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Abstrakt 

Bakalářská práce pojednává o vlivu proměn energetické politiky zejména ve 

Spojených státech na americko-saúdské vztahy během let 2009–2017. Práce se pokusí 

metodou chronologické analýzy zhodnotit vzájemný vztah těchto změn s proměnami 

zmíněných bilaterálních vztahů a určit míru jejich kauzality. Důraz přitom bude dán na 

pohyby světových cen ropy. Práci lze rozdělit na 3 zkoumaná období. Prvním je pád cen 

ropy na pozadí ekonomické krize od roku 2008. Druhým období stabilních cen ropy a 

rozvoje alternativních zdrojů energie mezi lety 2009–2014. Posledním obdobím je pád 

cen ropy od poloviny roku 2014. V každém ze zmíněných období došlo k proměnám 

americko-saúdských vztahů, které úzce souvisí s energetickou bezpečností. 

Bližší analýzou pohybu světových cen ropy lze dokázat, že na rozdíl od ropné 

krize po roce 2008 odmítla Saúdská Arábie plnit tradiční roli flexibilního producenta 

v krizi od roku 2014. Vedle zásadní role, kterou ve změně saúdské pozice sehrálo 

chování ostatních producentů během předcházející krize, lze za hlavní důvod této 

změny hledat v rozvoji alternativní ropné těžby břidlic ve Spojených státech, kterou 

vnímala Saúdská Arábie jako hrozbu. Analýza dále ukázala, že ačkoliv se prezidentu 

Obamovi skutečně podařilo do značné míry omezit americkou závislost na importu 

hrubé ropy, nadále to neznamená vyřešení otázky energetické bezpečnosti. Hlavním 

bezpečnostním rizikem totiž nadále zůstává americká neschopnost kontrolovat světové 

ceny ropy. 

 

 



Abstract 

This bachelor thesis aims at describing impact of energy policy of Barack 

Obama during his two terms as american president on US-Saudi relations. Concretely 

reactions from Saudi Arabia on these policy decisions with chronologic analysis and 

emphasis on movement of world oil prices. Core of these thesis could be divided into 

three parts. First on eis fall of oil prices which took place against the backdrop of the 

Global Financial Crisis. Second is period of stable oil prices between 2009-2014 with 

huge tight oil development. Last one is fall of oil prices after June 2014. Each of these 

periods had its own impact on US-Saudi relations. 

This analysis shows change in Saudi traditional role as swing producer between 

2008 and 2014. Main reasons were behaviour of producents like Ira nor Russia in 2008 

downcycle and mentioned development of tight oil production in US, which both were 

perceived as a threat by Saudi Arabia. Analysis also shows that although president 

Obama to some extend managed to achieve american energy independence on imported 

oil it does not solve american energy security issue. Main security threat stays american 

incapability of controling world oil prices. 
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Úvod 

Již první americko-saúdské kontakty na počátku 30. let minulého století úzce 

souvisely s ropným průmyslem. Roku 1933 získala část bývalé společnosti Standart Oil 

(dnešní Chevron) koncese na těžbu ropy na území vznikajícího království. První 

úspěšné vrty proběhly roku 1938. Přímé vládní kontakty mezi Saúdskou Arábií a 

Spojenými státy se datují od setkání prezidenta Roosevelta s králem Abdulazízem 

v roce 1945 na palubě USS Murphy.1 Během setkání došlo k dohodě o zachování 

neutrality Saúdské Arábie ve světové válce, ale poskytnutí leteckého prostoru a 

základen spojeneckým letounům. Od této schůzky se postupně Spojené státy a Saúdské 

Arábie staly blízkými spojenci. 

Američany založená společnost Aramco (Arabian-American Oil Company) se po 

dalších nálezech stala již v roce 1944 jedním z největších producentů surové ropy na 

světě. Celou firmu však postupně do 80. let Saúdská Arábie od amerických investorů 

odkoupila, vzniklo tak Saudi Aramco. To v roce 2016 vlastnilo největší zásoby ropy na 

světě.2 Tím se však americký zájem na bezpečnosti v regionu nesnížil. Naopak od 

převratu v Íránu roku 1979 se Saúdská Arábie stala hlavním pilířem americké politiky 

v regionu. Oba partnery spojoval boj s komunismem a ochrana stability ropného trhu. 

Rostoucí globální energetická poptávka představuje hrozbu pro světové 

energetické bezpečnosti. Pro Spojené státy je tato otázka o to citlivější, jelikož se jedná 

o stát s podstatně vyšší energetickou intenzitou, než má zbytek světa. To znamená, že 

v Americe je diametrálně odlišná efektivita energetické spotřeby.3 Vzhledem k absenci 

evropského modelu danění paliv je jejich cena mnohem nižší, to však také znamená, že 

sebemenší výkyv světových cen ropy má diametrálně odlišný dopad.4 V doktrinálním 

myšlení Spojených států je tedy energetická bezpečnost především svázána s jistotou 

dodávek fosilních paliv za přijatelnou stabilní cenu. Pro Baracka Obamu byla 

energetická bezpečnost jednou z klíčových otázek již během jeho prezidentské kampaně 

v roce 2008. 

                                                 

 

1 Rachel Bronson, Thicker than oil: America’s uneasy partnership with Saudi Arabia (Oxford: Oxford 

University Press, 2006), 5. 
2  „Customisable Charts“, Oficiální stránka The Joint Organizations Data Initiative, 

https://www.jodidata.org/oil/database/customisable-charts.aspx#cdSaudiArabia (ověřeno 18. 4. 17). 
3 Noreng Øystein, Crude power: politics and the oil market (London: I. B. Tauris, 2006), 39. 
4 Václav Cílek a Martin Kašík, Nejistý plamen: průvodce ropným světem (Praha: Dokořán, 2007), 100. 
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Tato práce přiblíží vývoj americko-saúdských vztahů během obou mandátů 

prezidenta Obamy mezi lety 2009–2017. Využita bude metoda chronologické analýzy 

nejdůležitějších událostí v bilaterálních vztazích v návaznosti na energetickou politiku a 

vývoj cen ropy v období. Práce se pokusí určit dopad těchto událostí na vzájemné 

vztahy a odhadnout možný vývoj do blízké budoucnosti. Analýza se soustředí na oblast 

Spojených států amerických a Saúdské Arábie, některé události ovlivňující 

prostřednictvím energetické politiky jejich vzájemné vztahy však mohou být i mimo 

oblast těchto dvou států. Většina hodnot ceny ropy bude odpovídat cenám North Sea 

Brent (pro světový obchod). V některých případech bude přidána hodnota ceny West 

Texas Intermediate (pro Spojené státy) pro lepší orientaci v problematice. Data budou 

přebírána ze stránek the Joint Oil Data Initiative5 (shromažďující data od Organizace 

zemí vyvážejících ropu, Mezinárodní energetické agentury, Eurostat nebo United 

Nations Statistics Division) a webové stránky macrotrends,6 kde jsou ceny WTI a Brent 

aktualizovány každý den. 

Obamova snaha dosáhnout energetické nezávislosti Spojených států je poměrně 

přehlíženým fenoménem jeho prezidentství. Přitom by se při jeho dosažení jednalo o 

pokrok srovnatelný se zavedením všeobecného zdravotního pojištění přes Obamacare 

nebo uzavření dohody o jaderném programu s Íránem. 

Práce je rozdělena do několika částí. Nejprve budou přiblíženy procesy tvoření 

zahraniční politiky v politickém systému obou států. Následně práce přiblíží teoretický 

základ energetické bezpečnosti. Další bude kapitola popisující základní principy 

fungování trhu s ropou a vývoj vztahu v průběhu studené války. Tento časový rámec 

zdánlivě nezapadá do zkoumaného období, je však nedílnou součástí pro pochopení 

kontextu. 

Samotné těžiště práce bude rozděleno na tři části. V první budou přiblíženy 

dopady ekonomické krize z roku 2008 na trh s ropou a především světové ceny této 

komodity. Pozornost bude věnována snahám prezidenta Obamy vyřešit celu 

ekonomickou krizi, která stála za pádem cen ropy v letech 2008–2009, neboť řešení 

krize na straně nabídky se v tomto období ukázalo být přinejmenším komplikované. 

Následovat bude část o vývoji alternativních energetických zdrojů ve Spojených státech, 

                                                 

 

5 Oficiální stránka The Joint Organizations Data Initiative, https://www.jodidata.org/oil/ (ověřeno 20. 4. 

17). 
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které výrazně přiblížily americkou energetickou nezávislost. Do značné míry tento 

vývoj ovlivnil (spolu s nejednotností ze strany nabídky během předcházející krize) 

chování Saúdské Arábie během propadu světových cen ropy od roku 2014, jehož 

průběh je třetí částí samotného jádra práce. 

Práce se pokusí dokázat, že ačkoliv se prezidentu Obamovi podařilo do značné 

míry omezit americkou závislost na dovozu fosilních paliv, nadále je americká 

energetická bezpečnost závislá na americko-saúdských vztazích a v nejbližších letech 

tomu tak zůstane. K potvrzení či vyvrácení této hypotézy bude nejprve nutné 

zodpovědět některé otázky: Co je základem americko-saúdského vztahu z pohledu 

energetické bezpečnosti? Jak obyčejně funguje jejich vztah v případě krize například 

v roce 2009? Jaké byly cíle prezidenta Obamy v oblasti energetické bezpečnosti? 

Nakolik byly tyto cíle v rozporu se zájmy Saúdské Arábie? Povedlo se Obamovi své 

cíle naplnit? Jaké byly důvody pokračujícího pádu cen ropy na světovém trhu po roce 

2014? Nakolik energetická politika Obamy ovlivnila americko-saúdské vztahy do 

budoucnosti? 

K tématu i vzhledem k jeho aktuálnosti neexistuje příliš literatury v češtině, 

většina zdrojů je v angličtině. To samozřejmě poskytuje možnost nepřesného překladu. 

S pomocí vedoucího práce se však do značné míry podařilo toto riziko minimalizovat. 

Dalším objektivním nedostatkem je má neznalost arabštiny, která mi neumožnila 

detailnější zpracování pohledu Saúdské Arábie. S vědomím tohoto nedostatku jsem se 

snažil přebírat informace kriticky a psát objektivně. Nicméně lze tvrdit, že většina 

zdrojů pocházejících ze samotné Saúdské Arábie není veřejně přístupná nebo se dá 

úspěšně pochybovat o jejich objektivitě. 

Pro úvodní pasáž o obecné charakteristice trhu a historie vztahu práce vychází 

zejména z knihy Rachel Bronsonové Thicker than oil: America’s uneasy partnership 

with Saudi Arabia a knihy Norenga Øysteina, Crude power: politics and the oil market. 

Rachel Bronsonová je přední odbornicí na americko-saúdské vztahy, jejichž vývoj 

detailně popsala ve své nejznámější publikaci. V současnosti vede Bulletin of the 

Atomic Scientists, v minulosti však spolupracovala s think-tanky jako je Council on 

Foreign Relations (CFR), Center for Strategic and International Studies nebo Belfer 

Center for Science and International Affairs na Harvard University. Názorově je trochu 

                                                                                                                                               

 

6 MACRO Trends website, http://www.macrotrends.net/ (ověřeno 26. 4. 17). 
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bližší konzervativnějšímu spektru, ale udržuje si dostatečný odborný odstup od 

problematiky. Noreng Øystein je od roku 1977 profesorem na BI Norwegian Business 

School of Management. V minulosti byl poradcem vlád Norska, Dánska, Švédska nebo 

Spojených států v ekonomické otázce a obchodu s ropou. Vedle toho se uplatnil také 

v soukromém sektoru, kde spolupracoval s francouzským Total, nebo norským Statoil. 

Jakožto norský občan je nejen objektivnějším v problematice americko-saúdských 

vztahů, ale jelikož je Norsko vedle vysoké produkce ropy také členem Mezinárodní 

energetické agentury (IEA), je u pana Øysteina očekávatelný větší odstup od tématu a 

objektivnost. 

Pro samotnou analytickou část je použito velké množství kratším článků 

renomovaných amerických think-tanků. Spíš než představovat jednotlivé články je proto 

vhodnější přiblížit samotné think-tanky a nejdůležitější autory. Prvním je Center for 

Strategic and International Studies (CSIS) momentálně působící ve Washingtonu. 

Frank A. Verrastro je členem vedení CSIS a dlouhodobým expertem na energetiku a 

národní bezpečnost, má přes 40 let zkušeností ve státním (Bílý dům, ministerstvo 

energetiky) i soukromém sektoru (TOSCO Corporation, Pennzoil). Program energetiky 

a národní bezpečnosti však na CSIS vede Sarah Ladislawová, která se vedle trhu 

s ropou a americké energetiky specializuje také na otázku klimatických změn. Třetím 

autorem CSIS je Anthony H. Cordesman, který reprezentuje mnohem konzervativnější 

názorovou skupinu. Jeho specializací je vedle národní bezpečnost především samotný 

region Středního východu. 

Vedle CSIS je velké množství informací přebíráno od autorů z Brookings 

Institution, rovněž sídlícího ve Washingtonu. Mark Muro je odborníkem na technologie 

a ekonomický rozvoj, který se však věnuje také energetice. Jeho práci vhodně doplňuje 

jeho kolegyně Devashree Saha, která se specializuje na rozvoj obnovitelných zdrojů. 

Zvlášť přínosné jsou pro účely práce jejich práce o rozvoji těžby ropných břidlic. Třetím 

velmi využívaným zdrojem je Council on Foreign Relations z New Yorku a jejich 

časopis Foreign Affairs. Odborníkem nejen na energetiku a ekonomii je Michael Levi 

nebo Mohammed Sergie, ten je navíc odborníkem i na region Středního východu. 

V případě všech tří think-tanků se jedná o renomované zdroje informací 

zaměstnávající přední odborníky. Navíc v jejich případě lze do značné míry mluvit o 

vyváženosti názorového spektra mezi jejich autory. Najdeme zde příznivce 
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konzervativních i liberálních přístupů k problematice energetické bezpečnosti a 

problematiky světového ropného trhu. 
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1. Zahraniční politika v americkém politickém systému 

Zahraniční politika Spojených států amerických, stejně jako každé jiné země, 

nevzniká ve vakuu. Naopak je silně ovlivňována vnitropolitickým prostředím. Ještě před 

zkoumáním samotných saúdsko-amerických vztahů je tedy přínosné toto prostředí 

přiblížit. V článku II Ústavy Spojených států amerických, je prezident ve vztahu 

k zahraniční politice charakterizován jako hlavní velitel amerických ozbrojených složek, 

hlavní vyjednavač a diplomat země. Legislativní a rozpočtové pravomoci však dle 

článku I náleží Kongresu Spojených států amerických.7  Zejména v problematice 

mezinárodních smluv a konfliktů pak oba úřady pravomoci sdílejí. Někteří akademici 

zastávají pozici, že při striktním výkladu ústavy lze tvrdit, že Kongres zadává 

prezidentovi úkoly a poskytuje mu prostředky na jejich splnění,8 jiní by nesouhlasili. 

