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Abstrakt  
 

Ruský ropný průmysl je dlouhodobě jedním z nejvýznamnějších a nejcennějších ropných 

trhů na světě. Za dob Sovětského svazu podléhal ropný průmysl přísné státní kontrole, 

avšak privatizace průmyslu v devadesátých letech po rozpadu Sovětského svazu vedla 

k vyvedení průmyslových podniků do rukou několika podnikatelů, kteří se později stali 

ruskými oligarchy. Ve své práci zkoumám vzestup a pád nejprominentnějšího člena ranné 

skupiny oligarchů – Michaila Chodorkovského.  

 

Abstract  
The Russian oil industry has long been one of the most important and valuable oil markets 

in the world. During the Soviet era, the oil industry was subject to strict state control, but 

the privatization of industry in the 1990s after the collapse of the Soviet Union led the 

industrial companies to be handed over to several businessmen who later became Russian 

oligarchs. In my work I examine the rise and fall of the most prominent member of the 

early group of oligarchs - Mikhail Khodorkovsky. 
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Úvod 
Jelcinova oligarchie se skládala z 15., 20. nebo dokonce 50., velmi bohatých jedinců. Byli 

velmi ambiciózní, připraveni vstoupit do vlády, Dumy, nebo případně financovat 

politickou stranu. Bylo by však obtížné tvrdit, že ovládaly jakoukoli část reálné 

ekonomiky. Za vlády prezidenta Putina se však místo staré Jelcinovy oligarchie objevila 

zcela nová oligarchie, konstruovaná poněkud odlišným způsobem. Putinova oligarchie je 

mnohem větší se stovkami členů, kteří se již odnaučili otevřeně zapojit do politiky. 

Oligarchové tedy nezmizeli, jak tvrdí Kreml, nýbrž se pouze přesunuli do pozadí. 

Když byl v červenci 2003 zatčen Platon Lebeděv, ředitel finanční skupiny Menatep 

založené Michailem Chodorkovským, a jeden z akcionářů ropné společnosti Jukos, nikdo 

v té době nevěděl, jaké dalekosáhlé důsledky jeho zatčení bude mít. O tři a půl měsíce 

později byl zatčen generální ředitel společnosti a hlavní akcionář Michail Chodorkovskij a 

brzy se ukázalo, že tento incident byl více než jen sporem mezi vládou a jedním z 

oligarchů. Zatčení Chodorkovského nastartovalo proces, ve kterém Kreml zničil největší 

soukromou ropnou společnost v Rusku a vyslal jasnou zprávu všem ostatním oligarchům, a 

to že již nejsou nedotknutelní. 

Ve své práci proto hledám odpověď na následující otázky: Jakým způsobem vybudoval 

Chodorkovskij své bohatství a jakým způsobem své bohatství chránil? A pokud 

Chodorkovskij v obraně svého bohatství selhal, proč tomu tak bylo a jaké to mělo následky 

pro ruský ropný sektor a ruské oligarchy? Kauzu Jukos lze pojmout jako případovou studií, 

která nám pomůže prozkoumat zásadní politické a ekonomické otázky, které do velké míry 

ovlivnily ruský ropný trh a daly nový směr mocenským dynamikám v ruském státě. Ve své 

práci vycházím jak ze sekundárních dat, tak z primárních dat, které tvoří výroční zprávy 

zainteresovaných společností. 

Hlavním problémem při analýze Oligarchie a oligarchů jsou různá uchopení tohoto pojmu. 

Většinou se pojem oligarchie váže na teze tzv. „vlády menšiny“ a „vládnoucí třídy 

bohatých“. Winters se však na rozdíl od antických myslitelů soustředí zejména na 

využívání moci založené na materiálních zdrojích. Proto ve své práci využiji již existující 

Wintersovy koncepty vytvořené pro studium oligarchie za využití jeho teze, že oligarchové 

se přímo nemusejí podílet na vládě.  V teoretické části své práce se poté pokusím vysvětlit 
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fenomén ruské oligarchie právě za pomoci amerického politologa Jeffreyho Winterse, 

který se ve své knize Oligarchy věnuje materiálnímu aspektu problematiky oligarchie. 

Winters v této souvislosti definuje pro tuto práci klíčové koncepty tzv. mocenských zdrojů, 

ochrany bohatství a oligarchie. Tyto koncepty budou následně tvořit teoretický rámec pro 

zkoumání případu Jukosu a Michaila Chodorkovského.  

Svou práci jsem rozdělil do dvou částí – teoretické a empirické části. V teoretické kapitole 

pracuji s již zmíněnými Winterovy koncepty. Jednotlivé kapitoly se věnují tzv. 

mocenským zdrojům zasazeným do ruského kontextu a pokládají základ pro empirickou 

analýzu v další části textu. Ačkoliv Winters ve své knize hovoří o pěti zdrojích moci, pro 

ruský kontext jsou nejvíce relevantní zejména materiální síla, moc oficiálního postavení a 

mobilizační síla. Relevance donucovací síly a politických práv poklesla 

s příchodem autoritativního způsobu vlády a obnovením kontroly nad policí ze strany 

státu. 

Na začátku empirické části se věnuji krátkému historickému kontextu, ve kterém popisuji 

průběh privatizace v Rusku, vládu Borise Jelcina a vzestup Vladimira Putina. Již v této 

kapitole je dobře znatelný rozdíl mezi vládou Jelcina a Putina. Vladimir Putin začal již 

krátce po vstupu do funkce s persekucí oligarchů, kteří šli proti jeho zájmům a nastolil tak 

již na začátku své funkce nový pořádek mezi oligarchy. V následující části se poté věnuji 

analýze mocenských zdrojů Chodorkovského. Soustředím se zejména na strategii rozvoje 

Jukosu v energetickém sektoru, ve kterém se Chodorkovského společnosti podařilo získat 

značný podíl za relativně krátkou dobu. Dobré ekonomické výsledky Jukosu značně 

posílily materiální sílu Chodorkovského. Aby však Chodorkovský ochránil svou materiální 

sílu, musel uplatnit i další mocenské zdroje, a proto se v dalších podkapitole věnuji 

zahraniční akvizici Jukosu, která by Chodorskovskému zaručila mobilizační sílu zahraničí. 

Chodorkovskij také postupně začal uplatňovat i moc oficiálního postavení sílu pomocí 

lobbingu v Dumě a financováním spřízněných politických stran.  V části věnující se 

zkrocení Jukosu se soustředím na samotné represe vůči Chodorkovskému, jeho okolí a 

následnému rozpuštění Jukosu mezi polostátní podniky.   

Pro tento účel analýzy jsem využil práci od Anderse Åslunda, Russia’s Capitalist 

Revolution Why Market Reform Succeeded and Democracy Failed, která popisuje období 

privatizace 90. let a poskytuje historický a ekonomický kontext pro tuto práci. Åslund, 

který je profesí ekonomem, přehledně popisuje systémové charakteristiky privatizace a 
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křivých tržních podmínek, ze kterých oligarchové vzešli. Dalším zdrojem od Åslunda je 

jeho monografie Russia's Crony Capitalism, který se věnuje zejména ekonomickému 

systému za vlády Vladimira Putina a popisuje způsob upevnění kontroly nad zemí. Åslund 

se v této práci soustředí zejména na roli blízkých spolupracovníků Putina, které jmenoval 

do státních podniků za účelem získání kontroly nad klíčovými odvětvími. Marshall 

Goldman se podobně jako Åslund zabývá otázkami ohledně ruského energického sektoru a 

ekonomického systému. Goldmanova práce, Petrostate: Putin, Power, and the New Russia 

se však oproti Åslundovi věnuje těmto tématu ruského ropného průmyslu více do hloubky. 

Goldman ve své knize diskutuje o politice ropného a plynárenského průmyslu v Rusku za 

posledních 100 let, přičemž pět ze sedmi kapitol věnoval postsovětské éře. Pro mou práci 

však byl nejdůležitější kapitoly 4 a 5, ve kterých se Goldman věnuje post vývoji v oblasti 

energetického sektoru a návratu státní kontroly s příchodem Vladimira Putina. Kauzy 

Jukos se dotýkají svým způsobem všechny zmíněné práce, avšak Putin and the Oligarch: 

The Khodorkovsky-Yukos Affair od Richarda Sakwy poskytuje neucelenější přehled této 

kauzy, a je proto hlavním zdrojem dat pro empirickou kapitolu. Sakwa analyzuje vznik 

Ruska jako energetické supervelmoci spolu s úspěchy Michaila Chodorkovského. 

Problematika oligarchie v Rusku 
Pokud peníze představují moc, pak potřebujeme teorii pro pochopení, proč jsou 

neobyčejně bohatí zároveň neobyčejně mocní. Většina teorií o oligarchii začíná definicí, 

která se opírá o „vládu menšiny“. Oligarchové jsou prezentování jako aktéři, kteří 

kontrolují masivní materiální zdroje, které mohou být nasazeny na obranu či posílení jejich 

osobního bohatství a společenského postavení.1 

Materialistický pohled na oligarchy a oligarchie pomáhá odlišit typy moci a vlivu založené 

na různých zdrojích moci, které mají aktéři v menšinové nadvládě k dispozici. Teorie 

oligarchie však nemůže efektivně fungovat, dokud nebude oddělena od mnohem širšího 

konceptu elit. Obvykle výraz elita slouží jako univerzální koncept pro všechny aktéry, kteří 

drží moc na vrcholu společenství nebo státu. Touto optikou by byli oligarchové vnímáni 

jako zvláštní kategorie ekonomických elit, avšak klíčovým rozdílem je držení a 

uplatňování materiální síly. Nikdo z elity nemůže být oligarcha, pokud nedrží a osobně 

 
1 Winters, Oligarchy, 6. 
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nerozvíjí masivní materiální sílu.2 

V Rusku se pojem „oligarcha“ stal populárním označením pro podnikatele zhruba kolem 

roku 1994, kdy se objevili první skutečně bohatí Rusové. V tehdejším pojetí to znamenalo 

být velmi bohatý a dobře politicky napojený podnikatel. Mnohdy se jednalo o dolarové 

miliardáře, kteří vlastnili konglomeráty podniků a měli úzké vazby na prezidenta Jelcina. 

