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Anotace 

 Práce se zabývá ruským neziskovým sektorem a státní restriktivní politikou, jež je vůči 

němu namířena. Blíže studuje dopady zákona o zahraničních agentech na organizace 

občanské společnosti. Jedním z hlavních cílů práce byla identifikace základních dopadů 

zkoumaného zákona na existenci a fungování zasažených neziskových organizací a třetího 

sektoru jako celku. Dále si text kladl za cíl zařazení této právní normy do kontextu státních 

strategií vůči občanské společnosti v letech 2012 až 2017. V rámci výzkumu byla 

vypracována typologie dopadů zákona, která obsahovala pět typů následků: byrokratická 

zátěž, finanční obtíže, zhoršení vztahu s veřejností, omezení přístupu do veřejných institucí 

a všeobecný tlak. Typologie byla následně aplikována na třech případových studiích 

neziskových organizací. Práce došla k závěru, že tyto typy jsou platné kromě zhoršení 

vztahu s veřejností, jež nebyl spolehlivě dokázán. 

 

Annotation 

The thesis deals with the Russian non-profit sector and the state restrictive policy directed 

towards it. Thesis is studying the impact of the Foreign Agents Act on civil society 

organizations. One of the main aims of the thesis was to identify the basic impacts of the 

law under the examination on the existence and functioning of affected non-profit 

organizations and the third sector as a whole. In addition, the thesis aimed to include this 

legal norm in the context of state strategies towards Civil Society in the years 2012 to 

2017. Within the research, was developed a typology of impacts of the law, which included 

five types of consequences: bureaucratic burden, financial difficulties, public relations 

deterioration, access to public institutions and general pressure. This typology was 

subsequently applied to three case studies of non-profit organizations. The work concludes 

that these types are valid except for the deterioration of the relationship with the public 

sphere, which has not been reliably proven. 
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Seznam použitých zkratek 

EU     Evropská unie  

SSSR     Svaz sovětských socialistických republik 

FSB   Federální služba bezpečnosti  

MSRF  Ministerstvo spravedlnosti Ruské federace  

USA     Spojené státy americké 

OS     Občanská společnost 

GONGO   Vládou organizovaná nevládní organizace  

OOS   Organizace občanská společnosti  

Nez. org. Neziskové organizace  
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Úvod 
Občanská společnost je běžně považována za jeden z pilířů demokracie. Vzniká aktivní 

činností občanů, jejich zájmem a praktickým pracovním nasazením v oblastech potřeb 

a práv společnosti. V nedemokratických režimech se však toto jednání často stává do jisté 

míry nežádoucím. Zejména obhajoba práv a svobod je pro autoritářské režimy 

nebezpečným faktorem, který může ohrozit jejich samotnou existenci. V těchto režimech 

proto běžně vznikají snahy občanský sektor kontrolovat, usměrňovat a potlačovat.
1
 

K tomuto postupu dochází i v Ruské federaci. Jedním z nejnovějších a nejmarkantnějších 

nástrojů těchto snah je federální zákon č. 121, jež je běžně nazýván jako zákon 

o zahraničních agentech, a který postihl široké spektrum neziskových organizací od 

předních institutů zaměřených na obranu demokracie, lidských práv a svobody slova přes 

ekologické organizace až po ty sociálně orientované (věnující se například ženám trpícím 

domácím násilím).  

 Tato právní úprava měla drastické dopady na fungování organizací, na které byla 

aplikována, stejně jako na celý neziskový sektor. Jednalo se zejména o poškození pověsti 

lidsko-právních organizací, jejich vztahu s většinovou společností i byrokratickou zátěž. 

Zákon o zahraničních agentech prezentuje neziskové organizace jako nedůvěryhodné 

struktury, jež vědomě či nevědomě prosazují cizí zájmy, proto je v této práci brán jako 

přímý nástroj režimu k omezení fungování a diskreditaci nepohodlných organizací. Jedná 

se však jen o jeden z mnoha nástrojů. Tato práce zasazuje danou právní normu do kontextu 

ostatních forem nátlaku, jež ruský režim vyvíjí proti občanské společnosti. 

Práce si klade dvě základní otázky. První otázkou je, jaké jsou dopady zákona 

o zahraničních agentech na organizace, které byly zapsány na oficiální seznam 

„zahraničních agentů“ vedený Ministerstvem spravedlnosti Ruské federace. Přičemž 

zkoumány budou zejména jeho praktické následky například v podobě omezování 

financování nebo přípravy veřejných akcí.  

Druhá otázka zní, jak tento zákon zapadá do státní strategie interakce s občanskou 

společností, jaké jsou jeho cíle a jakými metodami je uplatňován. Cílem práce je 

identifikovat a charakterizovat dopady této právní úpravy a zasadit jej do kontextu 

ostatních zákonů, jež byly vydány do roku 2017 jako například zákon o nežádoucích 

organizacích. V práci je proto zkoumána pouze ta část neziskového sektoru, která byla 

                                                           
1
 Gideon Baker, Civil society and Democratic Theory (London: Routledge, 2002), 147 - 167.  
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přímo ovlivněna vydáním příslušného zákona. Jedná se o organizace, které byly zapsány 

na seznam „agentů“ nebo musely vyvinout úsilí, aby se tak nestalo.  Zároveň byl výzkum 

časově vymezen na období od července 2012, kdy byl patřičný zákon schválen, až do 

listopadu 2017, tj. do doby jeho rozšíření také na média. Z teritoriálního hlediska byly 

zkoumány neziskové organizace působící zejména v evropské části Ruské federace.  

Otázka fungování občanské společnosti a pokusy o omezování jejího rozvoje 

přestavují velmi aktuální a společensky závažné téma, jehož výzkum může do budoucna 

napomoci k pochopení jejího vývoje a také poskytnout hlubší náhled na problematiku 

vztahů autoritářských režimů a neziskového sektoru.  

Do dnešní doby bylo vytvořeno několik dílčích typologií reakcí neziskových 

organizací na projevy daného zákona. Přesto typologie dopadů daného zákona na běžné 

fungování organizací zatím nebyla nikým vytvořena. Mohla by tedy vyplnit mezeru v této 

oblasti. Výsledky práce poskytnou charakterizaci hlavních dopadů zkoumaného zákona, 

čímž by do budoucna mohly napomoci k lepšímu zaměření strategií na pomoc a rozvoj 

ruského občanského sektoru.    

Na téma ruské OS byla v roce 2011 na Institutu mezinárodních studií FSV UK 

napsána bakalářská práce Stát a občanská společnost v postsovětském Rusku a v roce 2014 

vznikla na Katedře politologie a evropských studií Filosofické fakulty Univerzity 

Palackého bakalářská práce s názvem Občanská společnost v Rusku: historické perspektivy 

a vývoj v éře Vladimira Putina. Oba texty se na rozdíl od zde předkládané diplomové práce 

věnovaly dlouhodobému rozvoji občanské společnosti. Zákon o zahraničních agentech byl 

zmíněn pouze ve druhé jmenované práci, a to jen velmi okrajově.  

Vzhledem k časovému vymezení se jedná o málo probádané téma, o kterém 

prozatím není k dispozici dostatek odborné literatury. Proto jsem se musela spolehnout na 

primární zdroje a využila jsem také značné množství sekundární literatury, jež byla 

sepsána neziskovými organizacemi a instituty, které se dané problematice věnují. Jsem si 

vědoma jisté míry zaujatosti těchto zdrojů, a proto jsem vybírala organizace, které jsou 

běžně uznávány odbornou veřejností, jako je Amnesty International nebo Human Rights 

Resource Center.  

Jako primární zdroj sloužily webové stránky ruských státních úřadů, oficiální 

dokumenty Rady Evropy a stránky neziskových organizací. Byly využívány podklady 

soudních jednání, úřední dokumenty i výroční a auditní zprávy, jež byly dříve zveřejněny 
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na internetu.  Část těchto materiálů mi byla organizacemi poskytnuta pouze pro výzkumné 

účely a jejich autoři si nepřáli být citováni ani uváděni jako zdroje těchto informací.  

V neposlední řadě mezi primární zdroje patří rozhovory a emailová korespondence 

s pracovníky vybraných neziskovek i organizací, jež se věnují rozvoji demokracie jako je 

EU-Russia Civil Society Forum. Při používání primárních a sekundárních zdrojů 

z ruskojazyčného mediálního prostředí jsem věnovala zvýšenou pozornost 

manipulativnímu potenciálu těchto materiálů, jejich původu, autorům a účelu, pro které 

byly sepsány.  

Během shromažďování dat jsem narazila na problémy související s omezenou 

dostupností potřebných statistických údajů. Federální služba státní statistiky Ruské 

federace
2
 poskytla některá základní data ohledně nestátních organizací, avšak větší část 

statistických dat  byla čerpána z Levada Center, uznávaného výzkumného střediska, které 

také získalo status „agenta“. Jsem si vědoma, že tento fakt může vzbuzovat obavy ze 

zaujatosti, jedná se však o světově uznávaný sociologický ústav, který jako jediný provedl 

řadu šetření zaměřených na danou problematiku.  

Z českého prostředí jsem zvolila zejména tituly na téma teoretického vymezení 

občanské společnosti. Obzvláště přínosné byly v tomto směru publikace Občanský sektor: 

Organizovaná občanská společnost v České republice, jejímž autorem je Marek Skovajsa 

a Komparace zákonů o zahraničních agentech: případ USA a RF  od Miroslavy Pavlíkové 

a Miroslava Mareše. Posledně jmenovaná publikace poskytuje velmi srozumitelné 

a kompaktní srovnání zkoumaných právních úprav. 

 Největším přínosem pro práci byla publikace Civil Society Under Assault  autorky 

Saskie Brechenmacher z institutu Carnegie Endowment for International Peace, která vyšla 

v roce 2017. Tato studie v současnosti představuje nejzevrubnější a zároveň nepřehlednější 

obraz ruských státních strategií vůči neziskovému sektoru. Důležitým zdrojem byla také 

publikace, již vydal Klub právníků neziskových organizací (Human Rights Resource 

Centre) s názvem Razvitije graždanskogo aktivizma vopreki: rossijkie NKO posle 

zakonodatel’stva ob „inostrannych“ agentach, která obsahuje zatím nejrozsáhlejší studii 

situace ruského třetího sektoru po přijetí zkoumaného zákona. 

