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Anotace 

Předložená práce se zabývá rozborem vlivů působících na utváření trhu 
s ropou a na změnu její ceny s cílem zhodnotit možnosti stanovení úrovně cen 
v dlouhodobém výhledu. První část se zabývá stručně historií těžby, popisuje 
základní charakteristiky a značení této důležité energetické suroviny. Druhá část 
se zaměřuje na analýzu faktorů, které nejvíce působí na nabídku a poptávku. Třetí 
část zkoumá, jak tyto faktory ovlivňují pohyb cen ropy a také jaký vliv má změna 
ceny na hrubý domácí produkt importérských a producentských zemí. Poslední 
část práce se věnuje zhodnocení reálných možností dlouhodobé predikce ceny 
v souvislosti s problematikou ropných zásob a také upozorňuje na odlišné přístupy 
k teorii ropného zlomu a jeho dopadům na ekonomiku a společnost.    
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Summary     

The submitted thesis focuses on the analysis of the influences affecting 
the oil market formation and the oil price changes; its main goal is to evaluate the 
possibilities of predicting oil prices in the long term perspective. The first part looks 
briefly at the history of oil extraction and describes the basic characteristics and 
markings of this important energetic raw material. The second part analyzes the 
most influential factors with regards to supply and demand. Influence of these 
factors on the oil prices fluctuation and effect of the oil price change on the gross 
domestic product of the importing and producing countries are examined in the 
third part. The last part of the thesis concerns evaluation of the actual possibilities 
of long term price prediction with respect to the oil reserves problems and 
highlights different approaches to the peak oil theory and its impacts on economics 
and the society. 
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1 Úvod 

 

Hlavním cílem této diplomové práce je na základě analýzy ropného trhu 
zjistit, zda a  případné jaké jsou možnosti předpovědi vývoje cen ropy 
v dlouhodobém horizontu.  Vedlejším cílem práce je upozornit na problematiku 
ropného zlomu, který je předmětem dohadů mezi odborníky různých směrů.  

Celá diplomová práce je rozdělena do několika částí, které se  odděleně 
zabývají určitými  oblastmi  týkajícími se  ropného trhu. Jednotlivé   části,  které  
se  částečně vzájemně prolínají, se snaží vnést určitý přehled do celé složité 
problematiky.    

V této první úvodní kapitole je třeba zdůraznit současnou nenahraditelnost 
ropy, která vstupuje přímo i nepřímo do všech průmyslových odvětví. Některé 
chudší země využívají ropu přímo jako zdroj pro výrobu elektrické energie. 
Světová doprava je z devadesáti procent pokryta ropou. Zemědělství se neobejde 
bez hnojiv, herbicidů, pesticidů, které se vyrábějí z ropy, je nezastupitelná 
při výrobě plastů. Nenahraditelnost ropy pro současný způsob života z ní činí 
strategickou surovinu. Růst a chaotické výkyvy cen mají vliv na ekonomiku všech 
států světa. Případný nedostatek ropy by způsobil vážné globální problémy nejen 
v oblasti hospodářské, ale i společenské a bezpečnostní.   

Druhá část diplomové práce nazvaná „Ropa jako komodita” má za  úkol 
představit ropu jako strategickou surovinu a v několika bodech seznámit s jejím 
členěním a značením. Dalším úkolem této části bude přiblížit historii objevů 
ropných nalezišť, seznámit s rozvojem těžby, změnou  cen ropy a  zdůraznit 
nejdůležitější mezníky, které měly vliv na utváření ropného trhu.   

Třetí část práce s názvem „Ropný trh“ si klade za  cíl provedení analýzy 
a vyhodnocení vybraných faktorů, které ropný trh nejvíce ovlivňují. Z důvodu 
přehlednosti budou posuzovány odděleně vlivy hospodářské a geopolitické, které 
je možno považovat za hlavní faktory působící na ropný trh, a faktory vedlejší, jako 
jsou přírodní vlivy, útoky spekulantů, kurz dolaru, situace na trhu dalších komodit, 
nové technologie a další. Je ale samozřejmé, že všechny vyjmenované nabídkové 
a poptávkové faktory spolu souvisí, společně působí na  aktuální situaci 
a atmosféru na trhu a způsobují  menší či  větší výkyvy cen. 

 Při analýze ropného trhu bude pro posouzení vzájemné závislosti dvou 
veličin v delším časovém období používána metoda korelační analýzy. S její 
pomocí bude zjišťována míra intenzity vztahu dvou posuzovaných faktorů, tedy 
zda je tento vztah blízký funkční lineární závislosti nebo se naopak blíží 
k nezávislosti a zda závislost je přímo nebo nepřímo úměrná.  

   Čtvrtá část s názvem „Cena ropy a její dopady na ekonomiku“ se bude 
zabývat zejména analýzou vztahu mezi cenou ropy a ekonomikou některých států.   
Bude také posuzovat dopad zvýšení ceny ropy na  benzín.  
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Pátá část „Možnosti dlouhodobé predikce cen ropy“ bude na základě 
dílčích závěrů z předchozích rozborů hodnotit reálnost predikce dlouhodobého 
vývoje ceny. Bude se zabývat problematikou určování zásob a v souvislosti s tím 
také upozorní na teorii ropného zlomu a možné scénáře jeho dopadů 
na ekonomiku a společnost.  

V závěrečná části diplomové práce budou shrnuty všechny dílčí závěry 
jednotlivých kapitol. 

Všechny tabulky a grafy  jsou výsledkem vlastní tvorby a vychází 
ze zdrojů, které jsou u nich uvedeny. Vzhledem k rozsahu sledovaných časových 
řad při provádění korelační analýzy, a tedy i dlouhému matematickému zápisu 
každého výpočtu, je použit program Excel a jednotlivé výpočty pro danou korelaci 
jsou uvedeny  v příloze na konci diplomové práce.  
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2 Ropa jako komodita  

2.1 Strategická surovina 

2.1.1 Význam ropy a počátky jejího využití  

Ropa je nezbytnou mnohoúčelovou surovinou pro různá odvětví a zatím 
nenahraditelným klíčovým zdrojem energie. Přibližně 40 % celosvětové spotřeby 
energie pochází z ropy, na dopravě se podílí enormními 90%. Výroba  plastických 
hmot je bez ropy nemyslitelná. Ropa je však také zdrojem obrovských příjmů, 
velmi důležitým  faktorem, který ovlivňuje politiku vlád, vede ke státním převratům, 
vyvolává korupci neslýchaných rozsahů a je v pozadí mnohých válek. 

Lidstvo zná a využívá ropu již několik tisíc let. V počátcích rané civilizace 
však nesloužila jako energetický zdroj. Nejčastěji byla používána jako pojidlo pro 
stmelování zdí při stavbě chrámů a domů, nafta vytékající ze dna Mrtvého moře 
vyplavená v polotuhém stavu na břeh sloužila jako asfalt na zpevňování cest. 
Používala se  také k výrobě barev, vysmolování plavidel, jako lék proti kožním 
chorobám nebo laxativum. Byla smíchávána se sírou, dřevěným uhlím a pryskyřicí 
a používaná k válečným účelům jako „řecké ohně“ - nechvalně známá zápalná 
zbraň. V oblastech velkého výskytu se hojně využívala ke svícení, ve starém Římě 
i jako tepelný zdroj pro veřejné lázně.   

V období industrializace se zvyšovala potřeba mazadel pro výrobní stroje, 
růst měst zvyšoval nároky na osvětlení. Do té doby používaný velrybí olej se začal 
postupně stávat nedostatkovou surovinou, ceny se zvyšovaly a podléhaly častým 
a velkým výkyvům. V polovině 19. století nastala nerovnováha mezi nabídkou 
a poptávkou. Negativní důsledky tohoto „velrybího zlomu“ částečně snižovalo 
využívání dehtu vyráběného destilací dřeva nebo z černého uhlí, ale tyto způsoby 
nedokázaly pokrýt dostatečně potřeby rozvíjejícího se průmyslu a společnosti. 
Hledaly se nové prostředky. Jako rozhodující pro další rozvoj civilizace se ukázala 
možnost využití ropy.  

Počátky komerční těžby ropy se datují od 27. srpna 1859, kdy byl vytěžen 
první barel této suroviny v Pensylvánii z vrtu hlubokého 21 metrů. V roce 1871 
došlo k objevu vydatných ložisek v Rusku, kolem roku 1890 v Indonésii 
a na přelomu století v Persii.  S rozvojem průmyslu narůstá žízeň po ropě a těžba 
se mohutně rozvíjí. Události, které ropná horečka vyvolala v následujících letech, 
jsou zmíněny v dalších kapitolách této práce. [7] [3] 

2.1.2 Charakteristiky a rozdělení  ropy 

Ropa je složitá směs pevných, tekutých a  plynných uhlovodíků 
přirozeného původu, která se vyskytuje v různých typech ložisek a v různé kvalitě 
po celém světě.  
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Hustota 

První základní charakteristikou je hustota ve stupních API, které 
se počítají z hustoty ropy při 15,6 stupních Celsia.  API je nepřímo úměrná hustotě 
v kg na metr krychlový. 
Stupnice API  -  voda               10 stupňů API 

          -  těžká ropa       do 20 stupňů API 
          -  běžná ropa      25 - 35 stupňů API 
          -  lehká ropa       více než 35 stupňů API  

Nejcennější je ropa lehká, tedy tekutá světlá ropa. Z tohoto typu ropy je možné  
získávat velké množství benzinu a rafinerie o ni mají největší zájem. Těžké ropy 
poskytují při destilaci nejvíce asfaltu.  

Obsah síry 

Druhou charakteristikou je obsah síry, podle něhož ropu dělíme na dva 
základní druhy:  
             -  sladkou ropu (sweet), která má méně než 1 hmotnostní procento síry  
             - kyselou ropu (sour), která  může mít 3 - 4 hmotnostní procenta síry.  
Rafinérie těžařským společnostem platí prémie ve výši jeden až tři dolary za  barel 
sladké ropy. Zpracování sirnaté ropy je totiž nákladné, neboť se síra musí 
odstraňovat, aby nedocházelo ke korozi zařízení rafinerií a motorů vozidel.  

Tekutost 

Třetí charakteristikou je tekutost ropy. Ropa v ložiskách je tekutá vlivem 
vyšších tlaků a teploty. Směrem na povrch chladne a podle obsahu vosků různě 
rychle tuhne. Tekutost je velice důležitá vlastnost pro způsob výstavby ropovodů 
a rozvodů těžebních zařízení i rafinerií. Nejnižší bod, kdy ropa stále teče, leží mezi 
−60 ºC až +52 ºC. Brent tuhne při −3 ºC. 

Ropné standardy 

  Cena vytěžené ropy se stanovuje na základě srovnání těchto tří 
základních charakteristik s nějakým regionálním standardem. Existuje více 
standardů,  z nichž  nejznámější jsou ropy WTI, BRENT, DUBAI a OPEC.  Jejich 
srovnání z hlediska API a obsahu síry uvádí  tabulka č. 1.  

 
WTI - West Texas Intermediate (západotexaský průměr) je standard, za  jehož 
cenu se prodává severoamerická ropa.  

BRENT - koš, který zahrnuje 15 druhů ropy z nalezišť v Severním moři. Za  cenu 
tohoto standardu je většinou prodávána ropa z Evropy, Afriky a Blízkého východu 
určená pro spotřebu na Západě.   

DUBAI - blízkovýchodní ropa určená pro asijsko-pacifickou oblast.  

OPEC - koš zahrnující tyto druhy ropy - Arab Light (Saudská Arábie), Bonny Light 
(Nigérie), Fateh (Spojené arabské emiráty), Isthmus (Mexiko), Minas (Indonésie), 
Saharan Blend (Alžírsko),  Tia Juana Light (Venezuela).  

             Existují ale i další ropné standardy například z oblasti Dálného východu - 
lehká ropa Tapis (Malajsie) nebo těžká ropa Minas (Indonésie). [38] 
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 Tab.č.1                           Ropné standardy                                    Zdroj:[26], [3]  
 
 Typ ložiska 

 Podle typu ložiska rozdělujeme ropu na konvenční a nekonvenční: 
-  ropa konvenční - z  běžných  ropných  ložisek,  vytéká  z  obrubně  ropné studny 
-  ropa nekonvenční - získává  se  buď  výrobou  z  uhlí nebo náročným způsobem    
           z ropných písků či  tmavých břidlic. V budoucnosti by dalším nekonvenčním  
           zdrojem  mohly  být  metanové  hydráty  na dně oceánů.  V současné  době  
           však neexistují možnosti, jak tuto surovinu vytěžit. [3] 

Složitost ropného geologického průzkumu a  s ním spojené finanční 
náklady, náročnost těžby v závislosti na úložních podmínkách a  odlišnosti 
fyzikálních a chemických vlastností jednotlivých typů ropy, to jsou prvotní faktory, 
které mají vliv na stanovení její ceny.  

2.1.3 Jednotky 

Světové zásoby, produkce i spotřeba ropy se měří v milionech nebo 
miliardách barelů. Uvádí se buď produkce denní - značíme „bd“ (barrel/day) nebo 
produkce roční „by“ (barrel/year). Jednotka vychází z doby kolem roku 1859, kdy 
se ropa z  Pensylvánie vozila do rafinerií v dřevěných sudech - barelech. Jeden 
barel odpovídá přibližně 159 litrům.  

Ropa se však může měřit i v běžných tunách. Na jednu tunu ropy 
se počítá zhruba 7 barelů, což je přibližně 1100 litrů ropy. [3] 

2.2 Vývoj těžby a ceny 

2.2.1 Těžba v letech 1859 - 1950 

V roce 1859 zahájil první komerční těžbu na světě v Pensylvánii Edwin L. 
Drake. Tehdy se barel ropy prodával za  75 amerických centů. Nastala naftová 
horečka, která zachvátila Spojené státy. Údaje o prudkém rozmachu  těžby v USA 
jsou uvedeny v tabulce č. 2. V roce 1865 se naftové věže počítaly na tisíce, 
pracovaly již stovky rafinerií a začínaly pokusy s ropovody. Konkurence už tehdy 
byla veliká a Drake vyhlašuje o 7 let později bankrot.    

V roce 1866 jeho podnikání přebírá J.D.Rockefeller, který zakládá firmu 
Standard Oil, která  postupně svým dravým přístupem s využitím průmyslové 
špionáže, zastrašování a korupce získává světový monopol. V tomto roce se barel 
ropy  počítal za  3,74 dolaru.   

   

Ropné standardy API Obsah síry 

WTI 34,5 0,24% 
BRENT 38-40 0,37% 
DUBAI 31 2% 
OPEC 32-34 1,77% 
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Rok Barely ročně Rok Barely ročně Rok Barely ročně Rok Barely ročně 

1859        4 450 1863 2 929 500 1867 3 968 000 1871   5 825 500 
1860    338 000 1864 2 434 500 1868 4 267 000 1872   6 914 000 
1861 2 432 500 1865 2 816 500 1869 4 836 000 1873 10 515 000 
1862 3 375 500 1866 4 219 000 1870 5 811 500     

Tab.č.2                         Počátky těžby v USA  1859 - 1873                        Zdroj: [12] 

V roce 1871 byla objevena vydatná ložiska ropy v ruském Baku. Těžbu 
a její zpracování zde prováděl Ludwig Nobel, bratr Alfreda Nobela. Zaostalé 
Rusko nemělo dostatečný zájem o ropu, proto Nobel zaměřil svoji pozornost 
k novým trhům v Evropě. Navázal spolupráci s francouzskou větví Rotschildů 
a společně vybudovali novou obchodní cestu „ložiska v Baku - černomořský 
přístav Batumi - evropský přístav Rijeka“. Cena  ropy  v té  době  dosahovala  4,34 
dolaru za  barel.  Vývoj světové těžby v barelech v  období 1874 - 1895 ukazuje 
tabulka č. 3.   

