dopady 

války na produkci ropy ţivila prudký cenový růst a cena černého zlata se vyšplhala ze 13 

na 50 dolarů. Do historie se zapsal i ničivý hurikán Katrina v roce 2005. Přírodní ţivel 

měl na svědomí mnoho lidských ţivotů a finanční ztráty za 91,2 miliard dolarů. Ochromil 

90 procent produkce v Mexickém zálivu a paralyzoval řadu rafinerií na pevnině po dobu 

několika týdnů. Cena ropy raketově vzrostla na 70 dolarů za barel a ze dne na den skokově 

vzrostly ceny benzínu a nafty. [2] 

1. říjen 1973, Jomkipurská válka, 1.ropná krize  

2. listopad 1978, iránská revoluce, 2.ropná krize  

3. srpen 1990, irácká invaze do Kuvajtu  

4. červenec 1997, asijská finanční krize  

5. září 2001, útok na Světové obchodní centrum  

6. březen 2003, spojenecká invaze do Iráku  

7. srpen 2005, hurikán Katrina udeřil v Mexickém zálivu [2] 

Rok 2008: rok prudkých zvratů  

Aţ do poloviny roku 2008 se zdálo, ţe počáteční náznaky krize nemají na ropný trh 

ţádný vliv. Cena ropy vytrvale rostla a v červenci roku 2008 se dostala na svůj zatím 

nepřekonaný rekord blíţící se 150 dolarům za barel. Dosaţení této ceny předcházely různé 

ropné iniciativy, především ze zemí OECD, které chápaly růst cen jako ohroţující 

ekonomický vývoj. OPEC se ocitl pod palbou kritiky za to, ţe dostatečně rychle nezvyšuje 

svou těţbu. Jedinou zemí v rámci OPEC, která je ovšem schopna rychle navýšit svou těţbu 

je Saúdská Arábie. Tato země v rámci OPEC patří k mírnému křídlu a snaţila se 

představitelům průmyslových zemí vysvětlit, ţe fundamenty trhu (nabídka a poptávka po 
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fyzické komoditě) jsou v pořádku a cena je zkreslena dopady finančního trhu. Její slova 

ovšem nepadla na úrodnou půdu ani na mimořádném mítinku OPEC a odběratelů 

v Jeddahu. [6] 

Situace se zdramatizovala po plném propuknutí krize, jeţ je někdy slučováno 

s pádem Lehman Brothers. Ceny ropy začaly prudce klesat a na konci roku padly pod 40 

dolarů za barel. Vývoj, kdy se cena ropy změní tak prudce během jednoho roku, není 

moţné povaţovat za běţný. Určitou úlohu pravděpodobně sehrála nastupující krize, 

otázkou ale zůstává, do jaké míry se na tomto prudkém propadu podílely finanční trhy. 

Spolu s tímto cenovým propadem a nástupem celosvětové krize, nejhlubší od 30. let 

minulého století, se objevily (a stále objevují) revidované odhady poptávky. Je jasné, ţe 

OPEC se nehodlal jen pasivně smířit se situací, kdy cena ropy poklesla o 70% během 

několika měsíců a přikročil k radikální akci – sníţení svých kvót. [6] 

 

Vývoj cen ropy v roce 2008
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Obr. 4  Ceny ropy Brent rok 2008 

Zdroj: [G7, a.s.] 

 



Iveta Šifaldová: Rozbor cen ropy na světových trzích 

2010                                                                                                                  25 

 

5. VÝZNAM ROTTERDAMSKÉ BURZY NA CENY PHM 

V ČESKÉ REPUBLICE 

Ropa bude jako surovina, a to hlavně v dopravě, dominovat ještě téměř 50let. To 

potvrzuje jak Mezinárodní organizace pro energii, tak Evropská komise. 

I nadále bude hlavním zdrojem energie – nahraditelná zatím není ani zemním plynem 

a jadernou energií, ani uhlím a obnovitelnými zdroji. S vyuţitím ropy na dlouhá léta 

dopředu počítá i energetická koncepce České republiky. Dění na světových trzích s ropou a 

ropnými produkty tedy bude pro stát vţdy důleţité. Přesto, ţe Česko má naftové doly, 

téměř 100% ropy dováţí.  

Více neţ ropné společnosti však hodnotu strategické suroviny ovlivňují ti, kteří ropu 

ani netěţí, ani nezpracovávají. Základní cenu ropy tak v podstatě určuje londýnská 

komoditní burza, na které operují obchodníci s ropou. 

