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Abstrakt 

Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, a to na teoretickou a praktickou. První kapitola se zabývá 

ropou, hlavně jejími charakteristikami jako jsou vlastnosti, hustota, obsažené procento síry a nadále 

ropnými standardy. Druhá kapitola se zaměřuje především na faktory, které mají velký podíl na 

vývoji a tvorbě ceny ropy. Třetí část této práce se zabývá možnými způsoby investování do ropy. 

Přínosem této práce je zhodnocení faktorů ovlivňujících vývoj cen ropy a také zhodnocení cen ropy 

z pohledu začínajícího investora. 
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Abstract 

The bachelor thesis is divided into two parts, theoretical and practical. The first chapter deals with 

oil, mainly its characteristics such as properties, density, percentage of sulfur in oil, also oil stand-

ards. The second chapter focuses mainly on factors that have a large share in the development and 

formation of oil prices. The third part of this work deals with possible ways of investing in oil. 

The contribution of this work is the evaluation of factors influencing the development of oil prices 

and also the evaluation of oil prices from the perspective of a beginning investor. 
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Úvod 

V dnešní době ropa je jednou z nejcennějších a nejpoužívanějších komodit na světě. Ropa 

se stala pro nás těžko postradatelnou a v budoucnu se bude jistě nabízet otázka co ji nahradí?  

Ropa je bezpochyby strategickým zdrojem a každý stát ať už ve větší či menší míře je závislý na této 

komoditě. Ropa je velmi důležitým faktorem pro některé státy jako například Saudská Arábie, Irán, 

Rusko a mnoho dalších. V dnešní době je trh s ropou jako na houpačce z důsledku epidemie COVID 

- 19, která se odrazila na ceně ropy v roce 2020 razantním poklesem ceny. Vznik nových metod 

získávání ropy a zdokonalování starých metod roste stále k rozvoji tohoto odvětví. Je zde přítom-

ných mnoho faktorů, které mají svůj podíl na vývoji ceny ropy. K pochopení systému tvorby ceny 

lze využít údaje z minulosti, na jejichž základě můžeme spekulovat co a jak ovlivnilo trh s ropou. 

Na základě těchto informací nám může napomoci k predikci tvorby ceny ropy, na jehož základě 

můžeme předpovědět směr ceny vývoje ropy a další budoucí trendy v odvětví tohoto trhu. 

 

Má bakalářské práce s názvem ‚‚Analýza cen ropy“ si klade za cíl přiblížit potencionálnímu investo-

rovi z mého pohledu důležité faktory ovlivňující cenu ropy a možnosti investování. Cílem této práce 

je tedy napomoci začínajícímu investorovi orientovat se v odvětví ropného průmyslu. 

 

Práce se bude skládat ze tří hlavních částí. 

V první části práce se budeme zabývat otázkou co to vlastně ropa je a jejími základními charakteris-

tikami (měrná jednotka, hustoty ropy, bod tekutosti, ropné standardy a energetickou návratností). 

 

V druhá část práce bude věnována faktorům ovlivňujícím ropný průmysl, které mají v úzké souvis-

lovsti velký vliv na hodnotu ceny ropy. Faktorů je velké množství, takže si popíšeme dle mého ná-

zoru ty nejzákladnější a tím pádem i ty nejdůležitější. Řadíme mezi ně organizace ovládající světový 

trh s ropou od Standard Oil Company následující uskupením nazývaným ‚‚Sedm sester“ až po dnešní 

Organizaci zemí vyvážejících ropu (OPEC). Nadále se podíváme na nové naleziště ropy a s tím spo-

jené nové metody získávání ropy, jinou metodou, než je samotná těžba ropných polí v souvislosti 

s nalezišti si řekneme něco málo o ropném zlomu. Také se podíváme na politické konflikty v podobě 

ropných šoků a jeijch dopady na světovou ekonomiku a na ropné havárie. 

 

V třetí části se podíváme na samotné investování do ropy. Vysvětlíme si, co můžeme považovat za 

investice do ropy, jaké máme možnosti jak investovat do ropného průmyslu, od přímých investicí 

následující derivátové obchody a obchody ETF/ETC. Nadále si řekneme, kde se obchody uzavírají a 

také si řekneme na jakých burzách lze obchodovat s komoditami jako je ropa. 
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1 Ropa 

V první části této práce se zaměříme na to, co to je ropa vlastně je a z čeho se skládá. Dále si 

popíšeme, v jakých jednotkách ropu měříme, jelikož to pro nás bude nezbytné v další části mé 

práce. 

Dále se podíváme na základní vlastnosti ropy, jako hustota ropy, obsah hmotnostního procenta síry 

v určitých ropách a také na bod tekutosti ropy. Ropa se těží v různých částech světa, a to se proje-

vuje na vlastnostech ropy, proto se podíváme na ropné standardy, které se obsahu síry a hustoty 

ropy. V poslední řadě se podíváme na energetickou návratnost získanou z jednoho barelu ropy. 

 

1.1 Vlastnosti ropy 

Ropa je olejovitá žluto-černá kapalina s hustotou většinou mezi 800–990 kg/m3, která je 

složena z plynných, kapalných a tuhých látek. Převážnou část ropy tvoří uhlovodíky, dále bývají pří-

tomny sirné, kyslíkaté a dusíkaté sloučeniny a v malém množství organické a anorganické soli obsa-

hující kovy (Blažek Josef, 2006, str. 35).   

Ropu řadíme do skupiny s názvem Kaustobiolity. Kaustobiolity jsou hořlavé usazeniny, které dělíme 

na dvě složky, uhelnou (černé uhlí, hnědé uhlí, rašelina) a živičnou (zemní plyn, ropa, asfalt). 

 

Složení ropy se může lišit podle jejího místa původu. Ropa obvykle obsahuje 84–87 % hm. uhlíku, 

11–14 % hm. vodíku, 0,1 - 4 % hm síry, 0,01 - 1 % hm. dusíku a 0,05 - 1 % hm. kyslíku. Kromě těchto 

prvků obsahuje ropa také organicky vzácné kovy, zejména vanad a nikl (Blažek Josef, 2006, str. 36).  

 

1.2 Měrná jednotka ropy 

Ropa se měří na sudy neboli barely. Původ této jednotky je z Pensylvánie, kde byla ropa 

těžena. 

Jeden barel ropy má objem 42 galonů, v přepočtu zhruba 159 litrů. 

Základní zkratkou pro barel bylo bbl (blue barrel). Modře značené sudy původně obsahovaly naftu, 

která přicházela z rafinerie a za pomocí modré barvy se odlišovaly od dosud nezpracované suroviny. 

Podle jiných zdrojů patřily modře označené sudy společnosti Standard Oil.  

Vzhledem k dnešní době a naší závislosti na ropě je jistě pochopitelné, že dnes se dnes světová 

produkce a zásoby měří v milionech barelů. Můžeme se také setkat s tím, že produkce bude často 

vyjadřována v denní produkci (barrel/day = bd), nebo také v roční spotřebě či výrobě (barrel/year 

= by). Můžeme se také setkat s tím, že ropa bude měřena v běžných (metrických) tunách, ale jen 

málokdy. (Cílek Václav, 2008, str. 21).  
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1.3 Hustota ropy 

Jak již bylo řečeno ropa je tekutá směs pevných, tekutých a plynných uhlovodíků přiroze-

ného původu. Její základní charakteristikou je hustota vyjádřená ve stupních API (American Petro-

leum Institute), které se počítají z hustoty ropy při 60 °F ve stupních celsia 15,6 °C. Hustota v °API 

je nepřímo úměrná běžně používané hustotě, vyjadřované v kg/m3. (Cílek Václav, 2008, str. 22) 

 
 Tabulka 1 Ropa podle stupnice APIRopa podle stupnice API 

Název Hustota dle °API Hustota v g/cm3 

Voda 10 °API  

Těžká ropa do 20 °API 0,61 - 0,85 

Běžná ropa 25-35 °API 0,85 - 0,93 

Lehká ropa více než 35 °API 0,93 - 1,05 a více 

Pramen: (Cílek Václav, 2008, str. 22) 

 Nejvzácnější a tím pádem i nejcennější je lehká ropa, tekutá světlá ropa, ze které se získává vysoké 

množství benzinu. Na druhou stranu z těžké ropy se dá získat malé množství benzinu a také z těžké 

ropy získáváme hlavně asfalt. (Cílek Václav, 2008, str. 22) 

1.4 Sladká a kyselá ropa 

Další základní charakteristiku, podle které ropu rozlišujeme je zdali je ropa sladká (sweet) 

nebo naopak kyselá (sour). Sladkou ropou můžeme označit ropu, která má méně než 1 % hmot-

nostní ho procenta síry. Kyselou ropou označujeme ropu, která může obsahovat až 3-4 % hmot-

nostního procenta síry. Zajímavostí je, že v rafineriích musí být síra odstraněna, aby nedocházelo 

ke korodování zařízení rafinerie, nebo například motorů vozidel, které se pohybují v její blízkosti. 

(Cílek Václav, 2008, str. 21) 

V rafineriích se rozeznávají podle obsahu síry tři typy ropy, které si nyní uvedeme v tabulce. 

 
Tabulka 2 Rozdělení ropy podle obsahu síry 

Obsah síry Hmotnostní procento síry 

S malým obsahem síry 0 - 0,06 

Se středím obsahem síry 0,06 - 1,7 

S vysokým obsahem síry 1,7 a více 

Pramen: (Cílek Václav, 2008, str. 22) 

 

Nejčastěji těžké ropy bývají kyselé a lehké ropy bývají obvykle sladké. Těžaři dostávají od rafinerie 

bonus jeden až tři dolary za barel sladké ropy. (Cílek Václav, 2008) 
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1.5 Bod tekutosti 

Další základní charakteristikou je bod tekutosti (pour point).  

Naftová ložiska se většinou nachází ve velkých hloubkách, kde jsou jiné podmínky než na povrchu, 

mluvíme například o zvýšeném tlaku a zvýšené teplotě. To zapříčiňuje, že ropa je zde tekutá a tím 

pádem má jiné vlastnosti, avšak tím, jak stoupá k povrchu, tak přichází ochlazování a s příměsí vět-

šího množství vosků, tuhne. Nejnižší bod, kdy ropa ještě teče se nazývá bod tekutosti (pour point). 

Rozmezí, které označujeme jako pour point je mezi -60 °C až +52 °C. Různé typy ropy tuhnou při 

určitých °C, například ropa typu Brent tuhne při -3 °C. (Cílek Václav, 2008, stránky 22-23) 

Bod tekutosti, který je z druhé strany bodem tuhnutí je nutné znát, jelikož je základní veličinou při 

konstrukci ropovodů a rozvodů při těžbě v celé rafinerii.  

Při konstrukci rafinerie je důležité tento bod znát a v plánech sním pracovat, abychom například 

předešli potížím spojeným s klimatickými změnami v oblasti rafinerie. Jinými slovy je nutné znát 

bod tekutosti, abychom zamezili tuhnutí ropy v ropovodech v obdobích jako je zima. 

1.6 Ropné standardy  

Vytěžená ropa se obvykle srovnává s nějakým regionálním standardem (benchmark crude 

oil), na jeho základě se stanovuje cena ropy. Orientačně můžeme ropu přirovnat k vínu, kvalita vína 

se poznává válením vína ve sklenici a posléze oceňování vína dle vůně. Kvalita ropy se poznává tak, 

že sirnaté nafty páchnou, sladké voní. (Cílek Václav, 2008, str. 22) 

Existuje několik různých ropných měřítek, přičemž každá z nich představuje ropu z určité části světa. 

Cena většiny z nich je, avšak navázána na jednu z následujících tří hlavních referenčních značek. 

 

1.6.1 Brent Crude 

Ropný standard Brend Crude zkráceně Brent se používá pro ropu ze Severního moře 

severozápadní Evropy. 

Zhruba dvě třetiny všech surových kontraktů po celém světě odkazují na Brent Crude, což 

z něj dělá nejpoužívanější standard ze všech. „Brent“ dnes označuje ropu z patnácti různých 

ropných polích v Severním moři, jako příklady si můžeme uvést Brent, Forties, Oseberg a 

Ekofisk. 

