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Anotace

V předložené práci je popsán vznik ropy, různé typy ropy, výskyt suroviny ve světě 

a v České republice. Dále je v práci popsána těžba ropy v České naftařské společnosti a 

ekonomicky zhodnocena těžba ropy v této společnosti.

Klíčová slova: Ropa, těžba ropy, Česká naftařská společnost

Summary:

In the present work describes the rise of oil, various types of oil, the occurrence of raw 

materials in the world and in the Czech Republic. The study also describes the extraction

of oil in the Czech oil company and economic evaluation of oil production in the company.

Keywords: Oil, oil drilling, Czech oil company
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1 ÚVOD

Tématem mé diplomové práce je „Těžba ropy v České naftařské společnosti“. 

Toto téma jsem si vybral, protože je zajímavé a v dnešní době hodně probírané. Ropa je 

jedna ze surovin, které významně ovlivňují světovou ekonomiku. V České republice se 

nejvýznamnější ložiska nachází na jižní Moravě, kde také sídlí Česká naftařská společnost 

s.r.o.

Zdroje a ložiska ropy jsou vázána na geologické jednotky Západních Karpat 

a jihovýchodní svahy Českého masívu. Ačkoliv domácí produkce ropy v posledních letech 

neustále roste, pokrývá jen asi 5 % tuzemské potřeby.

První průzkumy zjišťující výskyt ropy v rámci dnešní České republiky byly 

prováděny na východní a severovýchodní Moravě koncem 19. století. 

Mezi nejvýznamnější naftové prospektory patřil cukrovarník Julius May, který v letech 

1899 – 1902 prováděl v Bohuslavicích nad Vlárou průzkumné vrty. 

Vrchol naftového průmyslu na jižní Moravě byl rok 1958, kdy zde fungovalo 

45 vrtných souprav. 

Od počátku těžby se na jižní Moravě vytěžilo asi 6,5 mil. tun ropy. Těžba ropy na 

našem území má malý podíl na celkové spotřebě ČR a tvoří pouze cca 4 % celkové domácí 

spotřeby.

Česká naftařská společnost mi odmítla poskytnout informace, které nejsou veřejně 

přístupné, tak jsem byl nucen zpracovávat tuto práci z údajů, které jsou veřejně přístupné 

na webových stránkách společnosti a portále jistice.cz.
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2 Ropa, vlastnosti, využití a význam

2.1 Historie ropy

V historii se ropa používala již ve starověku, asi 4000 let př. n. l., avšak používala 

se jen jako lék nebo mazadlo. V novověku se ropa používala ke svícení. Skutečná těžba 

začala až v druhé polovině 19. století, téměř současně v Rusku a v USA. Na počátku 

20. století bylo v těžbě ropy na prvním místě carské Rusko a na druhém místě USA. 

Celková roční těžba (1900) byla 8,6 mil. tun. Světová roční těžba několikrát prudce 

stoupla. Nejdříve v období první světové války (1914 - 1918), protože se začaly používat 

ve větším měřítku motory (automobilové a letecké). Mezi válkami neustále stoupala. 

Na 280 mil. t před druhou světovou válkou v roce 1938 a na konci v r. 1945 dosáhla 

370 mil. tun. V r. 1960 překročila jednu miliardu tun. V roce 1950 se vytěžilo 

10 mil. barelů denně a v roce 1990 se těžba zvýšila dokonce na 65 mil. barelů denně.

Nejstarší metodou hledání ropy bylo hledání podle příznaků, jako je například asfalt 

(zemní smola) - černá hmota vznikající tak, že ropa prosákla až na povrch Země, okysličila 

se na vzduchu a ztuhla v asfalt. Také výpary horkých plynů z trhlin v zemské kůře svědčily 

o její přítomnosti; v blízkosti nalezišť ropy hořely tzv. věčné ohně - vznícené naftové 

plyny, jindy byly i nerosty nasáklé ropou nebo trhliny v zemské kůře byly vyplněny 

ztuhlou hmotou ropy, tzv. ozokeritem neboli zemním voskem. Ropa je špatným vodičem 

elektřiny. I této vlastnosti se využívá při elektrickém vyhledávání ropy. Nyní je úkol 

odhadnout kde ložiska leží na prospektorech. Všechny tyto příznaky a fakta jsou svědky 

přítomnosti ropy, nikoli však jejího množství. 

Z počátku se ropa těžila ze studní ručně vědry. Studně byly hluboké 2 - 60 metrů

a práce v nich byla velmi nebezpečná, těžká a málo produktivní. Od poloviny 19. století se 

v USA i v carském Rusku začaly vrtat sondy a otvory, ale vrtná technika se rozvíjela jen 

zvolna. Na počátku 20. století však zvítězila na celém světě a stále se zdokonaluje. 

To znamená, že se těží ropnými vrty a na povrch je ropa vytlačována samočinně nebo 

pumpami. (http://www.fospaliva.wz.cz/page03.htm)

2.2 Vznik ropy

O vzniku ropy existují dvě skupiny teorií, které si navzájem odporují:

- anorganická teorie: uhlovodíky vznikaly reakcí vody s karbidy kovů, reakci oxidu 

uhelnatého s vodíkem (reakce Fischer-Tropschova), kosmické teorie, vycházející 

poznatku, že atmosféra některých planet je tvořena vodíkem a uhlovodíkovými plyny. 



Bc. Jan Koch: Těžba ropy v České naftařské společnosti

3

Ve prospěch této teorie svědčí jak laboratorní příprava pevných, kapalných i plynných 

uhlovodíků z karbidů uranu, lanthanu i ceru, tak i neustálý únik metanu ze zemského nitra 

v některých oblastech. Focul viu (živý oheň) – přírodní vývěr zemního plynu 

v rumunských Karpatech nebo v turecké Chimarii.

- organické teorie: ropa vznikala rozkladem nahromaděného organického 

materiálu, převážně živočišného a na přeměnách se podílely mikroorganismy (aerobní, 

později anaerobní), tlak, teplota, radioaktivní záření, katalytický účinek některých 

hornin, atd. Nejdříve vznikal tzv. kerogen (nerozpustný v organických rozpouštědlech), 

dalším vývojem se z něj vytvořil bitumen (rozpustný v organických rozpouštědlech).

Dnes se dává přednost organické teorii. Ropa se většinou nachází v tzv. naplaveninách 

a jen výjimečně ve vyvřelinách. Komplikace při identifikaci působí to, že ropa je kapalina, 

která působením horotvorných procesů migrovala, procházela propustnými horninami, 

některé skupiny látek se zde mohly zachytit jako při sloupcové chromatografii a tím může 

dojít ke zkreslení složení rop. Někteří autoři připouštějí obě teorie, což by umožňovalo 

vysvětlit rozdíly ve složení rop. (Kameš, 2012, s. 123)

Podmínky pro organický vznik ropy

- migrační dráha vzniklé ropy vede do geologické pasti,

- v pasti se musí nacházet silná vrstva (i několik set metrů) porézních hornin – ropný 

rezervoár,

- tyto porézní horniny musí být překryty nepropustným horninovým „kloboukem“, 

který zabrání další migraci ropy,

- toto všechno musí být správně geologicky načasováno. Nejprve musí vzniknout 

past a pak může dojít k migraci ropy.

Obrázek č. 1 Vznik ropy
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2.3 Složení ropy

Ropa je směsí přírodních látek, která vznikla fyzikálně chemickými procesy během 

mnoha milionů let. 

Ropa je žlutá až hnědočerná olejovitá kapalina, která má hustotu mezi 800 až 990 

kg/m3, přičemž se skládá z plynných, kapalných a tuhých látek. (Blažek, Rábl, 2006, s.254)

Ropa obsahuje tisíce organických sloučenin různé struktury. Naprosto převažující 

strukturní skupinou jsou uhlovodíky (až 86 % hm.). Další dvě významné strukturní 

skupiny obsažené v ropě jsou heterosloučeniny a vysokomolekulární sloučeniny

(http://www.petroleum.cz/ropa/slozeni-ropy.aspx)

Fyzikálně chemické vlastnosti

Ropa je složitá směs chemických sloučenin, tvořených uhlíkem, vodíkem, dále 

heteroatomy - sírou, dusíkem a kyslíkem a také řadou stopových prvků jako je vanad, nikl 

a další. Ropu tvoří zejména uhlovodíky různé molekulové hmotnosti a různé délky 

uhlovodíkových řetězců jako jsou alkany (parafiny) a izoalkany, cykloalkany a aromáty. 

Jejich různé struktury jim dávají různé body varu a další vlastnosti. Podle své struktury, 

molekulové hmotnosti a vlastností se jednotlivé látky v rámci rafinérského zpracování ropy 

stávají součástí některého z produktů, nebo podléhají přeměně za účelem zajištění 

požadovaných vlastností těchto produktů. (http://www.petroleum.cz/svet-ropy.aspx)

Základem zpracování ropy je její frakční destilace, při níž jsou odděleny při 

atmosférickém tlaku jednotlivé skupiny uhlovodíků podle jejich bodu varu. Další 

zpracování a zušlechtění ropy je provedeno pomocí procesů:

- atmosférická destilace

- vakuová destilace

- krakování

- reformace (Kameš, 2012, s. 124)

Atmosferická destilace – destilace ve vakuu, krakování, reformace. Při atmosférické 

destilaci je ropa zahřívána asi na 360 °C. Zahříváním ropy ve vysokých destilačních věžích 

50 až 60 m se mění do kapalné a plynné fáze. Zde se vytváří pět různých frakcí. Ropná 

frakce s nízkým bodem varu stoupá ve věži a tvoří lehké frakce. Ropná frakce s vyšším 

bodem varu tvoří těžké frakce. Frakcí při atmosférické destilaci jsou plyny (pod 30 °C), 

benzin (35 – 140 °C), střední destilát (150 – 250 °C), motorová nafta, tj. lehká ropná nafta 

(250 – 360 °C) a zbytky těžkého topné nafty (přes 360 °C).
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Vakuová destilace – těžká ropná frakce zahříváním za podtlaku do 400 °C tvoří 

mazací olej a zbytky, které se využívají pro stavbu silnic.

Krakování – Krakováním se tvoří dlouhé molekulové řetězce. Těžká ropná frakce 

krakováním za zvýšeného tlaku zkracuje molekulové řetězce a mění se tak v lehkou 

ropnou frakci.