 
Rok USA Rusko Celkem Rok USA Rusko Celkem 

1874 11 548 000 480 000 12 028 000 1885 22 262 000 13 000 000 35 262 000 
1875 9 414 000 570 000 9 984 000 1886 28 468 000 18 000 000 46 468 000 
1876 9 536 000 1 300 000 10 836 000 1887 28 686 000 18 500 000 47 186 000 
1877 13 753 000 1 500 000 15 253 000 1888 28 014 000 23 000 000 51 014 000 
1878 15 799 000 1 900 000 17 699 000 1889 35 562 000 23 500 000 59 062 000 
1879 20 317 112 2 400 000 22 717 112 1890 45 917 000 30 000 000 75 917 000 
1880 26 689 000 2 500 000 29 189 000 1891 54 422 000 35 000 000 89 422 000 
1881 28 065 000 3 900 000 31 965 000 1892 50 912 000 36 000 000 86 912 000 
1882 30 753 636 4 900 000 35 653 636 1893 48 814 000 40 000 000 88 814 000 
1883 23 853 000 5 800 000 29 653 000 1894 49 745 500 38 000 000 87 745 500 
1884 24 531 000 9 800 000 34 331 000 1895 53 289 500 46 000 000 99 289 500 

 
Tab.č.3                  Světová roční těžba v barelech 1874 - 1895                          Zdroj: [12] 

V roce 1890 přebírají Rotschildové iniciativu, expandují do Británie 
a spojují se s britskou pobočkou Standard Oil. Zástupce Rotschildů Marcus 
Samuel odjíždí do jihovýchodní Asie, aby pro britskou společnost obsadil volný trh. 
Zakládá však svoji společnost Shell Transport and Trading. Vytváří síť překladních 
stanic, chce získat povolení k lodní přepravě ropy Suezským průplavem 
v konstrukčně nových tankerech. Jeho cílem je prodávat v jihovýchodní Asii 
ruskou ropu za  výhodnější cenu než Standard Oil. Cena barelu ropy se snížila 
na 0,87 dolaru. Důvodem poklesu ceny byl boj o trhy mezi Samuelem, Nobelem, 
Rockefellerem a rodinou Rotschildů a také nově otevřená naleziště v dalších 
částech světa. V této době zahájila společnost Royal Dutch Company těžbu 
v Indonésii.   

V roce 1900 dosahovala roční celosvětová těžba 150 milionů barelů, 
polovina tohoto objemu se těžila v Rusku. Barel se prodával za  cenu 1,19 dolaru. 
Těžba dále narůstala, poptávka po ropě se zvyšovala v souvislosti se stále  širším 
zaváděním výrobních strojů a dopravních prostředků s benzinovým motorem. 
Od této doby se ropa stává velmi cennou komoditou, na které je závislý celý svět.  
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V roce 1902 se Samuel spojil s firmou Royal Dutch Company a vzniká tak 
nový mocný hráč na ropném trhu Royal Dutch-Shell.  

V roce 1908 byla objevena v Persii významná ropná naleziště. Poprvé 
se tak do obchodní sítě začala dostávat ropa z Blízkého východu. V tomto regionu 
působila firma Anglo-Persian Oil Company, která byla později přejmenována 
na British Petroleum. Cena jednoho barelu ropy se dostala na úroveň 0,72 dolaru.  

V roce 1910 byla objevena první ropa v Mexiku a cena ropy mírně 
poklesla na 0,61 dolaru za  barel.   

V roce 1911 zasahuje proti drsným obchodním praktikám Rockefellera 
antimonopolní úřad a mocná firma Standard Oil se z rozhodnutí soudu rozděluje 
na několik regionálních poboček - pozdější společnosti  Exxon v New Jersey, 
Mobil v New Yorku, Chevron v Kalifornii.  Některé pobočky vytvořily vlastní firmy, 
jako např. Conoco, jiné fúzovaly s British Petroleum. S ropou se koncem tohoto 
roku obchodovalo za  0,61 dolaru za  barel.  

V letech 1914 - 1918 se stává ropa nezbytnou surovinou pro vedení války, 
neboť byla ve velké míře použita vojenská technika - nákladní automobily, tanky 
či letadla. Cena ropy se v průběhu války zvýšila z 0,81 na 1,98 dolaru za  barel.  

V roce 1925 se roční celosvětová těžba vyšplhala zhruba na 600 milionů 
barelů a s ropou se obchodovalo v ceně 1,68 dolaru za  barel. Světový obchod tak 
dosáhl historického objemu 1 miliardy USD za  rok. 

V roce 1928 byla podepsána tajná kartelová dohoda mezi sedmi mocnými 
ropnými společnostmi. K dohodě přistoupily americké společnosti Exxon, Chevron, 
Mobil, Texaco a Gulf, britsko-holandská společnost Shell a britská British 
Petroleum. Tato skupina byla nazývána Sedm sester z důvodu, že zástupci 
jednotlivých společností byli členy správních rad v ostatních jmenovaných firmách. 
Ropné uskupení těchto firem tak mohlo dalších 30 let určovat společný těžební 
i cenový postup.     

Rok 1929 se označuje jako počátek velké hospodářské krize třicátých let. 
Ta však neměla negativní vliv na cenu ropy. Naopak. Z ceny 1,27 dolaru v roce 
1929 klesla v roce 1933 na poloviční hodnotu 0,67 dolaru za  barel. Vysvětlení 
se hledá v mentalitě Američanů, kteří únik před krizí hledali v zábavě. Během krize 
spotřeba ropy v USA i nadále rostla.  

V roce 1932 byla objevena nová naleziště v Bahrainu a o šest let později 
byla nalezena významná ložiska v Kuvajtu. Cena ropy se během těchto šesti let  
vrátila na hodnotu 1,13 dolaru za  barel, tedy k úrovni, kterou měla na počátku 
hospodářské krize.  

V období druhé světové války se ceny ropy nijak výrazně neměnily. V roce 
1945 dosahovala cena za  barel 1,05 dolaru.  

V roce 1950 vlastnilo Sedmi sester přibližně 80 % světových ropných 
zásob. V tabulce č. 4 je přehled vývoje  denní  těžby  v prvních  padesáti letech 
20. století. Převaha americký firem v tomto uskupení stále ještě vytvářela 
podmínky pro monopolní postavení Spojených států, které od roku 1928 až 
do roku 1950 určovaly ceny na světových trzích. V roce 1950 se cena usadila 
na hodnotě 1,71 dolaru za  barel.  [3]   
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Rok Denní těžba Rok  Denní těžba  Rok Denní těžba Rok Denní těžba  

1895 272 026 1910   821 918 1925 2 794 520 1940   6 082 192 
1900 410 959 1915 1 095 890 1930 3 835 616 1945   7 123 288 
1905 465 753 1920 1 780 822 1935 4 520 548 1950 10 410 959 

Tab.č.4                        Světová denní těžba v barelech 1895-1950                         Zdroj: [12] 

2.2.2 Těžba v letech 1951 - 1970                            

Po roce 1950 vstupovalo na  trh mnoho drobných producentů a sdružení 
Sedm sester se začalo obávat o svoje výsadní postavení. Aby si skupina uchovala 
svoji pozici na trhu, rozhodla o snížení cen ropy s cílem zlikvidovat rostoucí 
konkurenci i za  cenu poklesu vlastních zisků. Centrem světové těžby ropy 
se stávaly arabské státy. Snížení cen však snížilo zisky také zemím, na jejichž 
území se těžilo. Nespokojenost ropných států postupně narůstala.                  

V roce 1951 došlo v Íránu ke svržení šáha Rezá Páhlavího a vlády 
se ujímá nacionalistická a militantní strana, která odebrala těžební koncesi 
společnosti Anglo Iranian Oil Company a ropný průmysl znárodnila.  

V roce 1953 se šáh na trůn vrací a s ním i zahraniční těžební společnosti. 
Vytváří se nové konsorcium, kde Írán má 60 % účast. Nepokoje v těžebních 
oblastech způsobily snížení dodávek o 700 tisíc barelů denně po dobu 44 měsíců, 
ale na světové ceny to nemělo příliš velký vliv. Navýšila se proti roku 1950 pouze 
o 22 centů tedy na 1,93 dolaru za  barel. 

V roce 1956 byla z rozhodnutí egyptského prezidenta Násira znárodněna 
Společnost Suezského průplavu, která zajišťovala přepravu dvou třetin ropy 
z Perského zálivu do Evropy. Nastal první vážný konflikt v této oblasti. Vojenská 
invaze na Sinajský poloostrov uzavřela průplav a snížila dodávky po dobu více 
než čtyř měsíců o 2 miliony barelů za  den. Tankery musely obeplouvat Mys dobré 
naděje. V tomto roce byla také objevena nová ložiska v Alžírsku a Nigérii. [18] 

V roce 1959 se v Káhiře konal první Arabský kongres o ropě, na kterém 
se zástupci Iráku, Kuvajtu a Egypta za  účasti pozorovatelů z Venezuely a Íránu 
dohodli na nutnosti společných kroků. Zejména na potřebě zvýšení kapacit 
rafinérií v jejich zemích, zakládání národních ropných společností, potřebě 
koordinovat postup v produkci ropy, konzultovat společně změny cen. V tomto 
roce se cena opět nepatrně navýšila a dosáhla hodnoty 2,08 dolaru za  barel. 
Z tabulky č. 5 vyplývá, že těžba se během deseti let ztrojnásobila. Po přijatých 
opatřeních producentských zemí se od roku 1960 v následujících pěti letech 
navýšila jen nepatrně.              

  
Rok Těžba v tisících barelů Rok Těžba v tisících barelů 

1950 10 411 1960 30 685 
1955 15 616 1965 31 806 

Tab.č.5                      Světová  denní těžba  1950 - 1965                            Zdroj: [12] 
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V roce 1961 byl založen OPEC - Organizace zemí vyvážejících ropu. Byly 
to země s výrazně menší domácí spotřebou v porovnání s exportovaným 
množstvím. Členské země sledují společnou cenovou politiku a stanoví těžební 
kvóty, kterými chtějí regulovat vývoj cen. Zakládajícími členy se podpisem stanov 
ve venezuelském Caracasu staly Saúdská Arábie, Irák, Írán, Kuvajt a Venezuela. 
Později přistoupily další státy, z nichž některé členství po čase ukončily. 
V současné době tvoří OPEC 12 zemí - kromě zakládajících členů Saudské 
Arábie, Iráku, Íránu, Kuvajtu a Venezuely jsou to ještě Katar (1961), Libye (1962), 
Spojené arabské emiráty (1967), Alžírsko (1969), Ekvádor (2007) a Angola (2007). 
Ke vstupu byla přizvána i Brazílie, která ale členství v OPEC odmítla. 

OPEC je v podstatě kartelem výrobců, jehož cílem je společný postup 
proti nadnárodním těžařským společnostem a jeho prvním úkolem bylo snížení 
koncesních těžebních území a zabránění dalšího snižování ceny ropy. Přestože 
nabídka převyšovala poptávku, podařilo se OPEC zamezit dalšímu poklesu cen 
a udržet ji dlouhodobě na hodnotě 1,8 dolaru za  barel.  

Vzhledem k nutnosti jednomyslného usnesení jsou přijetí všech 
rozhodnutí OPEC problematická. Každé rozhodnutí je třeba také dodržovat, což 
se v rámci organizace OPEC ne vždy daří. V tabulce č. 6 je vidět další zhruba 
padesátiprocentní nárůst těžby v průběhu let 1965 až 1970, což bylo způsobeno 
částečně porušením embarga na vývoz ropy ze strany nearabských členů 
Venezuely a Íránu po tzv. šestidenní válce v roce 1967 mezi Egyptem a Izraelem 
a  také navýšením těžby z nových nalezišť Libye.  [8] 

 
Rok Tisíce barelů Rok Tisíce barelů Rok Tisíce barelů 

1965 31 806 1967 37 121 1969 43 635 
1966 34 571 1968 40 438 1970 48 064 

          Tab.č.6                Světová denní těžba 1965 - 1970                     Zdroj: [12] 

2.2.3 Těžba v letech 1971 - 1990 

Po událostech z předchozího desetiletí, kdy postupně narůstal odpor 
producentských zemí proti těžařským zahraničním firmám, a po vzniku organizace 
OPEC moc Sedmi sester klesala, až v  70. letech 20. století kartel zcela zanikl.   

V letech 1971 až 1990 již nedocházelo k tak velkým nárůstům těžby jako 
v minulosti, kdy v období 1950 -1970 rostla těžba průměrně o 1,88 milionu barelů 
denně, zatímco v následujících dvaceti letech, jak vyplývá z tabulky č. 7,  byl 
meziroční nárůst denní těžby v průměru 730 tisíc barelů. 

 
Rok Tisíce barelů Rok Tisíce barelů Rok Tisíce barelů Rok Tisíce barelů 

1971 50 846 1976 60 412 1981 59 535 1986 60 463 
1972 53 668 1977 62 714 1982 57 298 1987 60 784 
1973 58 465 1978 63 332 1983 56 599 1988 63 154 
1974 58 618 1979 66 050 1984 57 686 1989 64 042 
1975 55 826 1980 62 948 1985 57 472 1990 65 460 

Tab.č.7                          Světová denní těžba 1971 - 1990                                      Zdroj: [12] 
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Sedmdesátá a osmdesátá léta 20. století patří z hlediska pohybu cen 
a poklesů dodávek ropy na světové trhy k nejdramatičtějším obdobím v celé 
historii ropného průmyslu. Velké výkyvy v produkci a cenách, tzv. ropné šoky, byly 
způsobeny vojenskými konflikty v oblasti Perského zálivu.  

Jom Kipurská válka mezi Izraelem a arabskými státy v roce 1973 byla 
příčinou prvního ropného šoku. Arabští členové OPEC v říjnu 1973 rozhodli 
o jednorázovém navýšení cen ropy o 70 %, o snižování těžby měsíčně o 5% 
a postupném navyšování ceny do té doby, než obsazená území Izrael opustí. 
Uvalili embargo na USA a země, které ve válce Izrael podporovaly. Dalším 
důvodem pro navýšení cen byly obrovské zisky ropných společností a příjmy 
konzumentských zemí ze spotřebních daní na ropné produkty. Cena 2,48 dolaru 
z roku 1972 těmito opatřeními vzrostla do roku 1974 na téměř 12 dolarů za barel.  

Zhruba na této úrovni se ceny držely až do roku 1979, kdy došlo v Íránu 
k islámské revoluci a následné íránsko-irácké válce letech 1980 - 1988. Konflikt 
způsobil druhý ropný šok a vedl k poklesu těžby a ke zvýšení ceny na úroveň 
zhruba 35 dolarů za barel.  

Třetí ropný šok nastal při dalším válečném konfliktu v této oblasti. V roce  
1988 stanovil OPEC těžební kvóty, ale Kuvajt tyto limity o 20 % překročil, čímž 
způsobil převis nabídky a pokles cen na hodnotu 14,92 dolaru za barel. To mělo 
ekonomický dopad na válkou zadlužený Irák. Napětí mezi státy narůstalo a Irák 
přikročil v srpnu 1990 k invazi do Kuvajtu. Do konfliktu zasáhla mezinárodní vojska 
pod velením USA. Boje samotné velké škody nezpůsobily, ale ustupující Iráčané 
zapalovali  kuvajtské ropné vrty, které se delší dobu nedařilo uzavřít. Výpadky 
v těžbě Kuvajtu však vykryli ostatní producenti. [3]     

2.2.4 Těžba v letech 1991- 2010       

OPEC v období války navyšoval těžbu, aby pokles produkce v Kuvajtu 
a Iráku vyrovnal. V tomto trendu pokračoval i po ukončení války v roce 1991, 
neboť v  90. letech rostla spotřeba zejména z důvodu hospodářského rozvoje 
asijských zemí. Tento růst byl však kompenzován propadem průmyslové výroby 
v zemích, které vznikly rozpadem SSSR na počátku 90. let. Tyto vlivy vedly 
k mírnému avšak stabilnímu poklesu reálných cen ropy v průběhu téměř celých 
90. let. Nejnižší úrovně pak dosáhly v roce 1998 v důsledku ekonomické krize 
ve východní Asii.  