Ropa z této oblasti je lehká a sladká, což z ní dělá ideální pro výrobu motorové nafty, ben-

zinu a dalších žádaných produktů.  

Brent Crude má 38°API a obsah síry 0,8 hmotnostního procenta. 

1.6.2 West Texas Intermediate (WTI) 

Ropný standard West Texas Intermediate se používá hlavně v USA. WTI označuje ropu 

vytěženou z vrtů USA, která je většinou přepravována do města s název Cushing ve státě 

Oklahoma. Toto městečko je významným strategickým bodem pro ropný průmysl v USA, je 

hlavním obchodním uzlem pro ropu v USA. 
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Samotný produkt je lehký a sladký podobně jako Brent to ho činí vhodným zejména pro 

výrobu benzinu.  

WTI má 38-40 °API a obsah síry 0,3 hmotnostního procenta. 

1.6.3 Dubai Crude 

Třetím ropným standardem je ropa typu Dubaj. Je užitečným referenčním standardem 

pro ropu o něco nižší kvality než WTI nebo Brent. 

Ropa typu Dubaj je z největší části těžena ve Spojených arabských emirátech přesněji v Du-

baji a Abú Dhabí, ale také v Ománu. Je překvapivě tekutější, přestože je těžší a obsahuje 

více síry. Tím pádem jí řadíme do skupiny kyselé ropy. 

Ropa s ropným standardem Dubaj se obvykle používá k určování cen vývozu ropy z Per-

ského zálivu na masivní trh na území Asie. 

Dubaj má 31° API a obsah síry je 2 hmotnostní procenta. 

1.6.4 Další ropné standardy 

Mezi další ropné standardy patří OPEC Reference Basket používaný společností OPEC, 

Tapis Crude, se kterým se obchoduje v Singapuru, Bonny Light používaný v Nigérii, Urals Oil 

používaný v Rusku a Mexický Isthmus a mnoho dalších. (Daniel, Kurt, 2020) 

1.7  ERoEI 

ERoEI je zkratka pro anglický termín Energy Return On Energy Investment, česky bychom to 

mohli pojmenovat jako energetická návratnost. Používá se hlavně v energetické ekonomii a ekolo-

gické energetice.  

Poměr množství využitelné energie dodané z konkrétního energetického zdroje k množství energie 

použité k získání dalšího energetického zdroje. 

  
 Rovnice 1 ERoEI 

𝑬𝑹𝒐𝑬𝑰 =  
𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒆 𝒛í𝒔𝒌𝒂𝒏á 𝒛𝒆 𝒛𝒅𝒓𝒐𝒋𝒆

𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒆 𝒑𝒐𝒕ř𝒆𝒃𝒏á 𝒏𝒂 𝒛í𝒔𝒌á𝒏í 𝒛𝒅𝒓𝒐𝒋𝒆
 

Pramen: (Wikipedia, 2021) 

V našem případě by tedy vzorec vyjadřoval, kolik barelů ropy jsme schopni získat, za cenu jednoho 

spotřebovaného barelu ropy. Z logiky věci vychází, že čím je výsledek neboli hodnota ERoEI větší, 

tím je to pro nás výhodnější. 
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Tabulka 3 Energetická návratnost pro různé druhy surovin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pramen: (Cílek Václav, 2008, str. 17) 

 

 

 

 

 

Druh energie Hodnota ERoEI 

Ropa v počátcích těžby 100 

Ropa v Texasu kolem 1930 60 

Ropa na Blízkém východě 30 

Ostatní ropa 10 - 35 

Přírodní plyn  20 

Kvalitní uhlí  10 - 20  

Nekvalitní uhlí 4 - 10  

Vodní elektrárna 10 - 40  

 Větrná elektrárna 5 - 10 

Solární energie 2 - 5  

Jaderná elektrárna  4 - 5 

Ropné písky Max. 3  

Bituminózní břidlice Max. 1,5  

Biopaliva (v Evropě) 0,9 - 4 (záleží na plodině) 
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2 Faktory ovlivňující cenu ropy  

Faktorů ovlivňující cenu ropy je velké množství. Hlavním hybatelem ceny ropy je bezkonku-

renčně nabídka a poptávka, která cenu buďto snižuje nebo zvyšuje. Dnešní svět je z velké části zá-

vislý na ropě, která tedy ovlivňuje chod dnešní doby. Není tedy divu, že ropa jakožto nepostrada-

telná surovina dnešní doby. Ropa hýbe globální ekonomikou a tím pádem ekonomikou všech zemí 

světa. S tím přichází boj o ropný trh a objevují se organizace, které se podílí na chodu ropného trhu, 

ropné společnosti mají velký vliv na tvorbu ceny ropy. V této kapitole se popíšeme evoluci organi-

zací ropného průmyslu od jejího začátku až po dnešní dny.  

Dalším faktorem ceny ropy jsou jednoznačně důležité nové naleziště ropy a s tím spojené nové me-

tody získávání ropy.  

Ekologické havárie mají také vliv na vývoj ceny ropy, takže si v této kapitole některé představíme. 

Mezi další činitele ovlivňující cenu ropy, patří bezpochyby politická scéna států, těžících ropu. Proto 

se podíváme na ropné šoky, které se udály v 70. letech minulého století. A posledním zmiňovaným 

faktorem v této práci budou světové zásoby ropy a jejich vlastníci, osobně se domnívám, že z dů-

vodu, že ropa řadíme mezi neobnovitelné zdroje a stále se ztenčujícími zásoby ropy v globálním 

měřítku, budou v budoucnosti státy s velkými zásobami ropy ještě vetší vliv než doposud, a s vel-

kými zásobami v budoucnu bude mít jejich vlastník velký vliv na cenu ropy. Je nutné podotknout, 

že faktorů ovlivňujících cenu ropy je velké množství a zde se zmiňují jen dle mého názoru ty nejpod-

statnější. 

Faktory ovlivňující cenu ropy můžeme rozdělit do dvou skupin. Krátkodobé a dlouhodobé. 

Mezi dlouhodobé můžeme řadit například nové naleziště ropy, zásoby ropy, jelikož mají vliv na cenu 

z dlouhodobého hlediska. Mezi krátkodobé faktory můžeme zařadit například ekologické havárie 

nebo politické konflikty v podobě ropných šoků, odráží se na ceně v krátkém časovém období. 
Graf 1 WTI spot price v letech 1986 - 2020 
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2.1 Organizace ovládající trh s ropou 

Organizace ovládající trh s ropou můžeme také nazývat kartely. Kartel je uskupení několika 

organizací nebo států, které vzájemně komunikují a spolupracují za účelem kontroly daného od-

větví trhu. Kartely svou velikostí a objemem těžené ropy jsou schopny kontrolovat a stanovovat 

do určité míry konkrétní cenu za barel ropy, skrze objem těžby a objem distribuce komodity, 

v našem případě ropa. Svým vlivem na trhu někdy kartely přerůstají až v monopoly, které ná-

sledně ovládají a kontrolují celý trh. Ropné kartely začaly v USA, kde nejdříve ropný průmysl byl 

ovlivňován kartelem s názvem Standard Oil Company, který byl soudem z důvodu monopolního 

řízení trhu rozpuštěn. Z rozpadlých divizí Standard Oil Company vzniknulo seskupení nazývané 

‚‚Sedm sester“ a v dnešní době představuje řídící kartel skupina členských států vyvážejících ropu 

neboli OPEC. 

2.1.1 Standard Oil Company 

 

Celým názvem Standard Oil Company Trust byla společnost založena ve státě Ohio v roce 

1870, avšak její počátky se datují k roku 1863.Kde v roce 1863 se John Rockefeller připojil k pánům 

Andrewsovi a Clarkovi. V roce 1865 Rockefeller vyplácí Clarka a v roce 1867 je přizván do společ-

nosti M. Flager, který se připojil jako jeden z partnerů. V roce 1870 společnost vede největší rafine-

rie v Clevelandu a tyto zařízení se stávají majetkem nové společnosti Standard Oil Company. 

 Do roku 1880 společnost svou agresivní firemní politikou likviduje veškerou konkurenci a za pomocí 

fúze se zbylými společnostmi kontroluje rafinaci 90 až 95 % veškeré ropy vyrobené ve Spojených 

státech amerických. S takovou kontrolou trhu, firmu, která kontroluje takto velké procento trhu 

označujeme za Oligopol. 

 

V roce 1882 byla společnost Standard Oil Company a jí přidružené společnosti, které se zabývali 

těžbou ropy její rafinací a také marketingem ropy, sloučeny do jedné společnosti se jménem Stan-

dard Oil Trust, který byl vytvořen na základě Standard Oil Trust Agreement podepsána všemi devíti 

správci včetně Rockefellera.  

Tato dohoda sloužila jako takový kodex společnosti, na jehož základě mohli být další společnosti 

zakládány, kupovány, rušeny, slučovány nebo naopak rozdělovány. Nakonec správci společnosti ří-

dili zhruba 40 korporací, ze kterých asi 14 bylo plně vlastněno Standard Oil Company Trust. 

Díky masivnímu podílu na trhu, který společnost pokrývala Standart Oil Trust byl schopný zefektivnit 

nejen samotnou těžbu, ale i výrobu v rafineriích a také logistiku, čímž konkurence neměla šanci se 

společností soupeřit. Kroky, které Standard Oil Company Trust podnikal přivedli mnoho kritiků, kteří 

vinili společnost z používání agresivních cenových praktik za účelem zničení konkurence a vytvoření 

monopolu, který likvidoval ostatní podniky. 

 

V roce 1892 nařídil nejvyšší soud v Ohiu, aby Trust byl rozpuštěn, avšak Standard Oil Company pře-

sunul své ústředí z Ohia do nového ústředí v New Yorku.  
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V roce 1906 vláda USA podala žalobu proti Standard Oil Company za monopolizaci ropného prů-

myslu, průmyslové špionáže, ovlivňování lidí v politické sféře. Po pěti letech federální soud vynesl 

verdikt, který nebyl pro Standard Oil Company příznivý. Společnosti bylo nařízeno, aby se zbavila 

svých hlavních podílů ve 33 společnostech. Zatímco název Standard Oil je součástí historie, jeho 

odkaz zůstává ve společnostech se zvučnými jmény jako například Amoco Corporation, Chevron 

Corporation, Exxon Corporation, o některých z nich budeme dále hovořit v další kapitole. Standard 

Oil Company můžeme označit jako jednu z prvních nadnárodních korporací. 

(Encyklopedie Britannica, 1998) 
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2.1.2 Sedm sester 

Pojmem ‚‚Sedm sester“ označujeme uskupení sedmi ropných společností, jenž pojmenoval 

Enrico Mattei, který byl italským politikem, který se do jisté míry zasloužil o rozložení oligopolu 

Sedmi sester, který dominoval ropnému průmyslu po celém světě v polovině 20. století. 

V roce 1973 uskupení Sedm sester kontrolovalo 85 % všech světových ropných zásob, avšak v po-

sledních dvou desetiletích byl jejich vliv napadán rostoucím vlivem organizac OPEC kartelu a také 

státy vlastněných ropných společností na rozvíjejících se na trhu. 

Společnost byla dobře organizována a byli schopni vyjednávat jako kartel. To bylo důvodem proč 

Sedm sester mělo zpočátku značnou moc nad producenty ropy z třetího světa. Od roku 2010 jsou 

přeživšími společnostmi ze sedmi sester společnosti BP, Chevron, ExxonMobil a Royal Dutch Shell. 

 

V roce 1951 Írán znárodnil svůj ropný průmysl, poté ovládaný Anglo-Iranian Oil Company (nyní BP), 

a na íránskou ropu bylo uvaleno mezinárodní embargo. Ve snaze přivést íránskou produkci ropy 

zpět na mezinárodní trhy navrhlo americké ministerstvo zahraničí vytvoření „konsorcia1“ hlavních 

ropných společností. „Konsorcium pro Írán“ následně vytvořily tyto společnosti: (Oilfieldwiki, 2020) 

 

2.1.2.1 Exxon  

Bývalá společnost Exxon byla založena v roce 1882 jako součást trustu Standard Oil, která 

se v roce 1899 stala holdingovou společností pro všechny společnosti dříve seskupené do 

trustu. Po roce 1911 se mezitím společnost z New Jersey stala v podstatě „nadnárodní“ 

společností. 