V průběhu amerických dějin se pravomoci v oblasti zahraniční politiky 

přesouvalo mezi legislativou (například v období 1877–1901, The Presidency in 

Eclipse) a exekutivou (například během prezidentství Franklina Roosevelta). Pro 

saúdsko-americké vztahy je však relevantní poslední změna, k níž došlo v 60. letech. 

Tehdy se již po nějakou dobu respektoval princip dvojího prezidentství. Opozice volně 

kritizovala domácí politická rozhodnutí, ale v zahraniční politice dle principu „politika 

končí na pobřeží“ (Politics stop at water’s edge) stála i za kontroverzními rozhodnutími 

vládnoucí strany.9 Do jisté míry však byl tento princip vždy porušován.10 Za 

definitivním ukončením stála tragická zkušenost s válkou ve Vietnamu například v 

podobě Rezoluce o válečných pravomocech z roku 1973.11 Od vrcholu války můžeme 

vidět narůstající asertivitu Kongresu a zmenšování manévrovacího prostoru pro 

prezidenty.12 

                                                 

 

7 Jonathan Masters „U.S. Foreign Policy Powers: Congress and the President“, Council on Foreign 

Relations, 2. 3. 2017, http://www.cfr.org/united-states/us-foreign-policy-powers-congress-

president/p38889 (ověřeno 10. 4. 17). 
8 Kryštof Kozák a kol., Zahraniční politika USA na začátku 21. století (Praha: Asociace pro mezinárodní 

otázky, 2009), 51.  
9 Ibid., 50. 
10 James Gibney, „Politics Never Really Stope dat Water’s Edge“, Bloomberg, 17. 9. 2015,  

https://www.bloomberg.com/view/articles/2015-09-17/political-polarization-in-u-s-foreign-policy-isn-t-

new (ověřeno 20. 4. 17). 
11Tato rezoluce značně omezila pravomoci prezidenta v otázce nasazení ozbrojených složek ve prospěch 

Kongresu. 
12 Kozák, Zahraniční politika USA na začátku 21. století, 50. 
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Na jednu stranu tedy lze tvrdit, že prezident je nejmocnější aktér v relativně 

neuspořádaném systému, což mu umožňuje rychle a pragmaticky reagovat na světové 

dění. Na druhou stranu však parlamentní pravomoci v oblasti zahraniční politiky z 

Kongresu v tomto odvětví činí jeden z nejsilnějších legislativních orgánů v 

demokratickém světě. Tento rozpor je velmi dobře vidět na procesu uzavírání 

mezinárodních smluv. Pouhých 34 senátorů může zablokovat smlouvu, kterou prezident 

složitě vyjednával. V důsledku byla 95% většina mezinárodních smluv mezi lety 1946 

až 1992 uzavřena prostřednictvím exekutivních dohod bez nutnosti schválení senátem.13 

Tento aspekt amerického principu brzd a protivah je však také jádrem neustálého zápasu 

dvou pilířů amerického státu, zejména v obdobích tzv. rozdělené vlády (situace, kdy je 

prezident členem strany bez většiny v Kongresu). 

Paralelně se ve Spojených státech vede také konflikt ideových přístupů. Tyto 

dvojice protikladných postojů nejsou striktně definovány, nicméně pro hlubší pochopení 

(dis)kontinuity americké zahraniční politiky je důležité je zmínit. Pro potřeby této práce 

je převzato dělení dle Zahraniční politika USA na začátku 21. Století od Kryštofa 

Kozáka a kol. První rovinou je dynamický a nevyjasněný vztah prosazování ideologie a 

sledování striktně pragmatických cílů. Spor idealismu s realismem nemá jasně 

definované hranice a je spíše konfliktem určitých tendencí, rozsah práce však 

neumožňuje jejich bližší představení. Tradičním americkým sporem je vztah 

izolacionismu, tedy tendence nevměšovat se do celosvětového dění, 

s internacionalismem, který klade důraz na roli Spojených států ve světě jakožto 

zastánce demokratických hodnot. Posledním úzce souvisejícím sporem je převažující 

míra unilateralismu, který je chápán jako vykonávání mezinárodní politiky nehledě na 

zájmy spojenců či vůli mezinárodního společenství, nebo multilateralismu, který se 

soustředí na vykonávání mezinárodní politiky v co možná nejširším koncensu států a to 

jak spojenců, tak rivalů. 

Například dle profesora Waltera R. Meadea14 tak lze u čelních představitelů 

Spojených států vidět prvky 4 základních ideových přístupů k zahraniční politice. 

Každý z těchto přístupů je pojmenován dle výrazné osobnosti amerických dějin. Prvním 

je přístup prezidenta Woodrowa Wilsona (Wilsonian), který v sobě mísí silný 

                                                 

 

13 Kozák, Zahraniční politika USA na začátku 21. století, 62. 
14 Tuto teorii Meade zpracovává ve své knize Special Providence (New York: Routledge, 2002). 
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idealismus a internacionalismus podpořený pevnou vírou v multilateralismus. Opačný 

přístup nesoucí jméno po Thomasu Jeffersonovi (Jeffersonian) zdůrazňuje zejména 

domácí rozvoj. Zbývající přístupy jsou oba shodně internacionalistické, avšak zcela se 

rozchází ve způsobu vystupování na mezinárodním poli (od nástupců prezidenta 

Wilsona je pak dělí větší realismus). Ideoví nástupci Andrew Jacksona (Jacksonian) 

jsou obhájci prosazování národních zájmů ve světě všemi prostředky, avšak pouze 

v nezbytných případech, zatímco poslední skupina se soustředí zejména na propagaci 

ekonomických zájmů, tak jako Alexander Hamilton (Hamiltonian). Podobně jako 

v předešlém rozlišení ani zde nelze většinu státních představitelů označit za vyznavače 

čistě jednoho přístupu, ale spíše kombinace různých prvků napříč všemi čtyřm.15 

Vyjma limitů způsobených ideovým soubojem na politické scéně jsou americké 

cíle limitovány také zcela objektivními faktory, jako je rozpočet, odvíjející se od 

výkonnosti americké ekonomiky, která generuje prostředky na zahraniční projekty, 

iniciativy a v krajních případech vojenské mise.16 Výkonnost hospodářství také zaručuje 

klíčovou pozici Spojených států v mezinárodním hospodářském systému. Druhým 

výrazným limitem jsou zájmy klíčových spojenců. Spojené státy si nemohou dovolit 

vždy obhajovat své vlastní ideály ve světle strategického významu partnerství.17 

Součástí procesu utváření americké zahraniční politiky jsou samozřejmě také 

další aktéři, například viceprezident (v některých případech), ministři zahraničních věcí 

a obrany, poradce pro národní bezpečnost a další. Většina z výše jmenovaných postů je 

součástí Národní bezpečnostní rada, ta představuje nejužší okruh prezidenta s největším 

vlivem na utváření zahraniční politiky. Spolu s nimi tento prezidentský subsystém tvoří 

další poradci nebo osobní přátelé prezidenta, někdy je tato skupina označována jako 

vnitřní kruh. V modelu tří koncentrických kruhů pak druhý kruh představují kariérní 

úředníci ministerstev zajišťující určitou kontinuitu zahraniční politiky a třetí kruh tvoří 

kromě Kongresu různé zájmové skupiny, média a veřejné mínění.18 

Na základě tohoto ideového rozdělení lze prezidenta Obamu charakterizovat 

jako vyznavače prvků přístupů prezidenta Wilsona a Jeffersona. Ačkoliv toto spojení 

nevypadá příliš logicky, prezident Obama vykazuje kombinaci idealismu s realismem 

                                                 

 

15 Což platí také pro Wilsona, Jeffersona, Jacksona a Hamiltona, kteří používali také metod ostatních 

přístupů. 
16 Kozák, Zahraniční politika USA na začátku 21. století, 34. 
17 Ibid., 40. 
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formou pragmatického balancování. Některými akademiky je tento přístup nazýván 

progresivním pragmatismem.19 Tento rozpor lze demonstrovat například na politice 

demokratizace světa. Prezident Obama byl během své vlády zastáncem Wilsonových 

ideálů světové demokracie, ale rozhodl se tohoto cíle dosáhnout zejména metodou 

vedení příkladem, které je bližší pojetí Jeffersona.20 Oproti svému předchůdci Georgovi 

W. Bushovi je také Obama striktním zastáncem multilateralismu. 

2. Zahraniční politika v saúdském politickém systému 

V případě Saúdské Arábie je proces utváření zahraniční politiky 

z institucionálního pohledu o poznání jednodušší. Hlavními pilíři královské moci jsou 

konzervativní islámské hnutí wahhábistů, kontrola klíčových postů v ozbrojených 

složkách a ropná společnost Saudi Aramco (dále Aramco).21 Saúdská Arábie byla 

sjednocena vojenskou silou jejího zakladatele Abda al-Azíze ibn Saúda v roce 1932. 

Občany tohoto státu se stali příslušníci velkého počtu různých kmenů bez společné 

národní identity. Tyto pilíře saúdské moci tak od počátku (ropný trh až později od roku 

1938) tvořily vedle zdroje legitimity královské rodiny také jednotící prvky 

společnosti.22 První složka reprezentovaná rodem Šajch (přímí potomci Abda al-

Wahhába) představuje velice silného vnitřního aktéra s vlastními represivními složkami 

Ichwán.23 Druhá pak dodává prostředky královské rodině k realizaci jejich politiky. 

Největšími příjemci ropných zisků jsou vedle královské rodiny silové složky aparátu a 

prostřednictvím úplatků kmeny (čímž si královská rodina zajišťují jejich loajalitu).24 

V celkovém směřování zahraniční politiky téměř nedochází ke změnám ani při 

nástupu nové hlavy státu. Dílčí změny jsou viditelné primárně tempu reformace. 

V kontextu této otázky se velmi často královský rod dělí na reformní a konzervativní 

křídlo vedené některými z nejdůležitějších princů, navenek však rodina vystupuje 

jednotně. Skutečná vnitřní rodová struktura není známa. Dobrým příkladem kontinuity 

                                                                                                                                               

 

18 Kozák a kol., Zahraniční politika USA na začátku 21. století, 52. 
19 Kenneth G. Lieberthal, Martin S. Indyk a Michael E.  O’Halon, „Obama’s Foreign Policy: Progressive 

Pregmatist“, Brookings Istitution, 9. 3. 2012, https://www.brookings.edu/opinions/obamas-foreign-policy-

progressive-pragmatist/ (ověřeno 15. 4. 2017). 
20 Kozák a kol., Zahraniční politika USA na začátku 21. století, 118. 
21 Ondřej Beránek, Saúdská Arábie: mezi tradicemi a moderností: domácí politika, salafíjská ideologie a 

zahraniční vztahy (Praha: Volvox Globator, 2007), 28. 
22 Ibid., 42. 
23 Jaroslav Bouček, Saúdská Arábie (Praha: Libri, 2005), 44. 
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směřování státu bylo období po atentátu na krále Fajsala 25. 3. 1975.25 Tragická smrt 

krále nijak neohrozila roli královské rodiny, neboť její moc nestojí na samotné osobě 

krále, ale na široce rozvětveném klanu. První známky oficiálního uzákonění 

nástupnického řádu provedl až král Abdulláh v říjnu 2006.26 

Jednotlivé složky státního aparátu jako ministerstva vnitra, zemědělství a další 

začala vznikat až v 50. letech. První vládu, kde nadpoloviční většinu ministrů tvořili 

občané nepocházející z královské rodiny, měla Saúdská Arábie v roce 1960, ale měla 

jen krátkého trvání.27 Saúdská vláda je odpovědná pouze králi. Zakazuje jakoukoli 

kritiku svého počínání i díky netransparentnímu systému práva. 

Navenek Saúdská Arábie tvoří tzv. „rijálpolitik“.28 Hlavním prostředkem této 

politiky jsou finance užívané na podporu různých režimů a skupin na celém světě 

k uspokojení státních zájmů. Jako příklady lze uvést dlouhodobou podporu 

pákistánského režimu, uhrazení přepravy marocké armády do Zairu v roce 1977 na 

pomoc generálu Mobutuaovi, nebo podpora Bosňáků během 90. let.29 Známějšími 

případy jsou ovšem údajná podpora Saddáma Husajna v konfliktu s Íránem, podpora 

afghánských protisovětských povstalců v 80. letech nebo podpora Contras 

v Nikaragui.30 Také první válka v zálivu na počátku 90. let vedená Spojenými státy a 

širokou mezinárodní koalicí byla z velké míry financována Saúdskou Arábií.31 Tuto 

politiku ovlivňování světového dění prostřednictvím finančních zdrojů můžeme 

sledovat dodnes. 

3. Energetická bezpečnost jako základ saúdsko-amerických 

vztahů 

Rostoucí globální energetická poptávka představuje skutečnou a rostoucí hrozbu 

pro světovou energetickou bezpečnost a ústřední výzvu pro zahraniční politiku 

                                                                                                                                               

 

24 Beránek, Saúdská Arábie: mezi tradicemi a moderností, 43. 
25 Bouček, Saúdská Arábie, 95. 
26 Beránek, Saúdská Arábie: mezi tradicemi a moderností, 29. 
27 Bouček, Saúdská Arábie, 57. 
28 Ibid,. 89. 
29 Ibid., 90. 
30 Bronson, Thicker than oil, 158. 
31 Ibid., 198. 
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Spojených států.32 Od konce studené války je obchod s ropou hlavním aspektem 

saúdsko-amerických vztahů.33 

Energetická bezpečnost se stala součástí americké národní bezpečnostní doktríny 

v důsledku ropného šoku roku 1973. V reakci, vznikl roku 1975 Zákon o energetické 

politice a energetických úsporách, který zavedl vznik ropných rezerv na více než 1 

miliardu barelů.34 Již od dob prezidenta Nixona tak Spojené státy věnují zvýšenou 

pozornost otázce energetické nezávislosti. 