Podobné je to s pohonnými hmotami, pro které je zase centrem trhu Rotterdam. Na 

benzín sice má ropa vliv, ale není to vliv jediný. Do ceny této pohonné hmoty se promítá 

mimo jiné i to, jaké jsou celkové zásoby ropy a pohonných hmot v té které zemi, či kurz 

národní měny vůči dolaru. Tak se můţe stát, ţe krátkodobě mohou jít ceny benzínu a ropy 

dokonce proti sobě. 

V Česku navíc ceny pohonných hmot ovlivňuje i to, ţe zpracovatelé převáţně 

nakupují levnější ropu z Ruska a dopravují ji ropovodem Druţba. Pokud by z jakýchkoliv 

důvodů tato cesta selhala, naznamenalo by to, ţe Česko bude bez ropy. Ruská ropa by se 

však musela dopravit do Terstu a odtud ropovodem IKL. Tato náhradní varianta by byla 

draţší, a ceny benzinu by se proto šplhaly nahoru. 

Z ropovodu Druţba je podle mínění polské PKN Orlen, firmy která privatizovala 

Unipetrol, ropa o dva aţ tři dolary levnější. Navíc je většina zařízení postavena právě na 

zpracování ruské ropy.  

Česko, i kdyţ v menší míře, dováţí také středomořskou ropu, poměr dovozu se 

v průběhu roku mění. Například v motoristické sezóně, kdy stoupá poptávka po PHM, se 

mnoţství zpracované středomořské ropy zvyšuje. Ta je ale kvalitnější a draţší. I to má vliv 

na to, ţe v létě se cena PHM tradičně šplhá nahoru. 
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5.1. Tvorba tuzemských cen 

Cena zboţí je odvozena z ustanovení předpisů prodávajícího platných v době jejího 

určení pro obchodování s předmětným druhem zboţí na území ČR. Cena je dohodnuta 

v Kč za dohodnutou jednotku 1000 lt při 15 °C  a je placena v Kč. K ceně zboţí budou 

současně účtovány veškeré daně dle platných zákonů v ČR.  

Cena zboţí je prodávajícím stanovena vţdy pro jeden týden s platností od úterý do 

pondělí včetně, tj. zpravidla v průběhu pondělí do 14.00 hod. V případě, ţe vzhledem 

k delší souslednosti dnů pracovního klidu a dnů pracovního volna nebude moţno stanovit 

cenu dle těchto principů v dostatečném předstihu nebo cena nebude prakticky 

aplikovatelná, sdělí prodávající současně s posledně vyhlašovanou cenou interval jejího 

trvání. 

Referenční hustoty zboţí při 15 °C  byly prodávajícím stanoveny takto: 

BA 95 Natural………………………………………755 kg/m 3  

MN …………………………………………………845 kg/m 3  

Výpočet ceny zboţí se provádí dle následného vzorce: 

Cp = ((P
T
+IP) * K

T
) * D

R
/1000 

přičemţ pro výpočet ceny zboţí na jednotlivých expedičních místech (jak pro autocisterny 

na silničních terminálech, tak i pro ţelezniční cisterny na plnících místech prodávajícího) 

se pouţijí následující hodnoty IP v paritě FCA expediční terminál v USD za kaţdou 

metrickou tunu: 

Tabulka  1 -  Stanovené IP ceny pro G7, a.s.                                                              Zdroj: [ G7, a.s. Litvínov ] 

Expediční místo BA 95 Natural Motorová nafta 

rafinérie Litvínov 15,50 USD/MT 19,00 USD/MT 

rafinérie Kralupy 15,50 USD/MT 21,00 USD/MT 

terminály Čepro 19,00 USD/MT 25,00 USD/MT 
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Definice, výklad pojmů k tvorbě ceny 

IP ………prémium tuzemského trhu v USD za 1 metrickou tunu, vystihující obvyklé 

náklady prodávajícího na dopravu, skladování a administrativu na tuzemském trhu 

C
P

………cena zboţí sjednaná pro fakturaci jednotlivých dodávek v průběhu časového 

období 

P T ………aritmetický průměr všech uveřejněných denních kotací Platťs Barges FOB 

Rotterdam Mean z kalendářního týdne předcházejícího týdnu dodávky pro výpočet 

ceny  

K
T

………aritmetický průměr všech uveřejněných denních kotací kursu CZK/USD 

vydaných Českou národní bankou v kalendářním týdnu předcházejícím týdnu 

dodávky 

D
R

………referenční hustota 

Expediční terminál…..místo společnosti např. Česká Rafinérská a.s., případně ČEPRO 

a.s. nebo jiné distribuční místo vhodně technicky upravené pro odběr ropných 

výrobků, zpravidla do autocisteren. 