V prvním desetiletí 21. století několik spolupůsobících faktorů začalo opět 
tlačit cenu ropy vzhůru. Patřil mezi ně zejména výrazně oslabující dolar, který 
ztratil od roku 2001 přibližně 50% své hodnoty. Také nestabilita na Blízkém 
východě vyvolaná americkou invazí do Iráku a hrozícím vojenským zásahem USA 
a Izraele proti Íránu hnala cenu stále výše. V roce 2008 tak dosáhla historického 
maxima 97 dolarů za barel. V posledních dvou letech dekády se globální finanční 
a ekonomická krize postarala o snížení ceny ropy, která tak v roce 2009 
dosahovala úrovně z poloviny desetiletí. Vývoj produkce ropy v letech 1991-2010 
uvádí tabulka č. 8. 
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Rok Tisíce barelů Rok Tisíce barelů Rok Tisíce barelů Rok Tisíce barelů 

1991 65 268 1996 69 897 2001 74 813 2006 81 557 
1992 65 774 1997 72 185 2002 74 533 2007 81 446 
1993 66 028 1998 73 538 2003 76 916 2008 81 995 
1994 67 104 1999 72 325 2004 80 371 2009 79 948 
1995 68 102 2000 74 820 2005 81 261     

Tab.č.8                              Světová denní těžba 1991 - 2009                                         Zdroj: [12] 
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3 Ropný trh 

V této části práce a také v následující kapitole bude používána pro 
hodnocení míry lineární závislosti dvou veličin metoda korelační analýzy podle 
následujícího definičního vztahu: [5] 
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kde x, y jsou posuzované veličiny, přičemž 
t

x  a 
t

y  jsou hodnoty v jednotlivých 
letech sledované časové řady a x  a y  jsou  průměry hodnot daných veličin 
za celé zkoumané období. Výsledný koeficient vychází v rozmezí -1 až +1. 
Hodnoty - 1 a + 1 značí úplnou lineární závislost, přičemž znaménko plus 
vyjadřuje přímou úměru a znaménko mínus úměru nepřímou. Hodnota 0 vyjadřuje 
vzájemnou lineární nezávislost obou řad, veličiny však mohou být závislé, ale jinak 
než lineárně.  

3.1 Ekonomické faktory  

Na každém trhu a tedy i trhu s ropou se střetává nabídka s poptávkou. 
Cílem této podkapitoly je provést analýzu hlavních vlivů, které na  poptávku 
a nabídku působí. 

3.1.1 Poptávka a globální hospodářské cykly  

Poptávka po ropě je výrazně ovlivněna hospodářským cyklem. Ve fázi 
recese klesá, v období hospodářské expanze přirozeně roste. Čím dynamičtěji 
se ekonomika rozvíjí, tím vyšší je poptávka po ropě. Vztah mezi poptávkou 
a hospodářskými cykly však není jednostranný. Ropný trh reaguje citlivě 
na střídající se fáze hospodářského cyklu poklesem nebo růstem poptávky, ale je 
opačně mnohdy sám spouštěčem expanzí či recesí. Příkladem může být působení 
ropných šoků.  

Poptávka po ropě se vždy odvíjí od poptávky po ropných produktech, 
jejichž spotřeba celosvětově narůstá. Důvodem tlaku na růst spotřeby ropných 
produktů jsou potřeby ekonomicky nejsilnějších států světa a dynamický 
hospodářský růst rozvojových zemí. Jde zejména o pohonné hmoty - benzín, 
motorovou naftu, palivo pro leteckou dopravu. Dalšími produkty jsou topné oleje, 
asfalty, izolační materiály, mazací oleje, hnojiva, plasty, léčiva a mnohé další. 
Na obrázku č. 1 je zachycena spotřeba ropných produktů v letech 1974 - 2006. 
Velmi zřetelně je vidět, že více než polovina produkce ropy se spotřebuje 
na výrobu benzínu a motorové nafty, ale zřejmý je také pokles spotřeby těžkého 
topného oleje, který je nahrazován čistšími druhy energie.   
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Obr.č.1                         Světová spotřeba ropných produktů                      Zdroj: [29] 

 

 

V tabulce č. 9 uvedené v příloze a následujícím grafu č. 1 je zachycena 
světová spotřeba ropy a benzínu na jednoho obyvatele. Pomocí korelace (1)  bude 
zjišťováno, jak silný je vztah mezi těmito dvěma veličinami.  
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Graf č.1     Vztah spotřeby ropy a spotřeby benzínu   Zdroj: benzín[14], ropa[12], počet obyvatel[16] 

 

             Po provedených výpočtech, viz výpočet č. 1 v příloze práce, vychází 
korelace 0,47, což značí středně silnou lineární závislost těchto dvou veličin.  
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3.1.2 Vztah mezi HDP a spotřebou ropy 

Nejvhodnějším ukazatelem pro srovnání hospodářské vyspělosti zemí je 
hrubý domácí produkt. HDP je tedy hodnota zboží a služeb vyrobených za jeden 
rok na území dané země. Vzhledem k tomu, že se v něm nepromítají zboží 
a služby s dlouhodobou životností, kam patří například dopravní infrastruktura 
a budovy, nemůže spolehlivě vyjádřit bohatství států.  Vhodným ukazatelem pro 
porovnání jednotlivých ekonomik v čase je HDP PPP. 

Smyslem indikátoru PPP (přepočteno podle parity kupní síly) je 
předpoklad, že měna v každé zemi má stejnou kupní sílu, tedy dostaneme za  ní 
stejné množství zboží.   

Podíváme-li se na pořadí prvních 10 zemí světa s nejvyšším HDP PPP  
za  rok 2009, viz tabulka č. 10, zjistíme, že největšího HDP PPP dosahují mezi 
vyspělými zeměmi USA a Japonsko. Čína a Indie zaujímají dvě první místa mezi 
rozvojovými státy.   

 
Pořadí Stát HDP PPP 2009 Pořadí Stát HDP PPP 2009 

1.  USA 14 119 000 6.  Rusko 2 689 846 

2.  Čína    9 091 142 7.  Velká Británie  2 256 830 

3.  Japonsko   4 139 682 8.  Francie  2 172 097 

4.  Indie   3 778 159 9.  Brazílie  2 017 180 

5.  Německo   2 969 575 10.  Itálie 1 921 576 

Tab.č.10                             Státy s nejvyšším HDP PPP v roce 2009                                Zdroj: [40] 

 

V tabulce č. 11, která zachycuje denní spotřebu ropy za rok 2009 v tisících 
barelů, se ve shodném pořadí seřadily na prvních čtyřech místech stejné země.      

 
Pořadí Stát Spotřeba v tis. bd Pořadí Stát Spotřeba v tis. bd 

1.  USA 18 686 6. Saudská Arábie 2 614 
2.  Čína    8 625 7. Německo  2 422 
3.  Japonsko   4 396 8. Brazílie  2 405 
4.  Indie   3 183 9. Jižní Korea 2 327 
5.  Rusko   2 695 10. Kanada 2 195 

Tab.č.11                        Státy s nejvyšší denní spotřebou ropy v roce 2009                      Zdroj: [12] 

Z údajů o celosvětovém procentním nárůstu HDP a spotřeby ropy 
za posledních třicet let, které jsou uvedeny v tabulce č. 12 v příloze práce, bude 
ověřována vzájemná závislost časových řad těchto dvou faktorů opět pomocí 
korelačního vzorce (1).  Z výsledku korelace, viz. výpočet č. 2, rovnému hodnotě 
0,79 je zřejmé, že mezi HDP a spotřebou ropy je velmi silná závislost.  

Také z následujícího grafu č. 2 je vzájemná závislost zřejmá. Růst HDP je 
spojen se zvyšováním objemu výroby, což s sebou přináší zvýšenou poptávku 
po ropě, naopak snížení nabídky ropy vede ke zvýšení její ceny, což má 
za  následek útlum výroby  a tedy pokles růstu HDP. [6]  
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Graf č.2                   Vztah růstu spotřeby ropy a růstu HDP                     Zdroj:ropa[12], HDP[15] 

 

3.1.3 Vztah mezi růstem populace a spotřebou ropy 

Vývoj populace je důležitým demografickým a ekonomickým faktorem. 
Růst počtu obyvatel zvyšuje  poptávku po ropných produktech. V tabulce č. 13 
je uvedeno 10 států světa s nejvyšším počtem obyvatel.  

 
Pořadí Stát Počet obyvatel  Pořadí Stát Počet obyvatel  

1.  Čína 1.331.460.000 6.  Pákistán     169.708.303 
2.  Indie 1.155.347.678 7.  Bangladéš     162.220.762 
3.  USA    307.007.000 8.  Nigérie     154.728.892 
4.  Indonésie    229.964.723 9.  Rusko     141.850.000 
5.  Brazílie    193.733.795 10.  Japonsko     127.560.000 

Tab.č.13                          Nejlidnatější státy světa v roce 2009                                Zdroj: [16] 

  Pokud neexistují dostatečné ekonomicky vhodné alternativy schopné 
ropu nahradit, zvyšuje se s počtem obyvatel přirozeně její spotřeba, neboť ropa 
vstupuje přímo nebo nepřímo téměř do všech výrobků a služeb. Přímou závislost 
rostoucího počtu obyvatel a narůstající spotřeby ropy dokládá analýza dat 
z tabulky č. 14 v příloze práce.  

Korelační koeficient podle vzorce (1) na základě výpočtu č. 3 vychází 
0,97, což značí velmi silnou až téměř zcela lineární závislost. Následující graf č. 3 
ukazuje, že křivka spotřeby ropy kopíruje zobrazenou zvyšující se úroveň 
populace. Některé drobné odchylky křivky v sedmdesátých a osmdesátých letech 
jsou způsobeny kumulací dalších faktorů.   
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Graf č.3              Vztah růstu spotřeby ropy a růstu populace            Zdroj: ropa[12], populace[16] 

3.1.4 Vztah ropného trhu s ostatními trhy  

Poptávka po ropě jako každé jiné komoditě může být ovlivněna situací 
na trhu substitutů a komplementů.  

Komplementy najdeme například v automobilovém průmyslu. Jestliže 
poroste poptávka po automobilech se spalovacím motorem, což je opět provázáno 
s růstem HDP a  růstem populace, poroste také poptávka po ropě a naopak. 
Automobilový průmysl se však dotýká i substitutů - zejména automobily na zemní 
plyn, elektromobily a další typy alternativních pohonů nahradí naftové a benzínové 
motory, čímž se také výrazně sníží poptávka po ropě.  

Pokud se díváme na ropu jako zdroj energie, musíme sledovat také vývoj 
na trzích jiných primárních zdrojů, jako jsou zemní plyn, uhlí, vodní a jaderná 
energie, dřevo nebo alternativní zdroje, kam řadíme zejména energii větrnou nebo 
solární. Jakmile některý z těchto zdrojů bude levnější než cena ropy, spotřebitelé 
ho budou preferovat. Grafické znázornění celkových energetických zdrojů 
v období 1972 - 2008 je vidět na obrázku č. 2. 

V posledních letech došlo k prudkému vstupu alternativních nefosilních 
zdrojů energie na trh, i když z uvedeného obrázku je vidět, že podíl solární, větrné 
a geotermální energie je vzhledem k ostatním druhům energií nepatrný.  

Větrná a solární energie byla pro porovnání s ropným trhem zvolena  
z toho důvodu, že další nefosilní zdroje energie (vodní a jaderné) nejsou 
dostatečně flexibilní na to, aby mohly v krátkodobém meziročním srovnání hrát roli 
významného substitutu ropy. Vybudování vodní či  atomové elektrárny je 
záležitostí až desítek let. Snahou následující analýzy bylo ověřit, zda si solární 
a větrná energie během posledního desetiletí dokázaly vybudovat postavení 
významného substitutu k energii získávané z ropy.  
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Obr.č.2                                     Světové energetické zdroje                                   Zdroj:  [28] 

  
Graf č. 4 porovnává světovou spotřebu ropy v barelech (na den a 1000 

obyvatel) a celkovou světovou kumulativní kapacitu větrné a solární energie (ve 
Wattech na obyvatele ke konci roku).  
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Graf č.4                       Spotřeba ropy a produkce alternativních zdrojů                         Zdroj: [12] 

Výpočet č. 4 dává korelaci těchto dvou řad podle vzorce (1) s výslednou 
hodnotou 0,28. To ukazuje, že závislost sledovaných veličin je zcela minimální. 
I přes výrazný nárůst produkce solární a větrné energie v posledním desetiletí, 
viz tabulka č.15 v příloze práce, se alternativní zdroje nedostaly na pozici 
relevantního substitutu k ropě. To je dáno, jak už bylo zmíněno, jejich stále ještě 
mizivým podílem na celkové výrobě energie.    
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3.1.5 Nabídka ropy   

Zatímco poptávka je v dlouhém období spíše stabilní s tendencí mírného 
růstu, nabídka má proměnlivější charakter a je ovlivňována řadou faktorů. Nabídka 
ropy jako neobnovitelného zdroje energie je především určována objemem zásob 
a stupněm regulování těžby.  

Podle některých názorů jsme v těžbě ropy již dosáhli okamžiku, kdy její 
využitelné množství začíná nezadržitelně klesat. Autoři knihy Nejistý plamen, 
Václav Cílek a Martin Kašík, říkají: „Než v současné době stačíme objevit jeden 
barel ropy, spotřebujeme mezi třemi a čtyřmi barely dříve objevené ropy. Spotřeba 
ropy je tedy třikrát až čtyřikrát větší než rychlost nových objevů.“  O teorii Peak Oil,  
neboli „ropném zlomu“ a názorech odborníků na ni, se zmíním v další části práce.   

Nabídka ropy v krátkém období je ovlivňována nízkou rezervní těžební 
kapacitou, která určuje množství ropy, kterým mohou producenti pokrýt náhlý 
nárůst poptávky. Protože rezervy nejsou dostatečně vysoké, mohou také  
negativní události v těžebních regionech způsobit výpadky v těžbě a přestože 
poptávka bude zachována na běžné úrovni, vyvolá dočasný pokles produkce 
nerovnováhu na ropném trhu.   

3.1.6 Celosvětové zásoby ropy 

Na světě je evidováno přes 18 000 ropných ložisek, ovšem informace 
o jejich vydatnosti jsou značně nejisté. Ropné zásoby totiž udržují v tajnosti jak 
těžební společnosti, tak i státy, na jejichž území se ložiska nachází. Důvodem 
může být snaha firem o zajištění lepší pozice na trhu, státy zase chtějí získat vyšší 
prestiž na mezinárodní úrovni, neboť ten, kdo vlastní ropné zásoby, je považován 
za  velmoc, případně si tím chtějí zajistit lepší přístup k bankovním úvěrům 
Světové banky.    

Důkazem toho, že zjištění skutečných zásob je velmi nejisté, může být 
chování států OPEC, které v 80. letech 20. století rozdělovaly těžební kvóty podle 
velikosti svých prokázaných zásob. Zcela nečekaně zvýšilo sedm členských států 
hodnotu těchto zásob o 42 - 197 %, viz. tabulka č. 16. Žádná nová ložiska však 
v té době nebyla objevena. Tímto krokem se světové zásoby ropy ze dne na den 
administrativně zvýšily o 287 miliard barelů, což je množství, které by mohlo 
současnou spotřebu krýt zhruba po dobu 9 a půl let.   