 

V roce 1926 společnost New Jersey představila pod novým obchodním název Esso (před-

stavující zkratku pro Standard Oil (SO), a aplikovala ji na mnoho svých produktů a společ-

ností. Jiné společnosti Standard Oil však později zpochybnily tento název u soudu a podařilo 

se mu zabránit jeho používání v několika státech.  

V roce 1972 se tak ze společnosti Standard Oil Company (New Jersey) stala společnost 

Exxon Corporation a na název Exxon přešlo také mnoho dceřiných a přidružených společ-

ností. Avšak dodnes se můžeme setkat s názvem Esso, protože mnoho zahraničních přidru-

žených společností si tento název nechalo. 

Exxon Corporation, do roku 1972 známá také jako Standard Oil Company (New Jersey), bý-

valá společnost pro ropu a přírodní zdroje se v roce 1999 spojila se společností Mobil Cor-

poration a vznikl jednotný název pro společnost Exxon Mobil. (Encyklopedie Britannica, 

1998)  

 

 

 
1 Konsorcium je sdružením dvou nebo více jednotlivců, firem, organizací či vlád (nebo jakákoli kombinace 
těchto subjektů) s cílem účasti na společné činnosti nebo spojením svých zdrojů k dosažení společného cíl. 
(Wikipedia, 2021) 
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2.1.2.2 Royal Dutch Shell 

V roce 1878 v Londýně, Marcus Samuel převzal otcovu dovozně-vývozní činnost (která 

zahrnovala dovoz orientálních mušlí, odtud pochází název) a zahájil vedlejší činnost kde se 

zabýval zásilkami petroleje. V roce 1892 začal provozovat tankery plující na Dálný východ a 

zřídil ropné sklady, a nakonec v roce 1896 ropné vrty a rafinerie na Borneu. V roce 1897 

založil pro své ropné zájmy samostatnou společnost „Shell“ Transport and Trading Com-

pany, Limited a v následujícím desetiletí uzavřel kontrakty na dodávky ropy na Sumatře, v 

Texasu, Rusku, Rumunsku a jinde. 

 

Mezitím v roce 1890 vznikla skupina nizozemských bankéřů, podnikatelů a bývalých koloni-

álních správců Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbron-

nen v Nederlands-Indië (Royal Dutch Company for Exploitation of Oil Wells in the Dutch 

Indies). Tato společnost měla svůj první ropovod a rafinérii na Sumatře v roce 1892, přičemž 

využívala místní ropná pole, po roce 1896 společnost začala zajímat o stavbu tankerů a skla-

dovacích zařízení a také prodej. 

Rok 1903 byl pro Royal Dutch a Shell velmi významný, jelikož učinily první krok směrem ke 

sloučení svých distribučních a prodejních operací zahrnujících prodej na Dálném východě a 

ve východní Indii. V roce 1907 se stala fúze a vznikly skupiny Royal Dutch a Shell Group 

vedené dvěma mateřskými společnostmi. Do roku 1913 si obě společnosti společně s dal-

šími získaly prominentní postavení mezi světovými ropnými společnostmi, získaly pro-

dukční koncerny v oblastech jako Rumunsko, Rusko, Irák, Egypt, Venezuela, Mexiko, Kali-

fornie a Oklahoma a rozšířily prodejní operace v Evropě, Asii, Austrálii, Africe a Severní a 

Jižní Americe. 

Po celé 20. století skupina pokračovala v hledání nových zásob, od Středního východu přes 

Afriku po Severní moře až po Severní Ameriku, kde vrtala v Mexickém zálivu a těžila ropné 

písky v Albertě v Kanadě. V roce 2004 společnost Royal Dutch a Shell oznámila, že vážně 

nadhodnotila své prokázané zásoby ropy a zemního plynu. Upravené odhady zveřejněné v 

následujícím roce snížily odhady rezerv společnosti až o 40 procent. Nižší hodnoty snížily 

hodnotu akcií společnosti a přiměly akcionáře, aby požadovali otevřenější a citlivější pod-

nikovou strukturu. V roce 2005 byla staletá skupina Royal Dutch Shell nahrazena jedinou 

společností, která okamžitě oznámila ambiciózní program investic do průzkumu a těžby s 

cílem obnovit své zásoby ropy a zemního plynu. V roce 2015 Royal Dutch Shell souhlasil s 

nákupem BG Group, hlavní výrobce zkapalněného zemního plynu, aby si upevnila svoji po-

zici jednoho z lídrů v rozvíjejícím se odvětví zemního plynu. (Encyklopedie Britannica, 2007) 
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2.1.2.3 BP PLC 

Společnost BP byla původně zaregistrována 14. dubna 1909 jako Anglo-Persian Oil Com-

pany, Ltd. V roce 1935 byla přejmenována na Anglo-Iranian Oil Company, Ltd. a v roce 1954 

změnila svůj název na British Petroleum Company Limited. Název British Petroleum Com-

pany PLC byl přijat v roce 1982. Po sloučení s Amoco v roce 1998 převzala společnost název 

BP Amoco, než v roce 2000 převzala název BP PLC. Sídlo společnosti je v Londýně. 

 

V roce 1914 se britská vláda stala hlavním akcionářem společnosti a zůstala jím do roku 

1977. Počínaje rokem 1977 britská vláda snížila své vlastnictví společnosti BP prodejem ak-

cií veřejnosti a na konci 80. let vláda převedla společnost British Petroleum zcela do sou-

kromého vlastnictví prodejem zbývajících akcií. To umožnilo společnosti British Petroleum 

získat Britoil PLC, nezávislou ropnou společnost, která vyrábí ropu z polí v Severním moři. 

British Petroleum rozvíjelo ropná pole a stavělo rafinerie v několika dalších zemích, včetně 

hlavních zájmů v Aljašské zátoce Prudhoe ve Spojených státech a v sektoru Spojeného krá-

lovství v Severním moři, kde společnost British Petroleum provedla v roce 1965 první ko-

merční objev zemního plynu a v roce 1970 první objev významného ropného pole. Začát-

kem roku 1970 sloučila společnost BP svá aktiva ve Spojených státech s aktivy USA Standard 

Oil Company (Ohio), ve které společnost BP získala kontrolní podíl. V roce 1987 společnost 

BP získala zbytek společnosti Standard Oil Company za téměř 8 miliard dolarů. Při fúzi s 

americkým ropným gigantem Společnost Amoco v roce 1998 se nově vytvořená společnost 

BP Amoco stala jedním z největších ropných koncernů na světě. Korporace změnila svůj 

název na BP PLC. (Encyklopedie Britannica, 2005) 

2.1.2.4 Gulf Oil  

Gulf Oil byl založen v roce 1907, jeho počátky sahají až k těžbě Spindletop Hill poblíž 

Beaumontu v Texasu. Vývoj tohoto naleziště byl úzce spjatý s rodinou Mellonových, která 

je známá svými bankovními zájmy v Pittsburghu v Pensylvánii. Netrvalo dlouho a Thomas 

Mellon postavil další rafinérii v Perském zálivu v Port Arthur v Texasu. Společnost pokračo-

vala v rozvoji ropných polí v Texasu, Oklahomě a Louisianě, stejně jako v Mexiku a Venezu-

ele, do roku 1923 byla rafinerie v Port Arthur největší na světě. Gulf byla první ropnou spo-

lečností, která vstoupila na spotřebitelský trh s benzínem, když v roce 1913 otevřela pohon-

nou stanici v Pittsburghu. Investovala také do jiných forem energie než ropa a měla dru-

hotné zájmy v chemických látkách, minerálech a jaderné energii. 

 

Gulf Oil Corporation, bývalá americká ropná společnost, kterou získala společnost Chevron 

Corporation v roce 1984. (Encyklopedie Britannica, 2005) 

2.1.2.5 Texaco Inc. 

Texaco Inc. původním názevem Texas Company, bývalá ropná společnost se sídlem v 

USA, která byla na konci 20. století jednou z největších světových ropných společností z 

hlediska prodeje. Své aktivity společnost zahájila v Texasu a později se rozšířila do všech 

států USA, a nakonec zahájila provoz v mnoha dalších částech světa, včetně Latinské Ame-

riky Indonésie a Střední východ. Primárně se zabývala výrobou, rafinací, marketingem a 

přepravou ropy a zemním plynem. Společnost Texaco získala společnost Chevron Corpora-

tion v roce 2001. 
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V roce 1901 byla v Beaumontu v Texasu založena společnost Texas Fuel Company Josephem 

Cullinanem, bývalým pracovníkem Standard Oil, a Arnoldem Schlaetem, který byl investič-

ním manažerem v New Yorku. Jejich původním návrhem bylo nakupovat a rafinovat ropu v 

Texasu a prodávat ji zájmům společnosti Standard Oil Company za účelem zisku, ale velmi 

brzy expandovaly do produkce ropy na obřím poli Spindletop. Společnost byla reorganizo-

vána v roce 1902 jako společnost Texas a do roku 1910 provozovala tankery z New Yorku. 

V roce 1911 založila svoji první rafinérii mimo Texas v Illinois. Ve třicátých letech zahájila 

činnost v Kanadě, Kolumbii a Venezuele. (Encyklopedie Britannica, 20005) 

2.1.2.6 Mobil 

Počátky společnosti Mobil Oil sahají do 19. století. Jeden z předchůdců, společnost Va-

cuum Oil Company, byla založena v roce 1866 a po roce 1882 se stala součástí Standard Oil 

Company and Trust. Dalším předchůdcem byla Standard Oil Company z New Yorku (So-

cony), založená trustem v roce 1882. Obě společnosti se osamostatnily v roce 1911, kdy 

Nejvyšší soud USA rozpustil Standard Oil.V roce 1931 se tyto dvě společnosti sloučily a vy-

tvořily Socony-Vacuum Corporation. 

V roce 1966 se společnost přejmenovala na Mobil Oil Corporation. Mobil se soustředil na 

hlavní činnosti v oblasti těžby, zpracování a distribuce ropy.  

Mobil Corporation se v roce 1999 spojil se společností Exxon Corporation a vznikl jednotný 

název pro společnost Exxon Mobil. (Encyklopedie Britannica, 2004) 

2.1.2.7 Chevron 

Chevron Corporation, také známá jako Standard Oil Company (Kalifornie), Standard Oil 

Company of California (Socal) a ChevronTexaco Corporation je americká ropná společnost, 

která byla založena sloučením společností Pacific Oil Company a Standard Oil Company v 

Iowě v roce 1906. 

V roce 1984 získala Gulf Oil Corporation, jednu z největších ropných společností na světě, 

fúze s Texaco Inc. se stala roce 2001 a s Unocal Corporation v roce 2005. Chevron se zabývá 

všemi fázemi ropných operací, od průzkumu, výroby a rafinace až po marketing a výzkum. 

Vyrábí také širokou škálu petrochemikálií a polymerů, angažuje se také v těžbě uhlí a ne-

rostů a zabývá se geotermální energii. 

Ústředí se nachází v San Ramonu v Kalifornii. 

 

Počátky společnosti Chevron sahají do roku 1879 založením společnosti Pacific Coast Oil 

Company, která se stala hlavním kalifornským producentem a rafinérem ropy. V roce 1900 

koupila společnost Standard Oil Company společnost Pacific Coast Oil a vytvořila společnost 

Standard Oil Company (Kalifornie). V roce 1911, kdy americký nejvyšší soud rozpustil Stan-

dard Oil se sídlem v New Jersey, se kalifornská společnost stala samostatnou entitou s vlast-

ními ropnými poli, ropovody, tankery, rafinériemi a trhy. V roce 1926 získala majetky Pacific 

Oil Company a stala se z ní Standard Oil Company of California neboli Socal. Brzy Socal, se 

studnami a rafinériemi přesahujícími z Kalifornie do Texasu, byla dominantní ropnou spo-

lečností v západních Spojených státech. 
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Socal zahájil novou éru expanze do zámoří poté, co geologové společnosti objevili na po-

čátku 30. let obrovské množství ropy v Bahrajnu a Saúdské Arábii. V roce 1933 Socal pode-

psal koncesi se saúdským státem a vytvořil společnost California Arabian Standard Oil Com-

pany nebo Casoc. V roce 1936 Socal přivedl společnost Texas Company (Texaco) do společ-

nosti Casoc a byl vytvořen podnik na prodej ropy na Středním východě. 