Při nákupu je prodávajícím garantováno dodrţení jakosti dodaného zboţí pro 

jednotlivé výrobky uvedené v nákladním nebo dodacím listě a to dle ČSN EN 228 u 

automobilových benzinů a ČSN EN 590 u motorové nafty při respektování normou 

stanovené přesnosti měření a povolené tolerance stanovení mezi různými laboratořemi. 

        Obsahem rozsáhlé přílohy  této bakalářské práce jsou  kotace z Rotterdamské burzy 

v období 2007 – 2009. Vývoj jednotlivých cen  za uvedené období nám znázorňuje obr. č.5 

kde jsou přehledně zachyceny informace  o denních pohybech cen na trhu.  V rámci 

obchodní činnosti naší společnosti jsou data  o denních pohybech kotací stěţejním 

materiálem ke stanovování cen pohonných hmot pro naše odběratele. Z uvedených dat 

můţeme předpokládat vývoj cen uvedených komodit na další týden a tomu následně 

přizpůsobit nákupy nebo prodeje.  
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Přehled vývoje cen  motorové nafty a benzínu 95N  v České republice v  letech  

2007 – 2009  nám ukazuje obrázek  5 

vývoj cen MN+BA 2007-2009 FOB Rotterdam

200,00

400,00

600,00

800,00

1000,00

1200,00

1400,00

1.1.2007

1.3.2007

1.5.2007

1.7.2007

1.9.2007

1.11.2007

1.1.2008

1.3.2008

1.5.2008

1.7.2008

1.9.2008

1.11.2008

1.1.2009

1.3.2009

1.5.2009

1.7.2009

1.9.2009

1.11.2009

datum

u
s

d
/t

BA95=Prem Unl MN = ULSD/  diesel 10ppm 

Obr. 5  Vývoj cen PHM v ČR v letech 2007 – 2009 (viz příloha č.2)        

                                                                                                                                    Zdroj:  [ G7, a.s. Litvínov ] 

5.2. Shrnutí základních faktorů a organizací, jež mají největší vliv na 

ceny ropných produktů v České republice            

Pro zásobování trhu ropnými produkty je dnes obvyklé, ţe kaţdá ze 

středoevropských zemí kombinuje ve větší či menší míře vlastní produkci s dovozy 

z okolních států. Aţ na některé výjimky platí, ţe v daném regionu je zpracovatelská 

kapacita rafinerií větší, neţ by odpovídalo poptávce po ropných produktech. Také český trh 

je zásobován i ropnými produkty z rafinerií z okolních států.  

Česká republika nakupuje ročně zhruba  7-8 milionů tun ropy, z toho zhruba třetina 

nepochází z Ruska a dopravuje se k nám ropovodem IKL, o jehoţ stavbě bylo právě z obav 

z ruské dominance rozhodnuto počátkem 90. let. Má kapacitu přes 10 milionů tun ropy, 

coţ se ale nikdy nevyuţívalo.  

Kdo nakupuje ropu pro Českou republiku? Od roku 2003, kdy byla Česká rafinérská 

převedena na přepracovací rafinerii, nakupují ropu pro zpracování v této společnosti (je 

součástí holdingu Unipetrol) její vlastníci. V současné době jsou to AGIP (Eni), Shell a 

Unipetrol Rafinérie.    



Iveta Šifaldová: Rozbor cen ropy na světových trzích 

2010                                                                                                                  29 

 

Další nákupy směřují do Státní správy hmotných rezerv (SSHR), která udrţuje 

90denní zásobu ropy v zásobnících státních podniků MERO a ČEPRO. SSHR vyhlašuje na 

nákup ropy tendry, v poslední době je tímto dodavatelem společnost Hramax Kladno.    

Biopaliva 

Pro zavedení masového vyuţívání biopaliv se uvádí řada důvodů. Ty hlavní jsou: 

  obnovitelný zdroj energie 

  sníţení závislosti na ropě 

  sniţování emisí skleníkových plynů (CO
2

) 

  podpora zemědělství 

  udrţení kulturního rázu krajiny 

  nová pracovní místa 

Od září 2007 je v souladu s platnou legislativou přimíchávána do motorové nafty 

biosloţka, coţ v našich podmínkách představuje buď MEŘO nebo FAME. Průměrný obsah 

biosloţky v motorové naftě je cca 2,7 % objemová, přičemţ norma umoţňuje obsah aţ        

5 %. Toto palivo není u čerpacích stanic zvlášť označeno, ale obsluha můţe o skutečném 

obsahu zákazníka informovat. 