Reformace – Při reformaci vznikají kratší, složité rozvětvené molekulové řetězce 

a tak vzniká výkonnější ropná frakce. (Kameš, 2012, s. 124-125)

2.4 Vlastnosti ropy

Ropa je velmi složitá směs desítek tisíc uhlovodíkových sloučenin parafinického, 

naftenického a aromatického charakteru. V závislosti na původu ropy a jejím geologickém 

stáří se její složení liší. Nejdůležitější vlastnosti jsou:

- hustota – zda se jedná o ropu lehkou nebo těžkou,

- obsah síry – ropa může být vysokosirná či nízkosirná,

- frakční složení – podíl benzinu, petroleje, plynového oleje, vakuových destilátů 

a asfaltu,

- podíl různých uhlovodíkových skupin – ropa může být parafinická, naftenická, 

aromatická,

- bod tuhnutí a viskozita – parametry důležité zejména z hlediska přepravy ropy.

(http://www.petroleum.cz/faq.aspx?pid=7)

Podle specifické hmotnosti se rozlišuje:

- ropa lehká (pod 0,83 g/cm3)

- ropa středně těžká (0,83 až 0,93 g/cm3)

- ropa těžká (nad 0,93 g/cm3) (http://mng.webz.cz/naftova_geologie.php)

Hustota ropy

Základní charakteristikou ropy je hustota, která je vyjádřena ve stupních API

(American Petroleum Institute ° API) počítaných z hustoty ropy při 60 ° F (15,6 ° Celsia). 

Hustota v ° API je nepřímo úměrná běžně používané hustotě, vyjadřované v jednotkách

kg.m-3. Podle hustoty se pak ropa dělí na lehkou, středně těžkou, těžkou a extra těžkou. 

Podle stupnice API má voda 10 ° API, těžká ropa do 20 ° API, běžná 25-35 ° API a lehká

více než 35 ° API. (Cílek, Kašík, 2007, s. 239)
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Nejcennější ropou jsou lehké tekuté světlé typy ropy - je z nich totiž možno získat 

velké množství benzinu; těžká ropa poskytne podstatně menší množství. Naproti tomu je 

však možno z těžké ropy získat velké množství asfaltu. (Cílek, Kašík, 2007, s. 21)

Druhou základní charakteristikou ropy vedle její hustoty je obsah síry. Podle toho

rozeznáváme sladkou ropu (sweet) nebo kyselou ropu (sour). Sladká ropa má méně než

jedno procento hmotnosti síry, zatímco kyselé ropy jí mohou mít až 3 až 4 hmotnostní

procenta. V rafinérii se síra musí odstranit, aby nekorodovaly jednak zařízení samotné

rafinerie a jednak motory aut. Lehké ropy jsou obvykle sladké, těžké ropy jsou zpravidla

kyselé. Ropné rafinérie platí těžebním společnostem prémii jeden až tři dolary za jeden

barel sladké ropy (1 barel, zkratka: bl nebo BBL, je přibližně 159 litrů). 

(http://www.kurzy-online.sk/komodity/ropa-brent/)

Sirné sloučeniny v ropě

Síra je třetím nejvíce zastoupeným prvkem v ropě. V běžných ropách průměrných 

vlastností se obsah síry pohybuje mezi 1 – 3 % hm. Nízkosirné ropy obsahující méně než 

0,5 % síry, jsou z hlediska kvality nejžádanější a označují se jako „sladké“ (Sweet Crudes). 

Běžné sirné ropy obsahují 0,5 – 1,5 % síry. Vysokosirné ropy obsahující přes 1,5 % síry se 

obvykle označují jako „kyselé“ (Sour Crudes).

Ze „sladkých“ rop je v Evropě nejvýznamnější severská směsná ropa „Brent“ 

s obsahem 0,37 % síry. Ještě „sladší“ je americká standardní ropa „West Texas 

Intermediate“ obsahující jen 0,24 % síry. Některé ropy jsou prakticky bezsirné, např. lehká 

ropa „South Louisiana“ (0,01 % S) nebo „Nigerian Light“ (0,1 % S).

„Kyselé“ ropy s velmi vysokým obsahem síry se těží např. v Mexiku a také ve 

Venezuele (až 4 % síry), v Kuvajtu (3,8 – 4,5 % S; ložisko Ratawi) a ve volžsko-uralské 

oblasti (až 5,5 % S). V některých případech je „kyselost“ ropy způsobena rozpuštěným 

zemní plynem s vysokým obsahem sirovodíku. Například ropa z gigantického kazašského 

ropného pole „Tengiz“ je provázena plynem s obsahem 12,5 % H2S.

(http://www.petroleum.cz/ropa/sirne-slouceniny.aspx)

2.5 Těžba ropy

2.5.1 Primární těžba ropy

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

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

který zajišťuje potřebný tlak, a tak může ropa samovolně vytékat. Jedná se tak o primární 
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způsob těžby. Obvykle lze takto získat okolo 20 % ropy obsažené v nalezišti a ta se řadí 

mezi klasickou „konvenční“ ropu. Podíl nekonvenční ropy zatím tvoří jen 5 % celkové 

světové produkce, z důvodu vysoké energetické náročnosti těžby. (Kameš, 2012, s. 146)

2.5.2 Sekundární těžba ropy

Koncem primární těžby vyvěrání klesá tlak až k bodu, kdy musí nastoupit 

sekundární těžba zpětným pumpováním zemního plynu, vzduchu, případně oxidu 

uhličitého. Dohromady se s primárními a sekundárními metodami podaří vytěžit 25 – 35 % 

celkového množství ropy ložiska pomocí ropného čerpadla. (Kameš, 2012, 146-147)

2.5.3 Terciální těžba ropy

Terciální metody nastupují ve chvíli, když už ani sekundární metody nestačí na 

udržení produkce a těžba je ještě stále ekonomická, což závisí na aktuální ceně ropy a výši 

těžebních nákladů. Principem terciální těžby je snížení viskozity zbývající ropy, většinou 

injektáží horké vodní páry získávané často kogenerací, přičemž se spalováním zemního 

plynu vyrábí elektřina a odpadní teplo je využito k tvorbě vodní páry. Někdy se také ropa 

rozehřívá zapálením části ropného ložiska. Příležitostně se také používá injektáž 

detergentů. Terciální metody dovolují vytěžit dalších 5 – 15 % ropy z naleziště. Uvedená 

čísla jsou pouze průměrná, ve skutečnosti se celková vytěžitelnost naleziště pohybuje od 

80 % pro lehkou ropu do 5 % v případě těžby těžké ropy. Nalezení ropného nebo 

plynového ložiska je složitý proces, zvláště dnes, kdy většina ložisek v přístupných 

oblastech již byla objevena a uhlovodíky se musí vyhledávat v méně přístupných, 

geologicky složitějších a většinou hlubších oblastech. (Kameš, 2012, s. 147)

2.5.4 Těžba ropy a životní prostředí

Hovoříme-li o těžbě ropy, je nezbytné zmínit i její dopad na životní prostředí. Ten 

je nejvíce znatelný zejména tehdy, když dojde k havárii, při níž unikne do okolního 

prostředí větší množství této suroviny. Jednou z posledních velkých ropných havárií byl 

případ ropné plošiny Deepwater Horizon v Mexickém zálivu. K události došlo 20. dubna 

2010. V důsledku havárie do moře více než dva měsíce vytékala ropa, jejíž množství 

přesáhlo pět milionů barelů. (Nováček, 2011, s. 122)

2.5.5 Alternativy

Ropa jakožto surovina má své alternativy. V této souvislosti lze zmínit ropné písky 

či břidlice. Tyto suroviny bývají těženy v povrchových dolech, nicméně tento způsob těžby 
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lze označit za velmi problematický, neboť má významné negativní vlivy na životní 

prostředí. Uvedené alternativní suroviny mají i další negativa, mezi něž patří i finanční 

náročnost zpracování. (Cílek, Kašík, 2007, s. 108)

2.6 Využití ropy

Základními produkty ropy jsou jednotlivé uhlovodíkové frakce získané destilací 

v rafinériích. Jsou to především různé druhy benzínů, motorová nafta, petrolej, lehké 

i těžké topné oleje, ale i asfalty. Vedle jejich využití jako paliva do různých motorů (od 

letadel a aut až po elektrárny) se používají jako mazací oleje nebo impregnační hmoty. 

Z ropy vznikají také plyny, od metanu po propan-butan, které se používají k topení 

a vaření, ale také k pohonu vozidel.

Nejdůležitější skupinou meziproduktů vznikajících při zpracování ropy 

z jednotlivých frakcí uhlovodíků jsou petrochemikálie. Jsou to často deriváty uhlovodíků či 

sloučeniny na jejich bázi. Nejznámější je aceton, rozpouštědlo nejčastěji používané 

v barvířském průmyslu. Používá se v chemických laboratořích k sušení a mytí skla. 

Používá se také při výrobě umělých hmot. Fenol, další derivát ropy, se používá při výrobě 

prostředků na ochranu rostlin a jako dezinfekční přípravek. 

Mezi jednu z nejdůležitějších skupin meziproduktů vznikajících v důsledku 

rafinérských a petrochemických procesů patří i aromatické uhlovodíky. I když samy 

o sobě jsou často zdraví škodlivé, s výrobky, pro které jsou surovinou, se setkáváme denně, 

např. toluen, xyleny či benzen. Používají při výrobě řady běžných věcí, jako jsou lepidla či 

barvy, ale také polystyren či populární umělá vlákna. Toluen je meziproduktem 

s vlastnostmi, které umožňují jeho co nejširší využití v mnoha oborech hospodářství. 

Používá se při výrobě barviv, rozpouštědel, lepidel, detergentů, výbušnin či parfémů. Díky 

němu se vyrábí pěny, ze kterých jsou zhotoveny díly nábytku, matrace, vybavení vozidel, 

oděvy, koberce, pneumatiky i konzervační prostředky potravinářských výrobků. Naopak 

xyleny nachází své uplatnění zejména jako rozpouštědla v barvířském průmyslu a při 

výrobě umělých vláken. Také benzen se zejména používá při výrobě rozpouštědel na barvy 

a řady umělých hmot (polyamid, polyester, polyamid).