Producentské a spotřebitelské státy, čelí zcela rozdílným bezpečnostním 

hrozbám.35 Producenti dbají na udržení výsadního, v případě Organizace zemí 

vyvážejících ropu (OPEC), až oligopolního postavení a zabránění rozvoji alternativních 

zdrojů energie. Jejich cílem je také co nejmenší jednota spotřebitelů, kterým jsou 

ochotni určit různé podmínky. Většině těchto hrozeb se producenti snaží předejít 

nastavením správné cenové hladiny. 

Oproti tomu se spotřebitelé pokouší být co nejjednotnější, investovat do 

alternativních zdrojů, transportních tras, v krajním případě i do jejich vojenské 

ochrany.36 Z pohledu spotřebitele lze v zásadě využít jedné ze dvou základních strategií. 

Těmi jsou na jedné straně hledání vzájemného koncensu a na druhé silové řešení, 

například ve formě „demokratizace“ ropných států.37 

Pro Spojené státy je tato otázka o to citlivější, jelikož se jedná o stát s podstatně 

vyšší energetickou intenzitou, než má zbytek světa. To znamená, že v Americe je 

diametrálně odlišná efektivita energetické spotřeby.38 Vzhledem k absenci evropského 

modelu danění paliv je jejich cena mnohem nižší, to však také znamená, že sebemenší 

výkyv světových cen ropy má diametrálně odlišný dopad.39 Dostupnost levného paliva 

vede k přizpůsobení životního stylu a rostoucí závislosti na jeho dodávkách. Spojené 

                                                 

 

32 Energetická bezpečnost – geopolitické souvislosti (Praha: Vysoká škola mezinárodních a veřejných 

vztahů Praha, 2008), 184. 
33 Bronson, Thicker than oil, 250. 
34 Energetická bezpečnost – geopolitické souvislosti, 198. 
35 Pokud se bavíme o energetické bezpečnosti, lze zmínit, že někteří autoři rozlišují pojmy hrozba a 

riziko. Hrozbu lze charakterizovat jako jev objektivního charakteru, působící nezávisle na akcích 

subjektu. Riziko naopak podléhá subjektivnímu vnímání. V této práci nebude význam obou pojmů natolik 

pevně definován, nicméně vědomí tohoto rozlišení je jistě vhodné. Viz Energetická bezpečnost – 

geopolitické souvislosti (Praha: Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, 2008). 
36 Energetická bezpečnost – geopolitické souvislosti, 19. 
37 Ibid., 17. 
38 Øystein, Crude power: politics and the oil market, 39. 
39 Cílek a Kašík, Nejistý plamen: průvodce ropným světem, 100. 
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státy jsou kromě největšího světového dovozce také třetí největší producent, což jejich 

situaci dále komplikuje. Musí tak občas prosazovat i vyšší ceny ropy jako například 

v roce 1986.40 

V doktrinálním myšlení Spojených států je tedy energetická bezpečnost 

především svázána s jistotou dodávek fosilních paliv za přijatelnou stabilní cenu. 

Prostřednictvím diverzifikace zdrojů, přičemž v současnosti až 50 % ropy dováží ze 

zemí západní polokoule, se pak snaží tuto jistotu zvýšit.41 Jedná se zejména o dvě linie 

dovozců. První je pětice států z Perského zálivu v čele se Saúdskou Arábií, druhou pak 

osmičlenná alternativní linie producentů zahrnující státy od Střední a Jižní Ameriky, 

přes státy bývalého Sovětského svazu, až po africké producenty.42 Dalšími prvky 

strategie pak je vytváření strategických rezerv a sběr přesných informací o vývoji trhu. 

Základními potřebami Spojených států jsou tedy volný přístup ke zdrojům a 

kontrola dopravních tras. Stabilní ceny znamenají fungující americkou ekonomiku a s ní 

(mimo mnoho jiného) související schopnost nasazení amerických ozbrojených složek.43 

Právě v této souvislosti došlo během pravidelné zprávy o stavu Unie v Kongresu 

v lednu 1980 k vyhlášení nové geografické oblasti životních zájmů Spojených států na 

Středním východě a v Perském zálivu, jinak známé jako Carterova doktrína.44 Během 

éry prezidenta Reagana byl tento trend dále prohlouben vznikem amerického velení pro 

oblast severní Afriky, Středního východu a střední Asie (USCENTCOM) v roce 1983.45 

Dopravní trasy mezinárodního obchodu s ropou prochází několika strategickými uzly, u 

všech těchto neuralgických bodů globální ropné sítě lze najít základnu válečné flotily 

Spojených států.46 

Význam stability cen pro Spojené státy lze demonstrovat na příkladech 

z nedávné historie. Po invazi do Kuvajtu měl v roce 1990 Irák kontrolu nad 19 % 

světových zásob ropy.47 Vedle porušení mezinárodního práva invazí do sousedního 

státu tak představoval hrozbu zejména v narušování rovnováhy trhu, což jistě přispělo 

                                                 

 

40 Bronson, Thicker than oil, 185. 
41 Energetická bezpečnost – geopolitické souvislosti, 191. 
42 Cílek a Kašík, Nejistý plamen: průvodce ropným světem, 72. 
43 Duane Chapman a Neha Khanna, An Economic Analysis of Petroleum and Military Security in the 

Persian Gulf (Ithaca: Cornell University, 1999), 7. 
44 Energetická bezpečnost – geopolitické souvislosti, 199. 
45 Ibid., 201. 
46 Ibid., 191. 
47 Chapman a Khanna, An Economic Analysis of Petroleum and Military Security in the Persian Gulf, 1. 
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k rozhodnutí koalice o vstupu do Kuvajtu v roce 1991. Stejně tak irácká produkce 

ohrožovala celý trh před rokem 2003, jistě nelze celé tyto události definovat pouze v 

této jednoduché rovině, ale dodává jim to další rozměr. 

Vliv cenové hladiny ropy nelze podceňovat, s jedinou výjimkou měly všechny 

ekonomické recese od roku 1945 spojitost právě s cenou ropy.48 Nepříznivé ceny 

mohou mít velké dopady také na vnitropolitickou situaci. Přispěly například k volebním 

porážkám prezidentů Forda v roce 1976, Cartera v roce 1980, Bushe v roce 1992, nebo 

v Evropě k prohře francouzského prezidenta d’Estainga a německého spolkového 

kancléře Schmidta na počátku osmdesátých let.49 

Udržení vojenské přítomnosti a tedy přístupu k ropě v Perském zálivu stojí 

Spojené státy okolo 50 miliard dolarů ročně. Tato částka je ještě větší, pokud ji 

porovnáme s hodnotou importované ropy z regionu okolo 11 miliard ročně.50 Přes tento 

rozpor je však pozice v regionu zcela klíčová pro globální projekci síly Spojených států 

a s tím související pozicí ve světovém řádu. Navíc region středního východu je 

nejrychleji rostoucím trhem zbrojního průmyslu. Zbrojní export je hluboce provázán 

s ropným importem a naopak. Jen mezi lety 1994 a 1999 Saúdská Arábie, Kuvajt a 

Spojené arabské emiráty nakoupily zbraně za 67 miliard dolarů, což činilo celou 

čtvrtinu hodnoty zbraní prodaných v té době.51 V roce 2014 bylo v regionu Středního 

východu utraceno 196 miliard $ na zbrojní zakázky, z celkového množství pocházelo 

113 miliard $ od států Perského zálivu. Samotná Saúdská Arábie představovala podle 

zprávy Stockholm International Peace Research Institute 80,7 miliard $.52 V roce 2015 

měla třetí největší investice do zbrojení s 89,5 miliardami $, následující rok mírné 

omezení investic znamenalo pokles na čtvrtou příčku se 63,7 miliardami $. Téměř 30% 

pokles představoval páté největší snížení rozpočtu v letech 2015- 2016.53 

                                                 

 

48 Øystein, Crude power: politics and the oil market, 34. 
49 Ibid., 5. 
50 Energetická bezpečnost – geopolitické souvislosti, 211. 
51 Duane Chapman a Neha Khanna, The Persian Gulf, Global Oil Resources, and International Security 

(Ithaca: Cornell University, 2004), 10. 
52 Alia Chughtai, „GCC military spending spree“, AlJazeera, 4. 6. 2016,  

http://www.aljazeera.com/indepth/interactive/2015/08/gcc-military-spending-spree-

150808120255563.html (ověřeno 20. 4. 17). 
53 „World military spending: Increases in the USA and Europe, decreases in oil-exporting countries“, 

Oficiální stránka Stockholm International Peace Research Institute, 24. 4. 2017, 

https://www.sipri.org/node/4075 (ověřeno 20. 4. 17). 
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4. Ropný trh  

4.1 Vlastnosti ropy 

Dle Adama Smithe nebo Davida Ricarda je základem pro vytváření hodnot 

existence kapitálu, práce a půdy. Opomíjeným, avšak stejně důležitým aspektem je 

ovšem dostatek energie.54 V naší civilizaci je pojem energie téměř zaměnitelný 

s užíváním fosilních paliv, ačkoliv se tento stav věcí pozvolna mění. Jak již bylo řečeno, 

od konce studené války je obchod s ropou hlavním aspektem saúdsko-amerických 

vztahů.55 Pochopení fungování ropného trhu je tak nedílnou součástí jejich porozumění. 

Ropa je tekutá směs pevných, tekutých a plynných uhlovodíků přirozeného 

původu.56 Její vlastnosti se však mohou diametrálně lišit. Ropa může být různě těžká, 

může mít rozdílný obsah síry a místo nálezu (teritoriální imperativ) zásadně ovlivňuje 

její energetickou návratnost.57 Měříme tak její hustotu58 a její obsah síry.59 Dle tohoto 

imperativu dále rozlišujeme několik typů ropy. Z nejznámějších lze jmenovat West 

Texas Intermediate (pro Spojené státy), Dubai Fateh (pro oblast Středního východu) 

nebo North Sea Brent (pro světový obchod).60 Každý z těchto typů má rozdílné 

vlastnosti a na světovém trhu tedy i rozdílnou cenu. Obecně lze říct, že kyselá ropa bývá 

zpravidla těžká. 

Vytěžená ropa je skladována a transportována v barelech (159 litrů). Většina 

údajů o těžbě či světovém obchodu je udávána v milionech barelů za den (mb/d). Touto 

transportovatelností podléhá ropa vyšším výkyvům spotřeby ze strany poptávky než 

třeba zemní plyn.61 Reálně neexistuje model pro vývoj cen ropy. Na jedné straně je 

nestálá poptávka řídící se ekonomickým růstem, sociálními změnami či změnou 

preferencí energetických zdrojů (např. německá jaderná energie po roce 2011). Na 

druhé měnící se technologie a množství vytěžených a nalezených zásob.62 Velkou 

                                                 

 

54 Øystein, Crude power: politics and the oil market, 8. 
55 Bronson, Thicker than oil, 250. 
56 Energetická bezpečnost – geopolitické souvislosti, 21. 
57 Ibid., 22. 
58 Viz příloha č. 2 
59 Viz příloha č. 3 
60 Energetická bezpečnost – geopolitické souvislosti, 24. 
61 Øystein, Crude power: politics and the oil market, 32. 
62 Ibid., 8. 
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stabilizační roli naopak hraje závislost světového dopravního sektoru na fosilních 

palivech. 

V drtivé většině se k těžbě ropy užívá ropných vrtů. Kromě samotného těžebního 

vrtu je však nutné uskutečnit ještě další pomocné a injektážní vrty, ty slouží k vhánění 

vody do podzemních ložisek, která svým tlakem podporuje plynulost těžby.63 Celý tento 

proces je navíc velmi náročný na vodní zdroje, kterých se v regionu Středního východu, 

kde se nachází největší světová ropná pole (jako např. Ghawar a Abqaig v Saúdské 

Arábii, Burgan v Kuvajtu, Kirkuk v Iráku nebo Aghu Jari v Íránu)64 příliš nevyskytuje. 

Bavíme-li se o zásobách ropy, existují dva hlavní způsoby jejich měření. 

Ekonomický model odvozuje množství ropy od poptávky na trhu a zcela tak ignoruje, 

že ropy existuje jen určité reálné množství. Tento fakt je naopak základem geologické 

metody.65 Zcela zásadním poznatkem však je, že ne každou ropu, o které s jistotou 

víme, lze vytěžit. Jak bylo zmíněno u typů ropy, ne každé naleziště má stejnou 

energetickou návratnost. Existují také naleziště, kde by na vytěžení bylo spotřebováno 

více energie, než by bylo možné získat. Pro taková pole tak existuje pouze varianta 

budoucího rozvoje technologií a postupů těžby. 

Zjištěné hodnoty jsou tak dále děleny do třech skupin. První skupinou jsou 

zásoby prověřené (proven, P1) s 90% pravděpodobností vytěžení. Pravděpodobné 

zásoby (probable, P2) se pohybují okolo 50% šance vytěžení. Poslední skupinou jsou 

možné zásoby (possible,P3), u těchto zásob připadá jejich vytěžení v úvahu pouze za 

velmi příznivých podmínek.66 

Čím větší jsou ověřené zásoby ropy, tím nižší je její cena na trhu. I to je jedním 

z důvodů, proč jsou prostředky vynaložené na průzkum velmi omezené. Většina 

finančních nákladů producenta je vynaložena na začátku těžby na samotný průzkum a 

vybudování infrastruktury. Denní provoz je v porovnání téměř zanedbatelný. Právě 

proto dává většina producentů přednost fixním nákladům denního provozu nad 

variabilními náklady dalšího průzkumu.67 Tyto fixní náklady a s nimi spojená 

energetická návratnost jsou v různých částech světa na jiné úrovni a zvyšují se také 

postupem času s pokračujícím vytěžením naleziště. Například státy Perského zálivu 

                                                 

 

63 Cílek a Kašík, Nejistý plamen: průvodce ropným světem, 45. 
64 Ibid., 87. 
65 Energetická bezpečnost – geopolitické souvislosti, 45. 
66 Ibid., 47. 
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mají tyto „výrobní náklady“ nízké, díky čemuž jsou schopné produkovat zisky při 

nižších cenách.68 To přispívá k jejich silné pozici mezi producenty. 