Během sepisování své práce jsem se setkala s problémem překladu oficiálních 

názvů ruských úřadů a státních složek. Vzhledem k tomu, že chybí ustálená terminologie, 

kterou bych mohla použít, uvádím u každého takovéhoto názvu v poznámce pod čarou také 

                                                           
2
 Feděralnaja služba gosudarstvennoj statistiki  
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verzi v ruském jazyce. Pro přepis z ruského jazyka do češtiny bylo použito transliterace 

podle normy ČSN ISO 9 (010185).
3
 

Pro zodpovězení svých výzkumných otázek jsem využívala kvalitativní přístup 

a jemu odpovídající metodologii. Byla zvolena případová studie, která představuje detailní 

analýzu jednoho nebo více případů.
4
 Jejím cílem je poskytnout hluboké porozumění nebo 

příčinné vysvětlení daného jevu. U případové studie je používán instrumentální způsob 

uvažování, předpokládá se, že detailní analýzou jednoho, potažmo několika případů lze 

získat spolehlivé informace o širší kategorii fenoménů.
5
 Pro účely svého výzkumu jsem 

zvolila tzv. mnoho-případovou studii. Tato metodologie má zajistit přesvědčivější 

výsledky, než kterých je možno dosáhnout za použití jedno-případové studie.
6
  

Jako zdroje metodologické základny práce jsem využívala zejména publikaci Jana 

Hendla Kvalitativní výzkum. Pro zpracování samotného výzkumu jsem se opírala 

o publikace zejména dvou uznávaných autorů, a to Roberta K. Yina Case Study Research: 

Design and Methods a Roberta E. Stakea Multiple Case Study Analisys. Rozhodla jsem se 

využít Stakem definované Instrumentální případové studie, která zkoumá několik 

instrumentálních případů
7
 pro testování určité teorie.

8
 Za tu je v tomto výzkumu 

považována vytvořená typologie dopadů zákona.
9
 Bylo použito stejného designu, který se 

využívá při zpracování běžné případové studie. Mnoho-případová studie však poskytla 

větší rozsah informací a ověření získaných dat.
10

 Cílem aplikace teorie bylo dosažení 

lineární replikace, čímž mělo být dokázáno, že vybraná teorie je přesvědčivá při aplikaci 

na několik případů.
11

  

Cílem typologie není definovat, do jaké míry zákon organizace poškodil, ale jakým 

způsobem. V této typologii nezkoumám míru dopadů a rozsah škod, které daný zákon 

napáchal, ale spíše jednotlivé vlivy a jejich podobu. Byly vybrány tři případy ruských 

neziskových organizací. Kritérii výběru bylo zapsání organizace na seznam „zahraničních 

                                                           
3
 „Transliterace ruské cyrilice“, Oficiální webové stránky Knihovny Akademie věd ČR, 

https://www.lib.cas.cz/space.40/CYRILLIC/RU-EN-T3.HTM (staženo 22. 4. 2018).  
4
 Jan Hendl, Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace (Praha: Portál, 2005). 104.  

5
Petr Drulák, Jak zkoumat politiku: kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích, (Praha: 

Portál, s.r.o., 2008), 29-33.  
6
 V české odborné literatuře chybí ustálený překlad pro anglický termín multiple-case study. Budu tedy 

používat dvě verze, které jsou běžně používány a lze je považovat za zástupné, a to mnohonásobná 

případová studie a  mnoho-případová studie. 
7
 Instrumentálním případem je rozuměn takový případ, který vykazuje zkoumaný jev. 

8
 Robert Stake, The Art of Case Study Research (Thousand Oaks: Sage Publications, Inc., 1995), 3. 

9
 Hendl, „Kvalitativní výzkum“, 112.  

10
 Robert Yin, Case Study Research: Design and Methods (Los Angeles: Sage Publications, Inc., 2009), 46-

60. 
11

 Hendl, „Kvalitativní výzkum“, 110-111.  

https://www.lib.cas.cz/space.40/CYRILLIC/RU-EN-T3.HTM
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agentů“ ruského Ministerstva vnitra, minimálně 10 let fungování, prostředí velkého města 

a zaměření na lidskoprávní nebo vzdělávací činnost. Podle těchto kritérií bylo osloveno 

více jak 30 neziskových organizací. K provedení případové studie byly vybrány ty, 

o kterých existovalo dostatečné množství oficiálních dat, které poskytly rozhovor, 

dodatečné materiály v podobě úředních dokumentů, vlastních článků, prezentací apod. To 

vše posloužilo k tomu, aby byly jednotlivé případy zasazeny do prostředí, ve kterém 

působí. Muselo tedy být z části zkoumáno také prostředí ruské OS. Nebylo cílem práce 

plně pojmout nebo prostudovat ruský občanský sektor, proto nelze říci, že tato práce 

pojímala všechny vlivy, které mohou hrát roli při jeho vývoji, a nelze předpokládat, že plně 

popsala, jaké nepřímé následky mohl zkoumaný zákon mít.
12

  

Práce byla rozdělena do čtyř kapitol, první z nich obsahuje teoretické vymezení 

pojmů občanská společnost a neziskový sektor a krátký popis hlavních tendencí vývoje 

ruské občanské společnosti od rozpadu Sovětského svazu po rok 2012. Druhá kapitola je 

věnována zejména samotnému zákonu o zahraničních agentech, okolnostem jeho přijetí, 

implementaci, formální podobě i zahraničním obdobám. Ve třetí kapitole je zkoumaný 

zákon zasazen do kontextu ostatních strategií, jež ruský režim uplatňuje ve vztahu 

k neziskovému sektoru. Zejména je zde soustředěná pozornost na proces umělého 

rozdělování občanské společnosti na sektory podle míry loajality. Jsou zde uvedeny 

zejména prostředky režimu, které jsou používány během tohoto postupu, a to zákon 

o nežádoucích organizacích, zákon o veřejně prospěšných organizacích a státní grantová 

politika. Stejně tak kapitola předkládá škálu reakcí občanské společnosti na tyto kroky. 

Jádrem čtvrté kapitoly je vymezení speciální typologie dopadů, jež měl zákon 

o zahraničních agentech na neziskové organizace. Ta je následně aplikována a ověřována 

na třech případových studiích, pro jejichž vypracování byly vybrány organizace Institut 

regionálního tisku, Centrum Andreje Sacharova a Matky vojáků Petrohradu. Závěr 

poskytuje vyhodnocení aplikace typologie a zodpovězení hlavních otázek práce.  

 

 

 

 

                                                           
12

 Robert Stake, Multiple case study analysis (New York: The Guilford Press, 2006),  2-9. 
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1. RUSKÝ NEZISKOVÝ SEKTOR   
Předmětem výzkumu a základním zkoumaným prostředím této práce je vývoj ruské 

občanské společnosti, přesněji její institucionalizovaná část. Občanská společnost je pojem 

abstraktní a bývá chápán velmi široce, prozatím neexistuje jeho zcela uspokojivá definice. 

Pro účely této práce nám postačí jeho vymezení jako oblasti lidské činnosti a sdružování na 

pomezí rodiny, trhu a státu. Neorganizovanou složkou tohoto jednání může být libovolné 

setkání, demonstrace nebo společenství lidí. Organizovanou složkou občanské společnosti 

je občanský sektor, tedy sféra, kterou vyplňují dobrovolná sdružení občanů.
13

 Účelem 

těchto sdružení je podpora veřejně prospěšných cílů, z nichž má užitek celá společnost 

nebo alespoň její nezanedbatelná část. Jako synonyma k termínu občanský sektor budou 

v práci používány také termíny neziskový sektor nebo třetí sektor. Za základní jednotku 

zkoumané sdružovací činnosti jsou zde považována organizace občanské společnosti 

(OOS) jako souznačný výraz je v práci používáno spojení nezisková organizace.
14

  

Jedná se o institucionalizované autonomní organizace, jež jsou oddělené od státu 

a negenerují ani nerozdělují zisk. Nadále budu používat termín neziskové organizace, pod 

něž budou zahrnuty veškeré právní formy nestátních neziskových organizací, jako jsou 

například asociace, sdružení, fondy nebo nadace. Tyto organizace se věnují širokému 

spektru témat a oblastí lidského života od kultury, umění, sportovních aktivit a vzdělání, 

přes ekologické až po náboženské a politické zaměření. Pavol Frič a Rochdi Gouli tyto 

organizace rozdělují podle dvou kategorií. První z nich, je míra veřejné prospěšnosti, podle 

níž se vymezují organizace 1) vzájemně prospěšné, tedy takové, které slouží primárně 

zájmům svých členů a veřejně prospěšné, jejichž hlavním cílem je služba obecným 

zájmům společnosti. Druhá kategorie rozděluje organizace podle typu jejich činnosti, 

vymezuje servisní org. tedy ty, jež zejména poskytují zejména sociální služby a na 

advokační, jež se zaměřují na obhajobu práv a zájmů ať už skupin obyvatel nebo obecné 

veřejnosti.
15

 V dalších kapitolách této práce se budu ve větší míře soustředit zejména na 

veřejně prospěšné advokační organizace.   

Občanská společnost, a tudíž i občanský sektor, jsou ovlivňovány zejména 

společností, ve které působí a státem v němž existují. OS však také sama o sobě ovlivňuje 

své okolí. Dlouhodobě formuje hodnoty i zaměření svého prostředí, slouží jako kontrola 

                                                           
13

 Marek Skovajsa et  al.,eds., Občanský sektor: organizovaná občanská společnost v České republice (Praha: 

Portál, 2010), 30. 
14

 Ibid., 16 -19.  
15

 Goulli, Rochdi a Pavol Frič, eds., Neziskový sektor v ČR: výsledky mezinárodního srovnávacího projektu 

Johns Hopkins University (Praha: Eurolex Bohemia, 2001), 12-16. 
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mechanizmů státního aparátu a politického směřování, zasazuje se o dodržování ústavy. 