 

Stát Nárůst zásob v %   Stát  Nárůst zásob v %  
Angola 76 Saudská Arábie 50 
Irák 112 Spojené arabské emiráty 197 
Írán 90 Venezuela 125 
Katar 43     

Tab.č.16                           Navýšení prokázaných zásob v letech 1988 -1989                     Zdroj: [19] 

Stejná situace je také u Kuvajtu, který uvádí 48 miliard barelů, ale některé 
zdroje toto množství odhadují pouze na polovinu. Obdobné je to v Rusku 
a bývalých zemí Sovětského svazu. Do zásob tyto státy uvádějí nejen zásoby 
ověřené, ale i zásoby možné. Odhaduje se, že některá ložiska v Kaspickém moři 



Jiřina Glivická: Analýza ropného trhu 

2011 19

jsou až pětkrát nadhodnocena. Existují různé odhady zásob v bývalém Sovětském 
svazu v rozmezí  57 - 190 miliard barelů ropy. Také mexická vláda pravděpodobně 
své zásoby výrazně nadhodnocuje. Odhaduje se, že Mexiko má zásoby ve výši 
14,6 miliard barelů, zatímco vláda uvádí neuvěřitelných 100 miliard barelů ropy.  

Zatím se všechny odhady týkaly jen ložisek konvenční ropy. Pokud však 
vezmeme v úvahu i zdroje nekonvenční, odhad celosvětových zásob se výrazně 
zvýší. Například Kanada uváděla donedávna zásoby ve výši pouze 5 miliard 
barelů konvenční ropy. Pokud se ale započítá i ropa z ropných písků, rázem její 
ověřené zásoby stoupnou na 180 miliard barelů. Otázkou zůstává, kdy a zda 
vůbec budou vyvinuty takové technologie, které dokáží ropu efektivně z těchto 
zdrojů získat.  

V současné době se dostupné světové zásoby odhadují na 95 miliard 
až 2,2 bilionu barelů bez započtení nekonvenčních zdrojů.  Obrázek č. 3 
znázorňuje rozložení celosvětových zásob ropy podle regionu. [3]   

 

     
Obr.č.3                                 Celosvětové zásoby ropy                            Zdroj: [34]  

3.1.7 Regulace těžby  

Jak už bylo zmíněno v předchozí kapitole, ovlivňovalo kartelové uskupení 
Sedmi sester světovou produkci velmi silně až do roku 1961. Jeho vliv po vzniku 
OPEC postupně slábl a v 70. letech 20. století zanikl kartel úplně. Jeho moc 
převzal nový hráč na ropném trhu - OPEC. 

V roce 1973 ve snaze ovlivnit ceny ropy ve svůj prospěch snížil OPEC 
zhruba o 5 % těžbu a zároveň uvalil embargo na vývoz ropy do těch zemí, které 
v Jom Kipurské válce podporovaly Izrael. Rovnováha mezi poptávkou a nabídkou 
tím byla silně narušena. Nestabilní ropný trh a v důsledku toho i velký nárůst cen 
ropy měl velmi negativní vliv na celosvětovou ekonomiku.     
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Nástrojem, kterým OPEC může ovlivnit množství ropy přicházející na trh, 
jsou produkční kvóty, které určují jednotlivým členským státům maximální těžební 
limity. Vzhledem k tomu, že se OPEC na světové produkci podílí přibližně 40 %, 
nemá záruku, že snížením nebo zvýšením produkčních kvót zajistí očekávané 
navýšení nebo naopak pokles tržní ceny ropy.   

V tabulce č. 17 v příloze práce je možno porovnat údaje o světové 
produkci ropy s objemem těžby v zemích OPEC.  Z uvedených dat po provedení 
výpočtu č. 5  vychází korelační koeficient (1) s poměrně vysokou hodnotou 0,75. 
Přestože závislost mezi těmito veličinami je dosti silná, ukazuje nám průběh křivky 
v grafu č. 5, že kartel není schopný kontrolovat nabídku ropy zcela. V 80. letech 
došlo k téměř padesátiprocentnímu omezení produkce v zemích OPEC, avšak 
celková světová produkce zaznamenala mírnější pokles přibližně ve výši 15%. 
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Graf č.5                    Srovnání světové produkce ropy a produkce OPEC                      Zdroj: [12] 

Vliv této organizace na ropný trh je také závislý na tom, jak jsou 
jednotlivými členskými státy dodržována přijatá produkční omezení. Porušování 
úmluv je však pro kartely typickým jevem, neboť je nelze právně vynutit z důvodu 
nezákonnosti. Jednotlivé státy si dobře uvědomují, že porušením dohod mohou 
pro sebe získat výhodnější postavení na trhu. Pokud dojde mezi členy kartelu 
k „vnitřní válce“, jsou ceny stlačovány dolů. Příklad takového postupu byl již 
uveden.   

Na ropném trhu dochází neustále k různým fúzím a spojování sil s cílem 
získat co největší vliv a využít ho na úkor konkurentů pro maximalizaci svého 
zisku. Mohou to být spojení sil z hlediska práva čistá, ale velmi často dochází 
k nekalým zákulisním dohodám.  

Jak uvedl 11.3.2007 Financial Times [24], existuje v současné době 
skupina nejvlivnějších národních ropných a  plynárenských společností 
nazývaných "New Seven Sisters", které vytváří vlivné uskupení na ropném trhu. 
Jaký je však přesný rozměr jejich vlivu se vzhledem k nemožnosti zjistit jejich 
záměry, kroky a strategie nedá určit.  
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Do této skupiny „Nových Sedmi sester“ patří  následující společnosti 
se sídlem mimo země OECD:   

China National Petroleum Corporation (Čína) 
JSC Gazprom (Rusko) 
Národní íránské ropné společnosti (Írán) 
Petrobras (Brazílie) 
PDVSA (Venezuela) 
Petronas (Malajsie) 
Saudi Aramco (Saudská Arábie) 

3.2 Politické faktory 

Mezi politické faktory patří přímé válečné konflikty probíhající v těžebních 
oblastech, hrozba terorismu, politické šarvátky důležitých exportérů a významných  
importérů ropy, vlastnictví ropných společností.   

3.2.1 Válečné a mocenské konflikty v těžebních oblastech 

V roce 1948 vypukla první arabsko-izraelská válka, do které se zapojila 
proti nově vzniklému židovskému státu Izrael vojska Sýrie, Libanonu, Iráku, 
Jordánska a Egypta. Válka trvala od května 1948 až do ledna 1949, kdy byly 
zastaveny otevřené válečné operace. Od té doby panuje v této oblasti neustále 
napětí. Střídají se období relativního klidu s opakujícími se válkami a celá 
desetiletí oboustranně vedenými teroristickými útoky.  

Za první vážný konflikt ovlivňující ropný trh a nárůst ceny ropy můžeme 
považovat výše zmíněnou Suezskou krizi v roce 1956, která posílila vliv Egypta 
a velmi oslabila evropské státy, zejména Velkou Británii a  Francii. Omezení 
dopravy průplavem způsobilo snížení a opožďování dodávek do Evropy.   

Příčinou prvního ropného šoku, jehož důsledkem významně stouply ceny 
ropy a ropných produktů, byla arabsko-izraelská válka v roce 1973. Podobný 
dopad na cenu ropy měl i druhý ropný šok, jehož spouštěčem byla íránská 
revoluce v roce 1979, kdy byl sesazen z trůnu šáh Rezá Páhlaví a následně došlo 
k roztržce nové íránské vlády s prezidentem USA J. Carterem a íránsko-irácké 
válce v letech 1980 -1988.    

Velký dopad na dodávky ropy mělo napadení Kuvajtu iráckou armádou 
v roce 1990. Do válečného konfliktu zasáhly útokem na Irák Spojené státy, 
ustupující irácká vojska zapalovala ropná pole, což přineslo dlouhodobý výpadek 
kuvajtské produkce.   

V roce 2003 Spojené státy, které si dělají nároky na ropná naleziště 
Perského zálivu, zaútočily na Irák a jako zástěrku svého vojenského zásahu kvůli 
ropě uvedly snahu o odstranění iráckého diktátorského režimu.   

V tabulce č. 18 v příloze  je uveden objem těžby produkce Iráku a Íránu 
v letech 1965 - 2009. Z těchto údajů i z následujícího grafu č. 6 zřetelně  vyplývá, 
že na produkci ropy v těchto dvou zemích mají válečné konflikty významný vliv. 
První velký výkyv směrem dolů nastal v letech 1979 a 1980 jako důsledek íránské 
revoluce a vzniku íránsko-irácké války. Další propady produkce se již týkají pouze 
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Iráku. Počátkem 90. let jde o důsledek první války v Perském zálivu a znovu, byť 
v menší míře, nastal propad po roce 2003, kdy jde o dopad americké invaze 
a okupace Iráku.  
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Graf č.6              Vliv válečných konfliktů na produkci ropy v Íránu a Iráku                 Zdroj: [12] 

3.2.2 Ostatní politické faktory 

Na objem produkce a tím i výkyvy cen mají vliv také další faktory.  
Politické konflikty mezi hlavními producenty a  importéry ropy často vedou 
k uvalení embarga. Příkladem může být reakce arabských producentů vůči 
státům, které podporovaly v Jom Kipurské válce Izrael. Dalším dlouhodobějším 
faktorem, který snižuje objem dodávek na světový trh, jsou politické boje mezi 
USA a EU na jedné straně a Íránem na straně druhé, který se Západ snaží přinutit 
restriktivními opatřeními k jednání o íránském jaderném programu. 

Významným faktorem jsou teroristické útoky na ropná za řízení, ropovody 
nebo tankery z důvodu náboženských a mocenských konfliktů v politicky 
nestabilních oblastech Blízkého a Středního východu, kde se nachází velká ropná 
naleziště. Jako příklad je možno uvést období po skončení války v Iráku v roce 
2003. Během tohoto konfliktu docházelo k poměrně malým škodám na ropných 
zařízeních, ovšem po ukončení bojů začaly narůstat sabotáže a útoky, které měly 
za následek vážné narušení plynulosti dodávek irácké ropy na trh.  

3.3 Ostatní vlivy  

3.3.1 Přírodní vlivy 

Mezi ostatní vlivy, které působí na velikost nabídky, jsou přírodní faktory.  

První skupinu tvoří přírodní katastrofy, které mají vliv na snížení nabídky 
mnohdy i na několik let. Například v roce 1990 byl Írán postižen sérií silných 
zemětřesení, která vážně poškodila těžební zařízení a způsobila výpadky v těžbě. 
Stejné dopady na objem produkované ropy mají i hurikány. Jako příklad lze uvést 
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oblast Mexického zálivu, kde v roce 2005 ničivé účinky hurikánů Rita a zejména 
Katrina téměř zastavily produkci ropy v této oblasti.  

Druhou skupinou přírodních faktorů jsou běžné roční klimatické změny. 
Ty mají určitý vliv na stranu nabídky i poptávky. Při velmi silných mrazech může 
docházet k tuhnutí ropy v potrubí a  tím k problémům s rozvody při těžbě 
a v rafineriích nebo při dopravě ropovody, které komplikují dodávky. Jedná se ale 
pouze o krátkodobé výpadky v dodávkách, kterým se dá předcházet vhodnou 
konstrukcí ropovodů. Sezónní teplotní výkyvy zvyšují v zimních měsících  
poptávku po topných produktech, stejně tak motoristická sezóna v letních 
měsících navyšuje poptávku po benzínu.  

3.3.2 Ropné havárie 

Je zřejmé, že havárie při dopravě ropy tankery nebo havárie těžebních 
vrtných plošin jsou dalším faktorem, který má na dodávky ropy vliv, i když ne příliš 
významný.  

Z hlediska dopadů na životní prostředí jsou havárie tankerů zejména 
v blízkosti pobřeží velmi vážným problémem, na nabídkovou stranu ropného trhu 
ale nemají tak velký vliv, neboť jde o jednorázový, a tedy krátkodobý pokles. 
Největší tankery mají objem zhruba 2 miliony barelů, což je denní produkce 
Nigérie v roce 2009. Při havárii tankeru Exxon Valdez o objemu 1,48 milionu 
barelů v roce 1989 uniklo z poškozeného plavidla do moře zhruba 260 tisíc barelů 
ropy, což způsobilo pokles celosvětové denní nabídky zhruba o půl procenta. [39] 

Větší a dlouhodobější vliv mají havárie těžebních zařízení. Například 
v dubnu 2010 došlo k havárii ropné plošiny v Mexickém zálivu. Do moře během tří 
měsíců, než se podařilo únik zastavit, vyteklo podle propočtů 5 milionů barelů 
ropy, což je zhruba dvoudenní produkce Spojených arabských emirátů. Množství 
uniklé ropy z období tří měsíců však tvoří jen zhruba 6,25 % z průměrné denní 
těžby roku 2009.   

Největším problém havárií je jejich negativní dopad na životní prostředí 
a při poškození ropných zařízení také dlouhodobý regionální výpadek produkce. 
Po zmiňované havárii v Mexickém zálivu byly teprve v březnu roku 2011 vydány 
první nové povolenky k těžbě ropy v této oblasti.   

3.3.3 Technologické faktory   

Pokud jde o technologické faktory platí na straně nabídky, že čím jsou  
modernější technologie, tím větší je také výtěžnost z ložisek, na straně poptávky 
pak technologický pokrok naopak přispívá k úsporám ve spotřebě.  

O používání modernějších technologií ale rozhoduje v prvé řadě jejich 
ekonomická náročnost. Pokud bude cena ropy vysoká, bude si spotřebitel hledat 
možnosti, jak dosáhnout úspor. Například přechodem na automobily s nižší 
spotřebou, stavbou energeticky pasivních či dokonce aktivních budov, přechodem 
na alternativní zdroje energie.  

Naopak je tomu u producentů. Při vysoké ceně ropy budou investice 
do nových technologií zaručovat těžařům jejich brzkou návratnost a společnostem 
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se vyplatí těžit ropu s vyššími náklady z ložisek, kde je v současné době těžba 
nerentabilní.     

3.4 Shrnutí 3. kapitoly 

Z výsledků této kapitoly vyplývá, že významnými faktory ovlivňujícími 
globální spotřebu ropy jsou zejména růst světové populace a také růst HDP. 
Naopak rozvíjející se sektor alternativních zdrojů energie zatím spotřebu ropy 
neovlivňuje. Důvodem je zatím stále velký nepoměr v ekonomických nákladech 
pořízení jednotlivých druhů energií, které nemohou stále relativně levné ropě 
konkurovat.  

Produkce ropy je naopak z lokálního hlediska formována zejména různými 
krizovými situacemi - především válkami v producentských zemích, přírodními 
katastrofami, stávkami v ropném průmyslu a  také ekonomickými krizemi, které 
mohou mít i celosvětový charakter. V globálním měřítku byl také prokázán vliv 
regulace těžby, zejména těžebních kvót vydávaných kartelem OPEC.  
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4 Cena ropy a její dopady na ekonomiku  

Mnohoúčelové využití ropy a její současná nepostradatelnost pro téměř 
všechny obory lidské činnosti s sebou nese důležitý význam ceny této komodity 
pro světovou ekonomiku. Na ceně ropy jsou závislé ceny ostatního zboží a služeb. 
Ceny ropy nejsou jenom výsledkem tržních mechanismů, ale jsou regulovány také 
různými národními a nadnárodními institucemi, jsou výsledkem mezinárodních 
napětí a politických vyjednávání, významnou roli hrají spekulace na komoditních 
burzách a také kurz dolaru. Jak už bylo v předchozí kapitole uvedeno, je ropný trh 
ovlivňován mnoha vzájemně provázanými faktory. Některé z nich budou 
v souvislosti s cenou znovu zmíněny.   