U tématu ropných zásob je nutné zmínit teorii ropného zlomu (peak oil). Jedná 

se o teorii geologa Mariona K. Hubberta. Dle ní těžba ropy postupuje podle Hubbertovi 

křivky (v podstatě známá Gaussova křivka).69 Jinými slovy produkce ropy v určitém 

bodě dosáhne svého vrcholu a dále již bude pouze klesat. Bylo by však chybou 

představovat si náhlé vyčerpání všech zásob. Stejně mírně jako těžba v průběhu času 

rostla, bude i klesat. Reálně, mnohem dříve než vyčerpáme všechnu ropu, o ní ztratíme 

sami zájem, neboť bude příliš drahá. Této možnosti nasvědčuje i fakt, že se dle této 

teorie již nacházíme za vrcholem. Větším problémem je skutečnost, že 50 % ropy spadá 

do kategorie těch těžkých, zatímco 82 % rafinérií je vybaveno na zpracovávání té 

lehké.70 

4.2 Finanční ropný trh 

Mnohem komplikovanější stránkou ropného trhu je ovšem ta finanční. Ropa 

jako taková má dvě různé ceny. První je cena odrážející náklady na těžbu, transport, 

daně a přiměřený zisk, tedy Free on Board (FOB). Za tuto cenu se však s ropou 

neobchoduje. Tržní cena k FOB přičítá ještě nutná pojištění, nazývá se Cost, Insurance, 

Freight (CIF).71 Politika správné cenové hladiny je však mnohem složitější. Pro její 

správné nastavení je nutné vyvažování mnoha střetávajících se zájmů. 

Vysoké ceny znamenají vyšší zisky producentů, ale mohou dovozce přimět 

k investicím do vývoje alternativních zdrojů a do budoucna tak producenty o zisky 

připravit zcela. Hrozí zde také riziko globální inflace. U nízkých cen hrozí zvýšená 

volatilita, omezení vlastních investic do dalšího průzkumu a inovací, které mohou mít 

za následek skokové zdražení při krizi z důvodu nepřipravenosti.72 Nízké ceny 

samozřejmě znamenají ztrátovost celé operace. Je tedy snaha udržet cenovou hladinu 

mezi oběma extrémními polohami a uspokojit tak nabídku i poptávku.73  Ceny se 

                                                                                                                                               

 

67 Øystein, Crude power: politics and the oil market, 154. 
68 Ibid., 103. 
69 Energetická bezpečnost – geopolitické souvislosti, 50. 
70 Ibid., 65. 
71 Cílek a Kašík, Nejistý plamen: průvodce ropným světem, 98. 
72 Energetická bezpečnost – geopolitické souvislosti, 91. 
73 Bronson, Thicker than oil, 250. 
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v poslední době pohybují mezi oběma extrémy v rozmezí zhruba 50 až 100 $/b.74 

Producenti musí mnohdy dbát na vnitřní stabilitu, státy s vyšším počtem obyvatel jako 

Irák nebo Írán tedy mají tendenci nastavovat cenovou hladinu výše než například Katar 

nebo Spojené arabské emiráty.75 Někteří producenti také zkoušejí zvýšit své zisky 

prostřednictvím pozdržení své ropy na moři v tankerech, děje se tak zejména pokud je 

předpověď budoucích cen vyšší než ty současné. Na druhou stranu to s sebou nese 

riziko pádu cen a prodělání značného jmění.76 

Díky dolaru, jakožto hlavní světové měně, se Spojené státy nemusí bát 

obchodních a platebních deficitů tak jako ostatní. Dokud mohou za import platit ve 

vlastní měně, kterou sami tisknou, komparativní výhoda dovezené levné ropy roste nad 

drahou domácí.77 Pokles nominální efektní hodnoty dolaru (depreciace) zlevňuje 

komodity v nedolarových oblastech a tak může růst poptávka. U nabídky tento jev 

způsobuje cenové tlaky se souvisejícími poklesy zisku, komodity se pak mohou stát pro 

investory atraktivnější, s depreciací rostou také inflační rizika.78 

Všechny ropné obchody dnes probíhají v dolarech (výjimku tvoří Írán, kde se 

obchoduje převážně v íránských riálech a eurech), to s sebou nese také riziko. Pohyby 

cen ropy a kurzů vždy neprobíhají současně či stejným směrem. Nejvíce tento jev 

dopadá na Norsko nebo Velkou Británii, ti s ropou obchodují hlavně v Evropě, přičemž 

se dolarové kurzy přizpůsobují pomalu a tvoří se ztráty.79 Producentům ze západní 

polokoule (např. Venezuele) toto neohrozí, neboť většinu svého obchodu vedou s USA 

a pohyby dolaru se tak projeví ihned a v plné míře. Pro lepší představu uveďme příklady 

z historie. Když v letech 1979-80 rostly ceny ropy v reakci na revoluci v Íránu, rostl 

spolu s nimi také kurz dolaru, zejména v obdobích 1980-81 a 1982-85, zvyšující tak 

ceny ropy ještě více. Oproti tomu v roce 1986 s poklesem cen ropy klesl i kurz 

způsobující mnohem větší pád cen pro Evropu.80 Volby mezinárodní měny pro obchod 

s ropou tak není pouze technickou otázkou, ale otázkou síly ve světovém ekonomicko-

politickém prostředí. 
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Vedle trhu s reálnou ropou, tzv. wet oil market, tedy existuje také jeho finanční 

alternativa, tzv. paper oil market.81 Pro spekulativní investory je trh s ropou zajímavou 

diverzifikací rizik. K obchodům s ropou dochází zejména na třech světových burzách. 

Jsou jimi Nymex (the New York Mercantile Exchange), Londýnský ICE (the 

Intercontinental Exchange) a DME (the Dubai Mercantile Exchange Limited).82 

Význam tohoto paralelního trhu byl nejlépe rozpoznatelný v roce 2008. Rychlost a 

objem poklesu cen lze vysvětlit jako splasknutí tzv. ropné bubliny, tedy že za masivním 

propadem stál masivní odchod spekulantů z tohoto trhu v reakci na vznikající 

ekonomickou krizi.83 

4.3 Mezinárodní organizace 

OPEC vznikl v září roku 1960. Zakládajícími členy byli Irák, Írán, Kuvajt, 

Venezuela a Saúdská Arábie.84 V současné době má OPEC třináct členů.85 Motivem pro 

vznik této organizace bylo faktické ovládání trhu sedmi sestrami. Takto se nazývalo 

sedm ropných společností ze Spojených států a západní Evropy.86 Dodnes z této 

skupiny zůstávají Exxon-Mobil, Chevron, British Petrol a Royal Dutch Shell. Pro více 

informací o vývoji trhu pod vlivem sedmi sester viz první kapitoly knihy Thicker than 

oil: America’s uneasy partnership with Saudi Arabia od Rachel Bronsonové. Důvodem 

vzniku tedy bylo ovládnutí trhu s ropou členskými státy. 

Je mnoho definicí OPEC od oligopolu, přes kartel, po mezinárodní zájmovou 

skupinu producentů nerostných surovin.87 Ačkoliv by se mohl zdát ideologicky kohezní 

organizací, vzhledem k většinovému členství ideologicky podobných států s většinově 

stejným vyznáním a podobnými geografickými podmínkami, existují v ní dvě soupeřící 

křídla.88 Jak již bylo řečeno u cenové hladiny, dělí se tyto dvě frakce na „umírněné“ 

(málo obyvatel, přežijí nižší ceny) a „jestřáby“ (více obyvatel, potřebují vyšší ceny na 

financování vnitrostátních projektů) podle rozdílných potřeb vnitřní stability.89 Konflikt 
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obou křídel o cenovou hladinu však může přerůst až v otevřený konflikt, jako tomu bylo 

například v roce 1990 mezi Kuvajtem a Irákem.90 Umírněné křídlo tak musí při své 

cenové politice dbát na zájmy svých silnějších sousedů a předejít tak možnosti 

konfliktu. 

V rámci fungování OPEC se přidává další rozměr problematiky ověřování 

zásob. Od 80. let totiž v této organizaci platí pravidlo upravující kvóty těžby na základě 

zásob jednotlivých producentů. Jinými slovy producenti mají tendenci nadhodnocovat 

své zásoby, aby jim ze strany OPEC bylo umožněno těžit vyšší množství ropy.91 

Sílu OPEC poznal svět v roce 1973, během ropného embarga. Využití této 

„zbraně“ je někdy v lehce nadneseném duchu srovnáváno s dopady jaderného útoku.92 

V reakci na tuto krizi nechal Henry Kissinger založit Mezinárodní energetickou 

agenturu (IEA), jakožto protiváhu OPEC.93 Ta slučuje většinu členských států 

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).94 Fakt, že byla založena 

jako odpověď na ropnou krizi, také značně poznamenal její fungování. Od jejího 

založení jsou tedy v zájmovém sporu jakožto zastánci pozic producentů na jedné a 

dovozců na druhé straně. Samozřejmě existuje více mezinárodních organizací s agendou 

dotýkající se ropného trhu, ale tyto organizace jsou těmi základními. 

4.4 Model rentiérského státu 

Vliv členských států OPEC dále vzrostl v průběhu 70. let s vlnou znárodňování 

ropných společností. Státní vlastnictví ropy pro mnohé státy souviselo s jejich státní 

emancipací a do značné míry jim zaručovalo větší míru nezávislosti.95 Mezi výhody 

tohoto systému patřila jednotná linie národní politiky a kroků těchto společností, nižší 

úvěry na mezinárodním trhu a mnohem silnější vyjednávací pozice pro společnosti při 

uzavírání mezinárodních dohod.96 V nadsázce se občas dějiny Saúdské Arábie označují 

jako dějiny společnosti Aramco. Samozřejmě toto vlastnictví s sebou neslo také 

negativní efekty. Vlivem monopolu se staly společnosti méně výkonnými, 

neflexibilními a neinovativními kolosy. Navíc s omezenými investicemi v zahraničí a 

                                                 

 

90 Øystein, Crude power: politics and the oil market, 143. 
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95 Øystein, Crude power: politics and the oil market, 62. 
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tedy s nižší mírou diverzifikace rizika. Tento „ropný nacionalismus“ se v mnoha státech 

udržel až do současnosti.97 

S ropným nacionalismem velmi úzce souvisí model tzv. rentiérského státu. 

Základními znaky tohoto modelu jsou vyšší míra autonomie občanů, tedy absence daní 

a nižší míra transparentnosti státního aparátu. V takovém systému vznikají dvě složky 

ekonomie. Veřejný sektor, který tvoří většinu hodnot, ztělesňuje jej ropná společnost, a 

soukromý sektor zajišťující služby a import.98 

Dalším častým prvkem tohoto nacionalismu je tzv. holandská nemoc. Taková 

země je velmi závislá na vývoji cen komodity, v našem případě ropy, na který má 

v lepším případě omezený vliv. Tento zdroj příjmu totiž zpravidla tvoří základ rozpočtu. 

Nerozvíjení ostatních odvětví ekonomiky pak vede k inflačním tlakům, případně 

revalvaci měny. Vytvořená nerovnováha levného importu a drahého exportu znamená 

další omezení diverzifikace ekonomiky a značné riziko při propadu do deficitu bez 

dostatečné rezervy z ropných zisků.99 

Vývoj tohoto systému ve většině států prošel několika fázemi. Zpočátku dochází 

k růstu nové třídy, investování do infrastruktury, zdravotnictví, vzdělání. Tato nová 

třída se dále konsoliduje na úkor ostatních, jako například v Íránu během Šáhova 

režimu, čímž vzniká společenské napětí. Z této krize vedou 3 cesty. Státní převrat (jako 

v Íránu roku 1979), razantní krok režimu k sjednocení obyvatel (jako nepovedený pokus 

Saddáma Husajna v roce 1990), nebo reforma, která je však v regionu spíše 

výjimkou.100 V Saúdské Arábii se rozhodli čelit problému rentiérského státu programem 

„saúdizace“, neboli snahou zapojit neproduktivní obyvatelstvo do pracovního trhu. 

V rámci tohoto programu prochází školeními s následnými minimálními požadavky pro 

uplatnění v soukromém sektoru, který je mnohdy státně dotován pro snížení 

nezaměstnanosti.101 
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4.5 Význam Saúdské Arábie 

Saúdská Arábie má na ropném trhu zcela výsadní postavení. Díky vlastnictví 

největších světových zásob je vůdčí silou OPEC. Denně těží zhruba 10 mb, vlastní však 

infrastrukturu schopnou skokového zvýšení těžby až na 15 mb/d (hlavně díky superpoli 

Ghawar),102 navíc její rezervy činí až 265 miliard barelů. Díky této vlastnosti je 

takzvaným flexibilním producentem (swing producent).103 Právě tento fakt je pro 

americkou energetickou politiku zcela klíčový. Vzhledem k těmto zásobám je pro 

Saúdskou Arábii jakýkoliv výkyv cen spojený s krátkodobými zisky synonymem 

dlouhodobé ztráty, neboť každý takový výkyv ceny znamená bližší konec fosilních 

paliv. Samozřejmě velký vliv na celkovou podobu trhu mají také další producenti, 

zejména Kuvajt, Irák, Írán a Venezuela, kteří jsou také schopni samostatnými akcemi 

hnout celkovou tržní hodnotou.104 

Nejlépe je toto postavení vidět na příkladech z historie. Zřejmě je zbytečné 

rozebírat případ ropného šoku z roku 1973, kdy ceny vzrostly ze 3 na 12 $/b.105 Po 

ropném šoku v sedmdesátých letech přišla další rána v podobě převratu v Íránu. Již 

vysoká inflace a nezaměstnanost po Irácké invazi roku 1980 dosáhla dalšího roku svého 

vrcholu.106 Saúdská Arábie v té době snížila svou těžbu, jinými slovy místo nahrazení 

ztrát trhu se rozhodla podpořit růst cen i za ztrátu podílu trhu. Spolu s Kuvajtem a 

Spojenými arabskými emiráty tak dali najevo své znepokojení z jednání v Camp 

David.107 Ceny dále vzrostly ze 14 na 32 $/b.108 Po zjevném rozporu v roce 1973 se 

jedná o vcelku ojedinělý stav střetnutí amerických zájmů s těmi saúdskými. 

Význam vztahu skvěle demonstrují události roku 1986. V první polovině roku se 

Saúdská Arábie s Kuvajtem, následováni Spojenými arabskými emiráty, rozhodli po 

turbulentních letech první ropné krize získat větší podíl trhu. Zvýšenou produkcí srazili 

za pouhých 6 měsíců cenu o polovinu a získali svůj podíl trhu před rokem 1979.109 

V průběhu roku padla cena ropy až na 10 $/b, na první pohled výhodná situace pro USA 

však znamenala obrovské problémy pro jejich domácí těžaře. Prezident Reagan vyslal 
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svého viceprezidenta Bushe do Saúdské Arábie. Její následné snížení těžby z 10 mb/d 

na 8 mb/d mělo téměř okamžitý dopad a ceny vzrostly na úroveň 17 $/b.110 Saúdská 

Arábie tak získala zpět kromě podílu trhu a většího vlivu v OPEC také důvěru 

Spojených států. 