Neziskový sektor je obecně považován za demokratizační prvek a nástroj budování 

stabilnější a úspěšnější společnosti. Většinou působí jako prostředník ke komunikaci mezi 

státem a občany, buduje důvěru občanů v instituce, odhaluje hlavní tendence a hnutí ve 

společnosti, čímž může výrazně přispět k formování státní politiky.
 16

  

 V této práci budu pracovat s pojetím občanské společnosti existující v rámci 

autoritářského režimu. V celém zkoumaném období ruské politické zřízení neslo známky 

autoritářského režimu – centralistické zřízení moci kontrolováno jednou řídící osobou, 

omezený pluralismus, omezená možnost politické mobilizace, omezení práv občanů 

v kontrole státních orgánů aj.
17

 Index svobody vyjádřený organizací Freedom House, který 

analyzuje míru občanských a politických svobod ve světě,
18

 udával v roce 2012 pro Rusko 

hodnotu 5,5, přičemž v roce 2015 došlo ještě k posunutí na hodnotu 6,0 a v roce 2017 na 

hodnotu 6,5.
 19

  

V demokratických zemích jsou většinou iniciativy občanského sektoru vítány, 

dochází ke komunikaci a kooperaci mezi státními složkami a organizacemi neziskového 

sektoru. V autoritářských režimech má sektor mnohdy specifické postavení. V běžných 

případech autoritářských režimů je tolerován a míra útlaku nebo naopak spolupráce mezi 

ním a režimními složkami se liší v závislosti na podobě daného režimu. David Lewis 

například překládá teorii, že autoritativní režimy používají své represivní nástroje spíše na 

omezení protirežimní činnosti neziskového sektoru, nežli na samotné omezení jeho 

existence. Proti aktivistům a organizacím, jež nějakým způsobem narušují chod nebo 

ideologickou linii režimu, je používáno široké spektrum persekucí. Na druhou stranu, 

organizace, jež jsou zcela apolitické, jsou často podporovány. Nedemokratický režim může 

používat třetí sektor také jako svůj legitimizační prvek na mezinárodní scéně a zároveň 

využívat jeho výhod pro společnost v podobě sociálních, charitativní, ekologických nebo 

jiných služeb.
20

  

                                                           
16

 Baker, „Civil society and Democratic Theory“, 1-10.  
17

 Graeme Gill, „The Stabilization of Authoritarian Rule in Russia?“, Journal 

of Elections, Public Opinion & Parties 25, č. 1 (2015): 62-77, DOI: 10.1080/17457289.2014.911745  
18

 Nejlepší skoré činí hodnota 1, nejhorší hodnota 7 
19

„Freedom in the World 2017: Russia Profile“, Freedom House, https://freedomhouse.org/report/freedom-

world/2017/russia (staženo 15.5.2018).  
20

 David Lewis, „ Civil Society and the Authoritarian State: 

Cooperation, Contestation and Discourse“, Journal of Civil Society 9, č. 3, (2013): 325-340, 

DOI:10.1080/17448689.2013.818767   

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2017/russia
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2017/russia
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1.1. Vývoj a rysy ruského občanského sektoru  

K tomu, abychom pochopili tendence vývoje ruského občanského sektoru, musíme 

přiblížit některá jeho specifika. Ta vyplívají zejména z historické zkušenosti, politických, 

sociálních a ekonomických podmínek, ve kterých působí. Od pádu Sovětského svazu po 

přijetí zákona o zahraničních agentech uplynuly více jak dvě dekády. Za tuto dobu doznal 

třetí sektor razantních změn, přesto vykazuje některé rysy, jež lze sledovat po dobu celého 

jeho vývoje.  

Základním právním podkladem ke vzniku občanského sektoru se ještě v roce 1990 

v rámci SSSR stal zákon „o občanských sdruženích“. Tento právní předpis umožnil 

občanům vytvoření libovolných organizací s výjimkou těch, jež by nesly vojenský 

charakter, prosazovaly nenávistné myšlenky nebo ohrožovaly bezpečnost občanů 

a politického zřízení státu. Tento zákon se nesl ve stejném duchu jako celá státní politika 

vůči občanské společnosti 90. let, byla v něm tedy patrná snaha o co největší liberalizaci.
21

 

Plnohodnotného právního vymezení občanského sektoru v rámci RF se ruští občané 

dočkali ale až v polovině 90. let s přijetím předpisu známého jako „zákon o občanských 

sdruženích“ (č. 82 - FZ) z roku 1995
22

 a v lednu roku 1996 přijetím zákona pod názvem 

„o neziskových organizacích“ (č.7 – FZ).
23

 Předpisy vyžadovaly jen minimální povinnosti 

v podobě registrace a dodržování základních pravidel ohledně příjmů, fungování nebo 

názvu. Úpravy se nijak zvlášť nevymykaly běžným evropským normám o nestátních 

neziskových organizacích, odrážely spíše tehdejší snahu otevřít společnosti možnosti ke 

kooperaci a rozvoji.
24

  

Právě v pozdním období Perestrojky až do poloviny 90. let zaznamenal třetí sektor 

svůj největší formální nárůst. Ve všeobecné atmosféře liberalizace, po více jak sedmdesáti 

letech totalitního zřízení, jež potlačovalo jakoukoliv formu občanské iniciativy, měli 

obyvatelé možnost si samostatně zřídit klub, neziskovou organizaci, fond nebo nadaci, 

čehož hojně využívali. V roce 1993 počet neziskových registrovaných organizací čítal 

přibližně osm a půl tisíce, do roku 2000 se toto číslo vyšplhalo na 274 tisíc.
25

 Povětšinou se 

                                                           
21

 Alexander Sungurov, „Graždanskoje obšestvo i jego razvotije v Rossii“. Elektronnaja biblioteka 

„Graždanskoe obščestvo“, (Petrohrad: Jutas, 2008),42,   

https://www.civisbook.ru/files/File/Sungurov_gr_ob.pdf (staženo 15. 5. 2018).  
22

 „Federaľnyj zakon Ob obshestvennyh objediňenijah. od 19.05.1995 č.82-FZ“, Consultant, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6693   (staženo 2.5.2018).  
23

 „Federaľnyj zakon O nekommerčeskich organizacijach. od 12.01.1996 č. 7-FZ“ , Consultant,  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_159363  (15.5.2018).  
24

 Sungurov, „Graždanskoje obšestvo i jego razvotije v Rossii“, 42.    
25

 Sarah Henderson, Building democracy in contemporary Russia: Western support for grassroots 

organizations. (Ithaca: Cornell University Press, 2003) 41- 42. 

https://www.civisbook.ru/files/File/Sungurov_gr_ob.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6693
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_159363
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jednalo o malé soukromé spolky, spotřebitelská sdružení a charitativní organizace, méně 

bylo lidskoprávních nebo ekologicky zaměřených. Pohnutkami pro jejich vytvoření se 

často stávaly kritické problémy, na jejichž řešení stát rezignoval. Tyto organizace byly 

špatně propojené, nedostatečně informované a jen málo organizované. Stěží dokázaly 

mobilizovat společnost, což souviselo s tím, že musely stále čelit dědictví totalitního 

režimu. Tím byl nedostatek společenského aktivizmu, nezájem o jakékoliv formalizované 

dobrovolnictví a přetrvávající očekávání, že stát zajistí jejich potřeby.
26

 

 První dekáda po pádu SSSR se v Rusku nesla ve znamení extrémně špatných 

ekonomických podmínek a sociálního chaosu. Státní struktury neměly ani prostředky ani 

ambice materiálně podporovat občanskou společnost a hlavním problémem občanů bylo 

zajištění základních životních potřeb, což pro nově vytvořené neziskové organizace 

znamenalo, že musely hledat zdroje mimo Ruskou federaci. Hlavními sponzorem se v 90. 

letech staly Spojené státy americké, jež byly do roku 1995 zdrojem celých 85 procent 

veškeré zahraniční pomoci. Ta byla většinou uskutečňována přes USAID (U. S. Agency 

for International Development), která v letech 1992 až 1998 vydala více jak 92 milionů 

dolarů na podporu rozvíjejících se občanských snah v Rusku. Dalšími významnými 

sponzory byly například National Endownment for Democracy, MacArtur Foundation, 

fond George Sorose – Open Society Foundation a také Evropská unie, Organizace 

spojených národů a Světová banka, Kanada a Velká Británie.
27

 Většina financí od těchto 

organizací směřovala zejména na projekty v oblasti lidskoprávní činnosti. Za touto pomocí 

stále hlavně idea podpory demokratického směřování země, za použití podpory 

neziskového sektoru.
28

 

1.2. Koordinace a kontrola  

S postupujícími léty se ruské organizace etablovaly a vnikaly i rozsáhlá hnutí 

a organizace, jež měly celostátní dosah. Vznikla tak potřeba větší koordinace a spolupráce 

se státními strukturami. Od roku 2000 započalo období progresivnější spolupráce státu 

a občanské společnosti, začaly se objevovat nové iniciativy, jak OS více upevnit a zároveň 

                                                           
26

  Jo Crotty, Sarah Marie Hall a Sergej Ljubownikow,  „Post-Soviet Civil Society Development in the 

Russian Federation: The Impact of the NGO Law“, Europe-Asia Studies 66, č.8, (2014):1253-1269, DOI: 

10.1080/09668136.2014.941697  
27

 Henderson, „Building democracy in contemporary Russia“,  68-71.  
28

 Lisa McIntosh Sundstrom, Funding civil society: foreign assistance and NGO development in Russia. 

(Stanford, Calif.: Stanford University Press, 2006) . 26- 51 
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kontrolovat. Na konci roku 2000 bylo vytvořeno tzv. Národní shromáždění
29

- platforma 

pro výměnu názorů a nápadů, a která měla zároveň za úkol zastřešovat spolupráci státu 

a občanského sektoru. Vzápětí v roce 2001 vzniklo tzv. Občanské Forum. Jednalo se 

o rozsáhlou konferenci, jíž se účastnili zástupci neziskového sektoru a zástupci státních 

úřadů. Jednalo se o úspěšný pokus o dialog ohledně hlavních problémů občanského 

sektoru, jako byla například byrokracie, korupce nebo problémy legislativy.
30

 

V následujících letech vznikaly například Společenská komora,
31

 Rada prezidenta Ruské 

federace pro rozvoj občanské společnosti a lidská práva nebo například Veletrh sociálních 

a kulturních projektů.
32

 

Tyto chvályhodné pokusy a často i úspěšné iniciativy vedly k určitému upevnění 

občanského sektoru jak ve vztahu ke státu, tak i v povědomí běžných občanů. Velkým 

problémem ale začala být právě snaha státních složek centralizovat a kontrolovat části 

občanské společnosti, tento postup začal postupně vadit zejména lidskoprávním 

organizacím, jež se od státem prosazovaných iniciativ začaly distancovat.
33

 Již tady lze 

vidět určitý zárodek rozštěpení sektoru na menší části, které byly režimu loajální nebo 

naopak působily jako určitá forma společenské opozice. 