Čeští zpracovatelé ropy se dohodli s producenty bioloţek na novém návrhu podílů 

biosloţek v benzínu na 4,2% a v dieselu 6% místo původního vládního návrhu 4,5% 

v benzinu a 6,3% v dieselu. Kompromis má údajně šanci na úspěch i u vlády. Jakékoliv 

sníţení podílu biosloţek v pohonných hmotách by bylo lehce pozitivní pro Unipetrol, 

protoţe by to vedlo ke sníţení nákladů na litr PHM a ke zvýšení objemu ropy určeného pro 

rafinaci.  

5.3. Ropovody  

Střední Evropa nemá aţ na výjimky významnější vlastní zdroje ropy. Zato však má 

dostatečné zpracovatelské kapacity rafinérií, které jsou schopny zajistit potřeby 

jednotlivých regionů v hlavních komoditách, tj. automobilových benzinech a motorové 
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naftě. Rafinérie jsou historicky umístěny v oblastech spotřeby a ropnou surovinu je k nim 

třeba dopravit. 

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

nebo z přístavů do oblastí spotřeby. Ropovody jsou velice výhodné, doprava ropy je 

plynulá. Potrubí je uloţeno na povrchu, pod povrchem země nebo se za pomocí speciálních 

lodí, na kterých se potrubí plynule svařuje a izoluje, ukládá na mořské dno. Nevýhodou  

ropovodů je velká nádrţ kapaliny, nemoţnost měnit trasy, moţnost poškození v důsledku 

koroze, teroristického útoku, zemětřesení apod. [1] 

Ropovod Družba 

Ropovod Druţba byl prvním ropovodem vedoucím po českém území. V roce 1962 

byl doveden do Bratislavy a v roce 1965 prodlouţen do Záluţí u Mostu. Do roku 1989 

dováţelo tehdejší Československo ročně až 18 milionů tun ropy z bývalého SSSR 

výhradně tímto ropovodem. Pádem „ţelezné opony“ v roce 1989 se pro nás otevřely 

moţnosti dovozu ropy z kapitalistického světa a vymanění se z jednostranné závislosti na 

Rusku. Roku 1990 byl zprovozněn ropovod Adria, „připravený“ jiţ od roku 1984 a 

vybudovaný jako společné dílo bývalé Jugoslávie, Maďarska a Československa. [13] 

Ropovod IKL 

Ke zrodu myšlenky výstavby ropovodu IKL (Ingolstadt – Kralupy nad Vltavou – 

Litvínov) a její následné realizaci došlo v letech 1990 – 1992. Potřeba vzniku tohoto 

nového ropovodu byla dána změnou politické a ekonomické situace ve světě. Tehdejší 

ČSFR správně odhadla své budoucí potřeby a vývoj ve světě a rozhodla se pro realizaci 

této výstavby. Rozhodnutí o výstavbě bylo učiněno na základě vznikajících problémů 

těţařských společností v Rusku a s tím spojenými potencionálními problémy s dodávkami 

ropy ropovodem Druţba. Vyuţití ropovodu Adria jako další alternativy nevyhovovalo 

potřebám z důvodu nedostatečné kapacity a navíc v budoucnu hrozilo reálné nebezpečí 

vyloučení ČR z odběru v rámci zvyšujícího se objemu odběru ropy Slovenskou republikou 

a Maďarskem. Odhadnutí důleţitosti a potřebnosti výstavby nového ropovodu se ukázalo 

jako opodstatněné a nezbytně důleţité. Idea výstavby ropovodu se setkala s kladnou 

odezvou nejen u nás, ale i v Německu, a proto se přistoupilo k realizaci výstavby. Původně 

plánovaná trasa ropovodu z Ingolstadtu přes Kralupy nad Vltavou do Litvínova byla z 
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několika důvodů změněna na dnešní podobu trasy Vohburg an der Donau - Nelahozeves (u 

Kralup nad Vltavou), nicméně jméno ropovodu IKL bylo z nostalgických důvodů 

zachováno a běţně se pouţívá dodnes. Přestoţe byla stavba IKL finančně i technicky velmi 

náročná, podařilo se ji zrealizovat v rekordně krátké době a splňuje svůj účel. [14] 

 

 

 

 

Obr. 6 Ropovodní  síť Evropy     [15] 

                                                                                                                                         Zdroj: [ www.mero.cz ] 

 CTR Nelahozeves 

Centrální tankoviště ropy je součástí projektu ropovodu MERO IKL. Slouţí k 

přijímání ropy jak z ropovodu Druţba, tak z ropovodu MERO IKL, ke skladování, 

blendingu a distribuci ropy k zákazníkovi. Část kapacity tankoviště vyuţívají státní hmotné 

rezervy pro skladování strategických zásob ropy. Skladovací kapacity tvoří v současnosti 

čtyři nádrţe o jednotlivém objemu 50.000 m
3
 a šest nádrţí o objemu po 100.000 m

3
. Tyto 

ocelové tanky jsou nadzemní, s ocelovou ochrannou jímkou a plovoucí střechou. Areál 

tankoviště o celkové ploše asi 59 ha se nachází v okresech Mělník a Kladno, na 

katastrálních územích obcí Nelahozeves, Podhořany, Uhy, Nové Ouholice a Sazená. 