 Skupina společností Caltex, vlastněná společně společnostmi Socal a Texaco. V roce 1944 

byl Casoc přejmenován na Arabian American Oil Company (Aramco) a v roce 1948 Socal a 

Texaco prodaly akcie společnosti Aramco dalším americkým ropným společnostem, 

zejména Standard Oil of New Jersey (později Exxon Mobil). 

 

Počínaje rokem 1973 se podíly společnosti Socal na Středním východě neustále zmenšo-

valy, protože Saúdská Arábie převzala vlastnictví společnosti Aramco, a nakonec ji znárod-

nila v roce 1980.  

V zájmu zachování svých zásob ropy a zemního plynu přejmenovaná společnost Chevron 

Corporation získala společnost Gulf Oil v roce 1984 v jedné z největší podnikové fúze své 

doby. Po tomto spojení Chevron působil ve více než 90 zemích.  

V roce 2001 získala společnost Chevron společnost Texaco za účelem založení společnosti 

ChevronTexaco Corporation. V roce 2005 společnost obnovila název Chevron Corporation 

a poté koupila společnost Unocal, která měla významná ropná a plynová pole v Mexickém 

zálivu a Asii. Díky těmto sloučením se Chevron stal druhou největší ropnou společností ve 

Spojených státech (za společností Exxon Mobil). (Encyklopedie Britannica, 1998) 
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2.2 OPEC 

OPEC (The Organization of the Petroleum Exporting Countries) je organizace označující sku-

pinu 13 zemí vyvážejících ropu.  

Organizace zemí vyvážejících ropu si klade za misi koordinovat a sjednocovat ropnou politiku jejich 

členských zemí a zajišťovat stabilizaci ropných trhů za účelem zajištění efektivního, ekonomického 

a pravidelného zásobování spotřebitelů ropou. 

Také zajištění stálého příjmu společnostem těžící ropu a spravedlivou návratnost kapitálu pro in-

vestory, kteří investují v ropném průmyslu. (OPEC, 2021) 

OPEC podporuje spolupráci mezi členskými zeměmi a pomáhá jim dosáhnout určité míry politic-

kého nepřátelství. A protože hlavním cílem organizace je stabilizovat těžbu a ceny ropy, je schopna 

ovlivnit produkci jiných národů. 

Vliv OPEC na trh byl široce kritizován. Protože její členské země drží drtivou většinu zásob ropy (79,4 

%), má organizace na těchto trzích značnou moc. 

Jako kartel mají členové OPEC silnou motivaci udržovat ceny ropy na co nejvyšší úrovni při zachování 

svých podílů na globálním trhu. (Chen, James, 2021) 

Organizace byla založena 14. září 1960 na bagdádské konferenci šesti státy Íránem, Irákem, Kuvaj-

tem, Saudskou Arábií a Venezuelou.  

K založení uskupení OPEC pěti rozvojovými zeměmi produkujícími ropu v Bagdádu v září 1960 došlo 

v době přechodu v mezinárodním ekonomickém a politickém prostředí, s rozsáhlou dekolonizací a 

vznikem mnoha nových nezávislých států v rozvojovém světě. Do té doby na mezinárodním trhu s 

ropou dominovaly nadnárodní společnosti „Sedm sester“. 

K datu 15.2. 2021 má OPEC 13 členů, Angola, Kongo, Alžírsko, Gabon, Írán, Irák, Kuvajt, Libye, Nigé-

rie, Saudská Arábie, Venezuela, Rovníková Guinea a v poslední řadě Spojené Arabské Emiráty. 

 

OPEC měl své první sídlo v Ženevě ve Švýcarsku, kde pobýval prvních pěti let své existence. Poté 1. 

září 1965 bylo sídlo přesunuto do Vídně, které se nachází v Rakousku. Kde se nachází dodnes. (OPEC, 

2021) 

2.2.1 OPEC košík 

Košík OPEC je váženým průměrem cen ropy od různých členů OPEC po celém světě. Čle-

nové organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) přispívají údaji, na jejichž základě se tvoří 

cena koše. Košík je měřítkem nebo referenčním bodem pro ty, kteří sledují cenu ropy a 

stabilitu globálního ropného trhu. 

OPEC Basket je také známý jako OPEC Reference Basket (ORB) nebo OPEC Reference Basket 

of Crude. (Chen, 2020) 

Na počátku 80. let klesla poptávka po energii a poptávka po ropě, která vyvrcholila krachem 

trhu v roce 1986 v reakci na nadbytek ropy a odklon spotřebitelů od uhlovodíků. Podíl OPEC 

na malém trhu s ropou výrazně poklesl a jeho celkové ropné příjmy poklesly, což způsobilo 

ekonomickou nestabilitu v mnoha členských zemích. 

V důsledku toho OPEC upravil produkce skupiny rozdělené mezi členské země a přišel s re-

ferenčním košem pro stanovení cen. 
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Graf 2 Průměrná měsíční cena ropy OPEC basket crude oil price 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pramen: (Statista, 2021) 

 

V současné době OPEC košík tvoří ropy: Saharan Blend (Alžírsko), Girassol (Angola), Djeno 

(Kongo), Zafiro (Rovníková Guinea), Rabi Light (Gabon), Iran Heavy (Íránská islámská repub-

lika), Basra Light (Irák), Kuvajt Export (Kuvajt), Es Sider (Libye), Bonny Light (Nigérie), Arab 

Light (Saúdská Arábie), Murban (SAE) a Merey (Venezuela). (OPEC, 2021) 

 

2.2.2 Průběh členských států v OPEC 

K zakládajícím členským státům se později připojil i Katar (1961), který ukončil své člen-

ství v lednu roku 2019, Indonésie vstoupila do organizace v roce 1962, ale rozhodla se vy-

stoupit z organizace v lednu 2009, avšak znovu se připojila v lednu 2016, ale rozhodla se jej 

znovu pozastavit v listopadu 2016. 

Libye se připojila roku 1962, Spojené arabské emiráty se rozhodli začlenit roku 1967, Alžír-

sko vstoupilo roku 1969, poté následovalo vstup Nigérie roku 1971, o dva roky později se 

připojil i Ekvádor (1973) - pozastavil členství v prosinci 1992, znovu jej aktivoval v říjnu 2007, 

ale rozhodl se členství zrušit s účinností od 1. ledna 2020. Angola vstoupila do OPECU v roce 

2007. Gabon vstoupil v roce 1975, ale ukončil své členství v lednu 1995, ale znovu se připojil 

v červenci 2016. Rovníková Guinea byla přijata v roce 2017 a nejmladším členem skupiny 

OPEC je Kongo, které se připojilo v roce 2018. (OPEC, 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

P
rů

m
ěr

n
á 

ce
n

a 
za

 b
ar

el
 v

 U
SD

Průměrná měsíční cena ropy OPEC basket crude 
oil price



 22 

 

 

2.3 Významné společnosti ropného průmyslu dnešní doby 

Carola Hoyos z Financial Times přišla s novým obsazením novodobých Sedmi sester, které 

označila jako nejvlivnější energetické společnosti ze zemí mimo 2OECD byly identifikovány Financial 

Times po konzultaci s řadou vedoucích pracovníků v oboru a těmi jsou Saudi Aramco, ruský 

Gazprom, China National Petroleum Corporation, National Iranian Oil Company, venezuelské 

PDVSA, brazilské Petrobras a Petronas z Malajsie. (Hoyos, 2007) 

Je pozoruhodné, že někteří z největších světových producentů ropy, včetně Ruska, Číny a Spojených 

států, nejsou členy OPEC, což jim ponechává volnost při plnění jejich vlastních cílů. 

Nyní se na některé z nich podíváme blíže a představíme další důležité společnosti ropného prů-

myslu.  

2.3.1 China Petroleum & Chemical Corp.  

Společnost China Petroleum & Chemical, známá také jako Sinopec, patří mezi největší 

ropné, plynárenské a petrochemické společnosti na světě. Sinopec je výrobcem a distribu-

torem různých ropných produktů. Mezi produkty společnosti patří mimo jiné benzin, nafta, 

petrolej, syntetické kaučuky a pryskyřice, tryskové palivo a chemická hnojiva. (China 

Petroleum & Chemical Corporation, 2021) 

2.3.2 PetroChina Co. Ltd. 

Ropná a plynárenská společnost PetroChina se zabývá průzkumem, vývojem, výrobou a 

prodejem ropných produktů. Mezi primární produkty společnosti patří ropa, petroche-

mické produkty a jejich deriváty. PetroChina je pobočkou čínské státní čínské společnosti 

China National Petroleum Corporation, která je uvedena na burze a dnes se řadí mezi nej-

větší producenty ropy a zemního plynu. (PetroChina Company Limited, 2021) 

2.3.3 Saudi Aramco 

Společnost Saudi Aramco, která je primárně ve vlastnictví státu, je oficiálně známá jako 

Saudi Arabian Oil Company, je největším producentem ropy na světě. Oficiálně sídlí v saúd-

skoarabském Dhahranu a podle výnosů patří mezi největší světové ropné společnosti. Tato 

společnost je neobvyklá v tom, že její akcie se neobchodují v USA. 

Saudi Aramco se zabývá výrobou benzinu, nafty, petroleje, ropy. (Saudi Arabian Oil Co., 

2021) 

  

 

 

 
2 OECD – Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 
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2.3.4 Rosneft 

Společnost Rosneft je celkovým lídrem ruského ropného průmyslu a patří mezi přední 

světové veřejně obchodované ropné a plynárenské společnosti. Společnost zkoumá, těží a 

vyrábí ropné produkty a petrochemikálie, ale podílí se také na průzkumu a těžbě zemního 

plynu. Rosneft je zařazen na seznam ruských vládních strategických podniků a organizací. 

(Rosneft, 2021) 

 

2.3.5 Gazprom 

Gazprom je největší světová plynárenská společnost. Gazprom se zaměřuje na geolo-

gický průzkum v Rusku a také na těžbu, přepravu, skladování, zpracování zemního plynu a 

dalších uhlovodíků jako je ropa. (Gazprom, 2021) 

Společnost je z velké většiny vlastněna ruskou vládou prostřednictvím Federální agentury 

pro správu státního majetku a holdingovou společností Rosneftegaz. 

Rosneftegaz je ruská holdingová společnost spravující aktiva v ropném a plynárenském prů-

myslu. 

Z názvu holdingové společnosti je jasné, že vlastníkem kontrolního podílu ve společnosti 

Rosneft je Rosneftegaz. (Gazprom, 2021) 
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2.4 Světová naleziště ropy 

Dalším faktorem ovlivňující cenu ropy jsou nová naleziště ropy a nové metody získávání 

ropy. 

2.4.1 Konvenční ropa 

Konvenční ropou označujeme ropu, kterou získáváme za pomocí vrtů.  

Ložiska ropy můžeme najít ve všech koutech světa, v různých hloubkách zemské kůry, i pod dnem 

moří a oceánů. O ropě jsme se dozvěděli z ložisek, které byly blízko povrchu nebo dokonce vy-

tvořily gejzír ropy na povrch, ale tyto ložiska jsou již většinou vytěžena. Později jsme se dozvěděli 

o ložiscích, které se nacházejí v hloubkách 6 až 10 km pod povrchem. Vzhledem k hloubce rop-

ných polí se mnoho ložisek nachází i v místech těžko přístupných jako je například pod hladinou 

oceánu. Například společnost Chevron nalezla bohaté ložisko ropy v Mexickém zálivu (200 km 

od pobřeží) vrtem, který začal až 2 km pod hladinou a dosáhl celkové hloubky přes 8,5 km. Ve 

větší hloubce našla ropu ve stejné oblasti společnost BP, vrt začal v kilometrové hloubce pod 

hladinou a na ropu narazil v hloubce přes 10 km. 