Znovunabytá důvěra se projevila po útoku Saddáma Husajna na Kuvajt v srpnu 

1990. Důvodem invaze bylo kuvajtské nedodržování limitů, ten se tímto krokem snažil 

omezit irácké prostředky na zbrojení. Očividně se nejednalo o správné rozhodnutí. Irák 

se tímto útokem stal vládcem nad územím s 19 % světových zásob ropy.111 Pro Spojené 

státy se jednalo o nepřipustitelné ohrožení důležitého spojence v Saúdské Arábii a 

především o narušení rovnováhy trhu. Útokem na Kuvajt se jeho vývoz zastavil, ten 

irácký byl omezen, v reakci Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty okamžitě 

zvýšily svou těžbu, ale ke stabilizaci trhu došlo až po příspěvku Nigérie a Venezuely. 

Svou důležitou roli jistě sehrála také reakce prezidenta Bushe, který nenechal nikoho na 

pochybách o americké vůli odpovědět na agresi a zároveň ochránit svého saúdského 

spojence.112 Po operaci pouštní štít přišla operace pouštní bouře a pouštní šavle, přelome 

let 1990/91 je považován za samotný vrchol saúdsko-amerických vztahů.113 

V roce 1998 se Irák měl po vypršení sankcí vrátit na trh s ropou. O rok dřív na to 

zareagovali Saúdská Arábie s Kuvajtem zvýšením své produkce.114 Jednak tím posílili 

svůj podíl trhu a navíc snížily ceny, které Irák nutně potřeboval na vyšší úrovni. 

Samozřejmě nelze pohyby ropného trhu vidět pouze na Středním východě, kromě Iráku 

oba státy také reagovaly na snahy Venezuely ovládnout americký trh svou nadprodukcí. 

To dokonce vyvolalo tak silnou rekci, že se spoluprací souhlasil i Írán.115 Komplexnost 

ropného trhu podtrhla asijská ekonomická krize, která rapidně snížila poptávku na 

světovém trhu.116 Všechny tyto události měly za následek propad cen na 5 $/b, 

následnou dohody OPEC s Mexikem, Norskem a Ománem o snížení těžby se podařilo 

tržní ceny okolo 30 $/b až po dvou letech.117 
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5. Ekonomická krize a pád cen ropy 

„And yet, while the compromise is a good first step and a good faith effort, I believe that we must 

go even further, and here’s why – breaking our oil addiction is one of the greatest challenges our 

generation will ever face. It will take nothing less than a complete transformation of our economy. This 

transformation will be costly and given the fiscal disaster we will inherit from the last Administration, it 

will likely require us to defer some other priorities.“ Barack Obama, 4. 8. 2008 

Pro Baracka Obamu byla energetická bezpečnost jednou z klíčových otázek již 

během jeho prezidentské kampaně v roce 2008. Americkou závislost na dovozu 

energetických paliv viděl jako jednu z největších hrozeb národní bezpečnosti. 

V odstranění této závislosti však viděl také ekonomický potenciál. Na území Spojených 

států se nachází pouhé 3 % konvenčně vytěžitelné ropy, jejich spotřeba ale byla 25 % 

celosvětově vytěžené ropy.118 Vedle konvenční těžby tak byl nutný rozvoj alternativních 

zdrojů. To představovalo vytvoření mnoha pracovních míst v tomto odvětví a přiblížení 

energetické soběstačnosti. 

Během svého volebního proslovu 4. 8. 2008 představil Obama svůj plán 

dosáhnutí soběstačnosti ve 3 krocích. Prvním bodem byla podpora elektromobilů a 

hybridů, cílem bylo, aby na amerických silnicích jezdil 1 milion takových vozů v roce 

2015. K dosažení vytyčeného cíle plánoval investovat zejména do technologie baterií. 

Druhým bodem tohoto plánu bylo dosažení hranice 10 % energie pocházejících 

z obnovitelných zdrojů. Spolu s obnovitelnými zdroji měla přijít také podpora jaderné 

energie a clean cole, tedy uhelných elektráren s filtry CO2 spolu se systémem emisních 

povolenek (cap-and-trade). Posledním bodem bylo zvýšení efektivity spotřeby elektřiny 

o 15 % do roku 2020. Taková úspora by představovala 130 miliard $.119 

Během prezidentské kampaně v roce 2008 hrála energetika a klima důležitou 

roli. K nezvyklé důležitosti tohoto tématu jistě přispělo udělení Nobelovy ceny míru 

v roce 2007 Alu Gorovi a Panel on Climate Change (Mezinárodnímu panelu pro změny 

klimatu), poté co vydali rozsáhlou práci na toto téma. Obamu během kampaně 

podpořily League of Conservation Voters nebo odbory United Steelworks. Obamův plán 

New Energy for America byl velmi ambiciózní, podobně jako celá jeho kampaň. 
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Součástí tohoto programu bylo také investování 150 miliard $ během 10 let na 

vytvoření 5 milionů pracovních pozic v sektoru obnovitelných zdrojů.120 

Energetická politika ale během samotných voleb musela ustoupit do pozadí. Pár 

týdnů před hlasováním přišla ekonomická krize a prezident Obama po svém zvolení 

nastupoval v nejhorší pozici od velké hospodářské krize třicátých let. Spolu s pádem 

burzy přišel také pád cen ropy. Od roku 1998 neustále rostla cena ropy ze 17 $/b až na 

155 $/b,121 poptávka za stejnou dobu narostla o 3,7 % (k mírnému pádu cen došlo po 

událostech 11. 9. 2001). Produkce však stoupla pouze o 1,8 % na 84,6 mb/d.122 Nabídka 

přestala stíhat poptávku. Neudržitelnost celé situace byla očekávaná, nikdo však nečekal 

ekonomickou krizi způsobenou předešlým pádem trhu s hypotékami (ten padl již v roce 

2007). Ceny ropy spadly o více než 100 $/b během 6 měsíců.123 Tak drastický pád cen 

samotná poptávka způsobit nemohla. Cena na ropném trhu je tvořena kombinací 

spekulace, produkce, vládních politik, poptávky, globální ekonomie, ale třeba také 

ročního období. 

Obecný mechanismus pádu cen ropy lze nejlépe charakterizovat na konkrétním 

případu. Americká společnost SemGroup čekala, tak jako jiní, pád cen. Rozhodla se 

prodat za momentální cenu (kolem 150 $/b) miliony barelů, které neměla, než tyto ceny 

klesnou. Po pádu cen by se všechny ostatní společnosti snažily zbavit svých zásob co 

nejrychleji, než ceny padnou ještě níže. Nebyl by tak problém celou zakázku naplnit. 

Veškerý rozdíl by představoval čistý zisk. Tedy pokud by ceny padly například na 100 

$/b, zisk by představoval 50 $ za každý takto prodaný barel. Problémem bylo, že ceny 

nepadly, naopak dál stouply (k obchodu došlo před červnem 2008, kdy ceny po 

dlouhodobém růstu padly).124 Vzniklý dluh SemGroup činil 2,4 miliard $. Snaha 

dodržet celou zakázku, a tedy nákup milionů barelů, by navíc vyhnal ceny ještě výš a 

odsoudil SemGroup k ještě větší ztrátě. NYMEX požadoval zálohu za celý obchod, což 

pro společnost znamenalo jistý bankrot. Celý dluh naštěstí odkoupila Barclays 

Investment Bank (SemGroup se pokusila prodat 100 milionů barelů, což představuje 
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pětinásobek amerických hmotných rezerv). Banky měly svými investicemi klíčovou roli 

v růstu cen do roku 2008, po kolapsu trhu se však začaly svých aktiv zbavovat, čímž 

propad cen ještě urychlily. Jak vidno v počátcích ropné krize v roce 2008 hrály nabídka 

a poptávka jen minimální roli, naopak obrovskou roli hrál paper oil market a prasknutí 

„ropné bubliny“.125 

V říjnu reagoval OPEC snížením produkce o 1,5 mb/d, tento pokus zastavit pád 

cen však nepomohl. Světová poptávka klesající už kvůli vysokým cenám byla dále 

snížena ekonomickou krizí. S krizí padl také kurz dolaru, což mělo další negativní 

dopad na ropný trh. Krize navíc přišla v období tradičního poklesu poptávky zemí 

OECD mezi 2. a 4. čtvrtletím.126 Pomalejší reakce OPEC a pokles poptávky způsobily 

vznik vysokého převisu nabídky, čímž se celá situace dále zkomplikovala. Následovaly 

další vlny snižování produkce OPEC, v prosinci 2008 klesla produkce již pod 28 

mb/d.127 Přesto od června do prosince 2008 klesla cena Brent ze 144 $/b na 34 $/b,128 

v případě WTI ze 145 na 31 $/b.129 

Jedním z klíčových aspektů celé krize byla nedisciplinovanost uvnitř OPEC. 

Saúdská Arábie a další království zálivu přijala roli swing producenta. Jiní producenti, 

zejména Rusko a Írán, se rozhodli pro strategii rychlých zisků, než ceny padnou 

zcela.130 Vyřešení krize ropného trhu tak víceméně záviselo na vyřešení ekonomické 

krize a tedy problému na straně poptávky. 

Vzhledem k velikosti a charakteru celé krize se musel prezident Obama přiklonit 

k vládním intervencím ve finančním sektoru, nízkým úrokovým sazbám, 

kvantitativnímu uvolňování a velkému fiskálnímu stimulu. Tyto kroky předcházely 

dalšímu propadu americké ekonomiky. Klíčovým rozhodnutím bylo řešení celé krize na 

platformě G20 (což nebyla čistě zásluha Spojených států, ale ty vydaly důležitý impuls). 
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Během summitů v Londýně a Pittsburghu došlo k posílení financí Mezinárodního 

měnového fondu (MMF), čímž se částečně vrátila víra v trh.131 

Finanční stimul ekonomiky se soustředil hlavně na ochranu příjmů a zdravotního 

pojištění zranitelných skupin jako jsou nezaměstnaní. Zprostředkoval vyšší návraty na 

daních. Státy federace a samosprávy dostaly velké daňové úlevy. Vláda přímo 

investovala do infrastruktury a výzkumu ve vědě, zdravotnictví a energetice. V roce 

2009 se jednalo o 1,25 % rozpočtu, o rok později byl tento podíl dokonce zdvojnásoben. 

Polovina těchto prostředků byla poskytnuta prostřednictvím klíčového zákona the 

American Recovery and Reinvestment Act (ARRA). Kongres dále rozšířil podporu 

v nezaměstnanosti na dobu 99 týdnů.132 

Obamův ekonomický tým mírně změnil přístup k bankám oproti předchozí 

administrativě. Místo posílání dalších peněz spustili systém stress tests. Během těchto 

testů bylo vyzkoušeno, nakolik jsou banky schopné se svými rezervami ustát případné 

prohloubení krize. Pokud banka testem neprošla, bylo jí umožněno navýšit své 

prostředky přes TARP. Původní nedůvěru veřejnosti v tento systém se podařilo odstranit 

důsledným testováním a tvrdými podmínkami. Navíc vláda přes program TARP 

nakonec peníze vydělala.133 Velmi známým příkladem akce vlády byla záchrana 

automobilek General Motors a Chrysler. Méně úspěšná byla vláda na trhu nemovitostí. 

Poprvé od velké hospodářské krize muselo dojít ke kombinaci fiskálních i 

monetárních opatření. Federální rezervy snížily úroky až na 0 a nakoupily dluhopisy s 

právě natisknutými penězi.134 V Obamově programu ARRA bylo použilo 800 miliard $, 

což představuje nejvyšší stimulační program schválený Kongresem v historii Spojených 

států. Neméně důležitým však byl program TARP prezidenta Bushe, což nebývá 

dostatečně zdůrazňováno. Nejdůležitější roli však v cestě z krize hrál Federální rezervní 

systém a jejich kvantitativní uvolňování.135 Tato metoda funguje na principu 
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nakupování finančních aktiv od komerčních bank a dalších finančních institucí centrální 

bankou, což zvyšuje jejich tržní cenu a zároveň zvyšuje nabídku peněz. 

. Obama nechtěl jen napravit krizi, ale dle svého programu zcela změnit 

americkou ekonomiku. Na vývoj alternativních zdrojů bylo z programu ARRA 

investováno 80 miliard $.136 Bez tohoto programu by asi těžko tyto investice mohly 

dosáhnout takové výšky. Spojené státy se nakonec z recese dostaly a spolu s nimi i celý 

svět. S koncem recese postupně vzrostla poptávka a s ní stouply také ceny ropy. Mezi 

lety 2009 a 2014 se ustálily kolem hodnoty 100 $/b.137 

Po dobu krize byly americko-saúdské vztahy v jejím stínu. Prezidenti Spojených 

států tradičně nevěnují celému regionu Středního východu v počátcích svých mandátů 

přílišnou pozornost.138 Prezident Obama však hned 3. den ve funkci jmenoval George 

Mitchella zvláštním velvyslancem pro Střední východ a Richarda Holbrooka zvláštním 

zástupcem pro Afghánistán a Pákistán. Velkým gestem vůči regionu bylo také 

poskytnutí prvního rozhovoru ve funkci novinám al-Arabíja.139 

Oba spojence od počátku pojilo mnoho společných priorit od konfliktů 

v Afghánistánu a Iráku, přes íránský jaderný program, izraelsko-palestinský konflikt, 

boj proti terorismu a samozřejmě ropa. Saúdská Arábie byla také klíčovým státem 

v Obamově snaze zlepšit obraz Spojených států v regionu. Oba státy spojovaly stejné 

problémy, ke kterým však měly odlišné přístupy. Navíc je spojoval společný boj 

s ekonomickou krizí. Saúdská Arábie se snažila prostřednictvím OPEC zabránit 

úplnému zhroucení ropného trhu razantním snížením své produkce. Ne všichni 

producenti však přistoupili k takovému rozhodnutí. Prezident Obama se mezitím snažil 

v čele své vlády zmírnit dopady krize a odstranit následnou dlouhodobou recesi. 

Vzájemná spolupráce a dobrý první dojem prezidenta Obamy na arabské spojence tak 

na začátku jeho prvního mandátu začal velmi korektní vztahy mezi oběma partnery. 

V porovnání s velice nadstandartními vztahy Saúdské královské rodiny s rodinou Bushů 

se však stále jednalo o mírné ochlazení vztahů. Přesto v říjnu 2010 ministerstvo 
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zahraničních věcí oznámilo desetiletou smlouvu se Saúdskou Arábií o prodeji letecké 

techniky za 60 miliard $. Jednalo se o největší uzavřenou dohodu v dějinách Spojených 

států.140 

6. Období stabilních cen 

„And today, I want to announce a new goal, one that is reasonable, one that is achievable, and 

one that is necessary. When I was elected to this office, America imported 11 million barrels of oil a day. 