Umělé hmoty, které se vyrábějí z látek syntetizovaných ze sloučenin získaných 

z ropy, jsou jedny z nejdůležitějších výrobků. Jednou z nich je technický butadien, jenž se 

používá při výrobě umělého kaučuku a latexu, z nichž se pak vyrábí pneumatiky, nábytek, 

sportovní nářadí a řada domácích spotřebičů nebo palubní desky do aut či elektronické 

aparatury. Etylén a propylén se používají pro polymeraci, což je proces výroby umělých 
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hmot (polyetylénu a polypropylénu) využívaných na výrobu potravinářských obalů, 

sáčků, nádobí, hraček, ale i v leteckém a elektrotechnickém průmyslu pro izolaci kabelů 

a nádrží, k výrobě desek, trubek, profilů a armatur, komponent aut nebo kapalin do 

ostřikovačů.

Petrochemickými produkty jsou také dusík a kyslík ve zkapalněné formě 

a kupříkladu i kapalná síra. Mají velké použití, a to zejména jak pro laboratorní a lékařské 

účely při výrobě léků, tak i v potravinářském, sklářském, papírenském průmyslu, hutnictví 

či při procesech recyklace.

Ropa a výrobky z ní jsou základním palivem pro dopravu. Vyrábějí se z ní i některé 

léky, hnojiva a pesticidy. Především chudší země používají ropné produkty také k výrobě 

elektřiny (asi 7 % celkové světové produkce). 

Základem zpracování ropy je její frakční destilace, při níž jsou odděleny při 

atmosférickém tlaku jednotlivé skupiny uhlovodíků podle jejich bodů varu.

Nejlehčí plynné uhlovodíky jsou methan, ethan, propan, butan. Poslední dva jsou 

hlavní součásti automobilového paliva LPG. Petroléter tvoří uhlovodíky s délkou řetězce 

C5–7 (tv asi 30–70 °C). Používají se jako rozpouštědla, např. při chemickém čištění oděvů. 

Další frakce jsou benzín (C6–12, 40–200 °C), petrolej (C10–15, 150–300 °C), ze kterého se 

vyrábí letecký benzín, a plynový olej (C10–20, 200–300 °C), ze kterého se získává nafta a 

lehký topný olej. Zbytek (tzv. mazut) se podrobuje vakuové destilaci za sníženého tlaku, 

čímž se oddělují těžké topné oleje od asfaltu. Uhlovodíky s dlouhými řetězci (C35 a víc) 

mohou být hydrokrakováním rozštěpeny, čímž vzniknou mazací oleje. Získané produkty 

jsou dále rafinovány, aby se z nich odstranily nežádoucí příměsi, jako např. parafíny.

(http://razor-web.blogspot.cz/2007/09/vyuit-ropy.html)

2.7 Cena ropy

Průměrné ceny ropy na světovém trhu se zvyšují každý rok, v letech 2003 a 2008 

na 147 dolarů za barel, v červenci 2008, kdy byly vysoko nad inflací ceny za barel ropy 

(ekvivalent byl založen v roce 1980).

Po dosažení vysoké hodnoty v červenci 2008 ceny prudce klesly.

Obnovení a růst světové ekonomiky předpokládá reálný nárůst ceny ropy až do 

roku 2030. Podle IEO2009 cena lehké sladké ropy ve Spojených státech naroste z 61 

dolarů v roce 2007 na 110 dolarů v roce 2015 a roku 2030 na 130 dolarů.

Nárůst ceny ropy v tomto tisíciletí bude rychlejší, než si to ekonomika může 

představit. (Kameš, 2012, s. 132-133)
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Podnětem k růstu cen ropy bude zvýšení poptávky v Asii, především v Číně, Indii 

a Indonésii. V OECD podotýkají, že v uplynulých 20 letech se tam objem spotřeby ropy 

zdvojnásobil, a jsou přesvědčeni, že bude se zvyšovat i nadále. Kromě toho, prudký růst 

cen ropy je možný také kvůli problémům s nabídkou.

(http://czech.ruvr.ru/2013_03_13/OECD-predpovida-cenu-jednoho-barelu-ropy-na-

urovni-270-USD/)

V poslední době nebyla odkryta žádná ropná pole (většina polí byla odkryta v roce 

1960). Dnes jsou známá všechna rentabilní pole, nikdo tedy nemá zájem investovat do 

nových vrtů. 

Vzrůst cen ropy od roku 2000 je také silně ovlivněn dvěma faktory:

- největší ropné pole Severního moře má svoje maximum překročeno

- a také Rusko překročilo maximum své těžby (Kameš, 2012, s. 133)

Cena ropy je ovlivňována mnoha faktory. Jedním z nich je samozřejmě výše 

nabídky a poptávky; tento faktor však není zdaleka jediný. Významný vliv má skutečnost, 

že ropa je pro dnešní hospodářství prakticky nepostradatelná a prakticky pro každou zemi 

je tak zcela nezbytné, aby si zajistila její stabilní zásobování v dostatečném množství. 

Jedním z velmi významných faktorů, které mají vliv na vývoj ceny ropy, je i politika. 

(Jílek, 2005, 318)

2.8 Směsi surové ropy 

Brent (Brent Crude) je to standardní ropná třída z těžby v Severním moři. Název 

třídy pochází z ropného pole v Severním moři, otevřeném roku 1970. V skutečnosti se 

ropné směsi můžou na pobřežích Skotska a Norska nazývat Brent, Oseberg a Forties. Brent 

je jedna z nejvýznamnějších značek ropy, která se prodává na hlavních světových ropných 

burzách. Cena ropy Brent je od roku 1971 základem tvorby cen kolem 40 % tříd ropy na 

celém světě, ale zvláště pro ruskou ropu Urals. Proto je tato třída ropy považovaná za 

„standard“. Cena ropy bývala o 1 dolar/bl nižší, než cena WTI a o 1 dolar/bl vyšší, než 

takzvaný "referenční koš tříd OPEC" - kyselá surová ropa. Jenomže tato míra parity byla v 

roce 2007 změněna a ropa Brent je srovnávaná s třídou WTI premium. V současné době se 

diskutuje o oprávněnosti dalšího použití třídy ropy Brent jako základu pro stanovení cen na 

světovém trhu. Je to hlavně kvůli oslabování produkce surové ropy v Severním moři, což 

vede k poklesu likvidity a zmatkům v průběhu stanovování cen směsí surové ropy a taky 

jiných ropných značek/druhů. 
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Urals - třída kyselé surové ropy (s obsahem síry kolem 1,3 %), vyráběna 

v autonomní oblasti Chanty-Mansijsk v rámci Tatarstánu. Hlavními producenty ropy Urals 

jsou společnosti Rusneft, Lukoil, Surgutneftegaz, Gazpromneft, TNK-VR a Tatneft. Cena 

ruské ropy je určována slevami v ceně ropy Brent, jelikož ruská ropa se považuje za méně 

schopnou kvůli vysokému obsahu síry a tvrdých cyklických karbohydrátů. V poslední době 

Rusko vyvíjelo úsilí ke zvýšení stupně kvality ropy Urals vyčleněním surové tatarské ropy 

(v republice Tatarstán se chystá výstavba nových zařízení rafinerie na výrobu benzínu 

z místní ropy proto, aby byla využita a nevcházela do ropovodu). Západosibiřská ropa má 

přijatelnou kvalitu. V cizině je známá jako typ Sibiřské lehko ropy (Siberian Light). 

V Rusku se futures za ropu třídy Urals obchodují na FORTS trhu RTS burze cenných

papírů. 

WTI (West Texas Intermediate) - značka/druh ropy, který se produkuje v Texasu 

(USA). Jeho konzistence je 40 °API, obsah síry 0,4 - 0,5 %. Používá se zejména pro 

výrobu benzínu a proto je po této třídě ropy taková velká poptávka, zvláště v USA a Číně.

(http://www.instaforex.com/cz/oil.php)

2.9 Účastníci trhu se surovou ropou

Ropní producenti

Surová ropa se dostává na trh většinou ze společností, které se zabývají její těžbou. 

Můžou to být malé společnosti a taky obrovské korporace. Proto vliv společnosti na trh 

závisí od objemu dodané ropy. 

Průmysl 

Zde mohou být řazeny průmyslové společnosti všech ekonomických sektorů a 

společnosti zabývající se rafinací a zpracováním ropy, častokrát přímo rafinační-

zpracovatelské firmy. Toto schéma se nazývá vertikálně-integrovaná struktura. Podobné 

společnosti produkují surovou ropu, přetvářejí ji na konečný produkt (benzín, pohonné 

hmoty a podobně) a distribuují je přes svůj vlastní obchodní řetězec. 

Trhy komodit a surové ropy 

V některých zemích jsou na největších trzích zvláštní sektory, které se věnují 

obchodování zejména se surovou ropou. (http://www.instaforex.com/cz/oil.php)

OPEC 

OPEC - Organization of Petroleum-Exporting Countries (společenství zemí 

vyvážejících ropu) – mezinárodní, mezivládní organizace založena mocnostmi 
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zpracovávajícími ropu za účelem stabilizování cen ropy. Členy této organizace jsou země,

jejichž ekonomika závisí na zisku z vývozu surové ropy. OPEC jako organizace v nynější 

podobě, byla založena na konferenci v Bagdádu 14. září 1960. V první řadě do organizace 

vstoupili země jako Irán, Irák, Kuvajt, Saudská Arábie, Venezuela (iniciátor založení). 

K těmto pěti zemím, které organizaci utvořili, se později připojilo dalších devět: Katar 

(1961), Indonésie (1962-2008, 1. listopadu 2008 z OPEC vystoupila), Libye (1962), 

Spojené arabské emiráty (1967), Alžírsko (1969), Nigérie (1971), Ekvádor (1973-1992, 

2007), Gabun (1975-1994), Angola (2007). V současné době má OPEC 12 členů – v úvahu 

se bere změna obsahu v roce 2007, s přidáním nového člena Angoly a návratem Ekvádoru. 

V roce 2008 Rusko vyhlásilo, že je připravené převzít roli pozorovatele.

Organizace OPEC byla v minulosti označena jako kartel, jehož cílem byl boj proti 

kartelu Sedmi sester - ropných společností Shell, Elf, British Petroleum, Exxon, Mobil, 

Gulf a Texaco. (Sampson, 1980, 331)

Obchodování se surovou ropou 

Ropa produkována ve světě není jednotná co se týče kvality a tím pádem taky ceny. 