4.1 Cena ropy 

4.1.1 Co tvoří cenu  

Základem ceny ropy jsou především celkové náklady na její „pořízení“. 
Započítávají se do nich zejména náklady na vyhledávání, průzkum a zpřístupnění 
ložisek, náklady vlastní těžby, které závisí na typu ložiska a fázi jeho životnosti,   
přepravní náklady. Kromě těchto nákladů se do ceny započítávají také zisky 
těžebních společností a daně producentských zemí. Cenu ropných produktů pak 
významně navyšují náklady rafinerií a daně importérů.   

Náklady na vyhledávání a průzkum 

Naleziště se otevírala v počátcích těžby tam, kde ropa sama ukázala svoji 
přítomnost průsakem na povrch nebo kde byla objevena při hloubení studní. 
Později se vrtalo náhodně v blízkosti místa nálezu mnohdy s nulovým výsledkem. 
Vzhledem k tomu, že  ropa se vyskytovala v nevelké hloubce pod povrchem, zisky 
jednoho úspěšného vrtu vykompenzovaly náklady ostatních  neúspěšných vrtů. 
Současný ropný průzkum probíhá ve zcela jiných podmínkách. 

Využívají se nejmodernější technologie, kombinují se různé metody 
průzkumu. Pořizují se družicové snímky, provádí se  seismologický průzkum 
i hluboké průzkumné vrty. Cena samotných vrtů se pohybuje v řádech milionů 
i stovek milionů dolarů. Příkladem může být vrt hluboký 9,5 km z roku 1974 
v Oklahomě, který stál 7 milionů dolarů a který nakonec nevedl k objevení ropy, 
nýbrž pouze žhavé síry. Dosud nejdražším vrtem na světě byl vrt v Beaufortově 
moři, který stál 140 milionů dolarů a navíc je nutno připočíst náklady na předchozí 
vybudování umělého ostrova ve výši dalších 100 milionů dolarů. 

Náklady na  vyhledávání a  průzkum jsou různé podle oblastí. Na  Blízkém 
východě jsou zanedbatelné. V jiných částech světa, například v arktických 
oblastech, jsou však náklady velmi vysoké. Geologové určili 900 velkých 
sedimentárních pánví a dvě třetiny z nich, tedy 600 pánví, označili za  možná 
naleziště ropy. Ve 160 pánvích již probíhá těžba, dalších 240 bylo předběžně 
částečně prozkoumáno. Zbylých 200 podmořských pánví zatím z důvodů velké 
finanční náročnosti na průzkum čeká. Odhaduje se, že hlubokomořský vrt 
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v Mexickém zálivu si může vyžádat náklady ve výši několika set milionů až 3,5 
miliardy dolarů. Je zřejmé, že cena takovéto ropy bude velmi vysoká.  

Náklady těžby 

Náklady těžby se také značně liší podle typu ložiska i podle fáze 
životnosti, v jaké se ložisko nachází. V první fázi ropa může sama vytékat vlivem 
tlaku plynu, nebo se shromažďuje ve vrtu a odtud se snadno odčerpává. Tímto 
způsobem se získá 10 - 20 % ropy. Ve druhé fázi se musí zvyšovat tlak v ložisku 
pomocí injektáží vody nebo plynu, což náklady začíná zvyšovat. Třetí fáze již 
vyžaduje finančně i technicky náročnější prostředky, které zvýší výtěžnost ložiska 
průměrně na 35 %, ale také úměrně tomu zvyšují náklady těžby a tím i cenu.  

Těžba ropy z plovoucích ropných plošin představuje velice nákladný 
způsob získávání této suroviny v závislosti na hloubce mořského dna. Velmi 
ekonomicky nákladná je těžba ropy z ropných písků a břidlic.   

Přepravní náklady 

Přepravní náklady tvoří  významnou část ceny. Záleží na způsobu dopravy 
(tankery, ropovody) a také na  přepravní vzdálenosti mezi zeměmi exportéra 
a importéra. I když jsou náklady na získání ropy a její dopravu vysoké, nemají pro 
stanovení konečné spotřebitelské ceny ropného produktu takovou váhu, jako mají 
faktory uvedené v dalších bodech.  

Příkladem tvorby ceny může být ropa těžená v oblasti Blízkého východu, 
kde náklady na vyhledávání a průzkum ložisek jsou prakticky zanedbatelné. Těžba 
z vrtu vychází na 3 dolary za  barel, přeprava do lodního terminálu v producentské 
zemi stojí 0,5 dolaru. K této ceně 3,5 dolaru na palubě tankeru se navíc připočtou 
náklady na přepravu do konečného terminálu v Evropě ve výši zhruba 1,5 dolaru. 
Konečná cena jednoho barelu ropy v evropském terminálu je tedy 5 dolarů. [3] 

Zisky těžebních společností 

Jako příklad zisků těžebních společností lze uvést následující tabulku 
č. 19, která zachycuje postupný nárůst zisku u jednotlivých těžebních společností 
kartelu Sedmi sester.   

  
                   

Tab.č.19                Čisté zisky ropných společností Sedmi sester            Zdroj: [1]  
 
V roce 1973 tvořily jejich zisky téměř 8,8 miliard dolarů. Tyto zisky se 

započítávají do ceny ropy a tím pádem přechází také do konečné ceny ropných 

Společnost 1970 1971 1972 1973 
Exxon 1310 1517 1532 2443 
Shell 880 955 704 1780 
Texaco 822 904 889 1292 
Mobil 483 541 574 849 
Chevron 455 511 547 844 
Gulf 218 361 176 800 
BP 218 361 176 757 
Celkem miliony $ 3926 5350 4869 8765 
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produktů pro spotřebitele. Zatímco podíl daní v zemi původu na výsledné ceně 
ropných produktů obchodovaných ve Francii v roce 1973 tvořil pouhých 11,2 %, 
podíl zisků těžařů byl téměř dvojnásobný, tedy 22 % z konečné ceny produktu. 

Daně producentských zemí 

V celé historii těžby ropy dosahují těžební společnosti obřích zisků a také 
importérské země vlivem uvalení vysokých spotřebních daní na ropné produkty 
získávají obrovské prostředky do státních pokladen.  

Podíl zisku ropných států z těžby jejich nerostného bohatství byl 
v počátcích  velmi mizivý v porovnání se zisky zahraničních ropných společností 
a importérů, což vyvolávalo nespokojenost producentských zemí a vedlo 
k odebírání těžařských koncesí zahraničním firmám, zakládání národních ropných 
společností a znárodňování celého ropného průmyslu.  

Ropný průmysl v Argentině patřil státu již od roku 1920, v Mexiku od roku 
1938, Írán přistoupil ke znárodnění v roce 1951 a postupně se přidávaly další 
země. Například Venezuela znárodnila svůj ropný průmysl v letech 1975 - 1976 
a vytvořila společnost Petroleas (PDVSA) vlastněnou státem, která patří 
do skupiny Nových Sedmi sester.  

Ropa je téměř ve všech zemích vyhrazeným nerostem a jako takový je 
vlastněna státem. Z objemu vytěžené suroviny a aktuální ceny na mezinárodním 
trhu se pak počítají daně, které jsou zdrojem státního rozpočtu producentských 
zemí. Pro ropný trh se ustálilo převážně dělení zisku podle principu  50/50 mezi 
producentskou zemi a ropnou společnost.  

 I když se situace od počátků těžby z pohledu těžebních států zlepšila, je 
konečný podíl daní těchto zemí na výsledném ropném produktu stále menší než 
podíly zisků těžařů a  příjmů importérských zemí. Jako příklad je možné uvést výši 
daně v zemi původu, která tvořila v roce 1973 z celkové konečné ceny produktů ve 
Francii zhruba 11 %, zatímco daně v zemi spotřebitele tvořily přes 50 %. Takovou 
situaci producenti považují za nemorální přístup.   

Náklady rafinerií  

Náklady rafinerií se liší podle typu zpracovávané ropy a jejích základních  
charakteristik a také podle okamžitých klimatických podmínek, které mohou 
komplikovat přepravu ropy v potrubí rafinérských zařízení. Kolem roku 2000 stála 
tuna nezpracované ropy  Brent v Evropě přibližně 150 dolarů. Náklady rafinérií 
navýšily cenu 1 tuny nafty na 200 dolarů a na 250 dolarů pak vycházela 1 tuna 
benzinu.  

Struktura všech nákladů   

Jako souhrnnou ukázku všech výše uvedených nákladů lze uvést 
průměrné nákladové složení konečného produktu ve Francii v roce 1973, viz graf 
č. 7.  
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 Graf č.7                            Struktura nákladů ropného produktu                          Zdroj: [1] 

4.1.2 Cena ropy a cena konečného produktu 

Pokud jde o vývozce ropy, rozeznávají se dva druhy cen. První z nich je 
cena FOB (Free on Board). Zahrnuje cenu těžby a transportu do exportního 
přístavu, odvody z objemu těžby producentské zemi ve formě státních daní a zisk 
těžebních společností.  

Základem druhé ceny CIF (Cost, Insurance, Freight) je výše uvedená 
cena FOB, ke které jsou přičteny náklady na přepravu do terminálu importéra, 
pojištění a zisky přepravců.  

Jak už bylo řečeno, konečnou cenu ropy značně navyšují také náklady 
rafinerií a především spotřební daně v zemích dovozu. Následující obrázek č. 4 
ukazuje, jaké složení měla cena ropy v roce 2008 v zemích G7 a jak rozdílná je 
výše spotřebních daní v importérských zemích.   

 

                    
 

Obr.č.4              Podíl daní v ceně ropy v zemích G7              zdroj: [37] 
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4.2 Vývoj cen a faktory ovlivňující jejich pohyb 

Při srovnávání cen v nějakém historickém období je vždy nutné zohlednit 
vliv inflace. Hodnota určité měny je v jednotlivých letech sledovaného období 
různá a vlivem inflace v každém následujícím roce klesá. Při porovnávání cen ropy 
je třeba tedy nejdříve normalizovat dolar. 

Ceny ropy je tak možné uvádět v nominální nebo reálné hodnotě, viz 
tabulka č. 20.   V této části práce bude používána cena reálná, přepočtená na rok 
2009. [3] 

Jak už bylo řečeno ve třetí kapitole, existuje mnoho faktorů, které ovlivňují 
ropný trh na straně nabídky a poptávky, a tudíž tím vyvolávají větší či menší 
změny v cenách ropy.  

4.2.1 Válečné konflikty a další krizové situace 

Velmi vážným faktorem ovlivňujícím ceny jsou válečné události. Každý 
válečný konflikt v ropných oblastech způsobí výpadky těžby a tím i omezení 
nabídky ze strany producentů z důvodů blokád, bojů, poškození ropných zařízení 
nebo přerušení transportních tras. Naopak válčící strany vykazují zvýšenou 
poptávku po ropě a tím se trh velice rychle dostává do nerovnováhy, což má vliv 
na enormní a rychlý růst cen.  

Vysoká cena ropy zpětně přinutí obě znesvářené strany k ukončení 
konfliktu, cena ropy klesne, ale již nikdy se nevrátí na hodnotu, kterou měla před 
zahájením konfliktu. Každý konflikt tak cenu trvale mírně navyšuje.   
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Graf č.8                                     Vývoj ceny ropy 1945 - 2009                                        Zdroj: [12] 

Po druhé světové válce nastalo v západním světě historicky nejdelší 
období téměř nepřetržitého hospodářského růstu, které trvalo až do 70. let. V této 
době rovněž neproběhly téměř žádné významnější vojenské konflikty v oblastech 
těžby ropy. Obě tyto skutečnosti se odrazily i ve vývoji cen ropy. Jak vidíme 
v grafu č. 8, cena ropy bez větších výkyvů celých 25 let mírně klesala.  
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V roce 1973 však přišel první ropný šok způsobený arabským embargem 
na vývoz ropy do USA a dalších západních zemí po intervenci USA v Jom 
Kipurské válce mezi Izraelem a koalicí Egypta a Sýrie. Po této tzv. energetické 
krizi se již ceny ropy nikdy nevrátily na hodnoty ze třetí čtvrtiny 20. století. 

Navíc v roce 1979 přišel další ropný šok v podobě íránské islámské 
revoluce následované o rok později íránsko-iráckou válkou. Souběh těchto 
událostí vyhnal ceny ropy až k hranici 100 dolarů za  barel (po přepočtení 
na dnešní ceny). Po uklidnění situace na blízkém východě ke konci 80. let cena 
ropy opět poklesla a krátkodobý nárůst přinesla až irácká invaze do Kuvajtu v roce 
1990 a následující válka v Perském zálivu. 

Výraznější pokles cen až pod hranici 20 dolarů za  barel zapříčinila 
ekonomická krize ve Východní Asii v roce 1998. Na tento stav však zareagoval 
OPEC snížením těžebních limitů, což vyhnalo v roce 2000 cenu opět vzhůru. 

Mírný propad cen vidíme v grafu i na přelomu let 2001 a 2002. Tento 
pokles byl důsledkem všeobecné nejistoty na trzích po teroristických útocích 
v USA 11. září 2001. 

Od roku 2003 začal strmý nárůst ceny způsobený kombinací hned 
několika vlivů. Nejvýznamnější roli hrála americká invaze do Iráku v březnu 2003 
a následující okupace, která vyvolala občanskou válku a chaos v regionu. Téhož 
roku ceny ropy negativně ovlivnila ještě stávka venezuelských dělníků v ropném 
průmyslu, v následujících letech se přidalo několik ničivých hurikánů v Mexickém 
zálivu (Ivan, Dennis, Katrina, Rita) a  omezení vývozu ropy z  Nigérie. 
Do rekordních výšin pak ceny v roce 2008 vyhnal oslabující dolar.  

V polovině roku 2008 se začaly projevovat první vážné příznaky počínající 
globální krize a obavy spekulantů z výrazného zpomalení růstu HDP srazily cenu 
ropy během několika týdnů téměř na úroveň z roku 2000. 
 
 

 
Obr.č.5              Vývoj ceny ropy leden - březen 2011            Zdroj: [31] 

Ukázkou vlivu nestability v regionech s významnou produkcí ropy 
na prudké změny ceny byly revoluce v arabských zemích počátkem roku 2011. 
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Na obrázku č. 5. je vidět menší nárůst cen na přelomu ledna a února, který byl 
způsoben nepokoji v Egyptě v období 25.1. - 14.2.2011. V polovině února pak 
došlo v důsledku nepokojů v Libyi k dalšímu prudkému nárůstu cen ropy.  

4.2.2 Vliv růstu HDP 

V předchozích kapitolách bylo ukázáno, že růst světového hospodářství 
má významný vliv na spotřebu ropy. Je zajímavé ověřit, zda taková lineární 
závislost existuje také mezi růstem HDP a cenou ropy. V tabulce č. 21 jsou 
uvedeny údaje o růstu HDP v % a ceny ropy v jednotlivých letech v dolarech roku 
2009. Na grafu č. 9 pak vidíme srovnání růstu světového HDP a reálných cen 
ropy.  
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Graf č.9                        Závislost růstu HDP a ceny ropy                        Zdroj: cena[12] , HDP[15]  

Korelace (1), viz výpočet č. 6, vychází -0,27. Z toho lze usoudit, že cena 
ropy na růstu světového hospodářství lineárně nezávisí. To není v rozporu 
s faktem, že růst HDP a cena ropy se vzájemně významně ovlivňují. Z provedené 
korelační analýzy pouze vyplývá, že jejich vztah je mnohem komplikovanější než 
jednoduchá lineární závislost. 