By a little more than a decade from now, we will have cut that by one-third. That is something that we can 

achieve. We can cut our oil dependence by a third.“ Barack Obama 30. 3. 2011 

Po zmírnění ekonomické krize v roce 2009 se zdála cesta k naplnění Obamovi 

energetické politiky otevřená. Přišly však jiné komplikace. Dne 22. 4. 2010 došlo 

k havárii na ropné plošině Deepwater Horizon v Mexickém zálivu (Brent se propadl o 

17 $/b, WTI o 18 $/b).141 Společnosti British Petrol (BP) se podařilo únik ropy plně 

zastavit až po dlouhých měsících v září 2010.142 Jedná se o největší ropnou katastrofu 

v dějinách Spojených států. Odhadovaný únik byl necelých 5 milionů barelů. BP 

následně čelila rekordním postihům v hodnotě 18.7 miliardy $.143 Společnost také 

nezvládla komunikaci s veřejností v průběhu krize a značně zhoršila veřejné mínění 

vůči ropným společnostem. Během tohoto úniku prezident Obama opětovně slíbil 

ukončení americké závislosti na fosilních palivech během svého proslovu 15. 6. 2010.144 

Rok po událostech v Mexickém zálivu, 30. 3. 2011, pronesl Obama velmi 

důležitý proslov o energetické politice a bezpečnosti na Georgetown University. 

V porovnání s předchozími proslovy zvolil mnohem pragmatičtější přístup. Představil 

zde dlouhodobé řešení s reálným zlepšením bezpečnosti, ekologie i ekonomiky. 

Zopakoval svůj cíl 1 milionu elektromobilů na amerických silnicích v roce 2015. 

Závislost na dovozu ropy plánoval snížit již jen o třetinu do roku 2025, což 
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představovalo mnohem realističtější cíl. K dosažení cíle plánoval zvýšit domácí 

produkci a zefektivnit americkou energetickou spotřebu.145 

Ve stejné době probíhaly na Středním východě a v severní Africe události 

takzvaného Arabského jara, které spolu s uzdravenou poptávkou zvýšily světovou cenu 

ropy. V dubnu 2011 se cena Brent pohybovala až nad 120 $/b,146 čemuž pomohla 

zejména zvýšená poptávka Číny a Indie. Prezident Obama ve svém proslovu zmínil 

obecný mechanismus růstu cen, pokud světové ceny ropy stoupnou o 10 $/b, pak 

americké ceny u tankovacích stanic stoupnou zhruba o 0,25 $/galon (galon je 3,785 

litrů). Spojené státy si nadále nemohly dovolit sázet svou prosperitu a bezpečnost na tak 

nestabilní proměnnou jako je dovážená ropa.  

Amerika měla v roce 2010 nejvyšší produkci ropy od roku 2003, přesto tato 

produkce zvládla pokrýt pouze něco přes polovinu jejich spotřeby.147 Největším 

problémem alternativních zdrojů je kromě těžby hlavně jejich distribuce. Žádný z těchto 

zdrojů nemá zdaleka tak propracovanou infrastrukturu jako ropná paliva (obchodní 

trasy, terminály, síť čerpacích stanic atd.). Vláda v té době již investovala 2 miliardy $ 

na vývoj baterií do elektromobilů. S těmito investicemi přišel ekonomický růst, ve 

Spojených státech se totiž vyrábí 40 % těchto baterií. Efektivnost mělo dále zvýšit 

zateplení budov. Jedním ze zdrojů, které prezident zmínil, byla jaderná energie. 

V kontextu nedávných událostí v japonské Fukušimě z 11. 3.148 se jednalo o poměrně 

citlivou otázku a významné gesto (její vliv na pád cen byl však minimální kolem 3 $/b 

pro WTI i Brent). 

6.1 Alternativy 

Bavíme-li se o vzniku alternativ a americké energetické bezpečnosti klíčovým 

zdrojem se staly břidlice. Břidlicové plyny a ropné břidlice byly známy již dlouhou 
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dobu, ale až rozvoj hydraulického štěpení (frakování) a horizontální těžby však umožnil 

profitabilitu jejich zpracování. Frakování probíhá v několika jednoduchých krocích. 

Nejprve se provede vertikální vrt k sedimentovým horninám, podobně jako u konvenční 

těžby. Následně se, opět jako u klasické ropy, provedou vrty horizontální. Do těchto 

vrtů se následně napumpují miliony litrů vody, písku a chemikálií pod vysokým tlakem. 

Tím se rozbije jednolitost horniny a břidlice lze vytěžit. 

Na území Spojených států se nachází několik velkých nalezišť těchto břidlic. 

Nejznámějším nalezištěm je zřejmě Bakken v Severní Dakotě (dalšími jsou Permian 

nebo Eagle Ford v Texasu).149 S těžbou břidlic je spojeno několik relativních rizik, jako 

je znečištění podzemní vody chemikáliemi, vypouštění metanu při těžbě nebo dokonce 

způsobení seismické aktivity. Americká Environmental Protection Agency (EPA) ve své 

zprávě žádné reálné důkazy znečištění pitné vody nenašla.150 Přesto došlo ze strany 

Kongresu k vložení výjimky pro těžbu břidlic do Energy Policy Act z roku 2005 o 

regulaci v souvislosti se zásahy do pitné vody. Úroveň vypouštěného metanu je pak 

podle studie na University of Texas v Austinu mnohem nižší, než byly původní 

odhady.151 Naopak rizika vyvolání seismické činnosti těžbou břidlic bylo studiemi 

potvrzeno.152 Dohled nad těžbou břidlic je odpovědností jednotlivých státních vlád. 

Je zajímavé, že tak klíčový zdroj jako břidlice tedy na začátku vývoje nebyl 

finančně podporován.153 Energetická politika prezidenta Obamy kladla důraz zejména 

na obnovitelné zdroje. Průkopníky tohoto odvětví se díky vysokým cenám ropy stali 

sami američtí producenti. Později se však zásadnějším cílem ukázalo dosažení 

energetické nezávislosti. Ačkoliv se nejedná přímo o obnovitelné ekologické zdroje, 

získala těžba břidlic v pozdějších fázích vývoje velkou podporu od vlády. Představují 
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totiž důležitý krok na cestě od fosilních paliv k těm obnovitelným.154 Proto vláda kromě 

rozvoje alternativ podporovala také zvýšení domácí konvenční těžby na místech, které 

již patřily těžebním společnostem. 

6.2 Shale boom 

Původní pesimistické scénáře rostoucí americké závislosti na importu byly 

rozvojem alternativ zcela převráceny. Každý rok Obamova úřadu do příchodu krize 

2014 domácí produkce ropy díky inovacím a technologiím postupně rostla.155 Rozvoj 

břidlic měl obrovský dopad nejen na Spojené státy. Vytvořila se nová pracovní místa, 

s nimi přišel ekonomický rozvoj, který přilákal investory. Při udržení nastaveného 

trendu by se ze Spojených států měl kolem roku 2020 stát největší producent ropy na 

světě a kolem roku 2030 by měla produkce zcela přesáhnout množství dovážené 

ropy.156 Rizika spojená s těžbou břidlic navíc podnítila veřejnou debatu ve Spojených 

státech o tématu ochrany životního prostředí. 

Americká produkce od roku 2008 do roku 2013 vzrostla z 5 mb/d na více než 8 

mb/d.157 Ekonomický vliv takového nárůstu je patrný na Severní Dakotě, kde v roce 

2013 byla pouze 3% nezaměstnanost a přebytek státního rozpočtu činil 3,8 miliardy $. 

Ekonomická konjunktura dále zvýšila investice do energeticky náročných odvětví jako 

je výroba oceli, skla, plastů a dalších petrochemických výrobků. V roce 2013 dokonce 

Spojené státy poprvé za 60 let vyvážely více produktů rafinérií, než dovážely.158 Těžba 

břidlic se rozšířila natolik, že po určitý čas představovala 90 % ze 100 000 ropných a 

plynných vrtů ve Spojených státech.159 
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6.3 Energy power 

Rostoucí energetická produkce také představovala nový nástroj pro americkou 

zahraniční politiku (další jsou vojenská síla, síť spojenců přes 2 oceány, příznivá 

demografie a geografie US, inovační potenciál a mnoho dalších). Využívání národní 

komparativní výhody v energetické produkci a technologiích pro prosazování národních 

cílů leží někde mezi známými pojmy soft power a hard power. Tato „energy power“ 

však není ničím novým. Samotné Spojené státy jí využily již před svým vstupem do 

druhé světové války proti Japonsku, když mu odmítly v rámci širšího embarga dodávat 

palivo (nakolik se jednalo o úspěšnou strategii, není obsahem práce). Nejznámějším 

příkladem použití tohoto nástroje bylo ropné embargo roku 1973. Mezi dalšími příklady 

lze zmínit tlak Ruska na Ukrajinu nebo čínskou výstavbu ropných plošin v Jihočínském 

moři. Dokonce je tento nástroj zmíněn i v National Security Strategy z února 2015. 160 

Vývoz ze Spojených států byl do roku 2015 komplikovaný zákony. Pro povolení 

musel exportér poslat žádost na Department of Energy (DOE) a Federal Energy 

Regulatory Comssion.161 Fakticky tak bylo možné ropu vyvážet pouze se svolením 

prezidenta, což se zpravidla dělo pouze v národních zájmech. 162 Export však nebyl 

komplikován pouze zákony, ale také infrastrukturou. Vzhledem k výrazným rozdílům 

mezi těžkou a lehkou ropou je zásadní místo původu ropy. Ve většině amerických 

rafinérií se používá těžká ropa, ta vytěžená z ropných břidlic je však lehká a sladká. Na 

jednu stranu to znamená, že Spojené státy jsou limitovány nutností stále dovážet těžkou 

ropu pro svůj průmysl. Na druhou stranu mají přebytek lehké ropy, kterou mohou 

exportovat, protože jí je americký trh plný.163 

Předpokládalo se, že zrušení omezení exportu dodá nový impuls ekonomickému 

růstu, platům a zaměstnanosti.164 Po skutečném odstranění zákonné překážky se však 

k překvapení všech po 3 měsících export naopak snížil o 5 %.165 
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Pro Spojené státy je ale reálným rizikem jejich energetické bezpečnosti 

neschopnost kontrolovat světové ceny. Amerika nikdy nedovážela ze Středního 

východu více než 15 % své importované ropy. Takový problém nelze jednoduše 

odstranit omezením dovozu z tohoto regionu. Tento fakt je viditelný na příkladu ze 70. 

let. Když OPEC ukončil ropné embargo, ceny již zůstaly na hodnotě z krize a neklesly 

na původní hladinu. Důležité nebylo přerušení dovozu, ale související snížení 

produkce.166 

Navíc, jak již bylo řečeno, většina poklesu dovozu se týkala lehké ropy, kterou 

Spojené státy dováží převážně z nečlenských států OPEC. Alternativou pro import těžší 

ropy by se v budoucnu mohly stát kanadské ropné písky, pro tuto možnost by však bylo 

nutné vybudovat ropovod Keystone XL.167 Tím by se mohl zcela zastavit dovoz ropy ze 

Středního východu. Ani tak by ale Spojené státy neukončily svou závislost. Nadále 

budou dovážet výrobky z Evropy a Asie, které jsou na dovozu ropy z regionu závislé 

mnohem více.168 Do Evropy proudí asi 20 % ropy ze států OPEC, v případě Asie je to 

dokonce 50 %.169 Amerika je také závislá na prosperující světové ekonomice a tato 

závislost se stále prohlubuje. Tento fakt nelze přesně kvantifikovat, ale svědčí pro něj 

mnoho indicií.170 

Všechna tato omezení tak do značné míry limitují americkou schopnost 

používání energetiky jako nástroje v zahraniční politice. Zatím lze vidět její použití 

hlavně v limitovaných případech a s podporou spojenců. Příkladem může být tlak na 

Írán v kontextu uzavření dohody o jaderném programu, nabídnutí pomoci Ukrajině při 
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neshodách s Ruskem. Otázkou zůstává, nakolik tento potenciál zvládnou Spojené státy 

rozšířit vývojem a technologiemi v budoucnosti.171 

6.4 Dopady na americko-saúdské vztahy 

Po zdárném ukončení ekonomické krize se ceny ropy vrátily na hladinu kolem 

100 $/b.172 Tato hladina však znamenala značné náklady na straně spotřeby. Obama se 

již mohl věnovat své energetické politice a také finančně podporovat vývoj 

alternativních zdrojů. Nejúspěšnější zdroj, tedy břidlice, zafinancovaly v počátcích 

vývoje samy společnosti z vysokých ropných zisků. 

Počáteční korektní spojenecké vztahy dostaly mezi lety 2011 a 2014 několik ran. 

Jedním z problémů byla Obamova neochota stát za svými spojenci, kteří čelili 

Arabskému jaru ať na Středním východu nebo v severní Africe. Saúdské vůdce musel 

takový postup přinejmenším znejistět. Na druhou stranu události na samotném 

Arabském poloostrově prošly bez větších komentářů z americké strany. Více než o 

nezasáhnutí například ve prospěch egyptského prezidenta Mubáraka Saúdy 

znervózňovala americká nerozhodnost173 a měnící se pozice.174 Americké bezpečnostní 

záruky saúdskému režimu (ne Saúdské Arábii jako takové) tvoří zcela klíčový prvek 

vzájemných vztahů. 

Větší narušení vztahů tak reálně představoval poměrně rychlý rozvoj 

alternativních zdrojů ve Spojených státech. Trh s ropou se neřídí čistě tržní logikou. 

Pokud klíčoví producenti cítí jakékoliv ohrožení své pozice a svých výdělků jsou 

schopní zareagovat nepřiměřeně. Nelze však říct, že nadcházející propad cen způsobili 

producenti, aby se zbavili konkurence. Ceny čekal pád z ekonomicky zásadnějších 

důvodů. Změnit se však měla reakce hlavních producentů. Období 2011 až 2014 tak lze 

charakterizovat jako období, kdy postupně rostl vliv témat rozdělujících oba spojence. 
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7. Druhý propad cen 

V květnu 2014 Amerika po 20 letech produkovala více než 50 % své spotřeby 

ropy. Ve stejné době se navíc stala světovým lídrem v alternativních zdrojích energie. 