Jednou z významných třecích ploch se ve vztahu státu a občanské společnosti stalo 

zahraniční financování. Jeho kritika se objevila v roce 2003, ze strany Vladimira Putina, 

který se několikrát oficiálně vyjádřil v tom smyslu, že některé neziskové organizace usilují 

jen o své obohacení, nikoli o zájem občanů.
34

  Tato kritika s léty sílila a vyvrcholila po tzv. 

barevných revolucích (Gruzie 2003, Ukrajina 2004), v jejichž organizaci byly v ruském 

prostředí obvinováni členové neziskového sektoru dané země za finanční pomoci 

zahraničních (často amerických) sponzorů.
35

  

Tyto rozpory vyvrcholily přijetím kontroverzního zákona (č. 18 - FZ), v  roce 2006, 

jež státním úřadům povoloval hned několik kontroverzních postupů. K nim patřilo 

například právo odmítnout registraci jakékoliv organizaci, jejíž cíle „ohrožují suverenitu, 

nezávislost, územní celistvost, národní jednotu, jedinečný charakter, kulturní dědictví a 

                                                           
29

 Narodnaja assambleja 
30

 Sungurov, „Graždanskoje obšestvo i jego razvotije v Rossii“, 77. 
31

 Obšestvennaja palata  
32

 Sovet pri Prezidente Rssijskoj Federaciji po razvitiju graždanskogo obščestva i pravam čeloveka, Jarmarka 

socialnych i kulturnych proektov   
33

 Sungurov, „Graždanskoje obšestvo i jego razvotije v Rossii“,91.  
34

 Sarah L. Henderson, „Civil Society in Russia“, Problems of PostCommunism 58, č.3, (2011) 11-27, DOI: 

10.2753/PPC1075-8216580302  
35

 Sungurov, „Graždanskoje obšestvo i jego razvotije v Rossii“,99.  
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národní zájmy Ruské federace“. Dále mohly být kdykoliv vyžadovány doklady o pobytu, 

adrese a přebývání zakladatelů nevládní organizace. Mezi práva úřadů patřila možnost 

zakázat provádění programů zahraničních nevládních organizací nebo převod finančních 

prostředků do jejich místních poboček. 

Stejně tak mohlo být požadováno, aby nevládní spolky podstupovaly roční audity 

a vypracovávaly doplňkové zprávy o činnosti, zdrojích a účelu všech získaných finančních 

prostředků. Neziskovky měly na vyžádání poskytnout informace dokumentující 

každodenní práci organizace. Zahraniční sponzoři museli registrovat každý dar a grant 

u speciálně vytvořené komise. Sponzoři z Ruské federace se museli zapsat do speciálního 

seznamu dárců. Tato nová pravidla měla poskytnout státním úřadům úplné informace 

o sponzorech a financích, které proudí do neziskového sektoru. V neposlední řadě 

legislativa zaváděla možnost účasti státních úředníků na jakémkoli setkání neziskové 

organizace. 

Ačkoli omezení z roku 2006 neziskové organizace výrazně ovlivnila, jejich dopad 

nebyl nijak drastický, a to zejména proto, že úřady v jeho vymáhání nebyly příliš důsledné. 

Nutnost vyhovět veškerým požadavkům a byrokratickým překážkám však jejich činnost 

výrazně zpomalovala a významně ovlivnila jejich schopnost pracovat v oblasti lidských 

práv.
36

 Tato právní úprava je zajímavá obzvláště proto, že obsahuje hned několik směrů 

omezení neziskového sektoru, jež byly použity opět po roce 2012 a přijetí zákona 

o zahraničních agentech. Tato omezení byla založena na obavách ze zahraničního 

financování protirežimních hnutí, což vedlo k detailní kontrole sponzorů. Na organizace 

byla uvalena výrazná byrokratická zátěž, a celkově došlo k pomyslnému rozdělení sektoru 

na ty, jež přijímají zahraniční zajištění a na ty, jež tak nečiní.  

Další legislativní změna přišla v srpnu 2009, kdy došlo naopak k uvolnění 

některých omezujících postupů. Tato opatření, která byla zavedena tehdejším prezidentem 

Medveděvem, jsou spojována se snahou o zlepšení vztahů se Spojenými státy v době 

prvního roku prezidenství Baracka Obamy. Nové změny značně změkčily zákon z roku 

2006. Ukládaly, že registrace organizace již nemohla být zamítnuta na základě "ohrožení 

jedinečného charakteru, kulturního dědictví nebo národního zájmu Ruské federace". 

V případě, že by podklady k registraci nebyly řádně předloženy, předmětná právní úprava 

poskytovala možnost přezkoumání. Organizace měla být informována o chybějících 

                                                           
36

 Jo Crotty, Sarah Marie Hall a Sergej Ljubownikow,  „Post-Soviet Civil Society Development in the 

Russian Federation: The Impact of the NGO Law“, Europe-Asia Studies 66, č.8, (2014):1253-1269, DOI: 

10.1080/09668136.2014.941697  



 

 

14 

materiálech a registrační proces měl následně pokračovat po jejich dodání. Seznam 

dokumentů, které mohl registrační orgán požadovat, byl omezen. Povinné finanční zprávy 

již byly vyžadovány pouze jednou za tři roky, nikoli jednou za rok. Malé nevládní 

organizace, které daný rok nedostaly zahraniční finanční prostředky, by byly osvobozeny 

od ročních finančních zpráv o darech do výše tří milionů rublů.
37

 

2. ZÁKON O ZAHRANIČNÍCH AGENTECH  

K tomu, abychom správně pochopili dopady určité právní normy, musíme si ji blíže 

přiblížit a stanovit její základní stavební kameny a konotace, které jsou s ní pevně spjaty. 

V této kapitole budou představeny základní údaje zkoumaného zákona a jeho obdoby 

v jiných zemích. Značná část kapitoly bude věnována problematice samotného pojmu 

„agent“ a následně také reakci, kterou v Rusku i ve světě tento zákon vyvolal.  

Zákon  o zahraničních agentech (Zakon ob innostrannych agentach) č. 121-FZ, 

přijatý přibližně půl roku po začátku masivního protestního hnutí, se v Rusku stal jedním 

z nejkontroverznějších přijatých právních předpisů za dlouhá léta. Lidskoprávními 

aktivisty je považován za exemplární případ nástroje k utužení kontroly režimu nad 

občanskou společností. Tento zákon byl schválen ve velkém spěchu, během několika 

týdnů, bez veřejné debaty a bez jakýchkoliv konzultací s neziskovým sektorem. Zavedl 

celou řadu povinností a nařízení, jež se staly pro předmětné organizace neustálým 

byrokratickým břemenem, a neadekvátně vysoké tresty za jejich sebemenší porušení. 

Extrémně zneužitelným je zejména nově zavedený termín „politická činnost“, který je 

velmi vágně definován a lze jej velice extenzivně aplikovat. Je popsán jako činnost ve 

formě financování, organizování nebo provedení politické akce s cílem ovlivnit 

rozhodovací proces státních úřadů, změny státní politiky nebo změny občanského 

mínění.
38

 Zároveň zavádí do běžného užívání termín „agent“, který v ruské společnosti 

rezonuje ve spojitosti se studenou válkou, během které byl kdokoli označený za agenta 

považován za nepřítele státu.  

Načasování přijetí zákona je často spojováno s masivním protestním hnutím, jež se 

v zemi projevilo od prosince 2011, kdy se konaly volby do Státní dumy. Během těchto 

                                                           
37

 „Factsheet: Russia’s NGO Laws“, The Freedom House, 

https://freedomhouse.org/sites/default/files/Fact%20Sheet_0.pdf (staženo 5.11.2017).  
38

 „Federal 'nyj zakon č.121-FZ ot 20 ijulja 2012 goda ‚O vnesenii izmenenij v otdel 'nye zakonodatel 'nye 

akty Rossijskoj Federacii v časti regulirovanija dejatel'nosti nekommerčeskich organizacij, vypolnjajuščych 

funkcii inostrannogo agenta“,Rossijskaja gazeta,  https://rg.ru/2012/07/23/nko-dok.html (staženo 5.1.2018). 
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voleb strana Jednotné Rusko získala celých 49,3 procent hlasů, záhy se však objevilo 

množství důkazů o bezprecedentní množství porušení volebního procesu. Následovala 

série masivních demonstrací po celém Rusku, přičemž počty demonstrantů mnohdy 

převyšovaly sto tisíc. Jednalo se o nejmasovější protesty od dob pádu Sovětského svazu. 