Největší podíl připadá na k. ú. Nelahozeves. [12] 

 

http://www.mero.cz/
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Uvedení do provozu 

  

 etapa červenec - srpen 1994 (4 nádrţe po 50 000 m
3
) 

 etapa listopad 1996 - duben 1997 (4 nádrţe po 100 000 m
3
) 

 etapa leden 1998 (2 nádrţe po 100 000 m
3
) 

 Projekt ropovodu MERO IKL realizovaný v letech 1990 - 1995 vznikl hlavně z 

politických a ekonomických důvodů. Potřeba nového zdroje dodávek ropy byla ze strany 

naší republiky jednoznačná a veškeré úřední procesy proto probíhaly poměrně rychle. 

Avšak na udělení stavebního povolení ze strany SRN, resp. bavorské vlády, se muselo 

čekat aţ do 15. února 1992. Konečná verze trasy ropovodu na českém území rozhodla o 

stavbě Centrálního tankoviště ropy (CTR) Nelahozeves. Výstavba CTR probíhala v letech 

1990 - 1997. Toto tankoviště ropy slouţí ke skladování a blendingu ropy z ropovodů IKL a 

Druţba a zároveň k distribuci ropy k zákazníkovi. Ve Vohburgu je ropovod IKL napojen 

na ropovod TAL (Transalpine Ölleitung). Zajímavostí vedení tohoto ropovodu je jeho 

umístění do dna koryt několika řek, mezi nejznámější patří řeka Regen (uloţení v hloubce 

6 m) a Dunaj (uloţení v hloubce 3,5 m). [12] 

5.4. Zpracovatelé ropných produktů 

Zpracovateli ropy jsou firmy – převáţně chemického průmyslu, které ropu nakupují 

a zpracovávají na základní ropné deriváty. Světově známé firmy na zpracování ropy např. 

BP, Shell apod.  

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., Litvínov je největším zpracovatelem ropy a výrobcem 

ropných produktů v České republice. Provozuje rafinérie ropy v Litvínově a Kralupech nad 

Vltavou. Byla zaloţena 28. dubna 1995. Česká rafinérská je společným podnikem 

Unipetrolu a renomovaných zahraničních společností Eni a Shell. [16] 

Česká rafinérská je provozována jako přepracovací rafinérie, resp. nákladové 

středisko svých zpracovatelů, kteří nakupují ropu a ostatní suroviny ke zpracování v 

rafinériích v Litvínově nebo Kralupech nad Vltavou a veškerou produkci prodávají 

zákazníkům v tuzemsku a zahraničí. 

http://www.ceskarafinerska.cz/cz/prepracovaci-rafinerie.aspx


Iveta Šifaldová: Rozbor cen ropy na světových trzích 

2010                                                                                                                  33 

 

Přepracovací rafinérie, jinak řečeno processingová rafinérie, resp. nákladové 

středisko, znamená zaměření pouze na výrobu, a ne také na nákup suroviny a prodej 

ropných produktů. Přepracovací rafinérii dodávají ropnou surovinu akcionáři svými 

obchodními společnostmi - zpracovatelé. Těmi jsou v případě České rafinérské: Agip 

Česká republika, Shell Czech Republic a Unipetrol RPA. [16] 

Zpracovatelé dodávají spolu s ropou tzv. poţadavek na zpracování, který specifikuje 

technologické podmínky zpracování a poţadavek na objemy a kvalitu produktů. Úkolem 

rafinérie je pak obdrţené poţadavky a obdrţené objemy a kvality seřadit tak, aby 

poţadované objemy produktů byly vyrobeny a mohly být expedovány. Expedice z rafinérií 

opět probíhá na základě poţadavků akcionářů, kteří si buď odvezou produkt autocisternami 

ke svým čerpacím stanicím nebo zákazníkům, resp. nechají si zboţí přepravit ţeleznicí 

nebo produktovodem systému ČEPRO. 