Prezident byl rozložením sil v Kongresu nucen většinu státní podpory alternativních 

zdrojů poskytnout prostřednictvím vládních nařízení. Výjimkou byly samotné břidlice, 

které měly a mají podporu napříč oběma politickými stranami. 

O měsíc později v červnu 2014 začaly ceny ropy klesat.175 Důvodem byl 

zejména růst zásob způsobený zvýšenou produkcí a nevýraznou poptávkou.176 

Důvodem bylo zpomalení ekonomického růstu, zvýšení produkce návratem Libye, 

Nigérie nebo Jižního Súdánu na trh. Zároveň svou produkci navýšil Irák a rekordní 

produkci zaznamenalo Rusko. Svoji roli sehrál také návrat Japonska k využívání jaderné 

energie. Celkově tak vznikl převis nabídky na trhu.177 

Saúdská Arábie v srpnu reagovala snížením své produkce o 400 000 b/d.178 

Bohužel se mnoho producentů odmítlo přidat, to přimělo Saúdy změnit svoji strategii.179 

Původní pozvolný pád nabral na síle po schůzce OPEC ve Vídni v listopadu 2014.180 

Tady Saúdská Arábie oznámila své rozhodnutí bránit svůj podíl trhu, podobně jako 

tomu bylo v roce 1998 vůči Venezuele. Hlavní snahou byla obrana asijského trhu, kam 

vyvážela dvě třetiny (2/3) svého exportu a kde klesal podíl poptávky v Číně a Indii.181 

7.1 Saúdská změna stylu 

Pro další vývoj vzájemných vztahů je vhodné přiblížit situaci v Saúdské Arábii. 

Už od roku 2010 provázely krále Abdalláha bin Abda al-Azíze vážné zdravotní 

komplikace. V roce 2011 zemřel korunní princ Sultán ibn Abd al-Azíz. S vážně 

nemocným králem a bez korunního prince postupně rostl vliv Salmána bin Abda al-
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Azíze (Salmán). Ten se stal v lednu 2015 novým králem, jeho vliv byl však značný již 

v předcházejících letech. 

Spolu s ním se do čela státu dostali Mohamed bin Nájif, který se stal ministrem 

vnitra a prvním v linii nástupu. Salmánův syn Mohamed bin Salmán, ministr obrany, 

správce ekonomiky a veřejných investic s velkým vlivem na obchod s ropou, se stal 

druhým nástupcem. Posledním ze 4 nejdůležitějších představitelů režimu je Adel al-

Jubeir, ministr zahraničních věcí, který ale není součástí královské rodiny. Zejména syn 

krále, představitel nové nastupující generace představuje velkou změnu v saúdské 

asertivitě.182 

Spolu s nimi přišla změna stylu zahraniční politiky ropného království. Pouhé 2 

měsíce po nástupu nového krále začala vojenská operace v sousedním Jemenu. Ta 

představovala zásadní zlom v zahraniční politice. Částečně se jednalo o návrat k aktivní 

politice 80. let, kdy Saúdská Arábie kromě podpory afghánských bojovníků přispěla 

k vyřešení občanské války v Libanonu (Taif agreement 1989).183 

Jedním z důvodů této změny byla saúdská nejistota z přístupu prezidenta 

Obamy. Ten nejprve plně nepodpořil jiné spřátelené režimy během Arabského jara a 

poté odmítl zasáhnout v Sýrii po překročení červené čáry (údajné použití chemických 

zbraní režimem).184 Írán navíc posílil svůj vliv v regionu ať již přes Hutíe, Assada, 

Hizballáh, Hamás nebo spřátelenou iráckou vládu. Vznikl tak pocit lehké izolace a 

nutnosti spolehnout se na vlastní síly a prostředky. 

7.2 Pád cen ropy 

Jak již bylo zmíněno, americko-saúdské vztahy byly postaveny na garanci 

stabilních cen ropy za bezpečnostní záruky. Se saúdským pocitem ztráty těchto záruk 

začal oslabovat také druhý pilíř vzájemných vztahů. Rozhodnutí z listopadu 2014 bránit 

svůj podíl trhu urychlilo pád cen. Hlavními motivy tohoto rozhodnutí však byly 
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především chování některých producentů během poslední krize a strach z potenciálu 

břidlicových alternativ. 

V lednu 2009 Saúdská Arábie snížila od vypuknutí krize svou produkci o 2 

mb/d, tedy asi 20 % své celkové produkce.185 Ve stejném měsíci dopadly ceny na úplné 

dno celé krize pod hodnotu 50 $/b.186 Na této produkci vydržela dalších 5 měsíců, každý 

den přicházela o miliony $, které získávali ostatní producenti jako Rusko nebo Írán. Ti 

navíc získali také část saúdského podílu trhu. Nelze se divit, že stejný scénář nehodlala 

opakovat. 

Velkou změnou proti předchozí krizi však byla role alternativ. Od roku 2013, 

kdy došlo k velkému rozšíření břidlic, se stále zvětšoval jejich podíl trhu. Představovaly 

tak relevantní alternativu fosilních paliv. Jejich provozní náklady jsou však mnohem 

vyšší, než konvenční těžba v Perském zálivu. Snížením tržních cen tak mohli konvenční 

producenti dostat tyto alternativy do stavu, kdy jejich náklady přesáhly tržní hodnotu. 

Rozdílné ceny těžby jsou však také mezi konvenčními producenty. Těžební 

náklady ropných království v Zálivu jsou na jiné úrovni než třeba ty ruské. V případě 

Ruska sehrála klíčovou roli devalvace rublu následkem sankcí za akce spojené 

s Ukrajinou. Rusko tak sice prodávalo svou ropu za nižší ceny, ale stále v dolarech. 

Vzhledem k převodu na znehodnocené rubly tak vlastně ke snížení ceny téměř nedošlo. 

Navíc ruská politika danění fosilních paliv, kdy daň klesá úměrně s poklesem tržní 

hodnoty, sehrála také důležitou roli. I díky tomu mohlo Rusko dál těžit na hranici svých 

možností.187 

Největší nárůst produkce však zaznamenal Irák, který jí navýšil o 3,5 mb/d. Po 

uzavření dohody o jaderném programu a odstranění sankcí se přidal také Írán. Produkci 

začala zvyšovat také Libye.188 Velkou změnou prošla pozice Saúdské Arábie. Značný 

nárůst její populace až na 30 milionů obyvatel velmi zúžil její manévrovací 

schopnosti.189 Její zájmy se tak do značné míry přiblížily zájmům dalších početných 

národů Zálivu, jako jsou právě Irák a Írán. 
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Pouze 2 události po omezenou dobu narušily pád cen. První byl začátek 

vojenské akce států Gulf cooperation council (GCC) v Jemenu v březnu 2015. Ten 

nejen zvýšil cenu skokově o 10 $/b, ale tuto cenu udržel 3 následující měsíce. Druhou 

výraznější událostí byla devalvace čínského juanu v srpnu 2015.190 Její dopad byl ale o 

poznání menší a krátkodobější.191 Úplného dna dosáhl trh v lednu 2016, kdy ceny 

spadly hluboko pod hodnotu v lednu 2009.192 

7.3 Dopady na producenty 

Vývoj alternativních zdrojů byl možný díky dlouhodobým cenám ropy kolem 

100 $/b mezi lety 2009-2014.193 Vysoké ceny vždy podporují investice do vývoje a 

technologií. Pád cen tedy představoval zásadní problém. Předpoklady odhadovaly 

největší pád produkce za posledních 24 let, přičemž samotné ropné břidlice mohly 

představovat až 4/5 tohoto poklesu.194 Vláda Spojených států se snažila předejít 

úplnému zničení nabídky daňovými úlevami a finančními pobídkami. Dlouhodobá 

strategie omezování těžby a propouštění pomohla na nějaký čas dopady nízkých cen 

omezit. Přesto většina menších společností, z nichž mnohé byly průkopníky těchto 

technologií před rokem 2013, zkrachovala. V březnu 2016, kdy se pomalu začaly ceny 

zvyšovat, se jednalo o 75 % společností na trhu.195 

Dopady dlouhodobé úrovně cen pod 50 $/b však začaly cítit také členské státy 

OPEC. Postihům se však nevyhnula ani samotná Saúdská Arábie. Na schůzce OPEC 

v červnu 2016, která se konala opět ve Vídni, již bylo jasné, že i bohatá království 

Zálivu musí omezit státní výdaje.196 Došlo ke zrušení některých projektů nejen 
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v ropném sektoru a omezení státních benefitů. Vedle plánů na zvýšení diverzifikace 

ekonomie se také poprvé objevily náznaky zavedení daní.197 

Případné zavedení daní by představovalo zcela revoluční krok pro vnitrostátní 

systém Saúdské Arábie. Její obyvatelé nejsou příliš demokraticky reprezentováni 

v politickém aparátu země. Vzhledem k bohatým státním benefitům a absenci daní to 

však velké části saúdských občanů nevadí. Jeden ze tří základních pilířů saúdské moci 

by však zavedením daně z přidané hodnoty byl přinejmenším narušen. Mohlo by se také 

stát, že se zdaněním by se obyvatelé mohli dovolávat zvýšení demokratické 

reprezentace a podílu obyvatelstva na moci. Podobná vlna liberalizace prošla regionem 

v 90. letech při nízkých cenách ropy. Kuvajt v té době uspořádal první volby za účasti 

opozice, Saúdská Arábie uspořádala volby bez opozice a Katar dokonce uvažoval o 

volebním právu žen.198 Krátce po schůzce ve Vídni se zřejmě i vlivem tohoto scénáře 

zvýšily ceny nad hranici 50 $/b (v době schůzky začaly ceny znovu klesat).199 

7.4 Dopady na americko-saúdské vztahy 

Rostoucí napětí mezi oběma partnery z předchozího období nadále eskalovala 

výměnou vedoucích pozic v Saúdské Arábii, která přivedla novou nastupující generaci 

v osobě Mohameda bin Salmána. Tato nastupující generace již odmítá být pouze 

finančním partnerem amerických akcí v regionu, a proto nastolila mnohem aktivnější a 

asertivnější kurz zahraniční politiky. 

Vedle jasného příkladu intervence v Jemenu se tato změna stylu ukázala na 

summitu OPEC ve Vídni v roce 2014, kde Saúdská Arábie odmítla po zkušenostech 

z roku 2008 opět sehrát roli swing producenta. K tomu rozhodnutí však Saúdy vedly 

také vnitrostátní důvody jako velký nárůst populace (v roce 2016 měla Saúdská Arábie 

zhruba 31 milionů obyvatel, v roce 1973 měla necelých 7 milionů).200 Možnost poškodit 

rostoucí vliv alternativních zdrojů jen dále přispěl ke konečnému rozhodnutí. 

Vývoj alternativ však byl od samotného začátku jednou z priorit vlády 

prezidenta Obamy. Vzniklé napětí tak dále eskalovalo. Americká vláda se rozhodla 
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různými prostředky podpořit záchranu infrastruktury břidlicové těžby, která nebyla 

schopná čelit cenám pod 50 $/b. 

Tímto zjednodušeným pohledem by se mohlo zdát, že došlo k vážnému narušení 

americko-saúdského spojenectví. Ve stejné době však Spojené státy materiálně 

podporovaly intervenci v Jemenu a uzavřely se Saúdskou Arábií důležité zbrojní 

zakázky. 

8. Hodnocení éry prezidenta Obamy 

Od roku 2007 do roku 2017 vzrostla americká produkce ropy o 150 %,201 

momentálně vyvážejí Spojené státy o 60 % více ropy, než jsou nuceny dovážet. Jsou 

největším vývozcem petrochemických výrobků a zemního plynu. Těžba ropných břidlic 

přežila období nízkých cen zdá se lépe, než se mnozí odvažovali čekat. Hlavními 

důvody bylo zlepšení produktivity, snížení nákladů vývojem technologií a vládní 

podpora.202 Po několika letech nízkých cen musely členské státy OPEC a Rusko uzavřít 

dohodu o snížení produkce o 1,8 mb.203 Ceny se zřejmě budou pomalu vracet do 

rovnováhy. 

V blízké budoucnosti bude trh dále čelit několika rizikům, například nestabilitě 

v Libyi a Nigérii, nebo možnému pádu státního systému ve Venezuele. Velkým 

problémem celého sektoru je nedostatečná úroveň investic v poslední době. V roce 2015 

byly investice do infrastruktury vůbec nejnižší v poměru s produkcí. Rok 2016 na tom 

nebyl o moc lépe. Pokud by měl tento trend pokračovat i v roce 2017, velmi se zvyšuje 

možnost zaostání nabídky.204 Navíc když MMF předpovídá růst jen čínské poptávky o 

6,5 %.205 

Získání takové míry energetické soběstačnosti je úspěch srovnatelný se 

zavedením všeobecného zdravotního pojištění (Obamacare) nebo dohodou s Íránem o 

jaderném programu. Prezidentovi Obamovi se tak podařilo nasměrovat Spojené státy 

k cíli, který vytyčil už prezident Nixon v roce 1973. Záchranou břidlicových alternativ 

                                                 

 

201 Příloha č. 5. 
202 Sarah Ladislaw, Adam Sieminsky, Frank A. Verrastro a Andrew J. Stanley, „U.S. Oil in the Global 

Economy“, Center for Atrategic & International Studies,  20. 4. 2017, https://www.csis.org/analysis/us-

oil-global-economy-markets-policy-and-politics (ověřeno 20. 4. 17). 
203 Vladimir Soldatkin, „Russian cuts to oil production stall in February“, Reuters, 2. 3. 2017, 

http://www.reuters.com/article/us-russia-energy-production-idUSKBN1691XP (ověřeno 20. 4. 17). 
204 „World Energy Outlook 2016“, IEA, iea.org (staženo 15. 2. 17). 
205 Ladislaw, Sieminsky, Verrastro a Stanley, „U.S. Oil in the Global Economy“. 
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státní podporou zachovala vláda možnost dovršení americké energetické nezávislosti a 

vyřešení největšího problému energetické bezpečnosti navždy. S předpokládanou 

produkcí by se Spojené státy naopak staly energetickou velmocí a měly by enormní vliv 

na tvoření světových cen, což jak bylo demonstrováno, je skutečná podstata ohrožení 

americké národní bezpečnosti. 

Jedním z velkých problémů Spojených států je jejich neschopnost vidět svět 

perspektivou svých spojenců. Americko-saúdské vztahy mají mnoho společných zájmů. 

Patří mezi ně stabilita Středního východu, jinými slovy vyřešení izraelsko-palestinské 

otázky, stabilizace režimů v Egyptě nebo Maroku, ukončení konfliktů v Iráku, Sýrii 

nebo Jemenu a udržení kontroly nad íránským vlivem v regionu. 