Malými ložisky ropy označujeme ložiska, která obsahují kolem milionu tun ropy. Například v 

Iráku se nacházejí desítky ropných polí různé velikosti. Každé z těch menších má zásoby přes 500 

milionů tun ropy. Mnohem větší bohatství v podobě ropy se nachází v sedmi nejvydatnějších 

iráckých ropných polí, každé z nich má ověřené zásoby 1 až 3 miliardy tun ropy. (Petroleum, 

2021)  

 
Tabulka 4 Největší ropná pole na světě 

Jméno Země  Množství v mld. barelů 

Ghawar Field Saudská Arábie 96 

Burgan Field  Kuvajt 67,2 

Ahvaz Field Írán 65 

Gachsaran Field Írán 52,9 

Upper Zakum oil Field Spojené Arabské Emiráty 50 

Daqing Field Čína 42 

Safanyia Oil Field Kuvajt/Saudská Arábie 37 

Cantarell Field  Mexiko 35 

Bolivar Coastal Field  Venezuela 32 

Aghajari Field  Írán 30,2 

Pramen: (Mark Burslem, 2020) 

2.4.2 Nekonvenční ropa 

Nekonvenční ropa je ropa, která není vyráběná nebo těžená obvyklou cestou jako konvenční 

ropa, tedy jinými způsoby, než je technika hlubokého ropného vrtu. O nekonvenční ropu je velký 

zájem zejména ropný průmysl a vlády po celém světě investují do nekonvenčních zdrojů ropy velké 

finanční prostředky, kvůli budoucímu nedostatku konvenčních zásob ropy.  

Mezi příklady nekonvenčních ropných zdrojů patří ropné břidlice, ropné písky, extra těžká ropa. 
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Ropné nebo dehtové písky se vyskytují tam, kde konvenční ropa nedokázala být zachycena v 

hloubce a migrovala blízko povrchu a degradovala se odpařováním. 
Největší ložiska dehtových písků na světě se nacházejí v Albertě v Kanadě a ve Venezuele. 
Dehtové písky představují potenciálně obrovskou rezervu ropy, ale jsou spojovány s environmen-
tálními výzvami. Produkce ropy z dehtových písků zabývá ve srovnání s jinými ropnými zdroji velké 
množství půdy (pro povrchovou těžbu), vody a energie. (American Geosciencies Institute, 2021) 
 
Největší naleziště ropné břidlice můžeme naleznout v Rusku a ve Spojených státech amerických. 
Od roku 2014 vytvořil americký břidlicový olej rozmach tamní produkce ropy. Ropná břidlice tvoří 
více než třetinu povrchní těžby ropy ve 48 státech. Produkci ropy v USA z se navýšila z 8,8 milionu 
barelů denně v roce 2014 na rekordních 12,2 milionu barelů denně v roce 2019. 
Díky produkci břidlicové ropy se závislost USA na zahraničním dovozu do jisté míry snížila a v roce 
2019 dosáhla domácí produkce 60% americké poptávky ve výši 20,46 milionu barelů denně. 
(Amadeo, 2020) 

2.5 Ropný zlom 

S termínem „peak oil“ neboli ropný zlom přišel Marion King Hubbert. Termín odkazuje na 

myšlenku, že rychlost globální produkce ropy dosáhne svého vrcholu a brzy poté začne dlouhodobý 

pokles. Tuto myšlenku můžeme aplikovat i na produkci jednotlivých států. 

Když se nalezne nové ropné pole, existuje maximální rychlost těžby, kterou lze udržet, aniž by se 

pole poškodilo. Pokud je pole čerpáno příliš rychle, je zde pravděpodobnost možnosti vzniku pod-

zemní vody neboli může být narušena vnitřní struktura pole. K tomu nakonec stejně dojde, když 

dojde k vytěžení asi poloviny ropy v poli. Zbývající ropa se stává obtížnější na vytěžení a tím pádem 

celý proces je nákladnější. V tomto okamžiku již nelze udržet produkční rychlost a produkce začne 

klesat. 

Regionální nebo národní produkce je udržována nebo zvyšována těžbou z nových polí, nikoli čerpá-

ním většího objemu ze stávajících polí. Když produkce z velkého počtu polí dosáhne vrcholu a začne 

klesat, a nenachází se dostatek nových polí, která by vyrovnala ztracenou produkci, tak nastává 

ropný zlom. 

 Ropný zlom neznamená, že již žádná ropa neexistuje, ale že jsme v bodě, kdy již nelze udržet nebo 

zvýšit globální těžbu. 

Výroba již nebude schopna uspokojit rostoucí poptávku, jak tomu bylo v minulosti. Místo toho za-

čne rok co rok klesat produkce a poptávka musí klesat stejným tempem jako produkce.  

Ceny ropy porostou a my budeme muset buď najít alternativy, nebo zažít ekonomické a sociální 

důsledky. (Kaufmann) 
Obrázek 1 Ropný zlom 

 

 

 

 

 

 

 

Pramen: (PeakOil) 
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2.6 Světové zásoby ropy 

 
 Graf 3 Světové zásoby ropy 

Pramen: (BP Statistical Review of World Energy, 2019) 

Jak je z grafu patrné největší procento zásob ropy na celém světě má k roku 2018 Venezu-

ela. Venezuela má nejvíce prokázaných zásob ropy než kterákoli jiná země na světě. V zemi se na-

chází ropa v hodnotě 303,2 miliardy barelů, což je téměř 18 % světových rezerv. Ekonomika jihoa-

merické země je vysoce závislá na ropě, přičemž ropa představuje více než 90 % celkového vývozu.  

V Saúdské Arábii se nachází ropa v hodnotě 266,2 miliard barelů (15,7% známé celosvětové zásoby 

ropy), což je zdaleka nejvíce ze všech zemí OPEC a druhá většina ze všech zemí na světě. Saúdská 

Arábie, která je silně závislá na ropném průmyslu, vydělala z ropy více než 75 % ze svých 170 miliard 

USD v roce 2017.  

Kanada na třetím místě má pod kontrolou 168,9 miliardy barelů ropy (10% známé celosvětové zá-

soby ropy), což je nejvíce ze všech severoamerických zemí a třetí většina ze všech zemí na světě. 

Ropa představovala v roce 2017 pro Kanadu méně než 20 % vývozu 377 miliard USD v zemi. 

Írán na čtvrtém místě, který je zakládajícím členem OPEC, je jednou z pouhých čtyř zemí na světě, 

která kontroluje více než 150 miliard barelů ropy (9,3% známé celosvětové zásoby ropy). Veškerý 

průzkum a těžbu ropy v Íránu spravuje státní národní íránská ropná společnost. 

Irák obsazující páté místo kontroluje 148,8 miliard barelů prokázaných zásob ropy (8,8% známé ce-

losvětové zásoby ropy). Irák je silně závislý na příjmech z ropy, více než většina jeho OPEC partnerů. 

Surová ropa představovala 95 % z 60,8 miliard Iráku na vývozu v roce 2017. 

Rusko je největší zemí na světě z pevniny a přes hranice této země spadá více než 106 miliard barelů 

(6,3% známé celosvětové zásoby ropy) na našem žebříčku má šesté místo. Spolu s USA a Saúdskou 

Arábií je Rusko jednou z pouhých tří zemí na světě, která produkuje více než 10 milionů barelů ropy 

denně. Ropa představovala v roce 2017 více než polovinu vývozu země v hodnotě 341 miliard USD. 

Kuvajt na sedmém místě je členský stát OPEC. Je jednou ze zemí na světě s ropnými rezervami pře-

sahujícími 100 miliard barelů (6% známé celosvětové zásoby ropy). 
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Spojené arabské emiráty jsou členským státem OPEC s téměř 98 miliardami barelů prokázaných 

zásob ropy, což je 5,8% celosvětové zásoby. Ropa představovala v roce 2017 téměř polovinu vývozu 

142 miliard USD ze Spojených arabských emirátů. I když v malé zemi s Perským zálivem pravděpo-

dobně nebudou objeveny žádné další zásoby ropy, země využívá zdokonalené techniky těžby ropy, 

které jí umožňují stát se jedním z největších producentů na světě a chrlit v průměru 3,9 milionu 

barelů ropy denně. 

Devátým státem, který má největší zásoby ropy jsou Spojené státy, jenž mají 50 miliard barelů pro-

kázaných zásob ropy, což je více než ve všech zemích kromě osmi na celém světě a odpovídá 2,9 % 

světových prokázaných zásob ropy. 

Libye má 48,4 miliard barelů osvědčených ropných zásob (2,9% známé celosvětové zásoby ropy), 

což je nejvíce ze všech afrických zemí. Produkce ropy v Libyi je však relativně nízká. Kvůli politické 

nestabilitě a konfliktům po svržení dlouholetého diktátora Muammara Kaddáfího v roce 2011 se 

produkce ropy v zemi za poslední půl desetiletí snížila o 42,7 %. (Redaktoři USAtoday, 2019) 

 
Obrázek 2 Ropné rezervy ve světě 

Pramen: (OPEC, 2019) 

 

Podle výroční zprávy z roku 2019 se 79,4 % světových prokázaných zásob ropy nachází v členských 

zemích OPEC, přičemž většina zásob ropy OPEC se nachází na Středním východě a činí 64,5% z cel-

kového počtu OPEC. 

V posledních letech členské země OPEC významně navýšili své zásoby ropy. Odhadem k roku 2019 

činí prokázané zásoby ropy OPEC 1 189,80 miliardy barelů. (OPCE, 2019) 
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2.7 Ekologické Havárie 

Ekologické havárie mají nepřímý vliv na cenu ropy. I když je většinou za chybu zodpovědný 

jednotlivec nebo popřípadě je chyba na straně techniky jako viníkem jsou označeny ropné společ-

nosti.  

S pokutami a sankcemi společnosti přicházejí o věrohodnost a v mnoha případech i o akcionáře, 

kteří se snaží zbavit akcií společnosti, která je odpovědná za daný problém. 

 

V roce 2010 došlo na moři k explozi na vrtné soupravě Deepwater Horizon, která byla vlastněná 

společností Transocean a pronajatá společností BP, došlo k nehodě a část vrtné soupravy explodo-

vala a zhroutila se, což zapříčinilo technické problémy hlubokého vrtu. Do Mexického zálivu uniklo 

780 milionů litrů ropy (4,9 milionu barelů ropy). Tato nehoda se označuje jako největší únik mořské 

ropy v historii. Společnost následně vyplatila miliardy dolarů škody jednotlivcům a podnikům posti-

ženým únikem. V roce 2012 společnost BP souhlasila s tím, že vládě USA zaplatí pokuty a penále ve 

výši více než 4,5 miliardy USD a že se přizná ke 14 trestním obviněním. V roce 2015 se v rámci 

občanskoprávního procesu dohodla na zaplacení přibližně 20 miliard dolarů. (ČT24, 2017) 

 

2.8 Ropné šoky 

Ropným šokem označujeme náhlý růst cen ropy, který je často doprovázen sníženou nabídkou. 

Jelikož ropa je většinou hlavním zdrojem energie pro vyspělé průmyslové ekonomiky celého světa, 

může ropná krize ohrozit ekonomickou a politickou stabilitu v celém světovém hospodářství. 

2.8.1 První ropný šok 

16. října 1973 stál svět na začátku celosvětové krize, která na dlouhá léta poznamenala 

ekonomiku celého světa. O deset dní dříve tedy 6. října 1973 ve 2 hodiny odpoledne zahájila 

koalice Egypta a Sýrie za podpory dalších arabských zemí útok na Izrael. Důvodem bylo spor o 

území Sinajský poloostrov a Golanské výšiny. Izrael nebyl na válku připraven a přiházel od po-

rážky k porážce. Situace se změnila, když USA začalo pomáhat Izraeli v podobě zbraní a vojen-

ského materiálu izraelské armádě. To se však nelíbilo arabským zemím, které tvrdě protestovali 

proti, avšak USA pomoc ještě navýšila.  