Ceny závisí od konzistence a různých parafinových přísad, které se přidávají do ropných 

směsí. Jako cenový standard slouží třída ropy Brent, který je ve složení podobný tomu, 

který se těží v Severním moři, a smlouvy o dodávce se uzavírají na londýnském trhu. Cena 

této třídy ropy je často stanovována mass-médii. Tato cena je většinou hodnotou kontraktu 

na ropu Brent v dodacím měsíci. Při uzavírání takového kontraktu (futures) se kupující 

zavazuje zaplatit předem zálohu a přijmout daný produkt v den dodání, prodejce ho dodat 

na požadované místo za smluvenou cenu. Kontrakty typu futures se uzavírají na 

příslušných burzách a vyplácejí se denně podle aktuální trhové ceny. Minimální množství 

je 1 000 barelů. Hlavní obchodní půdou pro obchody s ropou jsou popřední obchodní 

burzy: NYMEX, CME, РТС a LOE. (http://www.instaforex.com/cz/oil.php)

Ropa jako nástroj nátlaku

Ropa je velmi významnou - a prakticky nepostradatelnou - surovinou pro současné 

světové hospodářství. Je nezbytná ve velké částí odvětví ekonomiky, její cena se promítá 

do ceny produktů a služeb. V případech, kdy dojde k jejímu nedostatku (zejména tehdy, 

kdy má vznik takového nedostatku rychlý nástup, způsobený zpravidla náhlou událostí -

např. vypuknutím války), má taková situace velmi negativní dopad. Tuto skutečnost si 

uvědomují i vrcholní političtí představitelé - zejména těch zemí, které jsou ropnými 
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producenty. V jejich rukou se pak může stát regulace vývozu ropy do jiných zemí, které 

ropnými nalezišti nedisponují, účinným nástrojem diplomacie, kterým mohou pomoci 

prosazovat své zájmy. Z tohoto důvodu je tak někdy používána tzv. "oil weapon". (Yergin, 

2009, s. 75)

Energetická bezpečnost

V rámci této kapitoly je nutno zmínit ještě tzv. energetickou bezpečnost. Tento 

pojem je pro energetiku velmi významný, přičemž energetickou bezpečnost lze definovat 

jako dostupnost dostatečných dodávek za přijatelné ceny. (Yergin, 2009, s. 70)

Aby byla zajištěna energetická bezpečnost, je třeba učinit určitá opatření. Mezi ně 

patří např. diverzifikace zdrojů či odolnost (elasticita). Rovněž je nutné pochopit 

zákonitosti integrace. V neposlední řadě je pak nezbytná dostupnost informací. Díky výše 

uvedenému je možno vyhnout se výkyvům doprovázejícím výrobu energie - a to ať už se 

jedná o přebytky (poškozující producenty), či nedostatky (poškozující odběratele 

a koncové uživatele). (Černoch, 2011)

2.10 Ropná ložiska

Ložiska ropy jsou rozeseta po všech kontinentech, v různých hloubkách zemské 

kůry, i pod dnem moří a oceánů. Ta ložiska, která byla blízko povrchu jsou již většinou 

vytěžena. Nová ložiska se v současnosti hledají v hloubkách 6 – 10 km. Hluboké vrty se 

realizují i v mořích. Malá ložiska obsahují jen kolem milionu tun ropy. V krajinách 

bohatých na ropu, jsou ložiska často tak blízko u sebe, až splývají a vytvářejí celá ropná 

pole. Na některých místech taková pole skrývají gigantické zásoby. Například v Iráku se 

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

milionů tun ropy. Mnohem větší bohatství je uloženo v sedmi nejvydatnějších iráckých 

ropných polí – každé z nich má ověřené zásoby 1 až 3 miliardy tun ropy.

(http://www.petroleum.cz/ropa/ropna-loziska.aspx)

Po objevení nového ložiska těžaře nejvíce zajímá, jak velké množství ropy v 

ložisku je. Toto množství, v anglickém jazyce označované „Oil in place“, je základem pro 

další ekonomické vyhlídky ložiska. Metody stanovení objemu ropy v ložisku jsou zatím 

málo přesné. Klasická je tzv. objemová metoda. Při výpočtu se vychází z údajů získaných 

zkušebními vrty. Musí se zjistit typ pasti, určit druh ložiskové horniny, její pórovitost 

a musí být identifikována fluida zaplňující póry horniny (voda, solanka, ropa, plyn).
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Objem ropy v ložisku se zjišťuje i jinými metodami, např. extrapolací křivky 

výtěžků z počáteční fáze těžby nebo aplikací zkušeností z ostatních studní v daném ropném 

poli (tzv. analogová metoda). Moderní metody zpracovávají počítačem buď seismické 

údaje, nebo různé druhy elektromagnetických signálů (LIDAR, CSEM aj.) ke konstrukci 

3D geologického modelu ložiska.

Označování zjištěných zásob ropy bylo sjednoceno mezinárodní dohodou z roku 

1997. Rozlišují se tyto názvy:

- Ověřené zásoby (proved reserves) – které lze s nejméně 90 % jistotou vytěžit 

existující technologií za současných ekonomických (a politických) podmínek

- Neověřené zásoby (unproved reserves) – geologicky zjištěné zásoby, jejichž těžba 

je z technologických, smluvních nebo jiných vnějších důvodů nejistá. Neověřené zásoby se 

dále dělí na pravděpodobné zásoby (probable reserves) – tj. s 50 % pravděpodobností těžby 

a možné zásoby (possible reserves) – s 10 % pravděpodobností těžby. 

V roce 2007 byla mezinárodní dohoda označování zásob ropy rozšířena o další dvě 

kategorie s anglickými názvy: „Contingent resources“ – (budoucí možné zdroje), 

tj. množství ropy, které je potenciálně těžitelné ze známých akumulací, ale těžba není 

zatím ekonomicky přijatelná a „Prospective resources“ – (výhledové zdroje), tj. množství 

ropy, které by mohlo být získáno ze zatím neodkrytých akumulací nějakými novými 

technologiemi. 

Největší ověřené zásoby ropy na světě mají: 

- Saúdská Arábie – 36 miliard tun,

- Kanada – 24 mld. tun, Írán – 19 mld. tun, Irák – 16 mld. tun,

- Kuvajt – 14 mld. tun,

- V pořadí za nimi jsou pak státy Spojené arabské emiráty, Venezuela, Rusko, Libye, 

Nigerie, Kazachstán, USA, Čína atd. Česká republika je v tomto pořadí na 83. místě s 

ověřenou zásobou něco přes 2 miliony tun ropy.

Do statistik ověřených zásob se nezapočítávají tzv. strategické rezervy, které si 

mnohé státy udržují z bezpečnostních i ekonomických důvodů. Podle kvalifikovaných 

odhadů je v těchto strategických rezervách dohromady uskladněno přes 550 milionů tun 

ropy. (http://www.petroleum.cz/ropa/ropna-loziska.aspx)
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2.10.1 Nová ropná ložiska

Zda se podaří najít nová velká ropná ložiska zatím není jasné. Podle některých 

odborníků by dlouhodobě zvýšená cena ropy mohla podpořit průzkumy zatím nedostatečně 

zmapovaných oblastí, jako je např. Sibiř nebo oblasti Severního a Jižního pólu. 

Se současnými technikami nelze ropná naleziště zcela vyčerpat, většina ropy (asi 

66 %) zůstane v zemi. Při stoupající ceně ropy by se mohlo vyplatit používat nákladnější 

způsoby těžby a dosáhnout tak dokonalejšího využití nalezišť. (Kameš, 2012, s. 148)

2.10.2 Těžba ropy v České republice

První průzkumy zjišťující výskyt ropy v rámci dnešní České republiky byly 

prováděny na východní a severovýchodní Moravě koncem 19. století. Místa s výskytem 

studánek, kde samovolně vyvěrala ropa, byla známa například v okolí Halenkova, 

Malenovic, Nového Jičína, Frenštátu, Bojkovic a na dalších místech výběžků karpatského 

oblouku. Mezi nejvýznamnější naftové prospektory (průzkumníky, hledače nerostů) patřil 

cukrovarník Julius May, který v letech 1899 - 1902 prováděl v Bohuslavicích nad Vlárou 

a několika dalších místech na Uherskobrodsku průzkumné vrty. Množství ropy v těchto 

vrtech však nestačilo pro těžbu. První vrt pod názvem „Helena“ dosáhl bezúspěšně 

hloubky 450,7 metrů.

V roce 1900 byl rovněž proveden i druhý hlubinný vrt na Moravě, který dal základ 

pozdějšímu rozvoji naftového podnikání v této oblasti. Byl realizován v blízkosti statku 

Nesyt u Hodonína geologem E. Tietzem. 

Až objev ropy u Gbel (slovenské městečko nedaleko moravsko–slovenského 

pomezí) vedl k opětovnému obnovení cíleného průzkumu na Moravě. V roce 1916 zahájila 

průzkum vídeňská firma OPTEG. První hlubinný vrt na Moravě byl založen 

v Ratiškovicích v r. 1917. 

Němci za války věnovali průzkumu nafty velkou pozornost. Nová ložiska ropy 

a zemního plynu byla objevena na Novém poli u Hodonína, u Velkých Bílovic, u Lužic, 

Břeclavi, Podivína nebo Moravského Žižkova. Nejvlivnější a největší společností, která 

podnikala v naftovém průmyslu na území Čech a Moravy, byla společnost DEA (Deutsche 

Erdöl A.G.). Jen na Hodonínsku měla DEA 1002 vrtů. 

Po válce byla prostřednictvím Benešových dekretů většina německých naftařských 

společností znárodněna a od roku 1945 vznikl nový státní podnik Československé naftové 

doly s ředitelstvím v Hodoníně. Od roku 1953 se od ČND oddělily samostatné podniky 

Hlubinná vrtba, Těžba a Geologický průzkum (v roce 1972 vznikla Geofyzika). Při 
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sdružování v roce 1956 se všechny naftové podniky opět sloučili do jednoho. V 50. letech 

pokračovaly objevy naftových a plynových ložisek. Vrtní práce se prováděly u Hodonína, 

Kostic, Lanžhota, Lednice, Lužic, Ratíškovic, Vacenovic, Velkých Bílovic a od roku 1952 

se těžilo v té době nejvýznamnějším ložisku u Poddvorova. 