Hnutí usilovalo zejména o zrušení volebních výsledků, vypsání nových parlamentních 

voleb, prošetření volební podvodů a rozpuštění Centrální volební komise. Takto razantní 

reakce režim překvapila. Obzvláště varovný charakter pro režim, tyto protesty měly ve 

světle barevných revolucí na Ukrajině (2004) a v Gruzii (2003). Protesty byly mnohdy 

spojovány se zahraničním financování, představovány jako umělé narušení stability státu 

řízené ze Západu.
39

 V duchu těchto obav byla ještě na podzim v roce 2012 zakázána 

činnost agentury Spojených států amerických pro mezinárodní rozvoj (USAID). Jeden 

z nejvýznamnějších sponzorů ruského občanského sektoru byl obviněn z ovlivňování 

politických procesů v zemi skrze vydávání svých grantů. Obzvláště citlivým bylo pro ruské 

úřady posílení agenturního financování občanského sektoru na Severním Kavkaze.
40

   

2. 1. Přijetí zákona a jeho formální podoba  

Právní předpis, který je v médiích běžně označován jako zákon o zahraničních agentech, 

byl oficiálně navržen 29. června 2012 pod názvem „O změnách některých právních 

předpisů Ruské federace ohledně regulace činnosti neziskových organizací, plnících funkci 

zahraničního agenta“.
41

 Návrh zákona byl předložen skupinou poslanců ze strany Jednotné 

Rusko v čele s Alexandrem Sidjakinem a byl schválen 13. července 2012 Státní dumou 

Ruské federace. Celý legislativní proces od návrhu až po přijetí zákona tedy trval ruskému 

parlamentu jen dva týdny. Tato extrémně krátká doba nedovolila opozici ani neziskovým 

organizacím uspořádat jakoukoliv formu protestu, shromáždění a ani rozvinout veřejnou 

debatu.
 42

  

                                                           
39

 Samuel A. Greene, Beyond Bolotnaia bridging old and new in Russia's election protest movement,  

Problems Of Post-Communism 60, č.2, (2013).  40-52. doi:10.2753/PPC1075-8216600204  
40

 „USAID prekraščajet rabotu v Rossiji“ Ria Novosti, https://ria.ru/politics/20121001/763040280.html 

(staženo 15.6.2018).  
41

 „Federal 'nyj zakon č.121-FZ ot 20 ijulja 2012 goda ‚O vnesenii izmenenij v otdel 'nye zakonodatel 'nye 

akty Rossijskoj Federacii v časti regulirovanija dejatel'nosti nekommerčeskich organizacij, vypolnjajuščych 

funkcii inostrannogo agenta‘,Rossijskaja gazeta,  https://rg.ru/2012/07/23/nko-dok.html (staženo 5.1.2018). 
42

 CDL-AD(2014)025-e, Opinion on Federal Law n. 121-fz on non-commercial organisation on Federal 

Laws n. 18-fz and n. 147-fz and on Federal Law n. 190-fz on making amendments to the criminal code  of 

the Russian Federation, European Commission For Democracy Through Law,  

www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2014)025-e (staženo 12. 12. 2017), 3-4. 

https://ria.ru/politics/20121001/763040280.html
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Federálním zákonem (č. 121-FZ) se návrh stal 20. července 2012, kdy jej podepsal 

prezident Vladimir Putin.
43 

Účinnosti tento zákon nabyl 120 dnů od jeho oficiálního 

zveřejnění (tj. 21. listopadu 2012).
44

 Zákon dále odkazuje na několik již existujících 

zákonů: zákon „O neziskových organizacích“ (č.7-FZ) z roku 1996, trestní zákoník, trestní 

řád, přestupkový zákon, zákon „O boji proti praní špinavých peněz, legalizaci příjmů 

z trestné činnosti a financování terorismu“ (č. 115-FZ) z roku 2001 a zvaný jako „zákon 

o veřejných společnostech“ (č. 82-FZ) z roku 1995.
45

 

Nově přijatý zákon stanovuje, že takové neziskové organizace, které jsou jakkoliv 

politicky aktivní a dostávají finanční prostředky ze zahraničí, se musí samy registrovat 

jako „zahraniční agenti“.
 
Tyto neziskové organizace jsou následně zapsány do speciálně 

vytvořeného veřejného registru vedeného Ministerstvem spravedlnosti.
46

 Tato povinnost se 

týká organizací, jež získaly jakékoliv finanční prostředky nebo materiální pomoc od cizích 

států, jejich orgánů, mezinárodních a zahraničních organizací, cizinců nebo od osob bez 

státní příslušnosti. Zákonná úprava přitom nijak nereflektuje a nerozlišuje účely 

následného použití takových finančních prostředků.
 47 

Zákon byl od roku 2012 doplněn šestatřicetkrát, ve většině případů se jednalo 

pouze o minimální změny technického rázu.
48

 Výjimkou byla novela zákona z června 

2014, která Ministerstvu spravedlnosti povolila samostatně přidávat neziskové organizace 

na oficiální seznam.
49

 Do té doby nebyl zákon de facto používán, neboť neziskové 

organizace se odmítaly samy registrovat. Jednalo se o výrazný prostředek, který vedl 

k masivní vlně kontrol ze strany státních úřadů a rychlého plnění seznamu „zahraničních 

agentů“.
 
 

                                                           
43

 „Vneseny izmenenija v zakonodatel‘stvo, regulirujuščije dejat’lnost‘ NKO, vypolnjajuščich funkcii 

inostrannogo agenta“, Oficiální webová stránka prezidenta Ruské federace 

http://kremlin.ru/events/president/news/16034  (staženo 11. 11. 2017).  
44

 „Federa’nyj zákon ot 20. 07. 2012 g. č. 121-FZ“, Oficiální webová stránka prezidenta Ruské federace,  

http://kremlin.ru/acts/bank/35748   (staženo 24. 12. 2017). 
45

 „CDL-AD(2014)025-e, Opinion on Federal Law n. 121-fz on non-commercial organisation on Federal 

Laws n. 18-fz and n. 147-fz and on Federal Law n. 190-fz on making amendments to the criminal code  of 

the Russian Federation“, European Commission For Democracy Through Law,  
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46
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Ruské federace.   http://unro.minjust.ru/NKOForeignAgent.aspx (staženo 7. 11. 2017).  
47

 „Federa’nyj zákon ot 20. 07. 2012 g. č. 121-FZ“, Oficiální webová stránka prezidenta Ruské federace,  

http://kremlin.ru/acts/bank/35748  (staženo 24. 12. 2017).  
48

 „O nekommerčeskich organizacijach (s izmenenijami na 14 nojabrja 2017 goda)“, Elektronnyj fond 

pravovoj i normativno-techničeskoj dokumentacyi, http://docs.cntd.ru/document/9015223 (staženo 5. 12. 

2017). 
49
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(staženo 5. 1. 2018). 
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O tom, zda organizace vykonávají činnost, která má politický charakter, rozhodují 

oficiální úřady. Vzhledem k úrovni korupce soudnictví a tlaku na soudce ze strany politiků 

a oligarchů, je potenciál zneužití této pravomoci v Rusku značný. Za politickou činnost tak 

lze ve skutečnosti označit jakoukoliv formu jednání. Výkonná ředitelka EU-Russia Civil 

Society Forum Anna Sevortian, jež se přímo zaměřuje na výzkum ruské občanské 

společnosti, tento problém během rozhovoru popsala následovně: „Pokud se organizace 

věnuje například pomoci vozíčkářů, není to problém. Jakmile se ale zamyslí nad otázkou 

změny zákona o pomoci vozíčkářům, její činnost můžou podle nového zákona považovat za 

‚politickou‘ – tím pádem může spadat pod zákon o zahraničních agentech.“
50

 Výmluvným 

příkladem tohoto postupu je například to, že na seznam agentů byly zapsány takové 

organizace jako Vybor v Altajském kraji, jež se zaměřuje na prevenci a léčbu HIV/AIDS, 

nebo neziskové organizace Etas, jež v Archangelském kraji organizuje náboženskou 

a ekologickou osvětu mládeže, či krizového centra Anna, jež se v Moskvě věnuje ženám 

a dětem, které trpěly domácím násilím.
51

 

Ačkoliv znění zákona určuje, že se tyto požadavky netýkají organizací, které se 

věnují například ochraně životního prostředí, sociální ochraně, vzdělávání, kultuře či 

zdraví, tyto spolky mohou být úřady označeny jako politicky činné a tudíž budou spadat 

pod regulaci o zahraničních agentech. Proti vágnosti pojmu "politická činnost" se zvedla 

výrazná vlna nevole a mezinárodní kritiky. 

Za „politickou činnost“ může být označena realizace nebo účast na veřejných 

akcích, jako jsou demonstrace, mítinky, veřejné debaty, seminářů, diskusí, vystoupení. 

Dále je za takovouto činnost považováno jakékoliv jednání, jež má za cíl určitý výsledek 

ve  volbách, účast ve sledování a kontrole volebního procesu, formování volebních komisí, 

veřejné výzvy orgánům státní správy a šíření stanovisek k rozhodnutím orgánů státní 

správy. Stejným způsobem je hodnocen jakýkoliv vliv na vytváření veřejného mínění 

(včetně pořádání sociologických výzkumů). V praxi je tak běžně za politickou činnost 

označováno například pořádání seminářů, zveřejnění názorů na postup státních úřadů, sběr 

podpisů pod petici, šíření vzdělávacích materiálů, vlastnictví literatury s politickou 

tématikou, provozování knihovny, účast zaměstnanců organizace na veletrzích nebo 

                                                           
50

 Anna Sevortian (Výkonná ředitelka EU-Russia Civil Society Forum) v rozhovoru s autorkou 8. června 

2018. 
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libovolná setkání s politickými činiteli.
52

 Zlepšení měla přinést novela zákona z června 

2016, jež měla tento termín definovat.
 
Nicméně tato úprava nepřinesla žádné objasnění, 

spíše potvrdila pochybnosti o výkladu tohoto termínu. Za „politickou činnost“ je nadále 

označena libovolná činnost, která nese známky veřejného oslovení státních úřadů, vlivu na 

jejich rozhodovací procesy, hodnocení úředních rozhodnutí nebo oficiální státní politiky. I 

když tato novela přímo ukládá, že organizace působící v oblastech jako jsou věda, kultura, 

umění, zdravotnictví či životní prostředí nemají být označovány za „zahraniční agenty“,
 53

  

její přijetí mělo prakticky nulový dopad, neboť u nich Ministerstvo spravedlnosti vždy 

dokázalo najít „politickou činnost“.
54

  

Mezi povinnosti organizací, které jsou zařazeny na seznam zahraničních agentů, 

patří celá řada procedur, mimo jiné nutnost čtvrtletně předložit finanční zprávu o svém 

působení, každý půlrok dokládat zprávu o charakteru své činnosti a také údaje o všech 

svých zaměstnancích. Státním úřadům je dovoleno ukládat neomezený počet finančních 

auditů a kontrol. Pokud předmětné organizace mají v úmyslu zahájit jakoukoliv činnost, 

která by se dala charakterizovat jako politická, musí požádat státní orgány o povolení. Zde 

opět narážíme na problém širokého pojetí termínu „politická činnost“. Státní úřady mají 

dále pravomoc zahájit soudní řízení ve věci absence žádosti o povolení. Pro předmětné 

neziskové organizace je stanovena také povinnost povinného nahlášení finančního daru ve 

výši přesahující 200 tisíc rublů. Tyto dary jsou nutně přezkoumány. Veškeré dokumenty 

v tištěné či elektronické podobě (články, bulletiny nebo tiskoviny), které předmětná 

nezisková organizace vydala, musí povinně nést viditelné označení „Organizace plnící 

funkci zahraničního agenta“.
55

  

Nedodržení uvedených pravidel přináší pro neziskové organizace riziko výrazného 

právního postihu. Pokud se samy dobrovolně a včas nezaregistrují, budou registrovány bez 

souhlasu, jejich činnost může být pozastavena až na dobu šesti měsíců, může jim být také 

zakázáno pořádat veřejné akce a dojít k omezení finančních operací, které tyto neziskové 

organizace mohou uskutečňovat. Pokud se některá organizace trvale odmítá registrovat 
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Petrohrad, 2015) 78-80, http://www.hrrcenter.ru/awstats/HRRC_report%20on%20FA%20NGO-1.pdf  

(staženo 5.5.2018).  
53
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nebo nezveřejnuje své finanční audity, může dostat pokutu až do výše 300 tisíc rublů. 