Bylo by vhodnější je nazývat plutokraty, protože se zabývali spíše vyděláváním peněz 

nežli vládnutím a nevytvářeli ani stabilní spojenectví, ale termín oligarcha i přesto zůstal.3 

Pro pochopení konceptu oligarchů je užitečný zejména přístup zaměřený na zdroje moci, 

protože klade důraz na konkrétní kapacity či nástroje, které jednotlivci využívají pro svůj 

sociální a politický vliv.  Tato metoda je klíčová pro upřesnění toho, kdo oligarchové jsou, 

a odlišuje je od jiných mocenských aktérů ve společnosti. Existuje pět hlavních 

individuálních mocenských zdrojů: moc založená na politických právech, moc plynoucí z 

oficiálních pozic ve vládě nebo organizaci, donucovací moc, mobilizační moc, a nakonec i 

materiální moc. Pokud tedy jedinec podle Winterse disponuje politickými právy, oficiální 

pozicí, donucovací mocí nebo mobilizační mocí, mluvíme o elitách, ovšem pouze 

v kombinaci s materiální silou, se jedná o oligarchu. V následujících podkapitolách se 

pokusím blíže popsat Wintersovy koncepty společně s jejich zasazením do ruského 

kontextu.4 

Politická práva 
Za podmínky všeobecného volebního práva jsou formální politická práva nejméně 

nedostatkovým a nejčastějším zdrojem moci na individuální úrovni. Mezi práva a výsady, 

které zahrnují liberální svobody, patří právo hlasovat, schopnost vyjadřovat názory bez 

represí a možnost získat přístup k informacím.5 

V Rusku jsou zmíněná práva omezena jak v zákoně, tak v praxi, a v dnešní době jsou 

doplněna i dodatečnými omezeními na internetu. V ruském mediálním prostoru existuje 

velký nepoměr v uplatňování legislativy mezi státními médii a aktéry vyjadřujícími 

kritické či nesouhlasné názory. Kvůli rostoucí nespokojenosti veřejnosti se na ulicích často 

objevují protesty kvůli politickým, ekonomickým a enviromentálním problémům. Úřady 

 
2Winters, 10. 
3 Aslund, How Capitalism Was Built, 256-260. 
4 Winters, Oligarchy.11. 
5 Winters.12. 
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však reagují represí a zamítají povolení pro veřejná shromáždění, rozhánějí pokojné 

demonstrace a následně stíhají organizátory a účastníky protestů ve správním a trestním 

řízení.6 

Donucovací síla 
Nátlak je klíčový v diskusi o fenoménu oligarchie, protože přesun donucovací síly 

z individuální na státní úroveň do velké míry změnil charakter oligarchie. V současnosti se 

donucovací síla přesunula od individuálního mocenského zdroje oligarchů, na elitní moc v 

moderním národním státě, kde aktéři násilím disponují na základně profesionální funkce.7 

Ovšem během krátce po rozpadu Sovětského svazu byla hranice mezi profesionální a 

soukromou represivní silou nejasná. Oligarchové se nacházely v situaci, kdy k bylo nutné 

si k ochraně majetku zajistit vlastní silové složky, buď v podobě placených policistů nebo 

organizovaného zločinu, aby předešly jeho násilnému odebrání.8 

Pro Rusko je typická situace, kdy příliš mnoho represivních institucí jako jsou policie, má 

tendenci být těmi, které jsou nejvíce nakloněni ke svévolné činnosti, zatímco nejslabší jsou 

ty, které jsou pověřeny regulací výkonu moci ze strany státu. Ruský stát byl často 

popisován jako „slabý stát“, a v mnoha ohledech tomu tak bylo, nicméně jeho donucovací 

složka byla vždy zachována lépe než jakákoliv kapacita pro regulaci nebo poskytování 

služeb. Za vlády prezidenta Putina navíc došlo koncem 90. let ke značnému posílení 

policejních složek a bezpečnostních služeb. Došlo také k postupné „kolonizaci“ státních 

institucí tzv. „siloviky“, což byli elitní aktéři, kteří přišli z vojenských a bezpečnostních 

orgánů a měli úzké vazby na prezidenta Putina.9 

Moc oficiálního postavení 
Zastávání vysoce postaveného úřadu ve vládě, významných organizacích nebo korporacích 

je zdroj moci, který má silný vliv na mocenské profily omezeného počtu aktérů kvůli jejich 

unikátnímu postavení. V současné době jsou tyto organizace založené na pravidlech, které 

soustřeďují moc sdružováním finančních zdrojů nebo řízením operací a podřízených. 

Získání vysokých pozic v těchto institucích umožňuje aktérům uplatňovat vysoce 

koncentrovanou formu moci, avšak udržení zdroje moci je přímo závislé na udržení dané 

 
6 Dawisha, Putin’s Kleptocracy Who Owns Russia?, 303. 
7 Winters, Oligarchy.15. 
8 Vadim Volkov, Violent Entrepreneurs (Ithaca: Cornell University Press, 2016). 28.  
9 Anders Aslund, Russia’s Crony Capitalism. 53. 
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pozice. 

Typickým rysem vztahu mezi velkými podniky a státem v Rusku je vysoká míra, do jaké 

jsou obě sféry navzájem propojeny. Typickým fenoménem 90. let byla tzv. „privatizace 

státu“, která do značné míry usnadnila růst ruských oligarchických obchodních uskupení. 

Oligarchové věnovaly značnou část svých prostředků na kultivaci vztahů s klíčovými 

úředníky nebo na zajištění jmenování svých vlastních zástupců na klíčová místa, a to 

prakticky ve všech důležitých státních institucích od Kremlu, Státní dumy až po regionální 

úřady. Přestože byl vliv velkých podniků nejvíce viditelný ve vysoké politice, pronikání do 

státních struktur praktikovaly i menší podniky na regionální úrovní. Částečná privatizace 

státní moci byla často klíčová nejen pro zajištění aktiv během levné privatizace, ale také 

pro zachování těchto aktiv, jakmile byla získána. Střety o kontrolu majetku mezi 

konkurenčními stranami ze soukromého sektoru často probíhaly za použití donucovacích 

orgánů a jiných státních orgánů v soukromých službách. Dalším aspektem je financování 

politických stran. Financování spřízněné politické strany je výrazem snahy dárců 

prosazovat zákony, které upřednostňují jejich obchodní zájmy.  To platí i s ohledem na 

daňové otázky, které byly prominentní zejména v případě Jukosu.10 

Mobilizační síla 
Tato síla odkazuje na individuální schopnost ovlivnit druhé, tedy schopnost vést lidi, 

přesvědčovat, vytvářet sítě, zakládat hnutí, vyvolávat reakce a inspirovat k činům. Aktéři 

disponující mobilizační silou ti odvozují svou mimořádnou individuální moc od své 

schopnosti aktivovat politickou moc druhých. Mobilizační síla může mít za následek 

ostrou změnu mocenského profilu aktérů díky jejich schopnosti efektivně zmobilizovat 

svou základnu, ale je podmíněna mírou formálních politických práv, tedy zejména 

svobodou vyjadřovat se a shromažďovat se.11 

Materiální síla 
Všestrannost a exkluzivita materiální moci je to, co ji činí tak významnou. Oligarchové 

mohou jako jediní nepřímo, a přesto intenzivně prosazovat své osobní a politické cíle 

prostřednictvím armády kvalifikovaných aktérů, kteří neúnavně obhajují oligarchické 

 
10 Hendley, “Coping with Uncertainty: The Role of Contracts in Russian Industry During the Transition to 

the Market.”, 12-19. 
11 Winters, 16–17. 



 

 

8 

zájmy. Tito najatí obránci nevyžadují pro své fungování žádné ideologické přesvědčení, 

jelikož jejich hlavní motivací je vysoká peněžní odměna. V zemích, kde neexistuje právní 

stát a vymahatelná vlastnická práva, lze tyto materiální zdroje použít k „nákupu“ 

bezpečnostních sil, vytvoření sítě úředníků, placených policistů, státních zástupců a soudců 

nebo dokonce k financování protestních hnutí. Velikost této moci je omezena pouze 

rozsahem bohatství, které mají oligarchové k dispozici.12 

Ochrana bohatství a „zkrocení“ oligarchů 
Exkluzivita činí majetek náchylný k neustálým rozporům ohledně jeho vlastnictví. Pokud 

budeme předpokládat, že majetek je ve společnosti nerovnoměrně rozložen, tak jeho 

vlastnictví bude neustále konfrontováno okolím, což vytváří nutnost majetek bránit 

vlastními silami nebo za pomoci vyšší autority. Hrozby představované takovými výzvami 

se zvyšují s exkluzivitou majetku a počtem aktérů, kteří na něj vznášejí nároky, a právě z 

tohoto důvodu je snaha o ochranu bohatství hlavním cílem všech oligarchů. Koncept 

ochrany bohatství Winters dále rozvádí do dvou kategorií.13 

Ochranu vlastnictví definuje Winters jako opatření, které oligarcha zavadí za účelem 

ochrany jeho majetku před nároky ostatních. Samotné nároky přitom nají dvě dimenze – 

vertikální a horizontální. Vertikální nároky představují z vrchu především stát, který na 

majetek oligarchy může uvalit daně nebo ho zabavit. Zespod představují hrozbu chudší 

vrstvy obyvatelstva, které by se mohli proti oligarchovi například vzbouřit a majetek si 

násilím přerozdělit. Horizontální nároky poté představují konkurenční oligarchové. Druhou 

kategorií je ochrana příjmu, která představuje nástroje, s jejichž pomocí oligarcha chrání 

svůj příjem z bohatství. 