Vrchol naftového průmyslu na jižní Moravě znamenal rok 1958, kdy zde fungovalo 

45 vrtných souprav. V roce 1959 začalo být těženo největší československé ložisko nafty 

v Hruškách a tamtéž bylo v roce 1963 otevřeno největší ložisko plynu, které se po 

částečném vytěžení v roce 1972 stalo vůbec prvním podzemním zásobníkem plynu na 

území Československa.

V roce 1971 byla zahájena těžba v Kobylí a v roce 1972 se začalo těžit kolem 

Ždánic a bylo zde objeveno 4 km dlouhé a 2 km široké ložisko. V roce 1977 byl zahájen 

provoz těžby plynu v Dolních Dunajovicích.

Další ložiska objevená v 70. letech se nacházela kolem obcí Kožušice, Němčičky, 

Dolní Dunajovice (plyn, později zásobník plynu), Nikolčice, Uhřice. V 80. letech bylo 

objeveno přes deset ropných a plynových ložisek — Ivaň, Ježov, Kobeřice, Nový Přerov, 

Nové Mlýny, Pohořelice, Zlín, Koryčany, Uhřice, Ždánice, Mistřín, Sedlec, Poddvorov. 

Téměř třetinu produkce ropy představovala v polovině 80. let lokalita Týnec. Významné 

naleziště ložiska bylo ve Ždánickém lese, kde se nacházelo ložisko o kapacitě 4 milióny

tun ropy. 

V roce 1986 bylo objeveno ropné ložisko Dambořice, které se velikostí 

geologických zásob ropy řadí mezi největší dosud objevená ložiska ropy v České 

republice. Ložisko je situováno na severovýchodním okraji nesvačilského příkopu.

Po roce 1989 došlo k osamostatnění obou společností. K 1. dubnu 1990 vznikl 

samostatný podnik — státní podnik Moravské naftové doly. Od května roku 1992 je 

společnost zapsána v obchodním rejstříku jako akciová společnost Moravské naftové doly. 

V novém tisíciletí produkce ropy stoupala, historické maximum bylo v roce 2003 (vytěžilo 

se 315 tisíc tun nafty firmou MND a.s.). Nejvýznamnější těžební ložisko bylo u obce 

Dambořice, které se podílelo na celkové těžbě více jak 70 %. Další sběrná ložiska se 

postavila v roce 2004 v Žarošicích, respektive v Poštorné v roce 2006.

Celkem se na jižní Moravě vytěžilo od svého počátku, kdy se začala produkovat 

ropa na Nesytu, asi 6,5 mil. tun ropy. Těžba ropy na našem území má malý podíl na 

celkové spotřebě ČR a tvoří pouze cca 4 % celkové domácí spotřeby. Ropná ložiska se u

nás nacházejí pouze v Jihomoravském a Zlínském kraji. (http://moravske-karpaty.cz

/priroda_soubory/suroviny/energeticke_suroviny.htm)
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2.10.3 Zdroje ropy pro ČR

Rafinérie v České republice nakupují ropu od těžebních firem v místě těžby a 

prostřednictvím ropovodů, případně i lodních tankerů, ji dopravují na místo zpracování. 

Najímají si k tomu specializované přepravní firmy, kterým ropovody patří. V České 

republice je to společnost MERO, která ropu také skladuje i pro strategické zásoby Správy 

hmotných rezerv. Česká republika po přistoupení k Evropské unii má povinnost skladovat 

zásoby ropy a ropných produktů, které by vystačily po přerušení dodávek na 90 dní.

Hlavním zdrojem ropy pro Českou republiku jsou naleziště v Ruské federaci. 

Ruská ropa s vysokým podílem síry do České republiky proudí z Ruska jižní větví 

ropovodu Družba přes Bělorusko, Ukrajinu a Slovensko. Ropy z ostatních zdrojů, často s 

vyšším podílem parafínu, se dodávají prostřednictvím ropovodu IKL. Ten začíná v 

bavorském Vohburgu poblíž Ingolstadtu, kde je napojen na ropovod TAL, dopravující 

ropu přes Alpy z terminálu v italském Terstu na pobřeží Jaderského moře. Malou část své 

spotřeby pokrývá Česká republika vlastními zdroji z nalezišť na Jižní Moravě a ve 

Zlínském kraji. (http://www.petroleum.cz/svet-ropy.aspx)

Obrázek č. 2 Ropovod Družba

2.11 Zdroje ropy v České republice

Na rozdíl od uhlí nemá Česká republika dostatečné zdroje ropy a zemního plynu. 

Zdroje a ložiska jsou soustředěny především na jižní Moravě a jsou vázána na geologické 

jednotky Západních Karpat a jihovýchodní svahy Českého masívu. Přestože domácí 

produkce v posledních letech neustále roste, pokrývá pouze asi 5 % tuzemské potřeby.

V oblasti vídeňské pánve leží ložiska převážně v hloubkách 2000 metrů. Největším 

ložiskem v této oblasti je ložisko Hrušky, jehož značná část je už vytěžena. Průzkum 
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v oblasti však stále pokračuje. Nové ložisko ropy s plynovou čepicí bylo objeveno a je 

těženo v oblasti Stará Břeclav a Břeclav Poštorná a celkový podíl z této oblasti je asi 6 %.

Dosud nenalezená ložiska v oblasti karpatské předhlubně a jihovýchodních svahů Českého 

masívu patří k největším ropným ložiskům na území ČR. Velkým a důležitým ložiskem 

ropy zůstávají Dambořice. Neustálým průzkumem vedeným na základě interpretace 3D 

seismiky byla objevena další významná lokalita Žarošice a Uhřice - Jih. V současnosti jsou 

tato ložiska těžena a podílejí se zhruba 88 % celkové těžby ropy v ČR. Ropa těžená v ČR 

je převážně lehká, bezsirná, parafinická až parafinicko – naftenická. (Geofond 2008)

Obrázek č. 3 Výskyt ropy v ČR
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3 Těžba ropy v České naftařské společnosti

Česká naftařská společnost, s. r. o. byla jednou ze společností, která se aktivně 

zabývala vyhledáváním, průzkumem a těžbou ložisek ropy a zemního plynu. ČNS byla 

založena roku 1996 bývalými pracovníky MND a Nafty Gbely. Tato společnost sídlila v 

Hodoníně a její hlavní náplň v letech 1996  – 2000 byla především konzultační činnost 

a vyhledávání vhodných investic do průzkumu a těžby uhlovodíků. Roku 2000 zahájila 

tato firma průzkum v blízkosti Břeclavi, kde prováděla těžbu v místech Charvatské Nové 

Vsi a v Poštorné. Zde vlastnila 4 vrty, ve kterých těžba dosahovala až 75 tun ropy denně. 

Podle původního plánu se měla tato ropa těžit do roku 2016, ale zjistilo se, že v ložiscích je 

mnohem více ropy, než se očekávalo, což znamenalo, že by se ropa mohla těžit o mnoho 

let déle. V roce 2007 vytěžila firma 13 986 tun ropy, což je prozatím maximum společnosti 

a v roce 2008 byla produkce 11 866 tun ropy (hustota při 15 ºC je 911,8 kg/m³). V roce 

2011 investovala tato firma do rozšiřování těžby až 100 milionů korun. Firma se zaměřuje 

na 2D a 3D seismické měření právě v okolí Břeclavi, kde našla nová ložiska s ropou a v 

budoucnu se plánuje těžba. V letech 1996 - 2006 byly ve společnosti posuzovány 

průzkumné i těžební projekty v zahraničí (Rusko, Gabun, Pákistán, Kazachstán, Ukrajina, 

Irák, Tunisko, Turecko a severní moře). (http://www.cnsoil.cz/?id=1, Sekanina, 2009, 

s. 43-44)

Pokud jde o nová zjištění ohledně ložisek pod Břeclaví, nejedná se pouze o ropu, 

ale rovněž o zemní plyn. Na základě zjištění posledních průzkumných vrtů lze konstatovat, 

že plyn se zde nachází ve větším množství, než bylo původně očekáváno.

Jen v případě ložisek objevených v roce 2012 se jedná o 600 milionů m3

vytěžitelného plynu. Použijeme-li pro demonstraci takového množství příklad spotřeby 

České republiky, pak dojdeme k výsledku, že Česká republika by s takovým množstvím 

byla schopna vystačit po dobu dvou měsíců v létě, respektive dvou týdnů v zimě. Objem 

těžby se pohybuje mezi 42 až 44 m3 za rok, je však limitován nedostatečnou kapacitou 

plynovodní sítě v regionu.

O velkém množství zemního plynu, nacházejícího se v lokalitě Břeclavi, se zmínil 

i Zdeněk Svoboda (v současné době společník a zároveň jeden ze dvou prokuristů 

společnosti), který mimo jiné uvedl, že plynu na Břeclavsku je mnohem více - v průzkumu 

je i nadále pokračováno, přičemž jsou plánovány vrty do větších hloubek dosahujících 

kolem 2500 metrů, kde by se mohla ropa rovněž nacházet. Ani tato hloubka však nemusí 

být pro provádění vrtů konečnou hranicí - existují totiž studie, které naznačují, že mohou 
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existovat ještě větší ložiska. Tato ložiska by se mohla nacházet v hloubce kolem 5000 

metrů. Ing. Svoboda k této otázce uvedl, že byť jednou musí nastat konec, zatím tomu tak 

není. Navíc dosud nelze s jistotou říci, zda byla nalezena polovina nebo třetina ložisek. 

(http://byznys.lidovky.cz/ceska-naftarska-odhalila-loziska-zemniho-plynu-na-breclavsku-

ptv-/energetika.aspx?c=A121214_160630_energetika_mev)

Hovoříme-li o ložiscích ropy na Břeclavsku, je nutno podotknout, že firma 

nezaměřuje svoji pozornost pouze na vyhledávání nových ložisek a zahajování těžby ropy 

na těchto nových místech, ale snaží se zároveň o maximální využití vrtů stávajících -

účelem je dosažení nejvyšší možné míry efektivity těžby na jednotlivých vrtech. Například

na Břeclavsku je těžaři za pomoci unikátní technologie oživován jeden ze starých vrtů, aby 

nemusel být předčasně opuštěn. Díky volbě tohoto postupu má dojít k úsporám v řádech 

desítek milionů korun.

V daném případě jde o stávající vrt nacházející se v lokalitě Charvátské Nové Vsi u 

Břeclavi. Tímto vrtem proudilo na povrch více ložiskové vody než ropy - reakcí na tento 

stav bylo využití jeřábu, s jehož pomocí došlo k zapuštění speciální směsi do hloubky 1500 

metrů pod zemí. Úkolem této speciální směsi je ucpání nevyžádaných těžebních otvorů a 

zároveň vytvoření nových, kterými by následně již proudila pouze ropa. 