Zároveň vedení této organizace hrozí až 400 hodin povinných prací nebo dvouletý trest 

vězení.  

Dalším kontroverzním bodem právní úpravy je zákaz zakládání nevládních 

organizací, které svou činností vyvolávají násilí nebo ohrožují zdraví společnosti. Opět je 

zde jen velmi vágní definice toho, co lze za takové jednání považovat.  Spolky tak mohou 

být trestány za celou škálu činností. Pokuty za založení takové organizace se šplhají do 

výše 300 tisíc rublů a trestní sazba se může vyšplhat až na čtyři roky vězení pro její vedení. 

Pokud by se některá organizace dopustila vyzývání k občanské neposlušnosti nebo 

nezákonným činům, byla by potrestána pokutou 200 tisíc rublů a třemi roky vězení pro její 

pracovníky. Jednotliví zaměstnanci, kteří budou usvědčeni z nezákonné činnosti v rámci 

této organizace, mohou být pokutováni až do výše 120 tisíc rublů a být uvězněni až na dva 

roky.
56 

V listopadu 2014 byl k těmto omezením přidán také bod, jenž zakazuje politickým 

stranám uzavírat oficiální dohody s organizacemi, které plní funkci „zahraničního agenta“ 

a stejně tak i s cizími státy a právnickými osobami a společnostmi, jež přijímají více než 30 

procent svého kapitálu ze zahraničí.
57

 Stejně tak byla „zahraničním agentům“ zakázána 

účast ve volebním procesu, jejich zaměstnanci nesmí působit ve volebních komisích nebo 

například žádat o uspořádání referenda.
58

  

Několik organizací se v roce 2014 pokoušelo napadnout daný zákon u Ústavního 

soudu Ruské federace.
59

 Ten však ústavní stížnost zamítl. Samotný zákon o zahraničních 

agentech prý nijak neomezuje organizace v možnostech hledat a přijímat finance ze 

zahraničí a účastnit se politického života v zemi. Právní úprava byla podle Ústavního 

soudu Ruské federace přijata k zajištění transparentnosti fungování neziskových 

organizací. Soud zamítl žádost s tím, že nebyly nalezeny žádné důkazy o nevyváženosti 

termínu
 
„zahraniční agent“ a zákon shledal ústavním. Jediný článek, který Ústavní soud 
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upravil, byla míra minimálního trestu za odmítnutí dobrovolné registrace pro neziskové 

organizace. Bylo nařízeno, aby byla ustanovena dolní hranice trestu.
60

 

2.2.  Obdoby zákona  

Jedním z nejvýraznějších argumentů obhájců zákona o zahraničních agentech byla 

existence podobných norem v zahraničí. Poslanci, kteří tento zákon tvořili, velmi často 

zmiňovali potřebu regulace činnosti neziskových organizací pro zajištění bezpečnosti 

demokracie a státu jako celku. Nejčastěji se odvolávali na zákon FARA (Foreign Agents 

Registration Act), který existuje ve Spojených státech amerických od roku 1938.  

Tento zákon byl zaveden v předvečer druhé světové války a byl reakcí na 

propagandu nacistického Německa. Původním smyslem zákona bylo ujištění, že jsou 

občané informováni o ideách, které se dostávají do amerického politického diskurzu ze 

zahraničních zdrojů.61Americký zákon ukládá, aby se každá organizace, která představuje 

zájmy cizího státu na americké politické scéně, registrovala a zveřejnovala svou činnost 

a finanční zdroje, z nichž čerpá. Za agenta je v tomto případě považována fyzická nebo 

právnická osoba, jež jedná pod cizím patronátem nebo vlivem a vyvíjí politickou činnost 

v zájmu cizího státu. Termín „politická činnost“ je zde chápán jako vliv na legislativní 

proces, nebo výrazný dopad na názory společnosti na vnitřní nebo vnější politiku 

Spojených států. FARA, podobně jako ruský zákon ukládá, že materiály zveřejněné těmito 

organizacemi mají být náležitě označeny, nezahrnuje však neziskové organizace, které se 

věnují činnosti náboženské, akademické, vědecké nebo umělecké povahy. Vyňaty jsou 

také mezinárodní humanitární organizace a diplomaté.   

Cílem zákona je zajištění transparentnosti vlivu zahraničních zájmových skupin. 

Občané USA mají být s jeho pomocí informováni o původu a účelu jejich kampaní 

a jiných veřejných aktivit. Zákon byl několikrát novelizován a upravován, a je považován 

za účinný nástroj ke kontrole lobbismu. Za jeho porušení se ukládá až pětiletý trest vězení. 

K tomu, aby byla organizace označena za agenta, však musí být hodnověrně dokázáno, že 

daná organizace jednala v zájmu cizího státu, firmy nebo soukromé osoby. Daný zákon 

používá termín „agent of foreign principal” tedy agent zahraničního představitele. 

Organizace označená jako agent zahraničního reprezentanta se přímo nebo prostřednictvím 
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jiné osoby zapojuje do politických aktivit v USA v jeho zájmu, jedná jako poradce pro 

vztahy s veřejností či operuje s financemi při sledování zájmů svého sponzora.62 

Zákon FARA se v obhajobě zákona o zahraničních agentech vyskytoval extrémně 

často a sloužil jako jisté odůvodnění a ospravedlnění, tedy pokud takovýto zákon mají 

demokratické Spojené státy, pak je zcela normální, aby jej měla Ruská federace. Ruští 

zákonodárci navíc argumentovali tím, že se jejich zákon velmi podobá tomu americkému, 

ba dokonce je daleko liberálnější. Velmi zajímavým je v tomto kontextu komentář 

politologa, poslance Státní dumy a prorektora Plechanovovy Vysoké školy ekonomické 

Sergeje Markova, ten jej komentoval takto: „Cílem našeho zákona je snížit vliv cizích států 

na ruskou politiku. Náš zákon je přitom daleko liberálnější než ten americký. Nic 

nezakazuje, pouze určuje, že pokud jste nezisková organizace získávající finance ze 

zahraničí a zároveň se věnujete politice, tedy bojujete o moc, jste povinni o tom informovat 

ruskou společnost. Ti, kdo vystupují proti tomuto zákonu, to dělají ze dvou příčin, bud se 

snaží uchvátit moc v Rusku v zájmu cizích států, tedy postupují proti zájmům naší země, 

nebo získávají peníze ze zahraničí a chtějí si je uloupit“.63 Názor Markova velmi dobře 

charakterizuje základní myšlenkovou linii, která byla nastolena vládnoucí garniturou, 

a která je výrazně propagována ve státem kontrolovaných médiích.  

Naopak odpůrci tohoto srovnání argumentují tím, že zákon FARA je zaměřený 

pouze na cizí lobbistické firmy. Americký zákon se na rozdíl od ruského netýká těch 

neziskových organizací, které dostávají peníze ze zahraničí, ale vykonávají svoji předem 

stanovenou funkci, která nemá lobbistický charakter. To znamená, že se jedná o spolky 

přijímající peníze z mnoha různých zdrojů, ale nepracující v jejich jménu nebo v jejich 

zájmu. Americký zákon nemá za úkol nijak omezovat činnost neziskového sektoru ani 

svobodu projevu. Tato právní úprava nijak nereguluje obsah šířených informací, přístup 

„agentů“ k informacím nebo médiím tak, jak tomu je de facto u ruského zákona.
64

  

Je očividné, že se ruští zákonodárci nechali inspirovat americkou legislativou, 

právní úpravu značně pozměnili a použili pro potřeby režimu, tak aby omezovala 

fungování neziskového sektoru. Před zavedením zákona o zahraničních agentech v Ruské 

federaci, existovaly právní úpravy, jež by omezovaly činnost zahraničně financovaných 
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neziskových organizací spíše v zemích s autoritářskými režimy. Ruskou specifickou 

úpravou se vzápětí nechalo inspirovat hned několik dalších zemí.
 
Podobný předpis zavedla 

například garnitura ukrajinského prezidenta Viktora Janukoviče v průběhu Euromajdanu 

v lednu 2014. Právní úprava byla přijata v balíčku dalších zákonů známých jako 

„Diktátorské zákony“, stejně jako ruský zákon č. 121-FZ zaváděla termíny „zahraniční 

agent“ a „ politická činnost“. 
65

 Daný zákon měl poskytnout režimu nástroj, jak kontrolovat 

a omezovat občanskou společnost a s ním do jisté míry i protestní hnutí, jež nabývalo na 

síle s každým dnem.  

Inspirovat se v roce 2013 nechali také poslanci Kyrgyzského parlamentu, vládnoucí 

strana tehdejšího prezidenta Almazbeka Atambaeva navrhla přesnou kopii ruského zákona. 