Akciová společnost ČEPRO vznikla  k 1. lednu 1994 privatizací bývalého státního 

podniku Benzina - původně jako České produktovody a ropovody, a. s. Zakladatelem a 

následně do 31. 12. 2005 jediným akcionářem společnosti byl Fond národního majetku 

ČR. S platností od 1. 1. 2006 je jediným akcionářem ČEPRO, a. s., Ministerstvo financí 

České republiky. [21] 

Posláním společnosti ČEPRO, a. s., je především: 

 přeprava, skladování a prodej ropných produktů 

 poskytování přepravních, skladovacích a dalších speciálních sluţeb v této oblasti 

dalším subjektům 

 ochraňování zásob státních hmotných rezerv 

 provoz sítě čerpacích stanic pod obchodním názvem EuroOil 

Rafinérie pracující v přepracovacím reţimu dodanou ropu zpracovává na základě 

poţadavku zpracovatele na kvalitní ropné produkty. A to při dodrţení vysokých 

bezpečnostních a ekologických podavků. Za provádění této činnosti obdrţí rafinérie 

přepracovací poplatek (processing fee), který je jednak vázán na instalovanou rafinérskou 

kapacitu (včetně nákladů na zaměstnance a dalších fixních nákladů) a jednak se odvozuje 

od objemu zpracované ropy, resp. potřeby energií a ostatních variabilních nákladů. 
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Přepracovací poplatek placený jednotlivými zpracovateli je tedy jediným příjmem 

rafinérie. 

Strategií rafinérií pracujících v přepracovacím reţimu je získat maximum poţadavků 

akcionářů, aby rafinérská kapacita byla maximálně vyuţita, zároveň poskytovat takové 

sluţby a kvalitu produktů, aby byly akcionáři přednostně vyuţívány. Přepracovací rafinérie 

vyjednává se zpracovateli takovou strukturu a výši zpracovacího poplatku, aby byl 

konkurenceschopný a zároveň umoţnil rafinérii se rozvíjet. 

MERO ČR, a. s. (mezinárodní ropovody), vlastník a provozovatel české části 

ropovodu Druţba a ropovodu IKL, je jediným přepravcem ropy do České republiky a 

nejvýznamnější společností zajišťující skladování nouzových strategických zásob ropy. 

Oba ropovody vstupují do Centrálního tankoviště ropy Nelahozeves, kde společnost 

vybudovala celkem 14 ropných nádrţí s celkovou skladovací kapacitou 1 300 000 m3. 

MERO ČR, a. s., vznikla k 1. lednu 1994 sloučením PETROTRANS, a. s., Kralupy 

nad Vltavou a MERO IKL, a. s., Kralupy nad Vltavou. Spojením těchto subjektů byly 

provoz ropovodu Druţba a tehdejší výstavba ropovodu IKL začleněny do jednoho celku. 

Agip v České republice 

Eni S.p.A vlastní skrze dceřinnou společnost Eni International BV 16.3% podíl ve 

společnosti Česká rafinérská, a.s. se sídlem v Litvínově a Kralupech nad Vltavou. 

Společnost Agip Česká republika, s.r.o. jako zpracovatel zajišťuje nákup surové ropy a 

produkci finálních výrobků v mnoţství, odpovídajícím jejímu vlastnickému podílu v České 

rafinérské, a.s. Celková rafinérská kapacita zpracovatele Agip Česká republika, s.r.o. je 

zhruba 1.3 miliónu tun ropy za rok, coţ je dostatečné mnoţství k zajištění maximální 

dostupnosti ropných produktů. [18] 

Ropa pro rafinérii v Kralupech se dováţí lodí přes Středozemní moře do přístavu 

Terst a je dále přečerpávána ropovodem přes Alpy. Litvínovská rafinérie je zpravidla 

zásobována ropovodem ze zemí bývalého Sovětského svazu.  

Agip Česká republika vyuţívá pro přepravu ropných produktů v autocisternách 

sluţby renomovaných smluvních partnerů s mezinárodním zázemím. Produkty jsou plněny 

v obou rafinériích, jakoţ i v dalších skladech, a distribuovány na místa určení různým 

příjemcům po celé republice, ať uţ se jedná o čerpací stanice Agip, nebo o koncové 
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spotřebitele. Zboţí dopravované po ţeleznici se převáţí v cisternách společně vyuţívaných 

všemi přepracovateli ropy v České rafinérské, a.s.  

Eni je integrovaná energetická společnost, která zaměstnává 79.000 zaměstnanců a je 

aktivní ve více neţ 70 zemích světa. Kromě působnosti v oblasti ropného, plynárenského a 

petrochemického průmyslu se společnost zabývá výrobou a prodejem elektrické energie, 

poskytováním sluţeb při těţbě ropy a strojírenstvím. [18] 

UNIPETROL RPA 

Unipetrol RPA je předním českým producentem v oblasti rafinérských, 

petrochemických a agrochemických surovin, coţ se odráţí i ve zkratce RPA: rafinérie, 

petrochemie, agrochemie. Společnost na trh dodává především motorová paliva, topné 

oleje, asfalty, zkapalněné ropné produkty, olejové hydrogenáty, ostatní rafinérské 

produkty, olefiny a aromáty, agrochemikálie, saze a sorbenty, polyolefiny (vysokohustotní 

polyetylén, polypropylén). [17] 

Výrobní jednotku tvoří Závod chemických výrob, Závod Energetika a Závod Sluţby.  