(http://www.lamagroup.cz/news/ct-24-nova-technologie-pomuze-obnovit-ropne-vrty-na-

breclavsku)

Dle údajů zveřejněných samotnou firmou ohledně současné historie a současného 

stavu těžby byla v roce 2006 zahájena těžba ropy a zemního plynu v dobývacím prostoru 

Charvátská Nová Ves v areálu těžebního střediska Poštorná. Ropa a zemní plyn jsou v 

současné době dobývány z hloubek kolem 1400 metrů. Pokud jde o dopravu a distribuci 

vytěžených surovin, je k dodávkám plynu využívána středotlaká distribuční sít společnosti 

JMP Net s.r.o. V případě ropy pak dochází k odvozu pomocí cisteren do centrálního skladu 

a následnému transportu vlakovými soupravami do rafinérie. V rámci průzkumného území 

bylo dosud odvrtáno 8 vrtů a další vrt Poštorná je v současné době realizován.

V roce 2010 firma začala provozovat nové těžební středisko Břeclav - jeho úkolem 

je v počáteční fázi provozu realizace průzkumných čerpacích zkoušek na nově 

objevených ložiscích zemního plynu Břeclav I a Břeclav II v rámci průzkumného území 

Břeclav I a následně po stanovení dobývacího prostoru a povolení hornické činnosti 

k jejich řádné těžbě.

Předtím, než byla zahájena průzkumná čerpací zkouška, byl uveden do provozu 

nový VTL (vysokotlaký) plynovod - jeho úkolem je dodávání vytěžené komodity do 
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vysokotlaké distribuční sítě společnosti JMP Net s.r.o. K samotnému zahájení průzkumné 

čerpací zkoušky došlo v březnu tohoto roku, přičemž má trvat několik měsíců - čerpací 

zkoušky mají upřesnit zásoby hořlavého zemního plynu obou objevených ložisek.

Výše zmíněné těžební středisko je v současné době dimenzováno na maximální 

zpracovací denní kapacitu 200.000 m3 zemního plynu za den. Ke stanovení výše denní 

těžby však bude moci dojít až v okamžiku, kdy budou vyhodnoceny průzkumné čerpací 

zkoušky. Vysokotlaký plynovod je pak dimenzován na denní přepravní kapacitu až 

600.000 m3. 

Firma pracuje rovněž na konvertování stávajícího těžebního střediska na plynový 

podzemní zásobník. Tento zásobník by měl být dokončen nejdříve v roce 2015, přičemž 

jeho kapacita by měla dosahovat 100 milionů m3.

V obou střediscích by měla těžba probíhat v časovém horizontu přibližně 25 let. 

Poté, co dojde k jejímu ukončení, je plánována rekultivace území těžebních středisek 

a likvidace vrtů. (http://www.levnyproud.cz/lama-gas-oil)

Neustálé rozšiřování činnosti firmy lze dokumentovat například i žádostí 

o stanovení průzkumného zemí pro vyhledávání a průzkum výhradních ložisek z února 

2013, týkající se průzkumného území Strabenice. Tato žádost byla předložena ve smyslu 

§ 4 a § 4d odst. 4 zák. č. 62/1998 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších 

předpisů. Zmíněnou žádostí firma navrhuje průzkumné území Strabenice za účelem 

vyhledávání  a průzkumu výhradních  ložisek ropy a hořlavého zemního plynu. Celková 

plocha navrženého průzkumného území má činit bezmála 20 km2. 

Navržené průzkumné území Strabenice se nachází převážně na území Zlínského 

kraje, konkrétně v prostoru okresu Korměříž, přičemž menší část je situována rovněž 

i v okresu Vyškov, který je součástí jihomoravského kraje. V blízkosti této oblasti bylo od 

počátku 70. let vyhloubeno několik vrtů, které přinesly základní údaje o geologické stavbě 

a ropoplynoschopnosti zájmového území. Hloubka povrchu krystalinika se v zájmovém 

území pohybuje v rozmezí od 1000 do 1300 metrů. V průzkumném území, které bylo 

v žádosti navrženo, mají být prováděny geologické práce zahrnující ložiskový průzkum, 

zaměřený na vyhledávání a průzkum ložisek uhlovodíků. Provádění tohoto ložiskového

průzkumu je plánováno zejména do etap vyhledávání ve smyslu § 2 odst. 4 písm. a) zákona

č. 62/1988 Sb. - v ploše průzkumného území Strabenice dosud nedošlo k nálezu ložiska 

vyhrazeného nerostu (tzn. ropy nebo zemního plynu).

V první fázi zde má být provedeno vyhodnocení stávající sítě 2D seismických 

profilů, dosahující v zájmové oblasti hustoty kolem 1,7 km na km3. Následně má dojít k 
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navázání těchto interpretací na starší vyhloubené průzkumné vrty a blok 3D seismického 

měření Salaš, realizováno v sousedním průzkumném území Salaš v roce 2012.

Později má dojít k rozhodnutí o vyhloubení vyhledávacího vrtu (vyhledávacích 

vrtů) na strukturách, jevících se jako nejnadějnější. Hloubky vyhledávacích vrtů jsou 

předpokládány na 1000 - 1300 metrů. Pokud bude nalezena těžitelná akumulace ropy nebo 

zemního plynu, bude na vyhledávacím vrtu (vyhledávacích vrtech) provedena průzkumná 

čerpací zkouška, jejímž účelem bude upřesnění významu a rozsahu nalezeného ložiska.

Další geologické práce v rámci nalezeného ložiska mají být realizovány v etapě 

průzkumu, přičemž jejich cílem má být získání podkladů pro výpočet prozkoumaných 

zásob, prokázání jejich využitelnosti a také pro řešení střetu zájmů s uvažovaným 

dobýváním ložiska. Stanovení průzkumného území Strabenice je žádáno na dobu deseti let. 

(http://www.korycansko-zdounecko.cz/honetice/file.php?nid=507&oid=3194357)
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4 Ekonomické zhodnocení těžby v České naftařské společnosti

Cílem čtvrté kapitoly této práce bude zhodnocení ekonomické situace České 

naftařské společnosti, respektive společnosti LAMA GAS & OIL s.r.o. Za tímto účelem 

bude nejdříve blíže představena tato společnost LAMA GAS & OIL s.r.o. - její vnitřní 

vztahy a rovněž skutečnost, že v současné době je členem větší skupiny společností 

podnikajících v energetice. Následně bude hlavní část kapitoly věnována ekonomickému 

zhodnocení společnosti v souvislosti s těžbou ropy. Na toto zhodnocení bude později 

navázáno v závěru práce.

4.1.1 Současnost České naftařské společnosti

Česká naftařská společnost s.r.o. nyní existuje ve formě společnosti s ručením 

omezeným. Pro tuto formu obchodní společnosti sice obchodní zákoník předepisuje jako 

minimální výši základního kapitálu 200.000,- Kč, firma má však v obchodním rejstříku 

zapsán základní kapitál ve výši 26.278.000,- Kč, tedy více než stonásobek. Při nahlédnutí 

do historie lze navíc zjistit, že výše základního kapitálu byla opakovaně zvýšena, jak 

ukazuje následující tabulka:

Datum změny Zapsaná výše základního kapitálu

14. 11. 1996 100.000,- Kč

12. 3. 2002 200.000,- Kč

8. 9. 2003 1.200.000,- Kč

31. 8. 2004 26.200.000,- Kč

21. 12. 2009 26.278.000,- Kč

Tabulka č. 1 Vývoj výše základního kapitálu České naftařské společnosti s.r.o.

Společnost má dle údajů v obchodním rejstříku jediného jednatele, přičemž má 

rovněž i dva prokuristy. Společnost má několik minoritních společníků, přičemž majoritní 

obchodní podíl ve výši 64,1 % je vlastněn společností LAMA ENERGY GROUP s.r.o., jak 

ukazuje tabulka níže:
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Společník Výše obchodního podílu

Ing. Zdeněk Svoboda 12,6 %

Ing. Pavel Důbrava 9,3 %

Ing Jiří Brzobohatý, CSc. 6 %

Václav Tesárek 8 %

LAMA ENERGY GROUP s.r.o. 64,1 %

Tabulka č. 2 Společníci společnosti LAMA GAS & OIL s.r.o.

Jak již bylo naznačeno výše, patří společnost LAMA GAS & OIL s.r.o. do širší 

skupiny společností, podnikajících na poli energetiky - do skupiny LAMA ENERGY 

GROUP. Skupina LAMA ENERGY GROUP zahrnuje společnosti, které jsou uvedeny ve 

schématu přiloženém níže: 

Obrázek č. 3 Struktura skupiny LAMA ENERGY GROUP

Počátky existence skupiny LAMA ENERGY GROUP lze datovat do roku 1993, 

kdy zakladatel skupiny začal obchodovat s energetickými komoditami. Svoji pozornost 

původně zaměřoval na obchod s těžkým topným olejem, přičemž působil ve 
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středoevropském regionu. Postupně však rozšířil své podnikání na obchod s ropou, 

ropnými deriváty, uhlím, uhelnými deriváty, zemním plynem, kovošrotem a nemovitostmi.

Pokud jde o Českou naftařskou společnost, první provázání s LAMA ENERGY 

GROUP lze datovat rokem 2002. V důsledku této skutečnosti mohla Česká naftařská 

společnost investovat do vlastního vyhledávání, průzkumu a těžby ropy a zemního plynu 

na území České republiky - dříve se soustřeďovala spíše na konzultace v oblasti těžby ropy 

a zemního plynu. I díky tomuto se tak stala Česká naftařská společnost jedinou firmou, 

které se bez tradice existující těžby z doby před rokem 1989 podařilo objevit nová ložiska 

ropy a zemního plynu a začít s komerční těžbou.

V důsledku liberalizace trhu s elektřinou a plynem v České republice byla založena 

společnost LAMA INVESTMENTS a.s., soustřeďující se zpočátku na obchod s plynem 

pro velké subjekty - zejména velké průmyslové podniky a teplárny. Později začala 

společnost nabízet plyn i domácnostem, přičemž postupem času se začala zabývat 

i dodávkami elektřiny.