4.2.3 Vliv produkce OPEC 

V následujícím grafu č. 10 je porovnána cena ropy s produkcí zemí kartelu 
OPEC, který je dalším důležitým faktorem ovlivňujícím světovou produkci a tím 
i spotřebu. Na základě dat z tabulky č.22 byl proveden korelační výpočet č. 7.  

Vypočtený koeficient (1) je jen 0,09, což značí, že mezi objemem ropy 
produkované kartelem OPEC a její cenou neexistuje žádná lineární závislost. 
Tento výsledek může být překvapivý jen na první pohled. Neexistence lineární 
závislosti je dána především tím, že kartel svoje těžební kvóty mění za účelem 
srovnávání cenových výkyvů způsobených jinými vlivy. Naopak v dobách, kdy 
žádné jiné významné vlivy na cenu ropy nepůsobí, a kdy by tedy změny produkce 
viditelně ovlivnily cenu ropy, kartel obvykle kvóty nemění. 
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Graf č.10                                Závislost produkce OPEC a ceny ropy                            Zdroj: [12] 

4.2.4 Vliv kurzu dolaru 

Kurz amerického dolaru je významným faktorem ovlivňujícím cenu ropy. 
Důvodem je skutečnost, že převážná většina světového obchodu s ropou probíhá 
právě v dolarech a je v nich také vyčíslována její cena. Pokud tedy dolar klesá, 
cena ropy se bude pohybovat směrem vzhůru a naopak.  

Na tuto skutečnost nemá vliv to, zda je uvažováno s nominální či reálnou 
cenou ropy. V cenách reálných je totiž přepočtem eliminován pouze vliv inflace, tj. 
znehodnocování dolaru vůči cenám zboží, nikoli vlivy znehodnocování respektive 
zhodnocování dolaru oproti jiným světovým měnám. V tabulce č. 23  jsou uváděny 
ceny ropy v dolarech roku 2009 a kurz dolaru vůči normalizovanému koši 8 měn - 
DEM, FRF, YPN, ITL, GBP, AUD, CAD, CHF. V grafu č. 11 vidíme srovnání kurzu 
dolaru a ceny ropy.   
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Graf č.11                          Závislost kurzu dolaru a ceny ropy                   Zdroj: ropa[12], kurz[25] 
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Korelace (1) vychází -0,69, viz výpočet č. 8, tedy závislost je poměrně 
silná. Podle očekávání je znaménko koeficientu korelace záporné, neboť roste-li 
dolar, klesá cena ropy.  

4.2.5 Obchodování na burze a spekulace  

Obchodní cenou ropy se rozumí cena, za kterou se obchoduje od roku  
1983 ropa WTI na newyorské burze komodit NYMEX. Ropa Brent se obchoduje 
od roku 1988 na Mezinárodní ropné burze IPE v Londýně a od roku 2005 probíhají 
elektronicky obchody s tímto druhem ropy také na londýnské burze ICE Futures.  

Obchodníci rozeznávají dva druhy cen. Spotové ceny jsou určeny 
pro jednorázové obchody s okamžitým dodáním daného množství za současné 
tržní  ceny, futures ceny jsou pevně dohodnuté ceny k předem určenému termínu 
v budoucnosti.  

Spekulace a očekávání obchodníků s ropou mají na její cenu významný 
dopad. Spekulace můžeme rozdělit na spekulace indukované nějakým reálným 
incidentem a spekulace uměle vyvolané.  

První z nich jsou úzce propojeny s vlivem různých nepředvídatelných 
událostí jako jsou války, přírodní katastrofy, ekonomické krize, havárie a jiné 
incidenty,  které už byly několikrát zmíněny. Mnohdy je reálný dopad takových 
událostí na produkci ropy zcela okrajový (např. stávka dělníků na několika vrtech), 
avšak panika na burze a  tahy významných spekulantů, kteří se ji snaží využít, 
mohou cenu ropy zvýšit během krátké doby o značnou sumu. Obecně lze říci, že 
burzovní paniky a spekulace působí jako zesilovače reálných vlivů různých 
incidentů.  

Druhým typem spekulací jsou spekulace cílené na dosažení žádaného 
dění na burze, tedy nějakého pohybu ceny obchodovaného produktu. 
V předchozím bodu bylo zmíněno, že cena ropy významně závisí na kurzu 
amerického dolaru. Není proto překvapením, že prudké fluktuace její ceny mohou 
být důsledkem divokého spekulování na burzách měnových. Tyto spekulace jsou 
většinou krátkodobého charakteru. 
      

4.3 Dopady cen ropy na ekonomiku  

Změny úrovně cen ropy mají větší či menší dopad na ekonomiku všech 
zemí světa. Záleží na tom, zda se jedná o zemi producentskou a také na procentu 
příjmů z ropného průmyslu do státního rozpočtu, nebo zda jde o stát importéra. 
Zde je pak rozhodující úroveň hospodářského rozvoje a tím i objem spotřeby ropy.  

Finanční prostředky ropné směny míří ze státních rozpočtů importérských 
zemí do rozpočtů států producentských, čímž vzniká mezinárodní nerovnováha 
platebních bilancí. Státy dovážející ropu vynakládají velké množství deviz, což 
způsobuje u většiny zemí pasivní platební bilanci, státy vyvážející ropu pak 
vykazují naopak aktivní saldo. Nevyrovnanost platební bilance způsobuje tlak 
na změnu devizového kurzu, což má negativní vliv na ekonomiku zemí obou typů. 
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V zemích dovážejících ropu má zhoršující se devizový kurz vliv 
na zlepšení ekonomické situace domácích producentů, kteří své zboží ze země 
vyváží. Naopak v zemích exportu působí přebytky platební bilance opačně 
a domácí měna posiluje.    

Dovozci mají několik možností, jak vyrovnat pasivní saldo platební bilance. 
Mohou použít své devizové rezervy, mohou zavést pobídková opatření k podpoře 
exportu, další možností je snížit dovoz nejen ropných produktů, ale i dalšího zboží 
zavedením cel nebo určením dovozních kvót, zajistit čerpání úvěru nebo realizaci 
půjček například od Mezinárodního měnového fondu nebo Světové banky k rozvoji 
vhodného a výnosného odvětví, které by svým exportem vyrovnávalo vysoké  
devizové výdaje na nákup ropy. Dalším způsobem, jak získat zpět do ekonomiky 
tzv. petrodolary, je vytvoření příznivých podmínek a pravidel, aby ropné země 
měly zájem přebytky svých rozpočtů do zemí importérů zpětně investovat. Každé 
z těchto opatření však s sebou nese určitá rizika. 

Situaci s přebytkem platební bilance u producentských zemí je možno 
řešit investováním ve vlastní zemi a to zejména do rozvoje nových průmyslových 
odvětví, investicemi a půjčkami do zemí importérů, investováním do akcií 
a nemovitostí, ukládáním do měnových rezerv. Bohužel značná část prostředků 
je věnovaná na nákup zbraní, což je do budoucna velkou bezpečnostní hrozbou.  

Na přelévání bohatství mezi producenty a dovozci a zároveň na cenu ropy 
mají vliv také vývozní kvóty ze strany producentů a dovozní cla uvalená importéry. 
Touto problematikou se však již tato práce nebude zabývat.  [4][10]   

4.3.1 Dopady na HDP producentských zemí 

Dopad změn ceny ropy na HDP zemí, které jsou čistými producenty ropy 
ověříme na dvou největších světových exportérech Saudské Arábii a Rusku. Lze 
očekávat, že u zemí, jejichž ekonomika je významným způsobem závislá 
na produkci a exportu ropy, bude mít zvýšení její ceny přímý dopad na růst HDP. 

V grafu č.12 vidíme srovnání růstů HDP Saudské Arábie a růstu cen ropy. 
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Graf č.12         Závislost růstu cen ropy a růstu HDP Saudské Arábie         Zdroj: ropa[12], HDP[15] 
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Korelace (1) mezi zkoumanými veličinami uvedenými v tabulce č. 24 
v tomto případě vyšla 0,50, viz výpočet č. 9. To prokazuje sice ne velmi silnou, 
avšak přesto závislost. Výsledek odpovídá skutečnosti, že ropný průmysl vytváří 
v současnosti 55% HDP Saudské Arábie [17].   

Druhou zkoumanou producentskou zemí je Rusko. Podíl produkce 
a vývozu ropy na HDP Ruska se odhaduje přibližně na 25% [11].  

Z údajů o růstu HDP a ceny ropy v tabulce č. 25 vychází po provedení 
korelačního výpočtu č.10  koeficient (1) v hodnotě 0,63. Tedy je prokázána lineární 
závislost, což je výsledek očekávaný. Názorné srovnání růstu ceny ropy a růstu 
HDP Ruska pak vidíme z následujícího  grafu č. 13.  
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Graf č.13               Závislost růstu cen ropy a růstu HDP Ruska               Zdroj: ropa[12], HDP[15] 

4.3.2 Dopady na HDP konzumentských zemí 

Závislost mezi HDP a cenou ropy u zemí, které jsou významně závislé 
na dovážené ropě, je ukázána na třech zemích - Japonsku, Číně a České 
republice.  

U zemí, které ropu dovážejí, je možné očekávat opačný vztah k její ceně 
než u zemí producentských. Vyšší náklady na ropu se promítnou do růstu cen 
zboží, jehož produkce je na ropě významně závislá, což v důsledku může vést 
ke zpomalení růstu ekonomiky. Zásadní vliv by však bylo možné předpokládat 
pouze u zemí, kde je ropa dominující surovinou vstupující do výroby, tj. zejména 
tam, kde se drtivá většina energie vyrábí z ropy. 

Následující graf č. 14 ukazuje vztah mezi růstem cen ropy a růstem HDP 
Japonska. Japonsko je země, která je z hlediska nerostných surovin ropu téměř 
zcela závislá na dovozu. Přibližně polovina energie spotřebované v Japonsku 
pochází z ropy [20]. Jeho ekonomika dlouhodobě stagnuje. 

Údaje potřebné pro sestavení grafu a korelační výpočet č.11 jsou uvedeny 
v tabulce č. 26. Korelace (1) vychází -0,03, což neprokazuje žádnou lineární 
závislost mezi zkoumanými veličinami. 
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Graf č.14             Závislost růstu cen ropy a růstu HDP Japonska            Zdroj: ropa[12], HDP[15] 

Další zemí, u které bude provedeno srovnání údajů o růstu HDP a růstu 
cen ropy, viz. tabulka č. 27, je Čína. Tato země zaznamenává v posledních 
desetiletích výrazný hospodářský růst, který s sebou přináší i  zvýšení poptávky 
po ropě, kterou Čína nedokáže pokrýt pouze vlastními zdroji. Dalo by se očekávat, 
že korelace prokáže mezi HDP a cenou závislost. Jak je ale zřejmé z grafu č. 15, 
vzájemnou závislost křivky nevykazují. 

Také korelace (1) vychází -0,34, viz výpočet č. 12, což závislost také 
neprokazuje. U Číny je možné hledat důvod relativní nezávislosti míry růstu HDP 
na cenách světové ropy ve složení čínského koláče zdrojů energie, kde  
jednoznačný prim hraje uhlí. Uhlí tvoří až 70 % spotřebované energie. [21], [33] .  
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Graf č.15                 Závislost růstu cen ropy a růstu HDP Číny               Zdroj: ropa[12], HDP[15] 

Na grafu č. 16 je porovnána cena ropy a růst HDP České republiky. Česká 
republika je z ropného hlediska téměř čistě konzumentským státem. 
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Graf č.16                 Závislost růstu cen ropy a růstu HDP ČR                 Zdroj: ropa[12], HDP[15] 

Z údajů v tabulce č. 28 vychází podle výpočtu č. 13 korelační koeficient (1)  
v hodnotě 0,59, což je slabá závislost. U čistě konzumentské země, jako je Česká 
republika, by se spíše očekávala negativní korelace. Opačná situace je zřejmě 
důsledkem toho, že růst českého HDP je ovlivňován stejnými globálními 
ekonomickými vlivy (zejména krizemi), jako růst cen ropy. Jistý vliv může mít 
i poměrně malá délka časové řady. K dispozici jsou údaje jen za 19 let. 

4.3.3 Dopady na trh s benzínem  

V grafu č.17, který vychází z údajů v  tabulce č. 29, je srovnán růst ceny 
ropy s růstem ceny benzínu Natural 95 v České republice za uplynulý rok.  

 Z těchto dat je zároveň vypočtena korelace (1) mezi veličinami, viz. 
výpočet č. 14, která vychází s hodnotou 0,76, což značí vyšší míru lineární 
závislosti.  
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Graf č.17              Závislost růstu cen ropy a benzínu Natural 95           Zdroj: ropa[32], benzín[13] 
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4.3.4 Shrnutí 4. kapitoly 

Z faktorů ovlivňujících cenu ropy se jako jednoznačně nejdůležitější 
ukázaly různé ekonomicky nepředvídatelné události jako války, přírodní katastrofy, 
stávky v ropném průmyslu a také ekonomické krize. S těmito událostmi je úzce 
provázán rovněž velmi významný vliv spekulací a dalších důsledků obchodování 
s ropou na burzách. Druhým důležitým faktorem, který ovlivňuje cenu ropy, 
je směnný kurz amerického dolaru. 

U zemí vyvážejících ropu se nám podařilo prokázat slabou závislost růstu 
jejich HDP na růstu cen ropy na světových trzích. Tento výsledek je očekávatelný, 
neboť  hospodářství jednotlivých zemí jednak nikdy není závislé pouze na těžbě 
a exportu ropy a zadruhé rostoucí ceny ropy se kvůli nižší poptávce po ní nemusí 
nutně plně projevit ve zvýšených příjmech za  její prodej. 

Naopak u zkoumaných importérských zemí se  nepodařilo  prokázat 
žádnou závislost růstu jejich HDP na pohybech cen ropy. Tuto skutečnost nelze 
interpretovat tak, že ceny ropy nemají na ekonomiky těchto zemí žádný negativní 
vliv. Logičtějším vysvětlením je skutečnost, že výrazné změny v hospodářském 
růstu jsou dány mnohem větším množstvím faktorů než pouze cenou ropy. 
Dochází k nim tedy mnohdy i zcela nezávisle na vývoji na ropných trzích. 
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5 Možnosti dlouhodobé predikce ceny ropy  

5.1 Reálnost predikce 

Tato kapitola má za cíl navrhnout na základě rozboru faktorů působících 
na ropném trhu, který byl proveden v předchozích kapitolách, možnosti predikce 
vývoje cen ropy v dlouhodobém horizontu.     

Jak z provedeného hodnocení vyplynulo, ropný trh je ovlivňován velkým 
množstvím často nepředvídatelných faktorů, jejichž působení má na cenu ropy 
obvykle daleko větší dopad než souhrn vlivů všech krátkodobých trendů 
a střednědobého vývoje důležitých globálních makroekonomických ukazatelů.  

Sestavení konkrétního matematického algoritmu, kterým by se dala 
odvodit přesná numerická hodnota ceny ropy za třicet nebo padesát let, je proto 
naprosto nemožné.   

Velmi problematické je také odhadnout pouhý trend vývoje, předpovědět 
směr a strmost křivky vyjadřující, kam se bude cena ropy v budoucnu ubírat 
a  jakou rychlostí bude ke změnám docházet.  

Tímto vážným a stále aktuálnějším tématem se zabývají odborníci různých 
oborů na celém světě. Své prognózy vývoje vytváří například Světová banka, 
Mezinárodní měnový fond, americký Energetický informační úřad EIA  (Energy 
Information Administration) a Mezinárodní agentura pro energii IEA (International 
Energy Agency).      

5.1.1 Prognóza vývoje cen ropy IEA 

Jak obtížným úkolem je předpovědět úroveň ceny v dlouhodobém výhledu 
i pro renomované společnosti a organizace, ukazuje srovnání dvou následujících  
grafů.  Na  obrázku č. 6  je zachycena predikce IEA z roku 2008, která  znázorňuje 
přepokládaný vývoj ceny ropy do roku 2030. Skutečný vývoj cen po roku 2008 je 
následně zobrazen v grafu č. 18. 