Posledním a klíčovým konceptem pro mou práci je tzv. „zkrocení“, které vyjadřuje 

schopnost státu sankcionovat patologické chování oligarchů pomocí zákonů. Uvalení 

sankcí se týká zejména materiální síly oligarchů, která je základním prvkem jejich 

obrany.14 

 
12 Winters, 18.  
13 Winters, 20. 
14 Winters, 36. 
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Jelcinova privatizace 
S pádem Sovětského svazu v prosinci 1991 se v postsovětském Rusku otevřela obrovské 

vakuum politické a ekonomické moci. Rozpadly se klíčové institucionální struktury, jako 

byla Komunistická strana a centrální plánovací systém, a v chaosu během ekonomické 

transformace se moc přenesla z formálních politických institucí na neformální sítě vlivu 

mezi jednotlivci, kteří měli k dispozici politické kontakty nebo ekonomické zdroje.  

V raném období liberalizace v roce 1992 došlo k rapidnímu nárůstu nezávislých 

hospodářských subjektů, a to od pouličních obchodníků, kteří nyní mohli obchodovat 

v nově vzniklé tržní ekonomice, až po ředitele továren, kteří mohli nově spravovat dosud 

státem vlastněné továrny bez dohledu centrálních plánovačů. Ti často využili této 

příležitosti k přesměrování zisků do přidružených firem, které vlastnili sami nebo jejich 

příbuzní, a prostor mezi politikou a ekonomikou vyplnila korupce a vzájemné laskavosti, 

namísto politických příkazů jako za starého režimu.  

V tomto období došlo také k nárůstu trestné činnosti. Podniky začaly hromadně využívat 

zločinecké skupiny, a nikoliv soudy, k vymáhání smluv a zajištění svých vlastnických 

práv. Nedostatek pevného právního základu pro rychle nabyté bohatství také způsobil, že 

nově vzniklí oligarchové byli zranitelní vůči útoku ze strany státu, jelikož jejich dravé 

podnikání ostrakizovalo veřejnost. Tato kriminalizace ruského podnikání byla jedním z 

důvodů, které přispěly k legitimitě pozdějších represí vůči oligarchům.  

Po první fázi „divoké privatizace“ následovalo období postupné konsolidace. Silnější 

aktéři vytlačili své slabší soupeře a ekonomická síla se nahromadila do rukou malého počtu 

jednotlivců, z čehož nejsilnější byly obchodní korporace, které měly úzké vazby na 

politické vedení na národní nebo regionální úrovni.15 

Většina z oligarchů řídila soukromé korporace vytvořené z bývalých státních podniků, 

jakými byly regionální ropné společnosti, banky nebo hutní závody. První milion obvykle 

vydělali obchodováním s komoditami, dovozem vzácného zboží nebo bankovnictvím, a 

následně získáváním státních aktiv během privatizace. Většina z první vlny oligarchů se 

soustředila v bankovním sektoru. Bankovnictví bylo lukrativním sektorem, jelikož banky 

sloužily jako zprostředkovatelé, kteří profitovali z rychle rostoucího ruského vývozu 

přírodních zdrojů, a silně těžily ze zahraničního obchodu. Banky byly také hlavními 
 

15 Anders Åslund, Russia’s Capitalist Revolution Why Market Reform Succeeded and Democracy Failed, 85-

107. 



 

 

10 

zprostředkovateli mnoha lukrativních státních privatizací. 

Klíčovou událostí pro oligarchy byly půjčky za akcie, které proběhly mezi lety 1995 a 

1996, kdy byly klíčové firmy jako Nornikel a ropná společnost Sibněfť prodány za 

výhodné ceny zvýhodněným zájemcům. Aukce byly postaveny tak, aby vyloučily 

konkurenční nabídky, a většina velkých firem tak skončila v rukou oligarchů. Tento systém 

byl ustanoven prezidentským dekretem, jelikož v té době neexistoval způsob, jakým přimět 

Státní dumu k souhlasu. Na oplátku pomohli protežovaní oligarchové Borisi Jelcinovi při 

jeho znovuzvolení v červnu 1996 tím, že poskytli prezidentovi k dispozici své finanční a 

organizační zdroje. Zejména se jednalo o mobilizaci jejich tiskových a televizních impérií, 

která Jelcinovi pomohla k vítězství. 

 Konsolidace oligarchů v letech 1994-96 se časově shodovala se stupněm 

makroekonomické stabilizace. Inflace klesla z 1500 procent v roce 1992 na 25 procent v 

roce 1996 a na 12 procent v roce 1997. HDP dokonce zaznamenalo po sedmi letech 

poklesu mírný růst v podobě 0,7 procenta v roce 1997. Právě v tomto období vstoupil do 

ruského politického lexikonu pojem „oligarcha“. Na jaře 1997 slovo „oligarcha“ použil 

Boris Němcov, tehdejší místopředseda vlády, který prosazoval společně s Anatolijem 

Čubajsem nové kolo liberálních reforem. Němcov a Čubajs chtěli omezit korupci a zavést 

větší konkurenci do oligarchického kapitalismu, který se vytvořil v období oslabeného 

státu. Reformní úsilí z roku 1997 však selhalo v souboji s regionálními guvernéry a 

oligarchy, kteří zmobilizovali své příznivce ve Státní dumě. Makroekonomická stabilizace 

se navíc ukázala pouze jako iluze. Vláda si hromadně půjčovala na pokrytí svého 

rozpočtového schodku a asijská finanční krize v roce 1997 způsobila světový propad cen 

ropy a vážně tak narušila ruské příjmy. To vedlo k dramatickému pádu rublu, devalvaci a 

nárůstu státního dluhu v srpnu 1998. Značná část soukromých bank se zhroutila a rubl 

ztratil 75 procent své hodnoty. 16 

Příchod Vladimira Putina 
Jelcin prošel v letech 1998-99 řadou premiérů ve snaze najít spolehlivého nástupce, který 

by mohl zachovat jím vytvořený politický systém. Volby do Státní dumy v prosinci 1999 

byly považovány za jakési předkolo prezidentských voleb a předpokládalo se, že jejich 

vítěz bude v dobré startovní pozici pro prezidentský úřad. Oligarchové financovali 

 
16Anders Åslund, 161-164. 
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soupeřící strany, které mezi sebou bojovaly v toxické mediální kampani. Kreml s Putinem 

v čele zastupovala nová strana Jednotné Rusko, která dokázala získat po Komunistické 

straně Ruské federace druhé místo. Jelcin však poté výsledek prezidentských voleb 

víceméně předurčil díky svému předčasnému odstoupení a nominací Putina 31. prosince 

1999 na úřadujícího prezidenta. Putin následně prezidentské volby v březnu 2000 vyhrál 

s drtivým náskokem. Po nástupu do úřadu Putin prohlásil, že měl v úmyslu pokračovat 

v reformě trhu, ale neměl v úmyslu vracet se k Jelcinovo privatizačnímu programu. Ve 

skutečnosti to znamenalo, že chtěl posílit moc státu a zároveň zachovat pluralistický 

systém. K pocitu kontinuity se přidala i skutečnost, že mnoho klíčových postav z Jelcinova 

kruhu zůstalo, například předseda vlády Michail Kasjanov a architekt privatizace Anatolij 

Čubajs, který pro mnohé představoval neoblíbené Jelcinovy reformy.17 

Na rozdíl od původních předpokladů se Putin ukázal jako více nezávislý a rychle se 

politicky distancoval od oligarchů. V létě roku 2000 převzal Kreml kontrolu nad dvěma 

televizními stanicemi, které vlastnili Boris Berezovskij a Vladimir Gusinskij, a oba vyhnal 

do zahraničí. K jejich odstranění posloužila finanční správa a výhrůžka dlouholetými 

tresty. Většina ostatních oligarchů proto předpokládala, že pokud se budou držet dál od 

masmédií, a kritiky Kremlu, bude vše fungovat jako obvykle. 

Na jaře 2003 však začal Michail Chodorkovskij, majitel ropné společnosti Jukos a tehdy 

nejbohatší muž v Rusku, údajně projevovat zájem o politickou kariéru. Začaly se šířit 

zvěsti o tom, že měl Chodorkovskij v úmyslu v roce 2008 kandidovat na prezidenta a 

zároveň se nezdráhal Putina kritizovat. Jukos také aktivně skupoval loajalitu poslanců 

dumy a neváhal využít svého vlivu k zablokování zákonů, které se křížily s firemními 

zájmy, například se jednalo o vyšší daně . Během voleb do Státní dumy v prosinci 2003 

investoval Chodorkovskij peníze do stran napříč politickým spektrem a analytici spojení s 

Jukosem si pohrávali s myšlenkou ohledně zavedení parlamentního systému, ve kterém by 

byla vláda více odpovědná Státní dumě (pravděpodobně oligarchům) než prezidentovi.18 

Případ Jukosu 
Jukos byl stejně jako ostatní velké energetické společnosti založen v roce 1993. Na základě 

tehdejšího konceptu restrukturalizace ruského ropného průmyslu byly založeny čtyři ropné 

 
17Anders Aslund, Russia’s Crony Capitalism, 24–38. 
18 Shinar, “The Russian Oligarchs, from Yeltsin to Putin.”, 1-12. 
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a plynové koncerny: Rosněfť, Lukoil, Surgutněftěgaz a Jukos, které ovládaly jak ropná 

ložiska, tak rafinérie. Jukos vlastnil těžební společnost Juganskněftěgaz 

v Chantymansijském autonomním okruhu společně se třemi rafinériemi v Samarské oblasti 

a společnostmi prodávajícími naftové produkty nacházející se v osmi regionech.19 

V roce 1995 v rámci privatizace vydražil stát balíček 45 procent akcií Jukosu. Špatně 

spravovaná společnost měla v té době dluh okolo 3,5 miliardy dolarů a kupujícím, který 

byl ochotný poskytnout půjčku byl Menatep vlastněný Michailem Chodorkovským. 