Závod chemických výrob provozuje výrobní jednotky podle plánu a poţadavků Obchodní 

jednotky Monomery a chemikálie a Obchodní jednotky Polyolefiny. Zahrnuje etylénovou 

jednotku, výrobu polypropylenu a polyetylenu, výrobnu vodíku, výrobu amoniaku a 

močoviny, výrobu sazí Chezacarb a výrobu a dodávky technických plynů pro celý areál.  

Závod Energetika zásobuje celý areál energiemi a vodami a zajišťuje čištění odpadních 

vod. Závod Sluţby celý areál spravuje a zajišťuje logistiku plastů, močoviny a Chezacarbu. 

  

Obchodní jednotka Rafinérie - v souladu s vlastnickými právy Unipetrolu plánuje a 

řídí přepracování ropy v ČESKÉ RAFINÉRSKÉ, a to zejména podle potřeb navazujících 

výrob ve skupině Unipetrol. Zajišťuje nákup ropy pro rafinérské výroby ve skupině a 

velkoobchod s motorovými palivy a dalšími rafinérskými výrobky. 

Hlavními aktivity: 

 Komplexní zajištění surovin pro petrochemické výroby ve skupině Unipetrol 

 Velkoobchod s motorovými palivy a dalšími rafinérskými výrobky 

 Nákup ropy pro rafinérské výroby ve skupině Unipetrol 
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 Optimalizace spojení rafinérských a petrochemických výrob s důrazem na 

maximální vyuţití synergií technologických celků 

 Optimalizace rafinérských výrob ve skupině Unipetrol 

PARAMO, a.s., Pardubice 

Tradiční výrobce paliv, automobilových olejů, obráběcích, technologických 

a konzervačních prostředků, plastických maziv, asfaltových izolačních výrobků 

a silničních asfaltů. 

Na akciovou společnost se rafinerie transformovala ze státního podniku Paramo 

Pardubice v roce 1994. Po prodeji majoritního státního podílu v Paramo, a.s., holdingu 

Unipetrol, a.s., byla v roce 2000 včleněna do největší petrochemické skupiny v České 

republice. Dalšími významnými mezníky se staly pro pardubickou rafinerii roky 2003, kdy 

dokončením fúze s KORAMO Kolín, společnost Paramo posílila svou pozici na domácím 

i zahraničních trzích, a 2005, kdy byla ukončena privatizace české petrochemie. PKN 

ORLEN a UNIPETROL se sjednotily do jednoho týmu pod jedním cílem. [19] 

Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO)  

je dobrovolným zájmovým sdruţením petrolejářských společností, které trvale 

provozují na území České republiky tyto činnosti: 

 zpracování a přepracování ropy na ropné výrobky, 

 nákup a prodej ropy nebo ropných produktů, 

 přeprava a skladování ropy a ropných produktů, 

 výroba, zpracování, distribuce alternativních motorových paliv nebo jejich       

komponent,   

 výzkum a vývoj v petrolejářském průmyslu, 

 zkušebnictví petrolejářských produktů, 

 provozování sítě čerpacích stanic na pohonné hmoty, 

 provozování terminálů na ropu a ropné produkty. [11] 
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5.5.  Těžební společnosti v České republice 

V současné době na Jiţní Moravě těţí ropu pouze tři firmy. Moravské naftové doly 

(MND, a.s.), Česká naftařská společnost (ČSN, s.r.o.) a firma MND Production, dceřiná 

firma MND, a.s. 

Moravské naftové doly (MND, a.s.) 

Nejvýznamnější firmou je MND, a.s. (skládá se za společností Moravské naftové 

doly, a.s., která drţí kapitálové podíly v jednotlivých společnostech MND, a.s., MND 

Exploration and Production Limited, MND Servisní, a.s., MND Production, a.s. a MND 

Gas Storage, a.s.) se sídlem v Hodoníně. V současné době společnost provádí těţbu na 21 

loţiscích s denní těţbou kolem 6000 barelů ropy a zemního plynu. [20] 

Hlavní činnosti MND 

 Zaměřuje se na průzkum a těţbu ropy a zemního plynu a jeho skladování  

 Kromě České republiky působí v Ruské federaci a dále v regionu Evropy, 

Středního a Blízkého východu a severní Afriky  

 Drţí celkem 68 těţebních licencí v České republice a 1 licenci v Pákistánu  

 Drţí celkem 13 průzkumných licencí ve světě  

Česká naftařská společnost, s.r.o. 