Zákon byl poslanci zamítnut, hlavním důvodem zamítnutí však nebyla ani tak podpora 

vývoje občanské společnosti, jako potřeba financí ze zahraničí.66  V roce 2016 byl podobný 

zákon schválen i v Izraeli. I zde se musí OOS, jež získávají finance ze zahraničí, 

registrovat a předkládat své finanční audity. Norma je zaměřená zejména proti skupině 

organizací, jež brojí proti nelegálním židovským osadám na palestinských územích, které 

často dostávají podporu z arabských zemí. I v tomto případě se tedy zákon stal specifickým 

nástrojem proti určité části občanské společnosti.67 Podobné variace zákona o zahraničních 

agentech se objevily také v Asii, v dubnu 2016 byl schválen zákon omezující fungování 

zahraničních neziskových organizací v Čínské lidové republice,
68

 v říjnu 2016 obdobu 

ruského zákona přijala vláda Bangladéše.
69

Zatím posledním případem v Evropě je zákon, 

jenž byl přijat v červnu 2017 v Maďarsku. Premiér Viktor Orbán krátce předtím obvinil 

neziskové organizace, které jsou financovány ze zahraničí, z vměšování se do vnitrostátní 

politiky země. Podle nového zákona se organizace, které dostávají ročně ze zahraničí více 

jak 24 tisíc eur, budou muset zaregistrovat do určené databáze a každý rok jsou povinny 
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dokládat zprávu o své činnosti. Nedodržení těchto podmínek může vést k ukončení jejich 

činnosti.70  

2.3.  Stigma pojmu „agent“  

 Při rozboru tohoto zákona nemůžeme vynechat problematiku již samotného pojmu 

„zahraniční agent“, který má v ruské společnosti jasně negativní konotaci. V ruském jazyce 

nese význam špiona a nepřítele národa. Termín taktéž výrazně evokuje dojem, že nositel 

takovéhoto označení působí v zájmu cizího státu nebo činitele a ne v zájmu ruského 

národa.71 Existuje oprávněný důvod věřit, že tento termín byl vybrán zcela záměrně za 

účelem diskreditace neziskového sektoru v očích veřejnosti. Vzhledem k tomu, že veškeré 

materiály vytvořené těmito spolky budou muset nést také informaci, že byl vytvořen 

„zahraničním agentem“, jedná se tak o důmyslný způsob jak uvést tento termín do běžného 

užívání ve spojení s neziskovým sektorem.  

Autoři zákona při své obhajobě argumentovali tím, že pojem „agent“ je široce 

užíván a neobsahuje žádný negativně zabarvený význam. Například podle poslankyně 

strany Jednotné Rusko a spoluautorky zákona Iriny Jarovové je „agent“ používán také ve 

spojeních „realitní makléř“
72

 nebo „pojišťovací agent“.73 Ruský premiér Medveděv se 

odvolával na etymologický původ slova a termín komentoval slovy „Agent znamená pouze 

představitel, není to špion“.74 Právě etymologický slovník však premiérova slova vyvrací, 

když uvádí, že význam slova „agent“ nese v moderním ruském jazyce význam „špion“.75 

To, že tento pojem není sémanticky neutrální, dokazuje například výzkum, který v září 

2012 provedl ruský sociologický ústav Levada Center.  Výzkum se zaměřil na to, jak 

občané termínu „agent“ rozumějí a jak respondenti tento pojem vnímají. Z výsledků 

vyplynulo, že 62 procent jej vnímalo negativně, 12 procent kladně a 26 procent neumělo 

odpovědět. Respondenti následně odpovídali, jaký význam jim evokuje daný termín. 

Největší podíl odpovídajících (39 procent) uvedl pojmy jako „špion“, „špionážní služba“, 
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„rozvědčík“. Celých 22 procent respondentů uvedlo pojmy jako skrytý nepřítel uvnitř státu 

potažmo pátá kolona, pojmy jako oficiální představitel cizího státu nebo firmy uvedlo 18 

procent.76 Lze předpokládat, že právě pošpinění pověsti a šíření nedůvěry bylo jedním 

z hlavních cílů zavedení zákona o zahraničních agentech.  

Jedním z nástrojů očernění občanské společnosti se stala média, která šířila hanlivé 

reportáže, falešné zprávy, smyšlené rozhovory a velmi rychle dokázala pošpinit pověst 

neziskového sektoru. Rok 2014 se v Ruské federaci nesl ve znamení drastického růstu 

státem řízené propagandy, která byla zaměřena zejména proti protestnímu hnutí na 

Ukrajině. Mnohaměsíční demonstrace v ulicích Kyjeva proti zkorumpované vládě Viktora 

Janukoviče byly výrazně podporovány občanskou společností. Události na Majdanu zřejmě 

zásadní měrou přispěly k faktické aktivaci zákona o zahraničních agentech. Právě strach 

z opakování ukrajinských událostí v Rusku vedl k silnému mediálnímu tlaku proti 

občanské společnosti a snaze k jeho očernění. Cílem tohoto tlaku byla diskreditace 

aktivních organizací v očích veřejnosti.
77

 

  V roce 2014 byla redaktory ruského časopisu Polis provedena diskurzivní analýza 

ruských médií. Analýza poukázala na to, že jak státní i nestátní média, která jsou však státu 

stále poplatnáposloužila k rozšíření dvou nových, státem vytvořených diskurzů. Prvním 

zavedeným diskurzem se stalo pojetí neziskového sektoru jakožto páté kolony, která 

destabilizuje stát a chystá se k masivním protestům, které byly na Ukrajině na přelomu 

2013/2014. Tato destabilizace se měla konat na objednávku zahraničních sponzorů, 

zejména Spojených států. Neziskový sektor se často uváděl jako protirežimní rezistence. 

Rozličná hnutí, společenské akce, protesty a demonstrace byly uváděny ve spojení 

s událostmi na Bolotném náměstí, přičemž jim bylo dáváno za vinu vytváření protistátních 

nálad. Velmi dobrý příklad poskytla v listopadu 2014 kampaň proti hnutí mediků, kteří 

usilovali o zrušení reformy vzdělávání mladých lékařů, kdy jejich úsilí bylo v médiích 

spojováno s odporem vůči státu. Druhým diskurzem bylo rozdělení neziskového sektoru na 

dvě části, agenty vlivu (protirežimní organizace) a oporu (věrné OOS, o které se muže 

režim opřít). V tomto případě byla výrazně zdůrazňována myšlenka, že Rusko nepotřebuje 
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občanskou společnost, která by byla nezávislá na státu, ale pouze takovou, která by 

přebírala úkoly, na které státní úřady nestačí.
78

  

Narativem, který se režimním složkám podařilo prosadit, je obava ze zahraničního 

vlivu západních zemí, které v rámci své soft power skrze ruské organizace využívají 

finance, granty a stáže k destabilizaci ruské vnitropolitické situace.
79

 Podle tohoto narativu 

představují ruské organizace, které přijímají jakékoli finance ze zahraničí, reálnou hrozbu 

pro ruskou společnost, neboť vykonávají zadané úkoly svých sponzorů. Zájmy těchto 

sponzorů jsou prezentovány zejména jako destabilizace ruské společnosti a tedy i ruské 

státnosti.
80

 Tento narativ nepřipouští možnost sponzorství bez postranních úmyslů. 

Veškeré projekty v oblasti sociálních služeb jsou označeny za manipulaci v zájmu 

zahraničního objednavatele.  Projekty s účastí zahraničních fondů jsou označeny za skrytou 

manipulaci veřejného mínění proti státním složkám a podrývání státnosti s cílem změny 

režimu v zemi.  Zákon o zahraničních agentech v tomto narativu představuje zcela 

legitimní nástroj ochrany státních zájmů.
81

 

V šíření tohoto náhledu byla využita široká škála manipulativních technik, kterými 

byli „zahraniční agenti“ dehonestováni. Do této mediální štvanice se zapojili nejenom 

žurnalisté a moderátoři, ale také poslanci, úředníci, a dokonce církevní představitelé. 

Organizace byly obvinovány z nejrozličnějších zločinů, od špionáží pro cizí státy přes 

šíření nenávisti, rasové nesnášenlivosti, společenské manipulace, překrucování historie až 

po masovou sterilizaci ruského národa.
82

 Státu poplatná média velmi rychle přijala 

vytvořenou rétoriku a organizace zapsané jako „agenty“ označila za reálné špiony 

a vykonavatele vůle cizích států.
83

 Zvláštní důraz byl kladen na konspirační teorie, které 
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předpokládaly, že „agenti“ mají dlouhodobě za cíl destabilizaci Ruska.
84

Termín pátá 

kolona byl a stále je v médiích používán velmi často.
85

 Velmi brzy se dostal do povědomí 

občanů a ti jej jako takový začali sami používat. To, že byla státem řízená manipulace 

nadmíru úspěšná, dokazuje i výzkum Levada Center z roku 2015, který odhalil 

znepokojivý trend, kdy celých 41 procent občanů podporovalo postup státu vůči 

zahraničním agentům – páté koloně.
86

 Na konci roku 2016 tentýž institutu prokázal, že  56 

procent respondentů, jež se zúčastnilo průzkumu a někdy o zákoně slyšeli, byli 

přesvědčeni, že jeho smyslem je omezení negativního vlivu cizích zemí na Ruskou 

federaci. Okolo 40 procent respondentů nesouhlasilo s přijímáním evropských grantů a 43 

procent nesouhlasilo s přijímáním  grantů od společností ze Spojených států. Celých 36 

procent za hlavní cíl zahraničního sponzoringu považovalo snahu o prosazení vlastních 

hodnot a 30 procent jej považovalo za strategii špionáže. Přesně 66 procent respondentů 

mělo za to, že organizace přijímající peníze ze zahraničí slouží zájmům svého sponzora.
87

   

2. 4. Reakce na zavedení zákona   

Dlouhodobá reakce ruské společnosti na schválení zákona o zahraničních agentech byla 

velmi vágní. Ať už to bylo dáno vlivem nezájmu o politické dění, či výrazným tlakem 

státem řízené propagandy, zájmy občanského sektoru nebyly hájeny žádnými velkými 

demonstracemi nebo protesty (ani v létě 2012 krátce po přijetí zákona, ani později). 