Menatep porazil 3 konkurenční banky, které byly z aukce vyloučené kvůli údajným 

formálním nedostatkům, a zaplatil za akcie 159 milionů dolarů, a to i přesto, že jejich 

skutečná hodnota byla mnohonásobně vyšší. Menatep se však zavázal do roku 1999 

investovat do rozvoje Jukosu 350 milionů dolarů.20 

Jukos se tak stal první plně soukromou ruskou ropnou společností a několik měsíců po 

privatizaci převzal Michail Chodorkovskij, hlavní akcionář společnosti Menatep, vedení 

Jukosu. Během několika příštích let prošel Jukos důkladnou restrukturalizací a začal 

přinášet obrovské zisky. Již v roce 1997 se společnost začala rozšiřovat a převzala několik 

menších firem z energetického sektoru. Díky novým akvizicím mohl Jukos výrazně navýšit 

těžbu, ale brzy narazil na problém nedostatečné přepravní kapacity pro vývoz ropy a ocitl a 

narazil na limit, kdy zvýšil těžbu, ale nebyl schopen zvýšit svůj export a zpracování. Tato 

situace byla způsobena povinností získat vývozní povolení pro nově těžená ložiska a aby 

Jukos do budoucna tento problém obešel, rozhodl se pro výstavbu vlastních ropovodů. 

V roce 2001 se Jukos stal první ropnou společností v Rusku, která zveřejňovala čtvrtletní 

zprávy o činnosti v souladu s mezinárodními standardy. K zaměstnancům společnosti se 

připojilo několik desítek účetních ze západní Evropy a Spojených států a v roce 2002 

zveřejnila i skupina Menatep informace o svých hlavních akcionářích.21 V důsledku toho 

byl Jukos považován za nejprůhlednější ruskou korporaci, což byl bezpochyby plán 

Chodorkovského. Tohoto vývoje si všimlo jak Rusko, tak Západ, kde se Jukos těšil dobré 

pověsti a měl příznivý ohlas v tisku. Michail Chodorkovskij byl představován nejen jako 

příklad dobrého obchodníka, ale také jako jeden ze symbolů „civilizovaného ruského 

 
19 Fortescue, Russia’s Oil Barons and Metal Magnates, 92. 
20 Richard Sakwa, Putin And The Oligarch (New York: Palgrave Macmillan, 2014), 40-45. 
21 Dixon and Day, “The Rise and Fall of Yukos: A Case Study of Success and Failure in an Unstable 

Institutional Environment.”, 285. 
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kapitalismu“.22 

V dubnu 2003 se společnost Jukos stala z hlediska objemu výroby největší ruskou ropnou 

společností, těsně porážejíc konkurenční Lukoil. V roce 2002 vytěžil Jukos okolo 69,5 

milionů tun ropy a v roce 2003 se vyšplhal až na 80,8 milionů tun, což představovalo 19,5 

procent veškeré ruské produkce. Ve stejném roce vyvezl Jukos 61 procent své produkce, 

což byl nárůst o 21 procent ve srovnání s rokem 2002. Plány Chodorkovského však byly 

ještě ambicióznější. V letech 2006–2007 plánovala jeho společnost zvýšit těžbu o 130 

milionů tun, přičemž významná část, asi 100 milionů tun, měla být vyčleněna na vývoz, z 

čehož 55 milionů tun mělo být přepraveno prostřednictvím nově plánovaných ropovodů. 

Jukos také plánoval rozšířit své portfolio za hranice. Do Číny se plánovalo vyvézt 20 

milionů tun, do Spojených států 35 milionů tun a na evropské trhy 45 milionů tun ropy. A 

zatímco Chodorkovskij plánoval budoucí expanzi, tak se finanční situace Jukosu se 

zlepšovala. V roce 2001 vyplatila společnost v dividendách 500 milionů dolarů svým 

akcionářům, 700 milionů dolarů v roce 2002 a 3 miliardy dolarů v roce 2003. Kapitál 

společnosti rychle rostl a ceny akcií Jukosu vzrostly v roce 2001 o 191 procent a v roce 

2002 o 81,5 procent. Jukos plánoval další rozvoj a akvizici nových podniků v Rusku i 

v zahraničí a těžba zemního plynu se měla stát další položkou v portfoliu Jukosu.23 

Úspěch Jukosu, který ho odlišoval od ostatních ruských ropných společností, spočíval 

zejména v dobrém řízení, expanzivnosti, efektivitě operací a transparentnějším podnikání. 

To však neznamenalo, že společnost nedodržovala některá specifická a často důležitá 

obchodní pravidla v Rusku. I přes zavedení západních standardů v Jukosu se jeho vedení 

nemohlo vzdát zvláštních podmínek ruské ekonomiky, jelikož jim poskytovalo výhodu 

oproti konkurentům. Jednalo se zejména o lobování ve Státní dumě a udržování 

neformálních vztahů s centrálními a regionálními úřady.24 

Strategie rozvoje Jukosu 
Hlavním cílem Michaila Chodorkovského bylo proměnit Jukos v nadnárodní společnost 

plně integrovanou v globální ekonomice a na rozdíl od jiných ruských ropných společností 

 
22 Stephan, "Taxation and Expropriation - The Destruction of the Yukos Oil Empire.”, 82-91 
23 Board of Directors of the YUKOS Oil Company Open Joint-Stock-Company, Annual Report And 

Financial Reporting For 2004 (Yukos, 2005), 6.  

Richard Sakwa, Putin And The Oligarch, 75. 
24 Anders Åslund, Russia’s Capitalist Revolution Why Market Reform Succeeded and Democracy Failed, 

168. 
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se chtěl zaměřit především na aktivity mimo Společenství nezávislých států. Největší 

zahraniční investice Jukosu byl zejména nákup 49 procent akcií Transpetrolu v prosinci 

2001, což je provozovatel slovenské sekce ropovodu Družba a 53procentního podílu v roce 

2002 od společnosti Williams International a litevské vlády v rafinerii Mažejkiu Nafta. 

Kromě prostředků přidělených na akvizice společností mimo Rusko měla významná část 

investic směřovat také na výstavbu dvou nových ropovodů, a to ze západní Sibiře do 

Murmansku a z Angarsku do Číny.25 

Ropovod do Murmansku 
Na konci listopadu 2002 vytvořily čtyři ruské společnosti – Jukos, Lukoil, TNK a Sibněfť 

konsorcium pro výstavbu ropovodu ze západní Sibiře do Murmansku s přepravní kapacitou 

80-120 milionů tun ročně. Největší ruské ropné společnosti chtěly zvýšit vývoz ropy, 

využít tehdejší vysoké ceny ropy na světových trzích a obejít státní dopravní monopol 

Transněfť vlastnící ruské ropovody. Projekt měl stát 3,5 miliardy dolarů a měl být 

dokončen do roku 2007.26 

Plány ropných společností vedené Jukosem však zmařila vláda. V lednu 2003 premiér 

Michail Kasjanov připomněl všem členům konsorcia, že ruská legislativa nedisponuje 

zákonem povolujícím existenci soukromých ropovodů, a navrhl pouze to, že pokud 

investují do ropovodu vedoucího do Murmanska, zůstane projekt ve vlastnictví společnosti 

Transněft, ale mohou počítat se snížením přepravního tarifu. Kasjanovova nabídka byla 

vcelku překvapující, jelikož byl považován za politika, který měl blízko ropné oligarchii. 

Podle některých pozorovatelů však předseda vlády učinil toto prohlášení na základě 

pokynů prezidenta Putina. Na konci dubna 2003 však Kasjanov své stanovisko změnil a 

vyjádřil se ve prospěch soukromé výstavby ropovodů.27 Měsíce před začátkem „kauzy 

Jukos“ se tak mezi státem a ropnými společnostmi v čele s Jukosem odehrála tzv. „válka o 

ropovody“. Všem zúčastněním však bylo jasné, že šlo o více než jen o dodržování zásad 

ohledně státně vlastněných ropovodů. Přístup k exportním ropovodům byl totiž jedním z 

mála nástrojů, díky kterým měl stát vliv na ropné společnosti.28 

 
25 Board of Directors of the YUKOS Oil Company Open Joint-Stock-Company, Annual Report And 

Financial Reporting For 2004 (Yukos, 2005), 6. 

Viera Pochybova, "Yukos' Stake In Slovak Transpetrol", Journal Of East-West Business 11, č. 3-4 (2006): 

97-107, doi:10.1300/j097v11n03_08. 
26 Goldman, Petrostate: Putin, Power, and the New Russia, 79-85. 
27 Sakwa, Putin and the Oligarch, 117-120. 
28 Sakwa, 187. 
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Ropovod do Číny 
Již začátkem 90. let se vedly spory ohledně dvou možných variant ropovodu – čínské a 

japonské. Podle první verze měl ropovod spojit Angarsk s čínským Ta-čchingem, zatímco 

druhý projekt by vedl trasou z Angarsku do Nachodky u Japonského moře. Jukos prodával 

Číně malé množství ropy již od roku 1999 za pomoci železnice. Plány společnosti ohledně 

vstupu na čínský trh se však staly jednou z jejích priorit, a proto Jukos společně s čínskou 

státní společností CNPC lobovali za ropovod Ta-čching, zatímco jeho konkurent Rosněfť 

spolu s ministerstvem energetiky podpořili projekt z Nachodky. 