Dalším českým těţařem na našem území je Česká naftařská společnost, s.r.o.(ČNS) 

se sídlem v Hodoníně. V období let 1996 - 2000 byly hlavní náplní společnosti především 

konzultační činnost v oboru naftové geologie a ve vyhledávání vhodných investic do 

průzkumů a těţby uhlovodíků a také obchodní činnost. Začátkem roku 2006 zahájila 

společnost řádnou těţbu ropy a hořlavého zemního plynu ve stanoveném dobývacím 

prostoru. [10] 

Hlavní činnosti ČNS 

 Vyhledávání a průzkum loţisek ropy a hořlavého zemního plynu 

 Těţba ropy a hořlavého zemního plynu [10] 
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6. ZÁVĚR 

Predikce vývoje cen ropy pro další roky je ovlivněna několika podstatnými faktory. 

Je zřejmé, ţe celosvětová spotřeba bude i nadále růst, zároveň však současné vysoké ceny 

jsou a budou pro těţební společnosti a další investory motivací k investicím do nových 

těţebních kapacit, případně k pokračování v těţbě na stávajících nalezištích, kde uţ byla 

velká část zásob vytěţena a další těţba by při niţších cenách nebyla rentabilní. 

 Dalším důleţitým faktorem pro vývoj cen budou geopolitické vlivy. Ohroţení 

dodávek z arabských zemí Středního východu, teroristické útoky na ropovody a další 

důleţitá zařízení či vyhrocení situace, například okolo jaderného zbrojení v Severní Koreji, 

by mohly vést ke skokovým nárůstům cen ropy, ať uţ kvůli výpadkům dodávek, nebo v 

souvislosti se snahou jednotlivých státu navýšit své strategické rezervy pro časy nejistoty.  

Dalším neopomenutelným vlivem na ceny bude hospodářský vývoj světové 

ekonomiky, zejména významných tahounů spotřeby Číny a Spojených státu. Případné 

splasknutí ekonomického boomu vyvolaného v těchto zemích monetární expanzí 

centrálních bank by mohlo sníţit tlak na další vzestup cen. [22]  

Předpokládám , ţe v následujících letech se v Číně podstatně zvýší ekonomický růst 

a to bude mít mimo jiné vliv na zvýšenou poptávku po PHM. Čína si neláme hlavu 

s ekologií, trh a spotřeba PHM tam pravděpodobně poroste a ovlivní tak poptávku po 

pohonných hmotách a tudíţ poroste jejich cena. 

Cílem bakalářské práce bylo přiblíţit světový trh s ropou, faktory a organizace, dále 

pak politické situace, které  v posledních letech nejvíce zasáhly do cen ropy.   

Do ţivota české ekonomiky je přenášen vliv ropy především pomocí cen benzínu a 

dalších pohonných hmot. Faktoru vstupujících do hry je hned několik. Roli bude hrát kurz 

české koruny, který by měl v příštích letech mírně posilovat a působit tak proti růstům cen 

energií na mezinárodních trzích. Důleţitý můţe být odklon spotřebitelů a především 

průmyslových podniků k alternativním palivům, jako je například LPG plyn či 

podporovaná biopaliva. 

 Osobně zastávám názor, ţe vysoké ceny ropy a pohonných hmot budou tak  nutit 

spotřebitele hledat moţnosti jak dosáhnout úspor při spotřebě. Tento trend je jiţ patrný 

v Spojených státech. Logicky tak můţe klesat poptávka po automobilech, které mají 



Iveta Šifaldová: Rozbor cen ropy na světových trzích 

2010                                                                                                                  39 

 

vysokou spotřebu. Na to pak mohou zareagovat výrobci automobilů a rozšířit tak nabídku 

vozidel s niţší spotřebou, nebo s hybridními motory.  

Můţeme také předpokládat, ţe rostoucí cena ropy bude zvyšovat úsilí vynakládané 

na hledání alternativních zdrojů energie.  

Důleţitá bude i monetární politika České národní banky, která je v posledních letech 

poměrně uvolněná a má tak svůj podíl viny nárůstu spotřebitelských cen, včetně cen 

pohonných hmot. 

Ceny ropy mají  značný dopad jak na domácnosti, tak i na podnikovou sféru, protoţe 

náklady na mnohé výrobky zahrnují mimo jiné i cenu ropy. Růst cen ropy tak dopadá na 

cenu těchto výrobků a tím ovlivňuje i inflaci. 
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