 
     Obr.č.6                   Odhad ceny ropy z roku 2008 agenturou IEA               Zdroj: [27] 
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Svislá čára v obou grafech ukazuje přelom let 2008 a 2009. Z vývoje 
křivek obou grafů je zřejmé, že zatímco prognóza počítá do roku 2015 se stabilní 
reálnou cenou na úrovni 100 dolarů za barel, skutečný vývoj byl odlišný. Cena 
ropy klesla v roce 2009 až na úroveň 61,67 dolarů za barel. Naopak v současné 
době se vlivem nepokojů v Egyptě a Libyi pohybuje na vyšší úrovni, než IEA 
předvídala. Ropa Brent se obchodovala 1.4.2011 v ceně 118 dolarů za barel. 

 

 
Graf č.18               Skutečný vývoj ceny ropy po roce 2008             Zdroj: [42] 

5.1.2 Problém podkladů pro predikci vývoje cen 

Jak již bylo několikrát řečeno, jsou výkyvy v cenách ropy velmi silně 
ovlivněny nepředvídatelnými událostmi. Jednotlivé faktory samozřejmě nepůsobí 
na trh izolovaně, ale jejich účinek se kombinuje. Pro analytiky je často velmi 
obtížné zpětně vyhodnotit, který z faktorů měl na situaci na trhu největší vliv.  

Pokud se při predikci zcela pominou neočekávatelné a nepředvídatelné 
válečné nebo přírodní vlivy a vývoj ceny se bude prognózovat pouze na základě 
odhadu  budoucí poptávky a produkce,  nebude výsledek dlouhodobé předpovědi 
o mnoho lepší.  Vždyť i faktory, které se dají očekávat a se kterými se dopředu 
ve výhledech počítá, se mohou měnit rychleji nebo naopak pomaleji, než se 
původně přepokládalo, a tím jakékoli dlouhodobé předpovědi cenového vývoje 
zcela rozmetat.  

Například rychlost vývoje nových technologií, které by dokázaly navýšit 
těžbu ze stávajících konvenčních zdrojů, rychlost vývoje technologií umožňujících  
získávání ropy z nekonvenčních zdrojů a také vývoj alternativních zdrojů mohou 
závěry současných prognóz odborníků velmi rychle změnit.     

Pokud bude vývoj levnějších alternativ dostatečně intenzivní,  ustoupí ropa 
do pozadí, sníží se její spotřeba a očekávaný růst cen se zastaví. Pokud naopak 
nebudou levné alternativy k dispozici, pak se cena ropy bude závratně zvyšovat 
s tím, jak budou celosvětové ropné zásoby  postupně ubývat.  
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Dokladem toho, jak neočekávatelná událost může zásadně ovlivnit 
budoucí rozvoj alternativ k ropě, se stalo zemětřesení a tsunami v březnu 2011 
v Japonsku, při kterém byla velmi vážně poškozena jaderná elektrárna Fukušima 
a do přírody uniklo velké množství radioaktivity. V důsledku toho německá vláda 
rozhodla o dočasném pozastavení činnosti tamních jaderných elektráren starších 
třiceti let a zahájila proces přehodnocování rizik plynoucích z jejich provozu. 
Výsledkem tohoto procesu může být výrazné omezení či dokonce zastavení 
výroby energie z jádra v Německu i v dalších zemích. Takový krok by vedl 
k výraznému zvýšení poptávky po ropě a tím i nárůstu její ceny. 

Veškeré prognózy týkající se ropného trhu a vývoje cen jsou také závislé 
na znalosti objemu využitelných zásob, které jsou a v budoucnosti budou lidstvu 
k dispozici, a na rychlosti, s jakou se budou tyto zásoby při odhadované spotřebě 
vyčerpávat. Množství produkované ropy, coby neobnovitelného zdroje, začne 
v určitém okamžiku klesat. Otázkou zůstává, kdy takový okamžik nastane. Touto 
problematikou se zabývá teorie ropného zlomu.   

5.2 Ropný zlom 

5.2.1 Vznik teorie  

Pojem ropný zlom neboli ropný vrchol znamená nejvyšší bod na křivce 
celosvětové produkce ropy, od kterého už není možné žádnými opatřeními 
navyšovat objem těžby a naopak využitelné zásoby této suroviny začínají  
nezadržitelně klesat. Produkce se nezastaví najednou, bude se snižovat postupně  
a pokud nedojde ke korekci na straně poptávky, bude cena významně narůstat. 
Ropný zlom je proto někdy označován výrazem „konec levné ropy“. 

Teorii „peak oil“ vyslovil americký geolog a geofyzik Marion King Hubbert 
již v roce 1956. Provedl pozorování a rozbor statistických údajů ropných nalezišť 
a regionů a po provedení všech analýz dospěl k závěru, že lze určit časový 
okamžik, kdy dojde k vrcholu těžby a jejímu dalšímu neodvratitelnému poklesu.   

Podle této teorie předpověděl ropný zlom v kontinentální části Spojených 
států do období mezi lety 1966 - 1972. Správný předpoklad jeho teorie dokládá 
statistika produkce, ze které vyplývá, že těžba v kontinentální části USA dosáhla 
maxima 3,39 miliard barelů ropy v roce 1970 a poté produkce v této oblasti již 
nadále klesá.  [3]     

5.2.2   Ropné zásoby  

Informace o zásobách můžeme čerpat ze dvou zdrojů. Prvním jsou 
časopisy Worl Oil a Oil and Gas Journal, které získávají data z každoročně 
rozesílaných dotazníků ropným firmám a státům. Je pravděpodobné, že tyto údaje 
jsou z taktických důvodů navýšené. Druhým zdrojem je evidence společnosti 
Petroconsultants v Ženevě, která údaje o ropných ložiscích získává ze statistik 
o objemu těžby a geologických průzkumech.  [3] 

Obecně se ropné zásoby dělí do tří kategorií - prokázané, pravděpodobné, 
a možné. První kategorii tvoří zásoby prokázané (proved). To jsou takové zásoby, 
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u nichž existuje přiměřená jistota (90 %), že za současných technologií budou 
produkované. Značí se 1P nebo také P90. Druhá kategorie zahrnuje zásoby 
pravděpodobné (probable), u kterých je přiměřeně pravděpodobné (50%), 
že budou produkované. Značí se 2P nebo P50. Do poslední kategorie jsou 
zahrnuty zásoby možné (possible), které mají 10 % jistotu, že budou za příznivých 
okolností produkovány. Značí se 3P nebo P10.  

Jako příklad rozdílnosti podkladů pro predikce je v tabulce č. 30  uveden 
odlišný odhad prokázaných a pravděpodobných zásob v pěti zemích Blízkého 
východu z roku 2008. Jde o údaje časopisu Oil and Gas Journal, který vychází 
z vládních a firemních údajů, a údaje EWG, které se opírají o geologická 
a technologická data. Údaje jsou uváděny v miliardách barelů.  

 

 

Tab.č.30                        Odhady zásob ropy                              Zdroj: [22]  

 

Další ukázkou, která dokládá rozdílnost ve způsobech určování ropných 
zásob, může být následující příklad. V červnu 2000 byla publikována studie US 
Geological Survey (americké Geologické ropné služby) World Petroleum, která 
měla za cíl posoudit zdroje v různých oblastech světa, které mají potenciál být 
zařazeny v rámci třicetiletého období 1995 - 2025 do ropných rezerv. Na základě 
znalostí geologické struktury konkrétního území je podle matematického modelu 
určen objem pravděpodobných dosud neobjevených ropných rezerv. Vždy se 
určují objemy zásob, které mohou být nalezeny s 5% a 95 % pravděpodobností. 
Z nich se pak vypočítává střední očekávaná hodnota nálezu, viz. obrázek č. 7. [22]  

 

 
Obr.č.7                              Scénáře produkce ropy                          Zdroj: [35] 

Zásoby v miliardách barelů Oil & Gas Journal EWG  

Irán 132,5    44 
Írák 115    41 
Kuwait 101,5    35 
Saudská Arábie 264,3             181 
Spojené arabské emiráty   97,7    39 
Celkem            711             340 
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 Z těchto informací o zásobách ropy, které by podle USGS mohl mít svět 
k dispozici, vychází úvahy EIA o budoucím možném produkčním potenciálu. 
Následně IEA podle očekávaného nárůstu celosvětové spotřeby v příštích  
desetiletích  dohledává potřebné zdroje k plnému pokrytí budoucí poptávky.  [22] 

Jak vidíme z uvedených příkladů, jsou výsledky odhadů značně rozdílné, 
neboť vychází z různých zdrojů a používají zcela odlišné metodiky stanovení 
zásob. Přitom znalost přesných údajů o množství dostupné ropy v jednotlivých 
těžebních oblastech a konkrétních ložiscích je nezbytná k předpovědi okamžiku, 
kdy dojde k celosvětovému ropnému zlomu. 

5.2.3 Globální ropný zlom z pohledu geologů a ekonomů 

Odhadem zásob a prognózami ropného zlomu se zabývá řada subjektů, 
např. agentury IEA, EIA, OPEC, všechny významné těžařské koncerny, ale také 
například EWG (Energy Watch Group), CERA (Cambridge Energy Research 
Associates), ASPO (The Association for the Study of Peak Oil and Gas) a mnohé 
další instituce.  Jejich názory a argumenty na teorii ropného zlomu se různí podle 
toho, zda záležitost posuzují spíše z ekonomického či geologického hlediska.    

Ekonomové svoje prognózy opírají o přesvědčení, že budoucí produkci 
nelze chápat jako geologický, technologický a technický problém, ale že je nutné 
na ni pohlížet podle zákonitostí fungování trhu. Jsou přesvědčeni, že vysoká cena 
ropy bude dostatečnou motivací k využívání nových nalezišť v těžko přístupných 
oblastech - hlubokomořská naleziště, arktické oblasti. Díky vysokým cenám se 
rychleji vyvinou technologie umožňující ekonomicky výhodně zpracovávat ropné 
břidlice, čímž se nabídka opět navýší.     

Geologové se při svých analýzách opírají o všechny dostupné informace 
o jednotlivých těžebních regionech. Vychází z historie objevů a těžby v dané 
lokalitě, ověřují zbývající zásoby a hodnotí možnosti dalšího navýšení těžby 
v současných těžebních lokalitách s ohledem na stávající technické 
a technologické možnosti, vyhodnocují reálnost  těžby nekonvenčních zdrojů 
v souvislosti s energetickou návratností ERoEI. Vzhledem k používaným 
moderním průzkumným metodám berou v úvahu také velice malou 
pravděpodobnost objevů nových vydatných konvenčních ložisek. 

ASPO a EWG považují ropný zlom za nevyvratitelnou realitu dneška, 
naopak mezi odpůrce teorie ropného zlomu patří především OPEC, CERA, EIA 
a IEA, i když u některých dříve zarytých odpůrců dochází ke změně postojů.  

Například v rozhovoru pro časopis The Independent z 3.8.2009 v článku 
Pozor: Dodávky ropy se rychle krátí (Warning: Oil supplies are running out fast) 
přiznává hlavní ekonom IEA Fatih Birol, že agentura nechala provést průzkum 
v 800 hlavních ropných polích. Na základě tohoto rozsáhlého výzkumu je 
ze strany IEA přiznáván pokles produkce v prozkoumaných oblastech o 6,7 % 
ročně, což je téměř dvojnásobek proti poklesu těžby, který byl vykazován roce 
2007. IEA došla k závěru, že produkce ropy již dosáhla svého vrcholu v zemích 
mimo OPEC a celosvětový  ropný zlom nastane nejpozději do roku 2020. [30]    
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Toto konstatování je zcela nové a překvapivé, neboť se zřetelně odklání 
od ekonomického pohledu, který do té doby IEA prosazovala. 

EWG je organizací sdružující nezávislé vědce a experty, kteří se zabývají 
hodnocením udržitelných koncepcí pro globální zásobování energií. EWG 
prováděla analýzu celosvětových zásob a dostupnosti ropy s výhledem do roku 
2030.   

Při svém výzkumu nevycházela z údajů o rezervách, které jsou obtížně 
ověřitelné, ale sledovala historické údaje o produkci, které se zdají být 
spolehlivější. Vycházela také z pozorování chování průmyslu a z tzv. měkkých 
ukazatelů (např. výše uvedený příklon IEA ke geologickému pohledu na zásoby 
nebo prohlášení saúdskoarabského krále Abdullaha, který prohlásil: „Ropný boom 
je u konce, každý z nás si musí zvyknout na odlišný životní styl.“).  

EWG se zaměřila na všechna ropná naleziště v deseti světových 
regionech podle členění, které používá Mezinárodní agentura pro energii. Jedná 
se o regiony:  OECD - Severní Amerika, OECD - Evropa, OECD - Tichomoří, 
východní Asie, jižní Asie, Latinská Amerika, Čína, Blízký východ, Afrika 
a tranzitivní ekonomiky (např. Albánie, Arménie, Bělorusko, Chorvatsko, Estonsko, 
Gruzie, Kazachstán, Lotyšsko, Litva, Rusko, Turkmenistán, Ukrajina, Kypr atd.) 
V říjnu 2007 pak výsledky své práce, která se snaží projektovat budoucí 
dostupnost ropy do roku 2030, publikovala. 

Ze statistik těžby zemí mimo bývalý Sovětský svaz a OPEC vyplynulo, 
že celková produkce vrcholila již kolem roku 2000 a od té doby stále klesá. 
Z podrobné analýzy jednotlivých zemí v rámci této skupiny vyplývá, že většina 
z nich již dosáhla vrcholu výroby a že pouze  omezený počet zemí bude schopen 
rozšířit výrobu. Největší vliv na pokles mělo omezení produkce ropy v Severním 
moři kolem roku 2000. Globální produkce ropy na pevnině dosáhla na svůj vrchol 
dříve a klesá již od poloviny roku 1990.  [22] 

Hlavním výsledkem této analýzy je zjištění, že celosvětová produkce ropy  
dosáhla svého maxima s objemem těžby 81 Mb/d v roce 2006  a svět je tedy již 
za ropným zlomem, jak je graficky zobrazeno na obrázku č. 8.  

    

                      

Obr.č.8         Produkce ropy v různých oblastech světa a odhady do budoucnosti        Zdroj: [22] 
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Další pokles v produkci ropy, který nutně musí po určitém období 
stagnace nastat, se dá očekávat ve výši několika procent ročně. Podle EWG již 
není aktuální otázka, kdy ropný zlom nastane, ale jak rychle se budou v závislosti 
na spotřebě zásoby a tím i dodávky snižovat. Dá se předpokládat, že pokles 
do roku 2020 a ještě více do roku 2030 bude poměrně dramatický.   

Z mnoha dalších studií různých odborníků vyplývá, že se vrchol těžby 
dá očekávat nejpozději v rozmezí let 2013 - 2018. Znát přesný okamžik není tak 
důležité, spíše je nutné na základě varovných analýz přijmout myšlenku, že svět 
se již nachází velmi blízko období globálního ropného zlomu.  

5.2.4 Možné scénáře dopadu ropného zlomu  

Zástupci různých profesí a oborů (ekonomové, ekologové, geologové, 
technici, sociologové, politici) zastávají odlišný přístup k problematice ropného 
zlomu nejen v otázce, zda jsme či nejsme na dosah bodu, kdy se nám začne ropy 
nedostávat, ale také mají zcela jiné názory na to, jaké důsledky by ropný zlom 
lidstvu přinesl, zda a jakým způsobem by bylo možné se s dopady poklesu těžby 
ropy vyrovnat.  