V první polovině roku 2003 proběhla mezi ruskými politiky, experty a ropnými 

společnostmi živá diskuse o nejlepší variantě ropovodu. Moskva však s rozhodováním 

váhala. Zpoždění bylo vysvětleno jak soupeřením mezi dotčenými společnostmi, tak 

skutečností, že by to bylo rozhodnutí ne tak ekonomické, ale především politické 

s dopadem na vztahy mezi Ruskem, Čínou a Japonskem. Pozici státu ohledně výběru trasy 

pro ropovod představil prezident Putin na zasedání Rady bezpečnosti v listopadu 2002, a to 

ve prospěch varianty z Nachodky. Chodorkovskij toto rozhodnutí odmítl a v prosinci 2002 

slíbil, že výstavba plynovodu Ta-čching bude dokončena v roce 2005. Své prohlášení 

později doplnil tím, že pokud bude ropovod veden k Nachdodce, Jukos do něj ropu 

dodávat nebude a prakticky se tak dopustil vydírání. Začátkem května 2003 se premiér 

Kasjanov nečekaně rozhodl pro variantu Ta-čching a o zhruba dvě měsíce později podepsal 

Jukos smlouvu s čínskou CNPC o výstavbě ropovodu s kapacitou 400 000 barelů za den. 29 

Fúze Jukosu a Sibněftu 
Na přelomu let 2002 a 2003 došlo v ruském ropném sektoru ke třem transakcím, které 

vedly k důležitým sektorovým změnám. V listopadu 2002 Sibněfť a TNK porazili Rosněfť 

v soutěži o 74,95 procent státem vlastněného podílu ve Slavněftu, tehdy osmé největší 

ropné společnosti v Rusku. V únoru 2003 se ruská aktiva společnosti British Petroleum 

spojila s TNK, když AlfaGroup a Access / Renova prodaly 50 procent akcií britskému 

koncernu. Poprvé v historii tak do ruské ropné společnosti vstoupil zahraniční investor, a 

stal se důležitou ekonomickou součástí trhu. Třetí a nejdůležitější událostí bylo oznámení z 

22. dubna 2003 o sloučení společností Jukos a Sibněfť. V důsledku fúze měla být založena 

největší ropná společnost v Rusku, která by z hlediska zdrojů ropy obsadila světové 

 
29 Sakwa, 188. 
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prvenství, a pokud by šlo o těžbu, tak by se umístila jako čtvrtá. Menšinový podíl, 28,9 

procent akcií nové společnosti měl patřit akcionářům Sibněfťu a většinový podíl, 71,1 

procent měl připadnout akcionářům Jukosu. Plánovaná fúze společnosti byla vnímána jako 

událost zásadního významu pro celé ruské ropné odvětví. Na trhu by se objevil hráč o 

nesrovnatelné velikostí s obrovským kapitálem a schopností realizovat projekty, které si 

jeho konkurenti nemohli dovolit. 30  

S nadcházející fúzí Jukosu a Sibněftu překvapivě souhlasily všechny politické strany, 

s výjimkou komunistů. Ihned po oznámení o vytvoření společnosti JukosSibněfť začal tisk 

spekulovat, o tom, zda akvizice na ruském trhu s ropou nebudou pokračovat. Existovaly 

totiž návrhy, aby se Surgutněftěgaz anebo část akciíí Slavněftu patřící nově vzniklé 

BPTNK staly součástí nově vytvořeného gigantu nebo že v blízké budoucnosti bude 10 

procent akcií Jukosu prodáno velkému zahraničnímu koncernu.31 

Zahraniční akvizice Jukosu 
Začátkem srpna 2003 se v médiích poprvé objevily informace o tom, že akcionáři 

společnosti Jukos jednali o prodeji části akcií velkému zahraničnímu investorovi. Podle 

tehdy zveřejněných informací v britských Sunday Times se ChevronTexaco přiblížilo k 

získání 25procentního podílu v Jukos-Sibněfť. 32 V polovině září se ve Wall Street Journal 

objevil další článek popisující soutěž o tyto akcie mezi ExxonMobil a ChevronTexaco. V 

té době nikdo z vedení Jukosu na otázky ohledně akvizice nereagoval. Nakonec vše 

potvrdil sám Vladimir Putin, když v rozhovoru pro New York Times na začátku října 2003 

prohlásil, že Jukos vyjednává o prodeji akcií s velkou zahraniční společností. Vyjádřil však 

překvapení nad tím, že se ruská společnost v procesu vyjednávání se zahraničními 

investory nesnaží zajistit státní podporu.33 

Zvěsti o prodeji části akcií Jukosu se až do zatčení Michaila Chodorkovského a ani 

bezprostředně poté nepotvrdili, jelikož vedení společnosti vytrvale odmítalo vypustit 

jakékoliv informace ohledně prodeje. Téměř dva roky po zahájení „kauzy Jukos“ připustil 

 
30 Goldman, Petrostate: Putin, Power, and the New Russia, 79. 
31 Goldman, 125. 
32Lucinda Kemeny, "Chevron Plots £4Bn Russian Oil Swoop", Thetimes.Co.Uk, 2003, 

https://www.thetimes.co.uk/article/chevron-plots-pound4bn-russian-oil-swoop-h0tc3kl7x5g. staženo 21. 

dubna 2020. 
33„Interview With President Putin", Nytimes.Com, 2003, 

https://www.nytimes.com/2003/10/05/international/interview-with-president-putin.html. staženo 21. dubna 

2020. 
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v červnu 2005 Viktor Geraščenko, tehdejší předseda představenstva Jukosu, že v říjnu 

2003 byla společnost blízko uzavření dohody o prodeji 45 procent svých akcií 

ExxonMobilu. Jukos však čekal na dokončení fúze se společností Sibněfť. Prohlášení 

prezidenta Putina pro americký deník znamenalo, že plánovaný prodej bloku akcií největší 

ruské ropné společnosti nebyl s Kremlem konzultován a vzhledem k tomu, že se jednalo o 

americkou společnost, byl prodej v ostrém rozporu s ruskými zájmy.34 

V případě, kdyby byl prodej realizován, ztratil by Kreml kontrolu nad velkou částí ropného 

sektoru, což by bylo nepřijatelné. Podle Putinovy nové koncepce zahraniční politiky měly 

být energetické zdroje jedním z hlavních nástrojů energetické strategie a ovládání nového 

rusko-amerického Jukosu by bylo velmi obtížné, ne-li nemožné. Zároveň by Michail 

Chodorkovskij získal obrovské finanční zdroje, nad kterými by úřady neměly kontrolu a 

pokud by se Chodorkovskému podařilo zachovat vliv na řízení Jukosu, což bylo velmi 

pravděpodobné, jeho politický potenciál by se zvýšil spolu s jeho příležitostmi. Akvizice 

strategického mezinárodního investora pro Jukos byla proto pro Kreml vážnou hrozbou, 

které musel čelit, aby neztratil mocenský monopol. 

Vliv Jukosu na oficiální sílu 
Vývoj Jukosu je třeba vidět také ve světle vývoje vztahů mezi úřady a velkými podniky, 

jejichž zástupci patřili v posledních dvou desetiletích k nejdůležitějším účastníkům ruské 

politické scény. Pro účely této analýzy je proto nezbytné ukázat Jukos v kontextu těchto 

vztahů poté, co se k moci dostal Vladimír Putin. 

Krátce po prezidentských volbách v březnu 2000 vyšlo najevo, že změna ekonomického, 

který se vyvinul na konci vlády Borise Jelcina, byla nevyhnutelná. „Antioligarchická 

kampaň“, jejíž oběťmi se stali Boris Berezovskij a Vladimir Gusinskij, se naštěstí pro 

oligarchy ve větší míře nerozšířila. Kampaň však splnila svůj úkol, a to zastrašit oligarchy 

a zbavit je pocitu imunity. Během setkání prezidenta Putina se skupinou 21 oligarchů byla 

v červenci 2000 následně uzavřena nová „dohoda“ obsahující několik zásad, které se měly 

nově uplatňovat v mocensko-obchodních vztazích. Jednalo se především o rezignaci 

oligarchů na politické ambice a příslib nezasahovat do fungování státu a jeho informační 

politiky. Na oplátku Kreml slíbil, že nebude upřednostňovat jednotlivé oligarchy a bude 

 
34 Sakwa, Putin and the Oligarch,101. 
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uplatňovat rovnost ve vzájemných vztazích.35 

I přes tyto změny se však aktivita oligarchů v letech 2000 až 2003 nesnížila a akorát 

změnila svou povahu. Oligarchové přenesli těžiště vlivu z prezidentské úrovně na 

regionální úřady a na Státní dumu. V regionech se expanze velkého kapitálu projevila 

podporou konkrétních kandidátů, kteří byli často spojeni s jednotlivými společnostmi, a v 

parlamentu fungovala lobby energetického sektoru prostřednictvím oficiálních struktur, 

jako bylo sdružení Energija Rossii, které sdružovalo desítky poslanců a neformální 

lobbyistické struktury. Největším hráčem byl však Jukos, který za účasti Lukoilu, TNK a 

Surgutněftgazu nashromáždil nejsilnější lobbistickou sílu. 