Skupina LAMA ENERGY GROUP byla v roce 2011 reorganizována na 

holdingovou strukturu, přičemž v souvislosti s tímto krokem došlo rovněž k transformaci 

České naftařské společnosti s.r.o. do společnosti LAMA GAS & OIL a.s. Ve skupině nyní 

plní úlohu mateřské společnosti a koordinátora aktivit skupiny společnost LAMA 

ENERGY GROUP s.r.o.

Skupina se dostala na první místo v obchodu s těžkými topnými oleji 

a hnědouhelným generátorovým dehtem a na druhém místě v těžbě ropy a plynu, lze tedy 

konstatovat, že její ekonomická síla roste, jak bude ostatně demonstrováno i v další části 

této práce.

Expanzi skupiny lze dokládat i skutečností, že působí i mimo svůj původní region, 

kde se svými aktivitami začínala - V roce 2011 došlo v Kanadě k založení 

společnosti PETROLAMA ENERGY CANADA Inc., jejíž činnost spočívá v nákupu a 

prodeji ropných produktů v regionu Severní Ameriky. (http://www.lamagroup.cz/o-

skupine)

4.1.2 Ekonomická situace skupiny LAMA ENERGY GROUP

Skupina LAMA ENERGY GROUP si zakládá na tom, že nikdy v historii 

neskončilo její hospodaření ztrátou. Při pohledu na graf zisků a EBITDA níže, zobrazující 

výsledky hospodaření v průběhu času, tzn. od roku 2006 do současnosti, lze pozorovat 
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vytrvalý růst. Tento růst zažil určitý výkyv kolem roku 2009 (doba hospodářské krize), 

nicméně v posledních letech je tento růst, indikující ekonomický rozkvět skupiny, 

razantnější než dříve. (prezentace LAMA ENERGY GROUP, 

http://static.lamagroup2.upgates.com/l/lm7llsrvjj51c96c2025ecb.pdf)

Obrázek č. 4 Finanční výsledky skupiny LAMA ENERGY GROUP (pouze Česká a 

Slovenská republika)

Například za rok 2011 dosáhl konsolidovaný výnos skupiny LAMA ENERGY 

GROUP přesáhl 3 miliardy Kč, ukazatel EBITDA pak 300 mililiónů Kč. Na stránkách 

skupiny se v souvislosti se ziskem uvádí, že jeho většina je reinvestována do rozboje 

skupiny. (http://www.lamagroup.cz/o-skupine)

4.1.3 Ekonomická situace České naftařské společnosti

Jak již bylo naznačeno výše, lze konstatovat, že ekonomická situace České 

naftařské společnosti se dle účetních údajů stabilním způsobem neustále zlepšuje. Na 

tomto pozitivním vývoji má značný podíl zejména skutečnost, že LAMA GAS & OIL 

s.r.o. je členem širší skupiny společností, které vykazují vzrůstající zisky a expandují na 

nové trhy. Pro samotnou společnost LAMA GAS & OIL s.r.o. je pozitivní rovněž 

skutečnost, že dochází k dalším průzkumům a zahajování činnosti nových vrtů. 



Bc. Jan Koch: Těžba ropy v České naftařské společnosti

27

Abychom mohli zhodnotit ekonomickou situaci společnosti, na které se do značné 

míry odráží její schopnost provádět těžbu ropy ekonomicky co možná nejefektivnějším 

možným způsobem, je vhodné nahlédnout do oficiálních výsledků hospodaření 

společnosti. Tyto výsledky může nalézt ve sbírce listin obchodního rejstříku, do kterého je 

společnost povinna příslušné dokumenty zakládat. Sbírka listin je dostupná na portálu 

justice.cz.

Pro účely této práce bude využita účetní závěrka a zpráva auditora společnosti 

LAMA GAS & OIL s.r.o. k 31. 12. 2011 a 31. 12. 2010, které jsou ve sbírce listin 

společnosti veřejně přístupné. Díky těmto dokumentům budeme moci vyhodnotit 

ekonomický stav společnosti v roce 2011, 2010 a 2009, čímž získáme rovně určitou 

představu o jeho vývoji v čase a budeme tak moci posoudit, zda ekonomická síla České 

naftařské společnosti skutečně stoupá.

V následujícím prostoru budou probrány jednotlivé ekonomické ukazatele 

společnosti podle účetní závěrky a zprávy auditora, přičemž u každé z nich bude rovněž 

provedeno srovnání jednotlivých let.

Prvním ze zmíněných ukazatelů je dlouhodobý majetek, který se dělí na nehmotný 

a hmotný. Pokud jde o dlouhodobý nehmotný majetek, je oceňován v pořizovacích cenách 

obsahujících cenu pořízení a náklady s pořízením související. Dlouhodobý nehmotný 

majetek nad 60 tisíc Kč je odepisován do nákladů na základě předpokládané doby 

životnosti předmětného majetku. Pokud jde o společnost České naftařská, lze do 

dlouhodobého nehmotného majetku zařadit zejména zpracovaná data a projekce 

geologického průzkumu přiděleného průzkumného území - tato data jsou zpravidla 

pořizovaná před začátkem samotné těžby. Ke konci účetního období je pak prováděno 

vyhodnocení týkající se existence indikátorů signalizujících, že hodnota tohoto 

nehmotného majetku je snížena a následně je pak zvažována tvorba opravné položky nebo 

odpis tohoto nehmotného majetku - odpisy jsou vypočteny v závislosti na pořizovací ceně 

a předpokládané době životnosti příslušného majetku. Předpokládaná životnost činí 

v případě software 36 měsíců a v případě jiného nehmotného majetku 72 měsíců.

V případě dlouhodobého nehmotného majetku byl stav v České naftařské 

společnosti v letech 2009 - 2011 následující (údaje budou v tabulkách uváděny v tis. Kč):
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Pořizovací cena

(v tis. Kč) Počáteční 

zůstatek

Přírůstky Vyřazení Převody Konečný 

zůstatek

Jiný dlouhodobý 

nehmotný majetek

19.994 - - - 19.994

Nedokončený 

dlouhodobý 

nehmotný majetek

12.372 475 - - 12.847

Celkem 2011 32.366 475 - - 32.841

Celkem 2010 31.668 698 - - 32.366

Celkem 2009 31.214 454 - - 31.688

Tabulka č. 3 Dlouhodobý nehmotný majetek - pořizovací cena

Vzhledem k údajům výše lze konstatovat, že dlouhodobý nehmotný majetek 

vykazoval ve sledovaném období růst.

Oprávky

(v tis. Kč) Počáteční 

zůstatek

Odpisy Vyřazení Převody Konečný 

zůstatek

Účetní 

hodnota

Jiný 

dlouhodobý 

nehmotný 

majetek

- 3.441 - 3.156 - - - 6.597 13.397

Nedokončený 

dlouhodobý 

nehmotný 

majetek

- - - - - 6.597 12.847

Celkem 2011 - 3.441 - 3.156 - - - 6.597 26.244

Celkem 2010 - 2.272 - 1.168 - - - 3.441 28.925

Celkem 2009 - 1.502 - 770 - - - 2.272 29.396

Tabulka č. 4 Dlouhodobý nehmotný majetek - oprávky
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Dalším významným ukazatelem, z něhož můžeme usuzovat ekonomickou sílu 

společnosti (a díky tomu i to, zda a do jaké míry je těžba ropy v České naftařské 

společnosti rentabilní), jsou statistiky dlouhodobého hmotného majetku. Ten se oceňuje 

v pořizovacích cenách zahrnujících cenu pořízení, náklady na dopravu, clo a další náklady, 

které s pořízením souvisejí. Dlouhodobý hmotný majetek, který byl pořízen ve společnosti, 

je oceňován vlastními náklady, zahrnujícími přímé materiálové a mzdové náklady 

a výrobní režijní náklady. Úroky a další výdaje, které s pořízením souvisejí, jsou 

zahrnovány do jeho ocenění. Do provozních výnosů se pak účtují výnosy z prodeje 

výrobků, které byly vyrobeny při zkouškách tohoto majetku před jeho uvedením do 

provozu.

Dlouhodobý hmotný majetek nad 40 tisíc je odepisován po dobu ekonomické 

životnosti. Pořizovací cenu dlouhodobého hmotného majetku pak zvyšují náklady na jeho 

technické zhodnocení, oprava a údržba jsou účtovány do nákladů. Rovněž jsou prováděny 

odpisy, které jsou vypočteny podle pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti 

příslušného majetku. Předpokládaná životnost je pak stanovena u staveb na 30 - 50 let, 

u strojů, přístrojů a zařízení na 5 - 10 let, u dopravních prostředků na 5 let, u inventáře na 

3 roky a v případě souboru důlních děl a příslušenství se určuje podle plánu těžby ložiska, 

který je v daném případě stanoven Báňským úřadem v Brně.

Pokud jde o dlouhodobý hmotný majetek, pak byly jeho ukazatele v České 

naftařské společnosti v letech 2009 - 2011 následující (údaje v tis. Kč):

Pořizovací cena 

(v tis. Kč) Počáteční 

zůstatek

Přírůstky Vyřazení Převody Konečný 

zůstatek

Pozemky 7.863 - - - 7.863

Stroje, přístroje a 

zařízení

341.540 - - 4.164 345.704

Dopravní prostředky 4.002 - - 604 4.606

Jiný DHM 2.719 - - 41 2.760

Nedokončený DHM 2.530 105.685 - - 4.809 103.406

Celkem 2011 358.654 105.685 - - 464.339

Celkem 2010 241.930 116.724 - - 358.654

Celkem 2009 126.486 117.815 - 2.306 - 65 241.930

Tabulka č. 5 Dlouhodobý hmotný majetek - pořizovací cena
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Vzhledem k údajům výše lze konstatovat, že dlouhodobý hmotný majetek 

vykazoval ve sledovaném období velmi intenzivní růst.