16. října 1973 se schází OPEC ve Vídni (v té době OPEC tvořili výhradně arabské státy) a rozhodují 

se použít ropnou kartu k ekonomickému a politickému nátlaku. Cena ropy se ze dne na den zvy-

šuje na takřka dvojnásobek z 3 USD na více než 5 USD za barel ropy. Druhý den po zasedaní OPEC 

omezuje těžbu a zavádí embargo na vývoz ropy do zemí, které podporují Izrael. (USA, Kanada, 

Velká Británie, Nizozemí a Japonsko) 

Následky na sebe nenechají dlouho čekat pumpy v USA jsou prázdné, tam kde lidé mohou tan-

kovat je povolené pouze omezené množství. 

Německo zakazuje zcela jezdit autem v neděli a snižuje maximální rychlost na 80 km/h. 

Velká Británie zavádí v průmyslových podnicích, kteří jsou závislý na ropě třídenní pracovní tý-

den. 

V průmyslových zemích krachují podniky a důsledkem jsou miliony lidí bez práce. 
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Po dvou měsících od začátku krize se cena za barel vyšplhala a prodává se za 12 USD.  

OPEC v té době vydělal o 80 miliard USD více než před rokem. (Klingohr, 2015) 

OPEC postupně začal rušit restrikce a embargo uvalené na státy. 

V roce 1974 po vyjednávání ve Washingtonu a po žádosti ministrů zahraničí Evropského spole-

čenství (z 5. listopadu 1973), v prosinci se k této žádosti připojilo také Japonsko, aby Izrael vyklidil 

území obsazená roku 1967. Embargo na USA bylo zrušeno až 18. března 1974. 

Přesto, že byla veškerá omezení zrušena cena ropy se zpět na cenu 3 USD za barel nevrátila.  

V důsledku první ropné krize můžeme říct, že svět prošel změnou, které ústily ve strate-

gické shromažďování zásob ropy, ale také v rozvoj jiných zdrojů energie (solární, jaderná, vodní, 

tepelná) a začaly se hledat alternativy zdroje dodávek energie. 

2.8.2 Druhý ropný šok  

Stejně jako první ropný šok v letech 1973–74 byl také druhý ropný šok v 70. letech spojen 

s událostmi na Středním východě.  

Íránská revoluce začala počátkem roku 1978 a skončila o rok později zhroucením vlády šáha Mo-

hammada Rezy Pahlavího, kdy kontrolu převzal šejk Rúhollán Chomejní. (Federal Reserve 

History, 2013) 

Na podzim roku 1978 začínají stávky na íránských ropných polích, které zapříčiňují pokles íránské 

produkce ropy a do ledna 1979 se produkce snižuje o 4,8 milionu barelů denně (v té době 7 

procent světové produkce). Ostatní producenti ropy byli v té době schopni tvořit pouze část ob-

jemu, což vedlo k čisté ztrátě nabídky asi 4 až 5 procent. Cena ropy v polovině roku 1979 činí 13 

USD za barel a v průběhu jednoho roku raketově stoupá a v polovinu roku 1980 se cena vyšplhala 

na 40 USD za barel.  

Jedním z hlavních faktorů druhého ropného šoku byla jednoznačně ztráta produkce ropy, avšak 

hlavním faktorem byla panika mezi kupujícími ropy. Panika zapříčinila skokový nárůst ceny za 

jeden barel během jednoho roku zhruba o 20-30 USD. Kupující se obávali eskalace náboženského 

problému, který by se rozšířil do dalších zemí produkujících ropu v regionu. A tím pádem by 

neustále rostla poptávka po ropě, která by nadále zvyšovala cenu ropy. 

 Výsledkem bylo, že kupci ropy nejen nakupovali, aby pokryli aktuální poptávku, ale také, aby 

zvýšili své zásoby ropy, tím pádem prohloubili nedostatek a dále zvyšovali cenu. Panický nákup 

více než zdvojnásobil skutečný nedostatek ropy a ropa na spotovém trhu prodávala až za 50 USD 

za barel. (Gross, 2019) 
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Graf 4 Vývoj ceny ropy v letech 1969 - 1985 (WTI) 

Pramen: (Historical Crude Oil Prices, 2021) 
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3 Investování do ropy 

V třetí části této práce se podíváme na možnosti investování do ropy nejen jako fyzického pro-

duktu, ale také do celého ropného průmyslu. Investování do ropy nabízí mnoho možností jak inves-

tovat, ale pro nás na začátek bude stačit několik základních typů investice. Bude se jednat o přímou 

investici do ropy, dále se podíváme na možnost investování do ropy skrze finanční deriváty, investici 

prostřednictvím ETF/ETC fondů a v poslední řadě investováním skrze akcie společností pohybujících 

se v ropném průmyslu. 

Dále si přiblížíme možnosti místa obchodu a také způsob obchodu. 

3.1 Typy investic 

Jak již bylo řečeno v této práci se budeme zabývat čtyřmi základními typy investice. Mezi ně patří 

přímá investice do ropy, investování za pomocí finančních derivátů, ETF/ETC fondy a investovaní za 

pomocí akcií společností, které podnikají v ropném průmyslu.  

3.1.1 Přímá investice do ropy 

Prvním způsobem investovat do ropy je přímá investice. Pod tímto pojmem si můžeme předsta-

vit dvě situace, buďto půjdeme přímo do společnosti těžící ropu a domluvíme si na základě smlouvy 

stabilní dodávky ropy, nebo budeme hledat již ropu nějakým způsobem upravenou, v tomto případě 

budeme hledat ropné rafinérie a postup bude obdobný. 

Bude se tedy jednat o individuální kontrakt, kde si aktéři dohodnou množství, cenu, termín a způsob 

dodání.  

Je důležité si zde zmínit, že podmínky, za kterých obchod proběhne budou regulovány jen a pouze 

zúčastněnými stranami. Mohou tedy být ušité na míru na základě domluvy stran. Cena se tedy ne-

musí odvíjet od spotovní ceny ropy, avšak bude velice pravděpodobné, že tomu tak bude. 

Tento způsob obchodu nebude pro každého, touto cestou se vydají společnosti, které jsou přímo 

závislé na dodávkách ropy a bez ní nemohou ve svém odvětví podnikat. Pod tímto segmentem trhu 

si můžeme například představit společnosti, které rafinují ropu ve velkém měřítku, nebo naopak 

společnosti, které vyrábějí své výrobky z ropy nadále zpracovávané například velké chemické spo-

lečnosti, nebo také společnosti zabývající se výrobou PVC produktů.  

Jak již bylo řečeno, přímé investice jsou uzavírány individuálně, mimo burzy. 

 

Na spotovém trhu jsou velmi důležité dvě ropy WTI a Brent, například s ropou druhu Brent se ob-

choduje s nákladními loděmi s ropou Brent, které již byly naloženy a podléhají či podléhají tříden-

nímu nakládacímu terminálu Sullom Voe na Shetlandských ostrovech. Obchodování probíhá až 15 

dní před datem naložení a pokračuje během nakládání a během dopravy, avšak obchody mohou 

být uzavírány až 12 měsíců dopředu. Účastníci se mohou rozhodnout pro hotovostní či fyzické vy-

pořádávání, které funguje na základě EFP mechanismu (exchange for physicals). Hotovostní vypo-

řádání je v USD na základě indexu, který denně burza publikuje. Index je založen na základě cen 

kontraktů uplynulých 15 dní. V průměru se naloží asi 45 až 50 lodí během měsíce, zhruba 750 000 
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až 800 000 barelů denně. Něco kolem 75% ropy z tohoto terminálu směřuje mimo Velkou Británii, 

zejména do USA a severní Evropy. (Jílek, 2010, stránky 319 - 320) 

  

3.1.2 Deriváty ropy 

Derivátový obchod můžeme chápat jako smlouvu mezi dvěma nebo více stranami, která je zalo-

žena na podkladovém finančním aktivu nebo souboru aktiv (v našem případě jde o barely ropy). 

Obchodníci používají deriváty ke spekulacím o budoucích pohybech cen podkladového aktiva, aniž 

by museli kupovat samotné skutečné aktivum, v naději, že dosáhnou zisku. Obchodníci nebo pod-

niky používají deriváty jako takové pojistky, ke zmírnění rizika vůči jiné pozici, kterou zaujali na trhu. 

(Joshua Warner, 2018) 

 

Pro následující část mé práce je nutné si ujasnit některé termíny. 

Nepodmíněné termínové obchody (futures, forward, swapy), všechny smluvní strany mají povin-

nost kontrakt plnit a vypořádat dle podmínek k datu splatnosti. 

Podmíněné termínové obchody (opce), u kterých má kupující právo, nikoliv však povinnost, plnit a 

vypořádat kontrakt. K datu splatnosti buď kontrakt využije, nebo ho nechá propadnout. 

Podle místa realizace obchodu derivátu, se člení na: 

Burzovní – podmínky kontraktů jsou standardizovány (doba splatnosti, velikost kontraktů) 

Mimoburzovní (OTC, over the counter) – podmínky obchodování, stejně jako vlastnosti nejsou stan-

dardizovány, záleží zde tedy na domluvě mezi smluvními stranami, a tudíž mohou kontrakty být 

ušity přímo na míru obchodním partnerům. 

Obchodníci, kteří obchodují s deriváty se mohou dostat do dvou základních. Dlouhá (long) pozice a 

krátká (short) pozice. (Raiffeisen BANK, 2021) 

Obchodník vstoupil do dlouhé pozice, když si derivátový kontrakt koupil, očekává tedy, že cena 

podkladového aktiva poroste a on dosáhne zisku tím, že prodá za vyšší cenu, než za kterou nakoupil.  

Pokud obchodník derivátový kontrakt prodává, dostává se do krátké pozice. Očekává pokles kurzu 

podkladového aktiva. Nejdříve tedy prodá za určitou cenu s předpokladem nákupu později za cenu 

nižší, tím dosáhne zisku. 

Zde si můžeme povšimnout, že záměry investorů, které deriváty sledují se mohou lišit. Menší část 

hráčů na trhu má v úmyslu chránit svá stávající portfolia proti ztrátám. Tito investoři používají deri-

váty jako pojištění (opce) nebo zajištění (futures), a patří mezi ně například správci investičních 

fondů, avšak většina všech hráčů na trhu chce spekulovat o vývoji ceny, jelikož deriváty umožňují 

vysoké kapitálové zisky v krátkém čase, a to za relativně nízké částky. (Raiffeisen BANK, 2021) 

 

Komoditní Forward je kontraktem závazným (nepodmíněný), nestandardizovaný, obchodovaný na 

mimoburzovních trzích (OTC) za účelem koupě nebo prodeje určitého podkladového aktiva ve sjed-

naném množství k určitému datu v budoucnu, a to za cenu sjednanou při uzavření obchodu. 

Jedna ze stran forwardového obchodu vstupuje do dlouhé pozice a souhlasí, že koupí příslušné 

podkladové aktivum ke stanovenému datu za určitou cenu. Druhá strana vstupuje do krátké pozice 

a souhlasí, že dané aktivum ke stejnému datu za stejnou cenu prodá. 

Kupující strana ve forwardovém obchodu je povinna koupit komoditu za předem stanovenou cenu 

k předem stanovenému datu v budoucnu (nepodmíněný obchod). (Raiffeisen BANK, 2021) 
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Komoditní Futures 

Futures kontrakt je závazný (nepodmíněný), standardizovaný (na rozdíl od forwardů), obchodovaný 

na burze za účelem koupě nebo prodeje konkrétního podkladového aktiva v standardizovaném 

množství ke stanovenému datu v budoucnu za cenu sjednanou při uzavření obchodu. 

Strana, která souhlasí s tím, že v budoucnu podkladové aktivum koupí, tj. kupující v daném obchodu 

je v dlouhé pozici, zatímco strana, která souhlasí s prodejem aktiva v budoucnu, tj. prodávající v 

daném obchodu je označován jako v krátké pozici. 

Aby bylo obchodování možné, burza stanoví určité standardizované prvky daného obchodu. Jelikož 

se obě strany daného obchodu navzájem neznají, burza taktéž poskytne mechanismus, který dává 

oběma stranám záruku, že bude obchod dodržen. (Raiffeisen BANK, 2021) 

 

V reálném životě je poměr skutečně předaných podkladových aktiv v rámci futures obchodů velmi 

nízký. To je následkem skutečnosti, že smluvní strany používají futures pro zajištění nebo za účelem 

spekulace a často dosáhnou zisku před splatností (pozici uzavřou před splatností). 