Jukos a Menatep Group ročně investovali do lobování na všech úrovních vlády, od Státní 

dumy, prezidentské administrativy až po regionální úřady. Zejména v letech 2001 až 2003 

byl lobbing Jukosu považován za mimořádně účinný. Skupina společností kolem Jukosu 

utratila za lobbing kolem 270 až 350 milionů dolarů a vtáhla do svého vlivu až 130 

poslanců. Výsledkem jejich společné činnosti byla řada parlamentem přijatých zákonů, 

které jim přinesly hmatatelné výhody zejména v daňové oblasti. Dominance lobbistů 

Jukosu v několika výborech zmonopolizovala daňovou legislativu a byla jedním z hlavních 

důvodů pro nevraživost Kremlu vůči Chodorkovskému. Ruské ropné společnosti díky své 

loby neplatily v zákonné výši daň z příjmu, obratně obcházely předpisy a využívaly interní 

daňové úlevy, které jim umožnily alokovat až 50 procent příjmu na další investice. A 

ačkoliv fungovali oligarchové v méně přátelských podmínkách než během druhého 

funkčního období prezidenta Jelcina, dokázaly se přizpůsobit a udržet si vliv nad 

přijímáním příznivých zákonů. Zpočátku okolí prezidenta na lobbování v Dumě 

nereagovalo kvůli neochotě jít do konfrontace a skutečnosti, že oligarchové měli ve vládě a 

prezidentské administrativě silné spojence. Když se však Vladimir Putin cítil dostatečně 

silný, situace se rychle změnila.36 

Jukos a politické strany 
Kauza Jukos by měla být posuzována v souvislosti nejen s obchodními plány Jukosu, ale i 

v politickém kontextu zejména kvůli skutečnosti, že rok 2003 byl v Rusku unikátní díky 

prosincovým parlamentním volbám a o tři měsíce pozdějším prezidentským volbám. Jukos 

se tak stal jedním ze subjektů a předmětů těchto voleb. 

 
35 Goldman, Petrostate: Putin, Power, and the New Russia, 126. 
36 Fortescue, Russia’s Oil Barons and Metal Magnates, 99-108. 
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Několik měsíců před volbami oznámil Michail Chodorkovskij svůj záměr financovat 

opoziční stranu Aliance pravicových sil (SPS) a Jabloko. Podle různých odhadů obdržela 

SPS v předvolebním roce přibližně 3 až 5 milionů dolarů a Jabloko kolem 6 až 11 milionů 

dolarů, což představovalo téměř 100 procent původního rozpočtu strany. Nebylo také 

tajemstvím, že Jukos daroval peníze Komunistické straně Ruské federace. V lednu 2003 se 

v ruském tisku objevily informace o tom, že Jukos uzavřel s komunisty dohodu, podle 

které jim měl v letech 2003 až 2007 poskytnout 70 milionů dolarů a na oplátku se KPFR 

zavázala poskytnout „investorovi“ 10 procent svých křesel v nové Státní dumě. Jukos 

financoval tyto tři strany, aby se v Dumě vytvořila relativně silná opozice, která by alespoň 

částečně dostala Dumu pod kontrolu a díky níž by společnost získala vliv nad přijímáním 

důležitých zákonů. Nelze vyloučit, že zpočátku mohla být finanční podpora Jukosu pro 

SPS a Jabloko dohodnuta s Kremlem, když však prezidentská strana Jednotné Rusko 

začala ztrácet během volební kampaně pozice, přístup prezidentské administrativy 

koordinující volební kampaň se změnil. Jakýkoli dobrý výsledek opozičních stran a jejich 

částečné sjednocení pod patronací Jukosu by vytvořilo protiváhu proti prezidentovi a 

hrozilo by, že nová Duma bude nezávislá na Kremlu, což byla hrozba pro prezidenta.37 

Kromě opakovaných zpráv v médiích o financování politických stran Jukosem se stále 

častěji objevovaly i informace o údajných politických plánech Michaila Chodorkovského. 

Ten prohlásil, že v roce 2007 vystoupí z podnikání, nemluvě však o svých plánech nebo o 

tom, zda zvažuje vstup do politiky. Od jara 2003 se dokonce spekulovalo, že může být 

jedním z kandidátů v prezidentských volbách v roce 2008. Chodorkovskij s největší 

pravděpodobností tyto spekulace podporoval, ačkoliv nikdy výslovně neuvedl, zda má v 

úmyslu vstoupit do politiky. Politické ambice šéfa Jukosu by však měly být hodnoceny 

jako nereálné. Přestože byl Michail Chodorkovskij považován za „nejpřijatelnějšího 

oligarchu“, nemohl spoléhat na podporu větší části společnosti.38 Stále byl však nejbohatší 

Rus, který stál v čele největší ruské společnosti s globálními ambicemi, disponoval 

velkými finančními prostředky a vlivem na ruskou politiku. Chodorkovskij dokonce začal 

být vnímán jako nezávislá „instituce“ stojící v čele malého státu ve státě. Tento vývoj z něj 

udělal hrozbu, kterou nemohl politický systém vznikající na začátku druhého funkčního 

období Vladimíra Putina ignorovat.39 

 
37 Sakwa, Putin and the Oligarch, 109-112. 
38 Treisman, “Presidential Popularity in a Hybrid Regime: Russia under Yeltsin and Putin.”, 599-600. 
39 Sakwa, Putin and the Oligarch, 120. 
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Zkrocení Jukosu 
V říjnu 2002 požádal prezident Putin generální prokuraturu, aby vyšetřila okolnosti koupě 

společnosti Apatit bankou Menatep z roku 1994 a současně byla zřízena zvláštní skupina 

FSB pro kontrolu nesrovnalostí ohledně fungování Jukosu. Úkolem týmu bylo najít 

záminku pro zahájení řízení proti Jukosu a jeho největším akcionářům. Zdá se však, že 

několikaměsíční aktivita skupiny nepřinesla očekávané výsledky a stát se tak uchýlil 

k vykonstruovaným obviněním.40 

Období „lovu oligarchy“ začalo 26. května 2003, když nezisková organizace Rada pro 

národní strategii zveřejnila zprávu, která útočila na oligarchy nazvané „Stát a oligarchie“. 

Hlavním motivem vícestránkové publikace Belkovského a Diskina bylo obvinění 

„vládnoucí oligarchické“ vrstvy z přípravy na transformaci systému země za účelem 

propojení obchodní a výkonné moci. Země byla údajně na pokraji plíživého oligarchického 

převratu, který měl za cíl privatizovat i státní správu. Zpráva dále obvinila oligarchy z 

ochuzování národa, „rozvoje systému protinárodních hodnot“, vlastizrady ve prospěch 

cizích států a zastupováním jejich zájmů a nucené „oligarchické modernizace“. Autoři 

mimo jiné poukázali i na nebezpečí, které podle jejich názoru spočívalo ve sloučení 

společností Jukos a Sibněfť. Pokud by plány oligarchů byly úspěšné, došlo by podle 

Belkovského a Diskina na podzim 2004 k vytvoření nové vlády podřízené parlamentu, což 

by prakticky znamenalo převrat. V této souvislosti se objevilo jméno Michail 

Chodorkovskij, který byl vylíčen jako muž s obrovskými finančními možnostmi a ambicí 

vést novou vládu. Autoři zdůraznili, že tomuto nebezpečí je třeba čelit a ukončili svůj text 

výzvou prezidenta k jednání a využití „historické příležitosti“ k oslabení síly oligarchů. 41 

Je nepravděpodobné, že zveřejnění zprávy pouhý měsíc před zatčením Platona Lebeděva 

byla náhoda. Autoři textu museli vědět o předem plánované akci proti Jukosu a zpráva 

proto nastínila budoucí kroky prokuratury. Podle některých ruských zpravodajských zdrojů 

bylo veřejným tajemstvím, že si zprávu objednala skupina úředníků z prezidentské 

administrativy za finanční podpory Rosneftu známého pro svou nechuť k Jukosu a zdrojem 

kapitálu pro skupinu siloviků. 

 
40 Khodorkovskiy and Lebedev v. Russia, 2 ECHR 013 (European Court of Human Rights 2020). 
41 Sakwa, 71. 

Vladimir Pribylovsky, "What's The Scandal All About?", The Moscow Times, 2003, staženo 21. dubna 2020, 

https://www.themoscowtimes.com/archive/whats-the-scandal-all-about. 
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Zatčení Platona Lebeděva 
Konfrontace mezi Jukosem a generální prokuraturou začala 2. července 2003 zatčením 

Platona Lebeděva, šéfa skupiny Menatep Group a jednoho z největších akcionářů Jukosu. 

Lebeděv byl obviněn z rozsáhlého podvodu, zneužití majetku a nedodržení soudního 

rozhodnutí. Všechna obvinění se týkala privatizace a 20procentního podílu Menatepu ve 

společnosti Apatit, monopolu na trhu se surovinami na bázi fosforu, ze kterého měl 

Lebeděv údajně získat státní majetek v hodnotě 283 milionů dolarů. Trestní stíhání bylo 

zahájeno, přestože v roce 2002 Menatep a ruský stát uzavřely dohodu, na jejímž základě 

společnost zaplatila za akcie Apatitu 15 milionů dolarů. Vyrovnání měl následně potvrdit 

moskevský rozhodčí soud, jehož rozsudek uvedl, že stát v budoucnu nebude požadovat od 

společnosti odškodnění.42 

Chodorkovskij zpočátku situaci komentoval velmi opatrně a tvrdil, že nepovažuje kroky 

stíhání za politicky motivované.  Zřejmě nechtěl situaci ještě zhoršit v naději, že dojde 

k uklidnění situace. Po několika dnech se však Chodorkovskij rozhodl obrátit na další 

oligarchy, kteří se vážně obávali toho, že „kauza Jukos“ může být začátkem nové „anti-

oligarchické kampaně“. O několik dní později proto předal Arkadij Volskij, šéf Ruského 

svazu průmyslníků a podnikatelů (RSPP), Vladimiru Putinovi dopis, v němž byli za viníky 

problémů týkajících se velkých podniků označeni silovici spolu s politiky, kteří je 

podporovali, a požadoval, aby prezident přijal vhodná opatření k zastavení kampaně 

zahájené „silami“, u nichž stabilita vzbuzuje nebezpečí. Premiér Kasjanov průmyslníky 

podpořil prohlášením, ve kterém stál za výsledky privatizace a kritizoval stíhání jako 

„přehnané“ spolu s částí prezidentské administrativy včele s Aleksandrem Vološinem, 

tehdejším předsedou správy Kremlu, který se od stíhání také distancoval. Prezident, jehož 

postavení bylo rozhodující, výslovně nepodpořil žádnou ze stran. Vyhnul se tak roli arbitra 

a navrhl pouze prodloužit dialog. 