Se stabilitou Středního východu je úzce spojena stabilita světového obchodu 

s ropou a ten je důležitým předpokladem stability světového obchodu. Ekonomické 

zájmy obsahují také velké zbrojní zakázky. Mezi lety 2007 až 2010 si Saúdská Arábie 

objednala od Spojených států zbraně za 29,6 miliard $. V rozmezí let 2011 až 2014 

dokonce 56,4 miliard $. K naplnění tak obrovských zakázek však nikdy nedošlo. 

V prvním období byly dodány zbraně za 13,2 a v druhém za 47 miliard $. Stále se tak 

jedná o obří zbrojní zakázky.206 

Oba státy ale rozděluje také mnoho odlišných názorů. Neshodují se v nutnost 

zásahu v Sýrii, v dohodě o íránském jaderném programu. Celý proces vyjednávání této 

dohody navíc rozdělil jednotu GCC. Prvotní rozhovory s Íránem probíhaly v Ománu 

bez vědomí ostatních členů. Velkou ranou pro bilaterální vztahy byla změna americké 

pozice uprostřed událostí Arabského jara v Egyptě (původní nevýrazná podpora 

režimu,207 která byla spíše čekáním na vývoj situace, se změnila na otevřenou podporu 

demonstrantů208). Na druhou stranu to zase bylo odmítnutí Saúdské Arábie hrát tradiční 

roli při pádu cen na ropném trhu. Rozdílný je také jejich přístup k boji s terorizmem. 

S výjimkou metod tohoto boje se liší také organizace, kterou oba partneři vidí jako 

existencionální. Spojené státy vedou koalici bojující proti takzvanému Islámskému státu 

po celém světě. Saúdská Arábie vede koalici bojující v Jemenu proti opozici 

reprezentované hutíi a proti Al-Káidě na Arabském poloostrově (AQAP). 

                                                 

 

206 Anthony H. Cordesman, „The Saudi and Gulf Perspective on President Obama’s Visit“, Center for 

Atrategic & International Studies,  20. 4. 2016, https://www.csis.org/analysis/saudi-and-gulf-perspective-

president-obama%E2%80%99s-visit (ověřeno 30. 3. 17). 
207 Obama, „Remarks by the President on the Situation in Egypt“ (28. 1. 2012). 
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Zneklidňující muselo být pro saúdské představitele jistě také Obamovo 

vyjádřenív rozhovoru pro the Atlantic. Zde vyjádřil své přesvědčení, že by se měli 

naučit sdílet Střední východ s Íránem.209 Přesto minimálně v blízké budoucnosti 

nebudou Spojené státy ještě schopné samy kontrolovat světové ceny ropy a role 

Saúdské Arábie tak bude nadále zcela klíčová. Vedle ropného trhu však zůstane také 

obrovský vliv Saúdů na celý klíčový region. Přes značné přiblížení Spojených států ke 

své energetické nezávislosti tak Saúdská Arábie stále zůstává nepostradatelným 

spojencem ze stejných důvodů jako vždy. 

Nakolik bude odkaz prezidenta Obamy zachován však záleží na jeho nástupci. 

Ne každý občan Spojených států se cítil být součástí amerického úspěchu mezi lety 

2009 a 2017, což se projevilo během prezidentských voleb v roce 2016. Vzhledem 

k rozložení sil v Kongresu během pozdějších let Obamova mandátu byla většina 

energetických rozhodnutí, podobně jako ostatní rozhodnutí, uzavírána prostřednictvím 

vládních příkazů.210 Donald Trump tedy může velkou část Obamových úspěchů změnit 

bez větších legálních problémů. 

9. Předpověď IEA a OPEC do roku 2040 

Dle předpovědi by do roku 2040 měla světová populace dosahovat 9 miliard 

lidí.211 To představuje růst poptávky kolem 30%.212 Pro takovou poptávku je třeba 

investic v hodnotě 44 miliard $ do vývoje a dalších 23 miliard $ na zvýšení energetické 

efektivity.213 Fosilní paliva si nadále udrží svojí důležitost hlavně díky dopravě a 

petrochemickému průmyslu. 

Poroste vliv zejména Iráku (předpokládaný růst produkce o 7 mb/d do 2040) a 

Íránu (předpokládaný růst o 6 mb/d). OPEC obecně by měl poměrně stagnovat do roku 

2025 kolem současné hladiny 32 mb/d, ale od roku 2025 do 2040 by měla produkce 

vzrůst na 41 mb/d. Spojeným státům produkce poroste do roku 2027 o na 27,5 mb/d, 

                                                                                                                                               

 

208 Obama, „Remarks by the President on the Situation in Egypt“ (1. 2. 2012). 
209 Obama, „The Obama Doctrine“. 
210 William A. Galston, „Obama’s uncertain legacy“, Brookings Institution, 17. 1. 2017, 

https://www.brookings.edu/opinions/obamas-uncertain-legacy/ (ověřeno 15. 4. 17). 
211 „World Oil Outlook 2016“, OPEC, opec.org (staženo 15. 2. 17). 
212 „World Energy Outlook 2016“. 
213 Ibid. 
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pak by ale měl přijít pokles.214 Nejsilnějším trendem ropného průmyslu nadále zůstane 

vzrůstající proud ropy dovážený ze Středního východu do Asie. 

Velkou otázkou zůstává, jaký reálný dopad bude mít Pařížská dohoda o klimatu. 

Případné vystoupení Spojených států by znamenalo značné poškození veškerých snah. 

Vystoupení samotné by však zabralo 4 roky. Rychlejší vystoupení by bylo možné pouze 

vypovězením deklaraci OSN z roku 1992.215 

Závěr 

Hlavním cílem práce bylo zhodnotit nakolik se prezidentu Obamovi podařilo 

omezit americkou závislost na dovozu fosilních paliv a nakolik je tím zaručena 

americká energetická bezpečnost. Druhým zkoumaným fenoménem byla proměna 

americko-saúdských vztahů v kontextu těchto změn na poli energetiky. V tak komplexní 

problematice, jako jsou bilaterální vtahy, představuje problematika energetické politiky 

vždy pouze jeden z mnoha aspektů takového vztahu, v případě toho americko-

saúdského se však jedná o aspekt zcela zásadní. 

Již od 30. let je americko-saúdský vztah úzce spjat s ropným trhem. Saúdská 

Arábie jakožto stát s největšími zásobami ropy a největší možností přizpůsobit svou 

produkci vývoji trhu (je skokově schopná zvýšit svou produkci až o 50 %). Díky 

zastávání pozice flexibilního producenta (swing producent) je klíčová pro americkou 

energetickou politiku. Jak bylo demonstrováno na příkladech z historie, vždy když 

potřebovaly Spojené státy posunout cenovou hladinu do jednoho či druhého směru, 

obrátili se na svého saúdského spojence jako například v roce 1986. Spojené státy za to 

Saúdské Arábii poskytují garanci bezpečnosti, jak dokázaly během přelomu let 1990 a 

1991 během okupace Kuvajtu. 

Když v souvislosti ekonomickou krizí padly ceny ropy, snažila se Saúdská 

Arábie přesvědčit členské státy OPEC ke snížení produkce. Někteří však takový postup 

odmítli a eskalovali tak pád cen dále. V omezení produkce tak zůstala poměrně 

osamocena, čímž jí vznikly v tomto období značné ekonomické škody. Celá krize tak 

musela být vyřešena na straně poptávky ukončením ekonomické krize a následné 

recese. 
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Pro prezidenta Obamu byla snaha o dosažení co největší energetické nezávislosti 

Spojených států jednou z hlavních priorit jeho volební kampaně. V odstranění této 

závislosti viděl ekonomický potenciál technologií obnovitelných zdrojů a posílení 

národní bezpečnosti. Mezi jeho cíle patřila podpora elektromobilů, omezení vypuštění 

skleníkových plynů a zvýšení efektivnosti energetické spotřeby. Během rekonstrukce 

americké ekonomiky po krizi tak vynaložil 80 miliard $ na vývoj obnovitelných zdrojů. 

Po konci ekonomické recese se ukázaly jako nejrelevantnější alternativa ropné 

břidlice. Po původní zdrženlivosti americké vlády se tento sektor těšil značné státní 

podpoře. Novými technologiemi zásadně vzrostla domácí americká produkce a tím 

razantně klesla závislost na dovozu. Navíc domácí těžbou dostala nový stimul také 

domácí ekonomika a vytvořily se tisíce pracovních míst. Spojené státy získaly nový 

nástroj pro svou zahraniční politiku, kterou v omezené míře začaly také používat. 

Americká energetická bezpečnost však není přímo závislá na objemu dovážené 

ropy. Hlavní riziko představuje neschopnost kontrolovat ceny. Saúdská Arábie vyváží 

dvě třetiny své produkce do Asie a do Spojených států nikdy nedovážela více než 15 % 

jejich spotřeby. Skutečným významem Saúdské Arábie je její schopnost ovlivňovat 

světové ceny. Rostoucí americká závislost na světové ekonomice navíc toto riziko dál 

zvyšuje. Ukončení dovozu ropy z regionu Středního východu tak jednoduše neznamená 

zajištění americké energetické bezpečnosti. 

Obchod s ropou se ne zcela řídí logikou trhu. Jelikož to jsou producenti, kdo 

reálně ovládá celý trh, pohybují se ceny jinde, než by z tržní logiky měly. Americké 

posílení vlastní produkce přirozeně vyvolalo reakci mezi konvenčními producenty. 

Když v červenci 2014 začaly klesat ceny ropy, odmítla následně Saúdská Arábie hrát 

tradiční roli. Vliv na to kromě pocitu ohrožení své role ze strany alternativních metod 

těžby ve Spojených státech měl také vývoj krize po roce 2008, kdy Saúdská Arábie 

finančně doplatila na svou tradiční roli na trhu. Na summitu OPEC ve Vídni se tedy 

rozhodla bránit svůj podíl trhu nejen proti alternativám, ale také ostatním konvenčním 

producentům. 

Světové ceny ropy se dostaly až pod hladinu 50 $/b, což téměř odstranilo celý 

sektor těžby břidlic ve Spojených státech. V březnu 2016 zkrachovalo již celých 75 % 

všech amerických producentů. Dopady takto nízkých cen však nakonec poznala i 

samotná Saúdská Arábie. Reálná možnost nuceného omezení benefitů pro občany a 
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dokonce reálné nebezpečí nutnosti zavedení DPH přiměly nejen Saúdskou Arábii 

přizpůsobit svou produkci. 

Ačkoliv se tedy prezidentu Obamovi podařilo do značné míry omezit potřebu 

dovozu fosilních paliv ze zahraničí (sektor těžby břidlic byl státní podporou zachráněn) 

nepodařilo se mu stále vyřešit základní problém americké energetické bezpečnosti 

(kontrolu světových cen). Ačkoliv vzájemné americko-saúdské vztahy v období let 

2009–2017 utržily značné šrámy, nadále zůstávají nepostradatelnými pro oba partnery. 

Energetická politika představuje pouze aspekt těchto velmi komplexních vztahů. Na 

jejich utváření má vliv také boj s terorismem, vliv Saúdské Arábie v regionu, celý 

proces Arabského jara a mnoho dalších. Pokud něco americko-saúdské partnerství 

v minulosti dokázalo, pak to, že je schopné přežít výrazné krize, jako bylo ropné 

embargo roku 1973, nebo události 11. 9. 2001. 

Situaci může do určité míry změnit americké dosažení takové úrovně produkce, 

že se stane nejen největším světovým producentem (kolem roku 2020), ale také 

největším exportérem (kolem roku 2040). V tom případě Spojené státy dosáhnou 

kýžené energetické nezávislosti. Ostatní aspekty americko-saúdských vztahů však 

zůstanou nadále natolik důležité, že jejich vztah má velkou pravděpodobnost zachování. 

Nesmíme však zapomenout, že v regionu Středního východu se někdy stávají vysoce 

nepředvídatelné události, jako byla například íránská revoluce v roce 1979 nebo události 

Arabského jara po roce 2010. 

Summary 

The main goal of this thesis was to analyze (the?) imptact of energy policy of 

Barack Obama during his two terms as american president on US-Saudi relations. This 

thesis aims at describing reactions from Saudi Arabia on these policy decisions and 

development of american energy sector. The United states and Saudi Arabia are 

longtime close allies whose relationship is strongly connected to energy security and 

mutual interest in tability of world oil market. There is however visible a significant 

change in mutual relations in course of Obama’s two terms. 

The case of first crisis of world oil market in late 2008 considerable common 

effort from both partners was visible. However disputes among oil producing countries 

mainly Russia and Iran on one side and traditional gulf kingdoms on the other resulted 

in stalemate on the side of offer. Thus crisis had to be resolved by demanding part of 
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economy. President Obama’s efforts led to substantial restoration of american economy 

and subsequently the world one. 

Since his presidential campaign, development of clean energy has been one of 

Mr. Obama’s priorities. During times of economic crisis he spent 80 billion $ on 

development of clean energy technologies. However the most important resource, tight 

oil, emerged from private investments. High level of world oil prices between 2009 and 

2014 allowed private oil producers in the US to develop affordable way of mining. This 

led to substential growth in american producing capability and higher energy 

independence. 

Crucial facti s however that american energy security is not based on level of oil 

import from abroad or specifically from the Middle East. Main danger of american 

energy security is in their incapability of controlling world oil prices, which was about 

to be seen in following years. 

This development considerably upsetted Saudi Arabia and other conventional oil 

producers. Which had substantiall impact on their actions in the summer of 2014. When 

oil prices began to fall for once more, Saudi Arabia refused to play its traditional role as 

a swing producer and instead decided to defend saudi share of the world market. Beside 

experience of last crisis in 2008 (when thanks to mainly Iran and Russia Saudi Arabia 

lost big amount of its market share and simultaneously big amount of profits) 

development of tight oil in US played huge role in saudi decision. Without Saudi Arabia 

market pricec fell under 50 $/b. On one hand 75 % of tight oil producers bankrupted, on 

the other such low prices ment high costs even for Saudi Arabia. 

As a result Saudi Arabia was forced to adjust its production facing considerable 

consequences of low oil prices. It may seem as american-saudi relationship is inevitably 

damaged, however specific aspect of this relationship is overcoming of obstacles e.g. oil 

embargo in 1973 or 9/11 event. American energy independence and energ security is 

thus achievable. According to predictions US will be biggest producer of oil in 2020 

and net exporter in 2040. This means that in 2040 US could control world prices of oil 

and thereby secure its energy security once for all. 
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