Komoditní Swap je obchod mezi dvěma stranami o výměně finančních toků během stanoveného 

období. 

Kontrakt, při němž si dvě strany během určitého období vyměňují platby založené na rozdílu mezi 

současnou cenou dané komodity na trhu a sjednanou fixní cenou. 

Zpravidla v době, kdy je obchod započat, je alespoň jedna z těchto sérií finančních toků určena 

pomocí náhodné nebo nejisté proměnné, například úrokovou sazbou, směnným kurzem, cenou ak-

cií nebo cenou komodit. 

V případě měnového swapu jsou peněžní toky vázány na hodnotu cizích měn. (Raiffeisen BANK, 

2021) 

Komoditní Opce – Osoba kupující opci získává právo (ale NIKOLIV povinnost) koupit (call opce) nebo 

prodat (put opce) 

určité podkladové aktivum během určité doby (americká opce) nebo při vypršení doby (evropská 

opce), a za toto právo zaplatí opční prémii. Prodávající (vystavitel opce) je povinen koupit (put) nebo 

prodat (call) příslušné podkladové aktivum za předem stanovenou realizační cenu, pokud bude 

opce kupujícím uplatněna. 

Předem stanovená cena, za kterou držitel opce může v případě call (kupní) opce koupit, nebo v 

případě prodejní (put) opce prodat podkladové aktivum, se nazývá realizační cena (strike). Je bráno 

za to, že kupující uplatnil svou opci, pokud využije práva koupit podkladové aktivum v případě call 

(kupní) opce nebo jej prodat v případě put (prodejní) opce. 

Osoba kupující opci musí za toto právo zaplatit určitou cenu vystaviteli opce (prodávajícímu). Cena 

opce se taktéž nazývá „opční prémie“. (Raiffeisen BANK, 2021) 

 

Je zásadní pochopit, že v případě opce mají kupující a prodávající odlišné povinnosti a práva. Každá 

strana očekává opačný vývoj trhu. Možná ztráta pro osobu kupující opci je omezena na cenu, kterou 

musela zaplatit za získání (opčního) práva. Oproti tomu osoba prodávající opci může čelit neome-

zené ztrátě. (Raiffeisen BANK, 2021) 

 

Certifikáty jsou strukturované produkty, které představují možnou alternativu k investování do ak-

cií či dluhopisů, avšak jak je tomu i u zbytku derivátů jsou s nimi spojena stejná rizika. Z právního 
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hlediska certifikáty můžeme přirovnat v podstatě k dlužnímu úpisu, jinými slovy, že emitent má 

možnost pouze dočasně disponovat s peněžními prostředky investora. 

Základem certifikátů je podkladové aktivum, podkladovým aktivem mohou být jednotlivé komodity, 

měny, dluhopisové indexy nebo také akcie, akciové indexy, akciové koše. Z toho vyplývá, že cena 

certifikátu je přímo závislá na ceně zvoleného podkladového aktiva. Důležitou bodem je zde však 

přímo typ certifikátu, podle typu certifikátu můžeme odhadnout jakou měrou se změna ceny pod-

kladového aktiva promítne do ceny certifikátu. Pokud je certifikát emitován na akcie, držitel nedis-

ponuje akcionářskými právy, některé certifikáty představují právo na výplatu dividendy. 

 

Certifikátů máme několik typů, např. indexové, outperformance, bonusové, garantované, diskon-

tové (Patria, 2021) 

 

Můžeme říci, že trhy s deriváty plní důležitou roli v globálním finančním systému. I když deriváty 

mohou být složité a komplikované, představují moderní verze praktik, které existují již tisíce let, kdy 

jednotlivci uzavírají sázky mezi sebou nebo farmáři souhlasí s prodejem svých plodin předem jako 

formu pojištění. (Joshua Warner, 2018) 

 

3.1.3 Akcie  

Další možností, která se zde naskytuje, jak investovat do ropného průmyslu je za pomocí 

akcií. Přímý nákup akcií společností spojených s ropným průmyslem. Ropný průmysl si můžeme 

rozdělit do několika segmentů, které si teď popíšeme o něco blíže. 

Ropný průmysl můžeme rozdělit do čtyř kategorií. (Jakubek, 2011) 

1. Společnosti zabývají se těžbou ropy 

a. Saudi Aramco, Rosneft, NIOC, CNPC, ExxonMobil (Offshore-technology, 2020) 

Jejich cílem bude prodávat za co nejvyšší cenu, pro maximalizaci zisku. Společ-

nosti budou jednat na základě poptávky, s menší poptávkou bude objem těžby 

menší, což dlouhodobě povede k navýšení poptávky a tím pádem i navýšení 

těžby. 

2. Společnosti zabývají se zpracováváním ropy (Rafienérie) 

a. Sinopec, Valero, Marathon (Offshore-technology, 2020) 

Cílem bude zajistit stabilní dodávky ropy za co nejvýhodnější cenu. Změna ceny 

ropy se bude odrážet na ceně výrobků rafinerií. Obecně můžeme toto pravidlo 

použít pro veškerý průmysl pro, který je ropa nezbytnou surovinou. S navýšením 

ceny dodávky ropy, se bude navyšovat i cena ropných výrobků a jejich komple-

mentů. 

3. Společnosti zabývající se lokalizací nových ropných polí 

a. Saudi Aramco, Royal DutchShell, BP, ExxonMobil 

Z velké většiny se jedná o divize největších společností v odvětví těžení ropy. 

4. Společnosti zabývající se přepravou ropy 

a. Marathon, Teekay, Euronav, Scorpio Tankers, Frontline ltd. (BizVibe, 2020) 

Cílem tohoto sektoru odvětví bude přepravovat co nejvíce ropy za nejnižší mož-

nou cenu, avšak je zde třeba vzít v potaz nabídku a poptávku. S klesající 
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poptávkou trhu po ropě, klesne i poptávka po přepravě ropy a tím pádem zisky 

přepravních společností také. Na společnostech, které ropu těží nebo zpracová-

vají se tento problém s poptávkou také odrazí, avšak tyto společnosti mohou 

své výrobky nějakým způsobem skladovat, u společností zabývajících se přepra-

vou to nelze. 

 

S investováním do akcií ropných společností přichází otázka, zda má cena ropy přímý vliv na hod-

notu akcií daných společností. Z grafu níže, který nám ukazuje cenu akcií společnosti ExxonMobil a 

průměrnou měsíční cenu za barel ropy (ropného standardu WTI) je patrné, že cena akcií společností 

určitým způsobem následuje cenu ropy, tudíž můžeme říct, že jsou na sobě závislé. Avšak je nutné 

si uvědomit, že jak už víme z druhé kapitoly, cena ropy má mnohem více faktorů než jeden a to 

samé platí i zde. Ceny akcií společností se odvíjí od mnoha různých faktorů např. cena ropy, ekolo-

gické havárie spojené se společností, možné fúze, expanze na nový trh, dobré jméno společnosti a 

mnoho dalších, proto při investování do akcií je nezbytné nesledovat pouze cenu ropy jako takovou, 

ale mnoho dalších faktorů.  

 
Graf 5 Vývoj ceny akcií ExxonMobil proti průměrné cenně za barel (WTI) 

Pramen: (NASDAQ, 2021) (EIA, 2021) 

3.1.4 ETF/ETC 

Jako poslední možnost investice, v mé práci budeme uvádět jsou Exchange Traded Fund (ETF) a 

Exchange Traded commodity (ETC). 

Mezi stále populárnějšími mezi investory využívá jsou Exchange Traded Fund (ETF) k vytváření di-

verzifikovaných portfolií. 

ETF je koš cenných papírů, jejichž akcie se prodávají na burze. Kombinují vlastnosti a potenciální 

výhody akcií, podílových fondů nebo dluhopisů. Stejně jako jednotlivé akcie se akcie ETF obchodují 

po celý den za ceny, které se mění na základě nabídky a poptávky. Stejně jako akcie podílových 

fondů představují akcie ETF částečné vlastnictví portfolia sestaveného profesionálními manažery. 

(Merilledge, 2021) 
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Mezi investory jsou nejoblíbenější ETF, které mapují akciové indexy, jako jsou například S&P 500 

nebo DAX. Ale také průmyslové ETF, které se zaměřují na jednotlivá odvětví, jakými mohou být 

například technologie, spotřební zboží, solární průmysl, software nebo biotechnologie. 

Existují také ETF, které se zaměřují na regionální či státní ekonomiky, se kterými tak můžeme inves-

tovat například do různých ekonomik států.  

Dluhopisové ETF investují do státních nebo firemních dluhopisů. Exustijí i tzv. strategické ETF, které 

sledují konkrétní investiční nápad – například ÖkoDAX (obnovitelné energie) nebo DivDAX (hodnoty 

dividend). (Ondřej Likeš, 2020) 

 

ETC neboli Exchange Traded Commodities je produkt, který je odvozený od ETF, na trh byl uveden 

v roce 2007. ETC jsou zaměřeny na jednotlivé komodity (ropa, zlato, mnohé kovy, káva a mnoho 

dalších) či komoditní indexy, umožňují investorům se určitým způsobem podílet na vývoji komodit 

a aniž by daný kontrakt obchodovali či dokonce uskutečňovali jeho fyzické dodání, tak jako na ko-

moditní burze. (Patria, 2021) 

ETC sleduje dvě základní složky ceny komodit od kterých se pak dále odvíjí výnosnost ETC. První 

sledovanou položkou je spotová komoditní cena (cena za okamžité dodání), druhou sledovanou 

složkou jsou ceny futures kontraktů (derivátová smlouva na dodání komodity k budoucímu datu). Z 

toho vyplývá, že ETC se obvykle pokoušejí sledovat denní vývoj podkladové komodity. 

Stejně jako ostatní investiční fondy si ETC účtuje poplatek za správu, nazývaný expense ratio, ze 

kterého má správce ETC zisk. (Julia Kagan, 2021) 

 

ETC umožňují investorům soustředit se na jednu komoditu, zatímco fondy obchodované na burze 

(ETF) mají tendenci investovat širší měrou do široké škály cenných papírů nebo společností. 

Stejně jako ETF jsou akcie ETC kótovány a obchodovány na burzách, přičemž ceny kolísají na základě 

cenových změn podkladových komodit ETC.  

 

ETC by neměly být zaměňovány s komoditními ETF. ETC investují přímo do fyzických komodit, jako 

jsou zlato, stříbro, ale i ropa.  

 

3.2 Místo obchodu 

Místo obchodu bude záviset na způsobu investice, jak již víme máme různé způsoby inves-

tice do ropy, přímá investice, investice za pomocí akcií, ETF/ETC a za pomocí derivátů. Přímé inves-

tice se řeší mimoburzovně na základě smlouvy zúčastněných stran, avšak akcie, deriváty a ETF/ETC 

se z drtivé většiny obchodují na burzách. 

Burzy můžeme rozdělit do dvou skupin. Akciové burzy a komoditní burzy. 

Komoditní burza je fyzické nebo virtuální místo, kde probíhá nákup a prodej surových produktů. V 

současné chvíli se obchoduje něco kolem sta komodit. 

Komodity dělíme na měkké a tvrdé. Mezi tvrdé řadíme přírodní zdroje, které se získávají těžením 

(zlato, ropa apod.), mezi měkké poté řadíme dobytek a zemědělské produkty (kukuřice, káva). In-

vestor má možnost investovat do komodit skrze společnosti, které v tomto odvětví podnikají, nebo 

přímo koupit podílový fond, index nebo ETF, které se přímo specializují na společnosti, které se jsou 
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úzce spjaty s komoditami. Nachází se také ovšem i možnost investice přímo do těchto společností 

za pomocí futures kontraktů. (CzechWealth, 2021) 

Ropu řadíme mezi energetické komodity. Do této skupiny můžeme například zařadit také topný 

olej, uhlí, zemní plyn, elektřinu, ethanol, uran. (Commodity, 2021) 

 

 

 

V našem případě nás bude zajímat tedy obchod s ropou. Mezi nejobchodovanější patří typy ropy se 

řadí West Texas Intermediate (WTI), která se obchoduje v USA, a Brent, který se prodává jako ropný 

standard hlavně v Evropě. Nejdůležitější ropnou burzou současnosti je americká NYMEX (New York 

Mercantile Exchange, nově součást CME Group) a jako druhou nejdůležitější je evropská ICE (Inter-

continental Exchange, původně IPE). Ropa se obchoduje v barelech (159 litrů). Velikost kontraktu 

je 1 000 barelů a cena je vyjadřována v dolarech za barel. (Investujeme, 2020) 

Další důležitou burzou je Dubai Mercantile Exchange (DME), je první burzou pro Střední východ. 