Přestože nebyla útok na Jukos od počátku považován za náhodu, ceny akcií společnosti se 

po období poklesu stabilizovaly. To znamenalo, že ani ruský trh, ani většina zahraničních 

investorů nevěřili, že se úřady odhodlají k podniknutí dalších kroků proti Jukosu, a v září 

poskytlo konsorcium západních bank společnosti půjčku v hodnotě téměř miliardy dolarů. 

Po přestávce trvající od poloviny července do konce září však státní prokuratura podnikla 

další kroky a 3. října prohledala prokuratura kancelář Vladimira Dubova, člena daňového 
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výboru Dumy, a následně i sídlo samotného Jukosu. O dva týdny později byl Vasilij 

Šachanovskij, ředitel Jukos-Moskva, obžalován z krácení daně ve výši 1 milion dolarů. 

Objevily se také signály, že se „kauza Jukos“ rozšíří i na další velké ruské společnosti, 

když byly v polovině října Sibněftu vyměřena pokuta za krácení daně ve výši 332 milionů 

dolarů.43 

Zatčení Chodorkovského 
Několik týdnů před zatčením absolvoval Michail Chodorkovskij po Rusku „turné“, kde 

hovořil s guvernéry, přednášel na univerzitách a pořádal setkání s novináři. Cílem těchto 

intenzivních návštěv mělo být nalezení politické podpory mezi elitami v regionech. Státní 

zastupitelství se však rozhodlo zadržet Chodorkovského 25. října 2003 v Novosibirsku. 

Po zatčení Michaila Chodorkovského byl prodej akcií mezinárodním investorům zpožděn, 

a když se ukázalo, že státní zastupitelství podalo na společnost nová obvinění kvůli údajně 

nezaplaceným daním, bylo jasné že „kauza Jukos“ v dohledné době neskončí. Otázka 

vstupu zahraničních investorů již nebyla relevantní a po zmrazení 39,5 procent akcií 

Jukosu 30. října 2003 bylo nakonec i efektivně zabráněno jejich prodeji.44 

Chodorkovskij byl zatčen, přestože mohla tato akce vést k politické krizi a mezinárodním 

dopadům, které by negativně ovlivnily obraz Ruska ve světě. Úřad generálního prokurátora 

však zřejmě vyčerpal všechny ostatní prostředky nátlaku a prokuratura proto sáhla po 

posledním dostupném nástroji. Následná obvinění se poté skládala z podvodu, nevykonání 

soudních rozhodnutí, daňových úniků z příjmu fyzických osob a právnických osob, 

podvodu, paděláním dokumentů a zneužitím majetku. Zatčení Chodorkovského kritizoval 

všechny hlavní politické strany včetně předsedy vlády Kasjanova a kritiky se pozdržely 

pouze strany Otčina a Jednotné Rusko. Po dvoudenním mlčení Vladimir Putin 27. října 

promluvil a prohlásil, že pokud jde o činnost orgánů činných v trestným řízení, tak není 

možné rozhodnutí soudů rozporovat, a varoval vládu, aby se držela dál od údajných 

spekulací a hysterie, které kolem této kauzy údajně kolovaly. Toto prohlášení bylo mířeno 

zejména na předsedu vlády jako kritika podpory Chodorkovského. Prohlášení jednotlivých 

politiků z prezidentova okolí však naznačují, že v Kremlu nedošlo ke konsensu ohledně 

 
43 Fortescue, Russia’s Oil Barons and Metal Magnates, 121-123. 
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opatření přijatých státním zastupitelstvím a došlo k internímu konfliktu.45 

Ihned po zatčení Michaila Chodorkovského byli vystaveni represím i další akcionáři 

Jukosu. Na Michaila Brudna byl vydán zatykač, Leonid Něvzlin byl nucen rezignovat na 

post rektora Ruské státní univerzity humanitních věd a Vladimír Dubov byl vyhozen ze 

strany Jednotné Rusko. Začátkem ledna 2004 Brudna, Něvzlin a Dubov byli již v emigraci, 

ale i přesto byli v nepřítomnosti odsouzeni za daňový únik a podvod. V mediálním světě se 

stal Jukos na několik týdnů hlavním tématem a vytlačil do pozadí nadcházející volby. 

Načasování zatčení Chodorkovského až téměř čtyři měsíce po Lebeděvovi pravděpodobně 

nebyla náhoda, jelikož se kauza odehrála jen měsíc před volbami do Státní dumy a přišla 

vhod kampani Jednotného Ruska.  

Útok na Jukos měl však další ekonomicko-politický rozměr. Jukos nedokončil fúzi se 

Sibněftem, přestože byla transakce již řádně dokončena. V listopadu 2003 mělo 

mimořádné zasedání akcionářů definitivně schválit rozhodnutí o fúzi společností, ale 

společnost Sibněfť nečekaně vydal prohlášení o pozastavení fúze se souhlasem obou stran 

a o měsíc později bylo během jednání v Londýně rozhodnuto o ukončení fúze. Ačkoliv 

vedení Sibněftu oznámilo, že politická situace na rozhodnutí neměla žádný vliv a souviselo 

pouze s hospodářskými vztahy mezi společnostmi, tak existují dvě možná vysvětlení pro 

odstoupení od fúze. Podle první verze se akcionáři Sibněfu rozhodli, že riziko fúze je příliš 

vysoké kvůli obavě, že problémy Jukosu mohou být přeneseny také na nově vzniklou 

společnost. Podle druhé a pravděpodobnější verze byl Roman Abramovič, majitel Sibněfu, 

úřady vyzván, aby od fúze odstoupil.46 

Rozprodej Jukosu a reorganizace energetického sektoru 
Po vítězství Vladimira Putina v prezidentských volbách v roce 2004 došlo k několika 

nominacím na klíčové pozice ve státních a polo-státních energetických společnostech. 

Dmitrij Medveděv, předseda prezidentské administrativy, se stal předsedou představenstva 

Gazpromu, první náměstek prezidenta Igor Sečin se stal předsedou představenstva 

Rosněftu, a Vladislav Surkov předsedou Transněftěproduktu. Nejednalo se však pouze o 

rozdělení vysoce placených míst mezi blízké prezidenta, ale především o signál, že Kreml 

bude koordinovat politiku v ropném sektoru skrze své spojence. Na začátku druhého 

funkčního období Vladimíra Putina tak bylo zřejmé, že v ruském ropném sektoru začínají 

 
45 Sakwa, Putin and the Oligarch, 150-160. 
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systémové změny.47 Během září 2004 navrhla vláda výměnu části akcií Gazpromu za akcie 

Rosněftu. Cílem výměny bylo zvýšení státního podílu v Gazpromu ze 38,37 nad 50 

procent, což by zajišťovalo kontrolu nad společností. Získání Gazpromu bylo součástí 

plánu do konce roku 2004 vybudovat velkou ropnou a plynárenskou skupinu, která by se 

stala monopolem na trhu s plynem a dominantní silou na trhu s ropou.48 

Převzetí kontroly nad Jukosem se kvůli velké internacionalizaci společnosti a díky 

západnímu modelu správy ukázalo jako obtížný úkol. Zestátnění bylo od začátku 

vyloučeno, jelikož by zhoršilo vyhlídky Ruska na zahraniční investice. Přijatelnější, i když 

časově náročnější metodou bylo snížení hodnoty společnosti pomocí dodatečných 

daňových požadavků.49 Jen několik dní po zatčení Chodorkovského proto prokuratura 

obvinila Jukos z neplacení daní za roky 1998–2003 ve výši 5,3 miliardy dolarů a v 

následujících měsících daňové doplatky několikrát vzrostly, dosahujíce až absurdních 

rozměrů. Celkem tyto požadavky činily 42,2 miliardy dolarů.50 

Krátce po oznámení plánované fúze Gazpromu a Rosněftu vyšlo najevo, že se Kreml snaží 

Jukos rozebrat a z jeho částí chce vytvořit novou super společnost, a již začátkem června 

2004 Gazprom oznámil záměr odkoupit aktiva Jukosu, pokud budou uvedena do prodeje. 

Nejcennější společnost Jukosu, která představovala 62procent celkové těžby ropy 

v holdingu– Juganskněftgaz, měla být vydražena jako první. V červenci 2004 proto 

ministerstvo spravedlnosti Juganskněftgaz prodalo, aby pokrylo dluhy společnosti vůči 

státu, které v prosinci 2003 dosahovaly 27,5 miliardy dolarů. Plány ruských úřadů však 

byly zmařeny soudem v Houstonu, který v prosinci 2004 v soudním řízení s Jukosem vydal 

rozsudek a nařídil pozastavení operací s majetkem společnosti, dokud nebude předložen 

plán sanace.51 V důsledku toho konsorcium západních bank odstoupilo od dříve dohodnuté 

půjčky pro Gazprom, která měla být určena právě na nákup Juganskněftgazu.52 

O pár dní později bylo však 76,8 procent akcií Juganskněftgazu vydraženo a po pěti 

minutách zvítězila neznámá společnost – BajkalFinansGroup, která nabídla 9,35 miliardy 

dolarů. Záhadný kupující většinového balíčku Jukosu měl však pouze minimalizovat riziko 

 
47 Sakwa, Putin and the Oligarch, 184-191. 
48 Louis, “The Reform of the Russian Power Sector: The Rhetoric and Reality.”, 1383-1390. 
49 Stephan, "Taxation and Expropriation - The Destruction of the Yukos Oil Empire”, 18-20. 
50 Louis, “The Reform of the Russian Power Sector: The Rhetoric and Reality.”, 1390-1400. 
51Erin E. Arvedlund, „Russian Oil Politics In A Texas Court", Nytimes.Com, 12. 5. 2005, staženo 21. dubna 

2020, https://www.nytimes.com/2005/02/15/business/worldbusiness/russian-oil-politics-in-a-texas-

court.html. 
52 Fortescue, Russia’s Oil Barons and Metal Magnates, 130-135. 