V této kapitole bude uvedeno pět základních scénářů, které nejlépe 
vystihují odlišné úhly pohledu na možný vývoj v budoucnosti a popisují situaci, 
v jaké se lidstvo bude nacházet v roce 2050. 

Pollyannin scénář 

 

          Pollyannin scénář, viz 
obrázek č. 9,  vyjadřuje    extrémní 
až slepý optimismus. Zastánci 
tohoto scénáře se dělí na dvě 
podskupiny, které shodně tvrdí,  že 
zásoby ropy žádnou hrozbu do 
budoucna nepředstavují. 
  

Obr.č.9              Pollyannin scénář              Zdroj:  [36] 
 

První jsou přesvědčeni, že ropné rezervy na Blízkém východě jsou 
podhodnocené, že pokrok technologií navýší těžbu konvenční ropy ve stávajících 
nalezištích, objeví se minimálně jedno nové obří ložisko, takže do roku 2050 
budou dodávky navzdory růstu populace dostatečné. Zároveň se budou vyvíjet 
nové alternativní zdroje, které nedostatek energetických zdrojů v případě 
jakýchkoli problémů zcela vyloučí.   

Druzí věří, že ropa je abiotického původu a neustále se hluboko v zemi 
vytváří. Je proto zřejmé, že vyčerpaná a opuštěná ropná pole se budou postupně 
znovu doplňovat, zatímco nově objevená se budou těžit. K ropnému zlomu tak  
nikdy nebude možné dojít.  
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Optimistický scénář 
 

Tento scénář, znázorněný 
na obrázku č. 10, připouští, 
že produkce ropy může zpomalit 
či dokonce klesnout, ale tržní 
vztahy, vhodná technologická 
opatření  a zavádění alternativních 
zdrojů umožní rostoucí energetické 
nároky společnosti v dohledné  
budoucnosti uspokojit. 

Obr.č.10             Optimistický scénář            Zdroj: [36] 

Scénář reprezentuje čistě ekonomické pojetí ropného zlomu. Příznivci této 
varianty věří, že s dostatečnými investicemi bude možné zajistit průzkum 
a zpřístupnění nových konvenčních ložisek, získat technologie na těžbu 
z nekonvenčních zdrojů, navýšit produkci ve stávajících lokalitách a současně 
podporovat rozvoj alternativních zdrojů. Není třeba přijímat žádná administrativní, 
politická či jiná opatření, která by tyto záležitosti usměrňovala a řídila. Tržní síly 
budou schopny problémy vyřešit a zajistit další růst světového hospodářství 
bez ropných krizí a vážnějších sociálních dopadů.    

 

Scénář stagnace 
 

             Scénář stagnace, který je 
na obrázku č. 11, vyjadřuje  názor, 
že v příštím desetiletí se růst 
produkce zastaví a alternativní 
zdroje a další opatření nebudou 
schopna pokrývat potřeby světové 
ekonomiky tak, aby byl možný další 
hospodářský růst.  

Obr.č.11               Scénář stagnace             Zdroj:  [36] 
 

Zastánci stagnace předpokládají,  že se nepodaří najít nová velká ložiska, 
současné rezervy zejména na Blízkém východě jsou nadhodnocené a produkce 
ze současných ložisek se tak nejpozději do pěti let dostane na svůj vrchol. Tržní 
síly a investice do těžebních technologií umožní držet těžbu v dalším desetiletí na 
stálé úrovni. Po této době však začne produkce nekonvenční ropy nenávratně 
klesat, bude vznikat napětí na celosvětových trzích, neboť nekonvenční ložiska 
a alternativní zdroje nebudou z důvodu nedostatečné připravenosti schopny pokrýt 
rostoucí poptávku po energii. Dá se očekávat, že ale dokáží vyplnit mezeru 
po vyčerpání ropy. I přes napětí, očekávané krize a zastavení hospodářského 
růstu se budou lidé schopni měnícím se podmínkám přizpůsobit.  
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Pesimistický scénář 
 

           Tak jako scénář optimistický 
nese rysy čistě ekonomického 
pohledu na otázku ropného zlomu, 
stejnou měrou se v pesimistickém 
scénáři, viz obrázek č. 12, odráží 
pohled geologický - pouze ta ropa, 
která byla nalezena, může být 
produkována. 

Obr.č.12            Pesimistický scénář             Zdroj: [36] 

Vrcholu objevů ropných nalezišť bylo dosaženo již v roce 1960, je proto 
zákonité, že po určité době musí dojít i k vrcholu produkce a následnému ubývání 
zásob.  

Pesimistický scénář vychází z předpokladu, že produkce ropy již dosáhla 
nebo velmi brzy dosáhne vrcholu, na kterém se udrží jen krátkou dobu. Přestože 
tržní síly budou podporovat zvýšení výdajů na podporu těžby, stará ložiska svoji 
produkci podstatně nenavýší a nová ropná pole se nenajdou. Těžba začne během 
několika málo let prudce klesat. Výsledkem budou rychle rostoucí ceny ropy, které 
způsobí celosvětovou depresi. 

Do této doby nedostatečné investice do nekonvenčních a alternativních 
zdrojů energie neumožní v příštích 10 - 20 letech zaplnit energetickou mezeru 
mezi poptávkou a nabídkou. Poroste vliv zemí, které vzácné zásoby ropy vlastní. 
Bohaté země, které jsou velmi závislé na importu této suroviny, budou usilovat 
o kontrolu nad zdroji ropy, což povede k ozbrojeným konfliktům.  

Nicméně po dlouhém období ekonomického poklesu a globální nestability  
se očekává, že nakonec nové technologie a alternativní zdroje tento pokles zmírní 
a nakonec i zastaví. Ovšem kvůli vysokým cenám alternativních zdrojů bude 
pozice v rozvojových zemích mnohem složitější a propad jejich hospodářství 
hlubší než v rozvinutých ekonomikách.    

Scénář „návrat do kopců“ 
 

            Tento extrémní scénář 
znázorněný na obrázku č. 13, 
nazývaný také „Zpátky do lesů“ 
tvrdí, že národy světa směřují 
ke katastrofickému energetickému 
otřesu, který zapříčiní globální 
ekonomický kolaps. Jeho dopady 
na lidstvo budou mít 
nepředstavitelné následky. 

 Obr.č.13        Scénář „návrat do kopců“       Zdroj: [36] 

Energetickou krizi, která nastane v důsledku prudkého poklesu ropné 
produkce a nedostatečného zajištění alternativních zdrojů, nebude možné tržními 
mechanismy a regulačními opatřeními zvládnout. Energetický nedostatek způsobí 
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pokles nebo zastavení výroby ve všech odvětvích, společnosti uvyklé na spotřební 
způsob života se zhroutí. Bude se šířit všeobecný nedostatek, chudoba, hlad. 
Vlivem všech faktorů  dojde na planetě k dramatickému poklesu počtu obyvatel. 
Zastánci této teorie očekávají vznik celosvětového ozbrojeného konfliktu. 

 I kdyby ke světové válce nedošlo, budou dopady energetického kolapsu 
tak obrovské, že lidé nebudou schopni se negativním změnám rychle přizpůsobit 
a civilizace, v podobě jaká existuje v moderních rozvinutých společnostech, 
přestane existovat.  [36] 

5.2.5 Shrnutí 5. kapitoly   

Vzhledem k synergickému efektu všech vlivů, které na ropný trh působí, 
z nichž mnohé jsou zcela nepředvídatelné, není možné rozumně kvantitativně 
odhadovat cenu ropy v dlouhodobém horizontu.   

Touto problematikou se zabývá celá řada renomovaných organizací 
a institucí a přesto, jak ukázalo např. porovnání předpovědi IEA se skutečným 
vývojem cen, se predikce v období pouhých pěti let po provedeném odhadu 
ukázala nesprávná. I to je důkaz, že provádět predikci na období třiceti i padesáti 
let je prakticky nemožné.  

Problémem pro predikci nejsou jen nepředvídatelné válečné, politické 
nebo přírodní události, ale důležitým vlivem, který může správnost předpovědí cen 
ropy výrazně ovlivnit, je nejistota, jak bude v dalších desetiletích vypadat situace 
na trhu alternativních zdrojů. Rozšíření alternativních zdrojů energie  a jejich cena 
mohou významně ovlivňovat situaci na ropném trhu a tím i cenu.   

Velmi důležitým vlivem je stav zásob ropy. Neznalost skutečného objemu  
současných ověřených ropných zásob a také zdrojů, které by mohly být k dispozici 
v budoucnosti, je pro predikci velkým problémem. Pro stanovení zásob se 
používají různé metodiky, dochází také k záměrnému mlžení ropných společností 
i vlád. S nepřesnými ba zcela nesprávnými podklady však nelze dojít 
ke správnému odhadu.    

S množstvím zásob a jejich vyčerpáváním souvisí také ekonomický 
a ekologický pohled na teorii ropného zlomu. Podle těchto úhlů pohledu 
se odvozují různé scénáře budoucího vývoje globální ekonomiky a světového 
společenství. Na jedné straně stojí scénář vrcholně optimistický, který myšlenku 
ropného zlomu zcela popírá, na straně druhé pak scénář katastrofický, který 
předvídá světový konflikt, citelný pokles populace a zánik současného moderního 
způsobu života. 
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6 Závěr  

Práce shrnuje nejdůležitější faktory, které mají vliv na trh s ropou - její 
spotřebu, produkci a cenu. Kostrou práce je korelační analýza míry dopadu 
jednotlivých faktorů na zmíněné charakteristiky ropného trhu, na jejímž základě 
jsou identifikovány nejvýznamnější vlivy. Jejich impakt je vždy kvantitativně 
vyjádřen vypočteným korelačním koeficientem. 

Tyto údaje jsou v práci zasazeny do širšího rámce popisu ropy jakožto 
suroviny, její těžby, obchodování s ní a vlivu událostí na ropném trhu na světové 
hospodářství. To dodává číselným datům odpovídající kontext a pomáhá 
porozumění vzájemným souvislostem mezi zkoumanými parametry.  

Z výsledků rozboru faktorů ovlivňujících nabídku a poptávku, který byl 
prováděn ve třetí části práce, vyplývá, že nejvýznamnější vliv na globální spotřebu 
ropy má růst světové populace, kde korelační koeficient dosáhl hodnoty 0,97 
a také růst HDP, u kterého je korelace 0,79. Alternativní zdroje energie spotřebu 
ropy zatím významně neovlivňují, o čemž svědčí korelace 0,28. Důvodem je 
zřejmě velký nepoměr v ekonomických nákladech pořízení jednotlivých druhů 
energií. Náklady na alternativy stále nemohou  relativně levné ropě konkurovat.  

Nabídka ropy je utvářena v lokálním měřítku především různými krizovými 
situacemi - válkami v producentských zemích, přírodními katastrofami, stávkami 
v ropném průmyslu a  také ekonomickými krizemi, které mohou mít i celosvětový 
charakter. V globálním měřítku byl také prokázán vliv regulace těžby, zejména 
těžebních kvót vydávaných kartelem OPEC. Koeficient 0,75 ukazuje na poměrně 
silnou závislost mezi regulací OPEC a celosvětovou nabídkou ropy. Přesto není 
OPEC schopen kontrolovat nabídku ropy zcela, jak vyplynulo z dalšího rozboru. 
Například v 80. letech byl pokles produkce v zemích OPEC zhruba 50 %, ale 
ostatní producenti byli tehdy schopni svoji těžbu navýšit, takže celosvětová 
produkce zaznamenala mírnější pokles přibližně ve výši 15%. 

Ve čtvrté části práce byly hodnoceny faktory, které ovlivňují cenu. 
Nejvýznamnějším faktorem působícím na vývoj cen jsou již zmiňované 
nepředvídatelné události - ozbrojené konflikty, katastrofy, stávky, krize. S těmito 
vlivy je pak v důsledku nejistoty a nestability na trhu spojeno působení spekulací 
na burzách. Dalším důležitým faktorem je kurz amerického dolaru. Jak ukázala 
korelace -0,69, je vliv dolaru na cenu ropy poměrně silný.  

Vliv těžby OPEC na nabídku ropy se ukázal poměrně významný, naopak 
téměř nulová korelace mezi těžbou a cenou s výslednou hodnotou 0,09 vypovídá, 
že objem těžby OPEC vliv na změnu ceny ropy nemá. Důvodem neexistence 
lineární závislosti je zásada OPEC udržovat ceny na stabilní úrovni pomocí 
principu dodržování těžebních kvót. Své kvóty pak mění v případě, kdy se snaží 
regulací těžby vyrovnat výkyvy v cenách, které jsou způsobeny jinými faktory.  

Na rozdíl od vlivu HDP na spotřebu ropy, kde byla prokázána silná lineární 
závislost, se podobný výsledek u vztahu celosvětového růstu HDP a ceny ropy 
neprokázal. To ale neznamená, že by se tyto veličiny vzájemně neovlivňovaly. 
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Z výsledku korelace - 0,27 pouze vyplývá, že vztah mezi nimi je mnohem 
komplikovanější než jednoduchá lineární závislost. To platí také o výsledku 
korelací závislosti HDP a ceny ropy u vybraných importérů a exportérů ropy.   

Na základě shrnutí výsledků všech analýz a rozborů, které byly provedeny 
v předchozích kapitolách, je v páté části diplomové práce vyhodnocena možnost 
dlouhodobé predikce cen ropy. Ukazuje se, že taková předpověď je velmi obtížná 
až nemožná, neboť nejvýznamnější faktory, které  ovlivňují cenu komodity, jsou 
v principu nepredikovatelné. Toto tvrzení je doloženo rozpory mezi předpověďmi 
vydanými v minulosti mezinárodně uznávanými agenturami a pozdějším 
skutečným vývojem.  

V posledním bodu práce je prezentován problém odhadu dostupných 
ropných zdrojů a  zároveň popis možných scénářů vývoje produkce, které berou 
v potaz omezenost ropných zásob postulovanou v teorii ropného zlomu. 
S případnou narůstající vzácností ropy souvisí také změny cen nejen ropy, ale 
všech výrobků i služeb.  

Praktický přínos práce spočívá v analýze důležitých faktorů ovlivňujících 
ropný trh a posouzení jejich relativní významnosti. Tyto údaje mohou sloužit 
menším ekonomickým subjektům, pro něž je cena ropy významným prvkem 
ovlivňujícím jejich chod, k lepší orientaci v pohybech cen komodity a rychlejším 
reakcím na aktuální trendy.  

Práce rovněž může sloužit pro případné zájemce jako uvedení 
do komplexní problematiky ropného trhu, výklad nejdůležitějších konceptů, 
vyložení podstatných vztahů a v neposlední řadě jako seznam důležitých zdrojů 
dat. K tomu lze přiřadit též zvýšení informovanosti veřejnosti o teorii ropného 
zlomu a možných scénářích vývoje produkce energie po této události.  

Zároveň lze také na práci nahlížet jako na příspěvek do debaty o rozvoji 
a podpoře využívání alternativních energetických zdrojů. I pokud odmítneme celou 
teorii ropného zlomu, přesto zejména koncepty alternativní energetiky, které 
kladou důraz na lokální energetickou soběstačnost, ze své podstaty zmírňují 
destabilizující vlivy celosvětového charakteru výrazně ovlivňující ropný trh. 
V neposlední řadě mohou přispět ke snížení globální ekonomické nerovnováhy 
a napětí daného rozdělením ekonomik na producentské a importérské.  

Záměr diplomové práce provést analýzu ropného trhu, zhodnotit všechny 
faktory, které na trhu působí a které ovlivňují vývoj cen, záměr posoudit a případně 
navrhnout možnosti dlouhodobé predikce ceny této komodity a stejně tak záměr 
upozornit na problematiku ropného zlomu byly podle mého názoru splněny.  
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