Oprávky

(v tis. Kč) Počáteční 

zůstatek

Odpisy Vyřazení Převody Konečný 

zůstatek

Účetní 

hodnota

Pozemky - - - - - 7.863

Stroje, 

přístroje a 

zařízení

- 42.289 -

53.969

- - - 96.258 249.446

Dopravní 

prostředky

- 1719 - 1363 - - - 3.082 1524

Jiný DHM - 61 - 34 - - - 95 2665

Nedokončený 

DMH

- - - - - 103.406

Celkem 2011 - 44.069 -

55.366

- - - 99.435 364.904

Celkem 2010 - 24.158 -

19.911

- - - 44.069 314.585

Celkem 2009 - 15.029 - 9.129 - - - 24.158 217.772

Tabulka č. 6 Dlouhodobý hmotný majetek - oprávky

Máme-li hodnotit ukazatele dlouhodobého majetku, zjistíme, že v obou případech 

příslušné hodnoty vykazují růst. Zatímco v případě dlouhodobého nehmotného majetku je 

tento růst pozvolný, v případě dlouhodobého hmotného majetku jde o strmý nárůst. 

Z těchto čísel lze usuzovat, že společnost do tohoto majetku velmi intenzivně investuje, 

neboť jí těžba ropy, na kterou je zaměřena, pravděpodobně přináší, popřípadě má přinášet 

významné zisky. Z těchto čísel tak lze předpokládat, že společnost zažívá v souvislosti 

s těžbou ropy velmi rychlý rozvoj.

Pokud jde o pohledávky po lhůtě splatnosti více než 30 dní, které by společnost 

evidovala, pak lze z příslušných dokumentů založených ve sbírce listin zjistit, že 

společností nebyly žádné takové pohledávky evidovány - takový stav platil jak 
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k 31. 12. 2009, tak i k 31. 12. 2010 i 31. 12. 2011. V tomto ohledu lze tedy konstatovat, že 

společnost má pravděpodobně spolehlivé obchodní partnery, respektive disponuje 

efektivním systémem vymáhání pohledávek.

Rychlý rozvoj společnosti lze demonstrovat i na ukazatelích v oblasti krátkodobého 

finančního majetku k 31. 12. 2010 měla společnost zůstatek ve výši 2.826.000,- Kč; z této 

částky představovala 29.000,- Kč pokladní hotovost a 2.797.000,- Kč představoval 

zůstatek na běžných účtech. Naproti tomu k 31. 12. 2011 již byla tato čísla výrazně vyšší: 

v případě celkového zůstatku tato částka činila 18.715.000,- Kč, z čehož 18.000,- Kč 

představovala pokladní hotovost a 18.697.000,- Kč činil zůstatek na běžných účtech. I zde 

je tak jasně patrný nárůst, který společnost zaznamenala. Takto razantní růst lze vysvětlit 

například vysokými zisky plynoucími z těžby ropy, popřípadě velkým objemem investic, 

které byly do společnosti provedeny.

Dalším významným ukazatelem, který je vhodné zmínit, je vlastní kapitál. Základní 

kapitál je vykazován ve výši, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném příslušným 

krajským soudem. Případné zvýšení nebo snížení základního kapitálu, provedené na 

základě rozhodnutí valné hromady, které nebylo zaregistrováno ke dni účetní závěrky, je 

vykazováno jako změny základního kapitálu. Vklady, které přesahují základní kapitál, jsou 

vykazovány jako emisní ážio. Společnost má podle obchodního zákoníku povinnost 

vytvářet rezervní fond ze zisku nebo z příplatků společníků nad hodnotu vkladů.

V případě společnosti s ručením omezením představuje tato povinnost nutnost vytvoření 

rezervního fondu v roce, kdy je poprvé vytvořen zisk, ve výši 10 % čistého zisku, ne však 

více než 5 % základního kapitálu. Zdroje, které jsou takto vytvořeny, mohou být použity 

jedině k úhradě ztráty.

V případě společnosti LAMA GAS & OIL s.r.o. byly v letech 2009 - 2011 

ukazatele týkající se vlastního kapitálu následující:
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Vlastní kapitál

(v tis. Kč) Základní kapitál Zákonný rezervní fond

Zůstatek k 31. 12. 2008 26.200 2.620

Zvýšení 78 -

Snížení - -

Zůstatek k 31. 12. 2009 26.278 2.620

Zvýšení - 8

Snížení - -

Zůstatek k 31. 12. 2010 26.278 2.628

Zvýšení - -

Snížení - -

Zůstatek k 31. 12. 2011 26.278 2.628

Tabulka č. 7 Vlastní kapitál

Pro zhodnocení ekonomické situace společnosti je nutno rovněž vzít v úvahu její 

závazky. Dle údajů v dokumentech založených ve sbírce listin. Společnost neevidovala 

v žádném ze sledovaných termínů (31. 12. 2009, 31. 12. 2010 a 31. 12. 2011) závazky po 

lhůtě splatnosti více než 30 dní. Z tohoto údaje lze mít za to, že společnost je zdravá, má 

dobrou platební morálku a její dobrá ekonomická situace jí umožňuje dostát svým 

závazkům.

V souvislosti s placením daní pak společnost uvádí, že k 31. 12. 2010 

a 31. 12. 2011 neměla evidované daňové nedoplatky.

Pokud jde o samotnou těžbu, lze uvést údaje z rozpisu výnosů z běžné činnosti. 

Do této činnosti patří v případě sledované společnosti zejména výnosy plynoucí z těžby 

ropy, zemního plynu a ostatní výnosy. To, jak velký podíl na výnosech společnosti měly 

jednotlivé položky, lze vyčíst z tabulky níže:

Výnosy

2009 2010 2011

Ropa 53.192 22.584 55.465

Zemní plyn 34.777 188.169 230.264

Ostatní 4 1 42

Výnosy celkem 87.973 210.754 285.771

Tabulka č. 8 Výnosy 
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Z poslední z uvedených tabulek lze kromě ekonomické situace společnosti 

demonstrovat i výši výnosů, které společnosti přináší těžba ropy a zemního plynu - tedy 

dvě základní činnosti, kterým se společnost věnuje. Z tabulky lze vyčíst několik faktů. 

Prvním z nich je celkový trend výše výnosů společnosti - jejich výše neustále stoupá, když 

v porovnání let 2009 a 2011 se více než ztrojnásobila. 

Zajímavé je i složení výnosů. V tabulce jsou uvedeny tři kolonky - ropa, zemní 

plyn a ostatní. V porovnání s ropou a zemním plynem jsou ostatní výnosy prakticky 

zanedbatelné - společnost se tedy pravděpodobně skutečně soustředí výhradně na těžbu 

ropy a zemního plynu, přičemž ostatní výnosy lze považovat spíše jen za jakési "zbytkové 

efekty". Provedeme-li pak porovnání výnosů z ropy na straně jedné a zemního plynu na 

straně druhé, zjistíme, že zatímco výnosy z ropy jsou meziročně podobné (téměř totožná 

výše výnosů v letech 2009 a 2011), v případě těžby zemního plynu je situace zcela jiná. 

Zatímco v roce 2009 byly výnosy ze zemního plynu na úrovni dvou třetin výnosů z ropy, 

o dva roky později již byly oproti ropě čtyřikrát vyšší. V porovnání let 2009 a 2011 se totiž 

zvýšily více než šestinásobně.
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5 Závěr

Jak bylo zmíněno již v úvodu této práce, je téma těžby ropy zajímavé a zejména 

v současnosti velmi aktuální a často probírané. Ropa je pro současné světové hospodářství 

naprosto nezbytnou surovinou - v případě, že by například z nějakého důvodu náhle došly 

její zásoby, respektive by ji nebylo možno zpracovávat, měl by takový stav pro globální 

ekonomiku nedozírné negativní důsledky. Tuto skutečnost si uvědomují i političtí vůdci po 

celém světě (zejména ti, kteří stojí v čele zemí, které jsou ropnými producenty) a používají 

ropu (respektive hrozby omezení jejího vývozu) jako poměrně účinný prostředek 

k dosažení svých cílů.

Pokud jde o Českou republiku, pak lze konstatovat, že v naší zemi se nacházejí 

pouze relativně méně bohatá naleziště, která mohou pokrýt pouze zlomek spotřeby ropy, 

které české hospodářství má. Přesto zde určitá naleziště existují a dokážou uživit několik 

těžařských společností.

Jednou z nich je i Česká naftařská společnost. Společnost se dříve zabývala spíše 

vyhledáváním, průzkumem a těžbou ložisek ropy a zemního plynu - naplní její činnosti tak 

byla z velké části konzultace a vyhledávání vhodných investic v oblasti průzkumu a těžby 

uhlovodíků. 

Později však začala být čím dál více aktivnější i v samotné těžbě ropy - v současné 

době vlastní provozuje více ropných vrtů, jejichž produkce stoupá, na čemž má podíl 

i využití nových technologií, které umožňují těžbu zeefektivnit.

Společnosti nesporně prospělo to, že se stala součástí větší skupiny společností, 

která podniká v oblasti energetiky. Díky tomu může svůj postup a strategické plány 

koordinovat s dalšími členy skupiny a pomoci si tak zajistit vyšší zisky a budoucí 

prosperitu. Členství ve skupině jí zajistilo i strategického partnera, díky kterému mohla 

provést rozsáhlé investice do svého zařízení (viz. výše ekonomické zhodnocení), díky 

čemuž může do budoucna rozšiřovat těžbu a dosáhnout tak ještě lepších výsledků. 

Podíváme-li se na zmíněné ekonomické zhodnocení a údaje v něm obsažené, zjistíme, 

že společnost v posledních letech vytrvale navyšovala svůj majetek, což lze považovat za 

jeden z indikátorů jejího zdravého ekonomického stavu.

Na samém závěru této práce tak lze konstatovat, že dle poznatků, které byly 

získány během zpracování této práce, se jeví Česká naftařská společnost jako velice 

perspektivní společnost, která je platným členem holdingové skupiny a která zároveň plně 

využívá výhody, které jí členství v této skupině nabízí. Připomenout je nutno i skutečnost, 
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že skupina expanduje i do zahraničí, což do budoucna jistě skýtá významný potenciál 

zvýšení objemu podnikatelské činnosti, kterou skupina provozuje a z toho plynoucí

zvyšující se ekonomickou sílu a ziskový potenciál. Lze tak uzavřít, že Česká naftařská 

společnost je příkladem společnosti, která je úspěšným podnikatelem ve svém odvětví 

a má velmi dobrý potenciál do budoucna.

Pokud jde o osobní přínos této práce, pak mohu říci, že díky tvorbě této práce jsem 

získal nové znalosti v oblasti těžby ropy, její historie a současnosti v podmínkách České 

republiky a zároveň i jejich ekonomickém rozměru v rámci jedné ze společností, která se 

těžbou ropy v naší zemi zabývá. Práce tak nepochybně splnila svůj cíl.
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