 

 

25 

vyplývajícího z přímého nákupu těchto problematických aktiv pro skutečného kupujícího, 

jelikož koncem prosince Rosněfť oznámil, že odkoupil 100 procent akcií Bajkal-

FinansGroup, čímž získal i Juganskněftgaz. Bajkal FinansGroup, založená několik dní před 

dražbou, tak plnila pouze dočasnou funkci za účelem změny majitele a 23. prosince 2004 

prezident Putin transakci definitivně schválil prohlášením, ve kterém vše označil v souladu 

se zákonem a mezinárodním právem.53 

Fúze Gazpromu a Rosněftu se však zpozdila. Neustálé odkládání fúze a časté změny byly 

způsobeny častými střety mezi elitami stojícími za společnostmi. Skutečnost, že Igor Sečin 

a Dmitrij Medveděv, kteří reprezentovali soupeřící skupiny, byli z bezprostředního okolí 

prezidenta dále situaci komplikovalo, jelikož vyřešení sporu ve prospěch jednoho z nich 

mohlo narušit rovnováhu sil mezi elitami Kremlu. V květnu 2005 proto stát radikálně 

změnil strategii nákupu akcií. Místo nákupu akcií Rosněftu se stát rozhodl dokoupit 

většinu v Gazpromu a od plánu na vytvoření energetického giganta fúzí Gazpromu a 

Rosněftu bylo nakonec upuštěno.54 

Gazprom a Rosněfť 
Koncem června 2005 stát zvýšil svůj podíl v Gazpromu na 51 procent poté, co státní 

společnost prodala 10,74 procent svých akcií Rosněftgazu, který byl dceřinou společností 

pod kontrolou Rosněftu. Zároveň však Gazprom oznámil, že se nehodlá vzdát své části v 

ropném odvětví a plánuje v nadcházejících letech zvýšit podíl těžby ropy ve svém portfoliu 

na 55 procent své celkové produkce. Křížící se plány Gazpromu a Rosněftgazu je tak 

předurčily jako soupeře v nadcházející konsolidaci ruských ropných aktiv.55 

Začátkem srpna 2005 představil Rosněfť strategii budoucího rozvoje s plánem dostat do 

dvou let společnost na první místo v Rusku, pokud jde o těžbu ropy a do roku 2015 zvýšit 

podíl těžby této suroviny z 15 procent na 27 procent veškeré ruské produkce, tj. až128 

milionů tun ročně. Ve druhé polovině roku 2006 bylo v plánu uvést přibližně 30 procent 

akcií Rosněftu na burzu cenných papírů, a se získanými prostředky umořit část dluhu 

společnosti. Těchto cílů však nešlo dosáhnout bez převzetí zbývajících aktiv společnosti 

Jukos, především Samaraněftgaz a Tomskněfť. Rosněftgaz, jehož dluh dosahoval 23 

milionů dolarů měl proto v úmyslu převzít tyto dvě společnosti a nechat Jukos prakticky 

 
53OJSC OC ROSNEFT, Annual Report, 2005, 21. 
54 Anders Aslund, Russia’s Crony Capitalism, 130-40. 
55 Gazprom, ANNUAL REPORT, 2005, 23-25. 
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zaplatit za svůj dluh. Ruský rozhodčí soud následně 13. května 2005 potvrdil požadavek 

Rosněftu na 2,2 miliardy dolarů jako náhradu za údajně nezaplacenou ropu od společnosti 

Jukos, za kterou údajně v roce 2004 společnost Chodorkovského Juganskněftgazu 

nezaplatila.56 Jukos obvinění odmítl argumentem, že zaplatit nemůže, protože všechny 

prostředky, které přišly na jeho účet, byly automaticky zabaveny soudem za účelem 

zaplacení dluhu. Rosněfť dále zažaloval Jukos o 10,8 miliardy dolarů, z čehož 5 miliard 

dolarů byly daňové doplatky po Juganskněftgazu, a 5,8 miliardy dolarů byla údajná ztráta 

Rosněftu v důsledku převodních cen implementovaných Jukosem. Obě společnosti se 

následně pokusily převzít Sibněfť, ale byl to Gazprom, který v září 2005 odkoupil 80 

procent akcií společnosti. Nákup Sibněftu, který ročně vytěžil 34 milionů tun ropy a měl 

50procentní podíl ve společnosti Slavněft byl krokem k rychlému rozvoji ropného 

segmentu Gazpromu, což mělo vynahradit nevydařené převzetí Juganskněftgazu. Bylo 

však v zájmu Rosněftu nedovolit Gazpromu, aby se více zapojil do ropného sektoru, 

jelikož by mohl ohrozit jeho dominanci na ruském ropném trhu.57  

I po neúspěšném pokusu o fúzi Gazpromu s Rosněftem pokračoval Kreml ve snaze 

zformovat státní energetický monopol. Podle nového plánu měla na základu tvořeném z 

Rosněftu a Juganskněftgazu vyrůst platforma s možností připojení menších energetických 

společností. Realizace projektu však opět narazila na potíže způsobené zejména rozepřemi 

mezi kremelskými elitami a od fúze bylo opět upuštěno. Po ročním soupeření o konsolidaci 

ropného sektoru byl Gazprom poražen a vliv Igora Sečina a siloviků na prezidenta značně 

stoupl. Zároveň však Gazprom získal 72,7 procent akcií Sibněftu, který vytvořil základ pro 

Gazprom Něfť. Dmitrij Medveděv byl jmenován místopředsedou vlády, přičemž si 

ponechal předsednictví v představenstvu plynárenské skupiny, a relativní rovnováha sil v 

prezidentově okolí byla zachována.58 

Závěr 
Michail Chodorkovskij se pokusil ochránit své bohatství přijetím mezinárodních účetních 

standardů a přidáním Západoevropanů do představenstva Jukosu. Větší transparentnost a 

efektivní řízení Jukosu mělo učinit podnik atraktivním pro zahraniční investory. 

Odkoupení části společnosti zahraničním investorem by poté znamenalo pro 

 
56 Rice, “States Behaving Badly: Sovereign Veil Piercing in the Yukos Affair.”, 1-10. 
57 Goldman, Petrostate: Putin, Power, and the New Russia, 133-137. 
58Gazprom, ANNUAL REPORT, 2005, 7-10. 



 

 

27 

Chodorkovského ochranu před ruským státem, jelikož by byl schopen využít své 

mobilizační síly v zahraničí a efektivněji tak chránit svůj majetek.  Pro zvýšení nezávislosti 

na ruském státu se Jukos snažil rozvíjet nové exportní možnosti za pomoci soukromé 

infrastruktury a navázáním dohody s Čínou o budoucí spolupráci.  Jukos soustavně 

budoval síť ve státních institucích za pomoci velkých investic do lobbingu na všech 

úrovních státu a efektivně se tak osvobodil od zdanění.  

Čím byl však Jukos úspěšnější, tím představoval pro Kreml větší hrozbu a v létě 2003 

nechal Putin Chodorovského spolu s dalšími manažery a akcionáři Jukosu zatknout. 

Důvodů pro zatčení Chodorovského bylo několik. Hlavním důvodem byl plánovaný odkup 

části akcií Jukosu americkou společností ExxonMobil. Chodorkovskij tento prodej 

s prezidentem nijak nekonzultoval a vzhledem k tomu, že Jukos ovládal značnou část 

ruských ropných rezerv, představoval tento obchod pro Kreml značné bezpečnostní riziko. 

Dalším důvodem mohly být i možné prezidentské ambice Chodorkovského, ale mnohem 

závažnější problém pro Kreml představoval pro Kreml lobbing ze strany Jukosu v Dumě. 

Lobbisté Chodorkovského ovládali značnou část poslanců a byli schopni efektivně 

prosazovat své zájmy, které se mnohdy křížily se zájmy Kremlu.  Zatčení Chodorkovského 

poté napomohlo vítězství Jednotného Ruska ve volbách do Státní dumy v prosinci 2003, 

díky kterému strana získala tříčtvrtinovou většinu. Zatčení Chodorkovského paradoxně 

ukazuje, že jeho ochrana bohatství byla vysoce efektivní. Chodorkovskij byl schopen 

využít své materiální síly k tomu, aby ovládl velkou části ruského ropného sektoru a 

aktivně rozvíjej svou moc oficiálního postavení a pokud by úspěšně proběhl prodej akcií 

Jukosu společností ExxonMobil, mohl by Chodorkovskij využívat své mobilizační síly 

v zahraničí. Důvod pro selhání Chodorovského ochrany bohatství tak tkví v jeho 

samotném úspěchu a schopnosti Kremlu rozpoznat tuto hrozbu včas. Chodorskovskij tak 

pravděpodobně podcenil Putinovu politickou prozíravost a Putin následně využil 

Chodorovského jako odstrašující případ pro oligarchy, kteří zajdou ve svém podnikání moc 

daleko bez svolení Kremlu. 

V ruském energetickém sektoru následně došlo rozpuštění Jukosu mezi polostátní podniky, 

které měly pod kontrolou spojenci prezidenta. Tento krok však způsobil napětí mezi 

jednotlivými frakcemi, které vyústilo v souboj o klíčové části Jukosu. Jakožto vítěz této 

roztržky nakonec vyšel Rosněfť v čele s Igorem Sečinem a siloviky. 
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