Hlavním předmětem obchodu jsou kontrakty na futures na ropu v Ománu. 

Na burze se můžeme setkat s některými pojmy, které by bylo dobré si vyjasnit. Patří mezi ně spot 

price, která vyjadřuje momentální cenu za danou komoditu v našem případě ropy a z drtivé části, 

se obchody se spot price uzavírají ihned.  

 

3.2.1 Způsob obchodu 

Máme tři základní způsoby obchodu, tím prvním je uzavření dohody na základě smlouvy 

takzvaně z očí do očí. Jedná se o osobní setkání a možném následném uzavření dohody s giganty 

ropného průmyslu. Tato možnost v dnešní době je velice nepravděpodobná pro menší a střední 

investory z důvodu, nutné komunikace s kompetentní osobou ze strany těžařských společností, 

které si vybírají ty největší a pro ně nejvýhodnější obchody. Tudíž můžeme říci, že v dnešní době 

tímto způsobem budou investovat jen velcí investoři, kteří jsou ochotni uzavírat kontrakty za 

miliardy dolarů. 

Druhou možností je přímá účast na komoditních burzách, avšak tato možnost vyžaduje mnohé 

zkušenosti, pochopení systému na burze a není určena pro začínající investory ani pro střední 

investory. 

Třetí možnost, která se nabízí je skrze brokery. Brokeři jsou účastníci obchodu s cennými papíry, 

nebo s komoditami, kteří obchodují za svého klienta. V posledních letech, kdy mnoho věcí jsme 

schopni ovládat skrze náš telefon za pomocí mobilních aplikací, se tento způsob obchodu rozšířil 

nejvíce. Je vhodný pro jak už začínající tak i pro velké investory. Zprostředkovatele obchodu tedy 

brokera si můžeme vybral libovolně.  
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Tabulka 5 nejlepší brokeři dle FX empire 

FX empire Minimální vklad Maximální páka 

X Trade Brokers 0 $ 1: 500 

First Prudenial Markets 100 $ 1: 500 

FXCM 300 $ 1: 30 

IC markets 200 $ 1: 500 

Vantage Fx 200 $ 1: 500 

Pramen: (Kate Leaman, 2021) 

 

Mezi české obchodníky s cennými papíry, skrze, které je možné obchodovat s komoditami a akciemi 

ropných společností nebo pomocí ETF/ETC fondů můžeme zařadit mnoho bank například Fio banku, 

Raiffesen BANK, Českou spořitelnu, ČSOB a mnoho dalších. Jako zástupce z řad brokerových platfo-

rem si můžeme představit pražskou společnost LYNX Broker. 

 

 

3.3 Investice do ropy nyní a v budoucnu 

COVID-19 poznamenal každodenní život nás všech. Velká většina lidí se přesunula v lepším 

případě na home office, nebo dokonce byla nucena přestat pracovat z důvodu zavedených protie-

pidemickým opatřením v podobě uzavíraní mnoha provozoven a mnohých odvětví průmyslu. Toto 

se dělo ve většině koutů světa. Následkem těchto proti pandemických opatření bylo ve velkém pro-

centu snížené využívání automobilů, lodí, letadel. Z důvodu menšího využívání těchto dopravních 

prostředků se snížila i globální poptávka po ropě, na což reagovali mnohé ropné společnosti oka-

mžitými kroky v podobě snížení objemu těžby.  
Graf 6 Průměrná měsíční cena WTI spot price 

 
Pramen: Databáze EIA (EIA, 2021) 
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Z grafu můžeme vidět, že s příchodem pandemie se cena ropy propadla na hranici dvaceti USD, 
což je dlouhodobé minimum od roku 2002. 
Můžeme vidět, že cena ropy za barel se vrací do normálu na hranici 65 USD za barel. Z pohledu 
investora zůstává otázkou jak dlouho bude růst ceny trvat. Je dost pravděpodobné, že v krátkodo-
bém hledisku můžeme očekávat s postupným rozvolňováním opatření další nárůst ceny z důvodu 
zvýšené poptávky po ropě. 
Z dlouhodobého hlediska můžeme očekávat další nárůst ceny. 
 Dle EIA se do roku 2030 poptávka po ropě Brent bude zvyšovat a cenu predikují na 89 USD za ba-
rel. Do roku 2040 EIA predikuje cenu za barel na 132 USD, avšak touto dobou také předpokládají 
vyčerpání dosavadních dostupných zdrojů ropy, což bude mít za následek větší náklady na těžbu 
ropy. Do roku 2050 budou ceny za barel podle EIA 185 USD. (Kimberly Amadeo, 2021) 
 
 
Obrázek 3 MONEX Gold Spot Prices 

 
Pramen: (MONEX, 2021) 

 
Zde máme graf se spotovou cenou zlata za unci v USD. Můžeme si povšimnout určité podobnosti 
s cenou vývoje ropy především v březnu 2020. 
V případě, že by investor investoval do zlata a koupil unci zlata 30. srpna 2020 za cenu 1 966 USD 
a chtěl ji prodat 30. dubna 2021, prodával by se ztrátou 195 USD, jelikož cena 30.dubna 2021 byla 
1771 USD za unci zlata. 
V případě, že by investor investoval do ropy a zakoupil jeden barel 30. srpna za 42,34 USD a roz-
hodl se k prodeji 30. března 2021 avizoval by zisk bezmála 20 USD, protože cena barelu ropy k 30. 
březnu se pohybovala kolem hranice ceny 62,33 USD. 
Z toho vyplývá, že ceny komodit na sebe nemají vliv a jak již víme, máme zde různorodé dopady 
změny současné ceny na realizovanou a na očekávanou výnosnost. 
Na základě současné analýzy a budoucí analýzy podle EIA, je teď pravý čas na investici do ropy z 
hlediska očekávaného výnosu. 
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Závěr 

Tato bakalářská práce je orientována na ropu. Hlavně na faktory ovlivňující cenu ropy a 

možnosti investování do ropy a do celého ropného průmyslu.  

 

V první kapitole jsem se věnoval základním charakteristikám ropy a jejich vlastnostem. Jako dvě 

nejdůležitější vlastnosti ropy bych označil hustotu ropy a obsah síry v dané ropě neboli jestli je ropa 

sladká nebo kyselá. Od mnohých vlastností ropy se určují ropné standardy. Mezi nejobchodovanější 

ropné standardy v dnešní době patří standardy WTI a Brent. Standardy WTI a Brent jsou používány 

jako benchmark pro sledování vývoje cen ropy. 

 

V druhé kapitole jsem se zabýval faktory ovlivňující vliv ceny ropy v globálním měřítku. Faktory jsem 

si rozdělil na krátkodobé a dlouhodobé. Mezi dlouhodobé faktory ovlivňující cenu ropy tak jsem 

zařadil kartely ovlivňující cenu ropy, nadále nová naleziště ropy, ale také nové metody získávání 

ropy viz nekonvenční ropa a světové zásoby ropy a jejich vlastníky, které dle mého názoru budou 

v budoucnu mít čím dál tím větší váhu. 

Mezi krátkodobé faktory ovlivňující cenu jsem označil politické konflikty v podobě ropných šoků a 

také ropné havárie, které mají krátkodobý vliv na cenu ropy. 

Důležité je zde si uvědomit, že nejdůležitějším činitelem, který ovlivňuje cenu ropy je poptávka a 

nabídka, o čemž jsme se mohli přesvědčit v důsledku epidemie COVID -19, který uvěznil mnoho 

z nás v našich domovech a důsledkem byl snížený počet používaných automobilů, letadel, lodí a 

také restrikce zavedené v průmyslu. COVID - 19 značně poznamenal ropný průmysl v čele s cenou, 

která se v dubnu roku 2020 dostala na hodnotu 22 USD za barel ropy. Cena 22 USD za barel ropy se 

pro představu naposled pohybovala na začátku roku 2002. 

Pro pochopení vlivu ropy na globální ekonomiku, jsou v práci obsažené ropné šoky z let 1970 a 1980. 

Z výsledků analýz je patrné, že světová ekonomika je s ropou velmi provázána a tudíž je velice citlivá 

na cenu ropy.  

Dopadem ropných šoků byla viditelná světová závislost na ropu z blízkého východu a v důsledku 

toho se začaly hledat nové metody získávání ropy viz nekonvenční ropa, která se v drtivé většině 

získává v USA a Kanadě. 

Vývoj světových zásob ropy nadále stoupá a největší potvrzené zásoby ropy jsou pod vlivem skupiny 

zvané OPEC v čele s Venezuelou Saudskou Arábií a Íránem. 

Rozebrali jsme si vývoj kartelů na ropném trhu a v dnešní době jsme identifikovali jako vládnoucí 

kartel skupinu OPEC, avšak zdá se, že skupina OPEC ztrácí určitou část svého vlivu. Vedle OPEC bych 

mezi společnosti, které zajisté stojí za zmínku kvůli jejich vlivu na ropném trhu bych zařadil společ-

nosti ruský Rosneft, britské BP, americký ExxonMobil a čínský SINOPEC. 

 

V třetí kapitole jsem se zaobíral investicemi do ropy a celého ropného průmyslu. Popsali jsme si 

různé možnosti typů investic. 

 Přímé investice bych doporučil spíše velkým investorům, které potřebují ropu k výrobě svých dal-

ších produktů nebo se jejich produkty vyrábějí přímo z ropy.   
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Jako další možnou investici jsme si představili investování za pomocí finančních derivátů, osobně si 

myslím, že velmi zkušený investor ať už jako jedinec nebo i prostřednictvím nadprůměrného bro-

kera je zde na správném místě, jestliže chce mít možnost velkého zisku. Mým doporučením zde je 

jednoznačně nejpoužívanější komoditní futures. 

Třetí možností investice do ropy jsou ETF/ETC kde je možnost investice za pomocí fondů nebo přímo 

do komodit. Tato možnost se stává čím dál tím více populární mezi malými a středními investory 

z důvodu stability příjmu, avšak je zde i relativně velká možnost rizika. 

Poslední možností investice zmíněné v mé práci je investování skrze akcie přímo do společností 

ropného průmyslu. Tato možnost dle mého názoru slouží spíše pro stabilní příjmy v podobě divi-

dend, důvodem je velká kapitálová vybavenost společností ovládající trh s ropou a je velice neprav-

děpodobné, že by se mohla objevit nová společnost v odvětví ropného průmyslu, jenž by akcie vy-

letěly raketově vzhůru. Tímto nechci říci, že není možné vydělat za pomocí investic do akcií velké 

peníze, avšak osobně si myslím, že větší šance pro vidinu zisku je investice za pomocí finančních 

derivátů nebo ETF/ETC. 

 

Na základě této bakalářské práce bych doporučil investice do ropy, především kvůli aktuálnímu 

růstu ceny ropy, avšak je zde otázkou, v jakém časovém rozmezí. 

Ropa se jak jistě víme se řadí mezi neobnovitelné zdroje energie a také víme, že zde nebude věčně, 

proto se nachází otázka po jakou dobu bude ještě ropa součástí našich každodenních životů? Nadále 

rozvíjející se odvětví elektromobility představuje pro ropný průmysl určitou hrozbu a já osobně si 

myslím, že je nevyhnutelné, že jednoho dne lidstvo přejde na jiný zdroj energie než je ropa i vzhle-

dem k stále docházejícím zásobám ropy. Hlavní otázkou zde zůstává, jak dlouho bude ropa na po-

myslném vrcholu? 
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