Aktivněji se proti přijetí zákona nepostavil ani ombudsman Ruské Federace Vladimir 

Lukin, který teprve s ročním zpožděním 5. září 2013 podal u Ústavního soudu RF stížnost, 

ve které zmiňoval, že zákon o zahraničních agentech je v rozporu s ústavou a přijetím 

zákona došlo k diskriminaci a porušování lidských práv. A ačkoli Sovět prezidenta Ruské 

federace pro rozvoj občanské společnosti a lidských práv označil zákon za „zcela 

zbytečný, právně bezvýznamný, a stanovené pokuty za příliš vysoké“, jeho argumenty byly 

ignorovány.
88
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Poté, co ruské organizace nenalezly žádné zastání u veřejnosti ani u ruských 

soudních instancí, více jak desítka ruských neziskových organizací v čele s organizací 

Golos podalo v únoru roku 2013 stížnost u Evropského soudu pro lidská práva. Žalobu 

podepsalo jedenáct neziskových organizací včetně Memorialu, Moskevské Helsinské 

skupiny, Výboru proti mučení a asociace Golos. V následujících letech k danému soudu 

dorazilo přes 60 podobných stížností.
 89

  

Odpověď mezinárodního společenství byla výrazná. Mezinárodní společenství, 

zejména úřady Spojených národů, Evropské unie a organizací  (například Amnesty 

International), odsoudily daný zákon a volaly po ukončení omezování občanské 

společnosti. Otázka zákona o zahraničních agentech se řešila i na půdě Organizace 

spojených národů. V červenci 2012 v Ženevě přední mezinárodní odborníci veřejně žádali 

Moskvu, aby daný zákon nebyl schválen, neboť podle nich omezoval svobodu financování 

neziskových organizací, ukládá zbytečné byrokratické břemeno, poškozuje jejich dobrou 

pověst, ukládá nepřiměřeně vysoké tresty a v budoucnu ponese negativní následky pro celý 

ruský neziskový sektor.
90

 Obzvláště silně byla kritizována snaha ruské vlády právně 

ukotvit a ospravedlnit zákon, který otevřeně kriminalizuje práci lidskoprávních aktivistů.
91

 

 Stejně tak kancelář Vysokého komisaře pro lidská práva OSN mnohokrát vyjádřila 

své znepokojení daným zákonem a nesouhlas s jeho přijetím. Další vlna debaty na půdě 

OSN vypukla v roce 2013 poté, co byla na seznam zahraničních agentů Ministerstva 

spravedlnosti RF zařazena organizace Memorial, která spolupracovala s Výborem OSN 

proti mučení (CAT), který má za úkol kontrolu dodržování Úmluvy proti mučení a jinému 

krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení, kterou Ruská federace podepsala. Výbor 

v listopadu 2012 ve své zprávě shledal, že  lidskoprávní aktivisté jsou v Ruské federaci 

v ohrožení a jsou záměrně omezováni ve své činnosti.
 92
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Taktéž Evropský parlament vyzval úřady Ruské federace nenazývat neziskové 

organizace zahraničními agenty. Zároveň bylo vyjádřeno hluboké znepokojení, že 

lidskoprávní aktivisté čelí neopodstatněným výslechům, prohlídkám, obtěžování, 

zastrašování a jiným formám útlaku. Parlament vyzval ruské orgány, aby tyto problémy 

řešily uvedením svých právních předpisů do souladu s mezinárodními standardy, zejména 

odstraněním nepřiměřených právních a administrativních omezení.
93

 

Výrazný tlak na ruské úřady vyvinuly také orgány Rady Evropy. V červnu 2014 

Benátská komise Rady Evropy výrazně kritizovala zákony o zahraničních agentech 

a zákon o zradě státu a špionáži. Zpráva komise obsahovala zevrubný rozbor těchto 

zákonů. Jejich analýzou poukázala na výrazná narušení lidských práv, svobody slova 

a existence občanské společnosti. Vyzvala Ruskou federaci zbavit se zejména označení 

„zahraniční agent“, komentovala jej jako urážlivé a škodlivé vzhledem k jeho historickým 

konotacím. Takto označené organizace budou podle komise čelit nedůvěře, strachu 

a nepřátelství. Stejně tak bylo kritizováno vymezení termínu „politická činnost“. Zákon byl 

ve zprávě Benátské komise označen za „otevřenou výzvu všem aktivistům, kteří usilují 

o prosazování práva na svobodu lidskou právní činnosti“ a zároveň bylo zdůrazněno, že 

ruský režim ostrakizuje neziskové organizace za přijímání zahraniční finanční pomoci, 

zatímco ji sám dostává. Byl výrazně kritizován článek o „politické činnosti“, která podle 

expertů není v ruském právu nijak ukotvena a je možné ji libovolně vykládat a následně 

používat k pronásledování občanské společnosti.
94

  

2. 5. Zasazení do kontextu státního pronásledování  

Z dlouhodobého hlediska zákon o zahraničních agentech zapadá do nastolené státní linie 

legislativních změn. Litera zákona byla od roku 2012 hned několikrát využita k ustanovení 

hlubší kontroly mediálního prostoru, osvěty, občanského aktivismu, kritiky režimu nebo 

možnosti vyjádření osobních názorů. Za jejich porušení byly stanoveny vysoké pokuty.  

Jedním z nich byl například zákon č. 65-FZ, přijatý v červnu 2012, o shromáždění, 

mítincích, demonstracích, průvodech a pietách. Zákon výrazně ztížil organizování 

veřejných protestů. Účastníkům a organizátorům demonstrací, jež nebyly předem úřady 
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schváleny, hrozí pokuta až 30 tisíc rublů. Pokud by během demonstrace došlo ke škodám 

na majetku nebo újmě na zdraví, pokuta by se mohla vyšplhat až do výše 300 tisíc rublů. 

Ruské úřady povolují veřejné demonstrace jen velmi výjimečně, proto oponentům režimu 

nezbývá nežli pořádat tato setkání bez jejich souhlasu.
 95

   

Zákon č. 135-FZ „o ochraně dětí před informací způsobující škodu jejich zdraví 

a rozvoji“, byl schválený v červnu 2013, a měl zakázat „propagaci netradičních sexuálních 

vztahů“. Úprava omezuje svobodu shromažďování a projevu pro lesby, gaye, bisexuály 

a transgender osoby (LGBT). Setkání těchto komunit úřady zakazují a jejich účastníci jsou 

zadržováni policií.
96

  

Zákon č. 136-FZ z června 2013, známý také jako zákon „o rouhání“, zakazuje 

"veřejné akce vyjadřující zjevné pohrdání společností a urážející náboženské cítění 

věřících". Za tento zločin hrozí až jeden rok odnětí svobody a pokuta do výše 300 tisíc 

rublů. Pokud se takovéto znesvěcení uskuteční uvnitř budovy využívané jako svatostánek, 

hrozí narušitelům tři roky vězení a pokuta až 500 000 rublů.
97

  

Zákon č. 272-FZ známý také jako zákon Dimy Jakovleva, který byl přijat v prosinci 

2012 v reakci na Akt Magnitského, zakázal nejen adopci ruských dětí americkými páry, ale 

také zakázal vstup na půdu RF občanům Spojených států, kteří se měly podílet na 

porušování práv Rusů. Stejně tak zákon zakazuje, aby se američtí občané podíleli na řízení 

organizací vykonávajících funkci „zahraničního agenta“.
 98

   

Na počátku srpna 2014 vstoupil v účinnost zákon o blogerech, který určuje, že 

každý bloger, který má více jak 3 tisíce sledujících návštěvníků denně, musí být 

registrován. Tato úprava je součástí zákona č. 97-FZ, o informacích, informačních 

technologiích a jiných normativních aktech. Ruská služba pro dozor v oblasti 

telekomunikací, informačních technologií a masmédií vede jejich speciální registr. Blogeři 
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jsou následně vázáni pravidly daného registru o zákazu sdílení libovolných materiálů, jež 

by mohly mít extremistický obsah.
99

 Tyto a další kontroverzní právní předpisy 

v následujících letech vedly k výrazným omezením mediálního prostoru, aktivismu 

a zejména projevům kritiky vůči režimu a nespojenosti s jeho politikou.  

3.  ZÁKON JAKOŽTO NÁSTROJ REŽIMU   

V této kapitole se pokusím zasadit zákon o zahraničních agentech do souvislosti ostatních 

státních restriktivních opatření. Ze začátku kapitoly vymezím průběh naplňování seznamu 

„agentů“ a fenomény, které na něj měly vliv. Rozebírány zde budou hlavní strategie OOS 

vůči nastavené státní politice. Velká část kapitoly bude také věnována novým legislativním 

změnám, které jsou součástí nové státní strategie spolupráce s neziskovým sektorem.  

3.1.  Seznam agentů v období let 2012 až 2017  

Od roku 2012 bylo vcelku očividné, že zákon o zahraničních agentech bude sloužit jako 

zákonný nástroj, na jehož podkladě bude omezována činnost neziskových organizací, 

nebylo však známo, jak drakonických rozměrů nabere jeho uplatňování. Až do roku 2014 

státním úřadům chyběl nástroj, s jakým by mohly legálně zapsat organizace na seznam 

Ministerstva spravedlnosti. Do poloviny roku 2013 organizace účinnost zákona nijak 

nepocítily. Přibližně v červnu 2013 započala masivní vlna kontrol nez. org. prohlídek 

kanceláří a výslechů jejich členů.
100

Těchto inspekcí se účastnila celá řada státních úřadů, 

jako byla Federální služba bezpečnosti,
101

Speciální odbor proti Extremismu (Centrum 

E),
102

 Ministerstvo spravedlnosti,
103

 Ministerstvo vnitra,
104

 orgány požární kontroly, 

pracovníci hygienických stanic apod. Kontroly se konaly s výrazným množstvím porušení 

kontrolního procesu. Byly vyžadovány podklady, na něž neměly úřady nárok, nebyly 

dodržovány lhůty kontrol ani jejich rozsah. Do konce daného roku bylo zkontrolováno 

okolo jednoho tisíce organizací. Mezi prvními byly prověřeny organizace, o nichž bylo 

známo, že jsou financovány zahraničními sponzory a zaobírají se lidskoprávní agendou. Po 
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kontrolách následovaly výrazné pokuty.
 105

  

Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, v roce 2014 byl zákon novelizován 

a státním orgánům bylo dovoleno samostatně zapisovat organizace na oficiální seznam 

„agentů“.
106

 Následoval masivní nárůst počtu zapsaných organizací, jenž trval až do 

listopadu 2016.
107

 Podle průzkumů v období od roku 2012 do konce roku 2015 poklesl 

celkový počet oficiálně registrovaných ruských neziskových organizací o 33 

procent.
108

Tato data je však nutné brát s určitou rezervou, neboť jak bude rozepsáno dále 

v této kapitole, oficiální ukončení činnosti se stalo jednou z nejčastějších strategií, jak se 

vyhnout pokutám. Značná část organizací ve své činnosti však pokračovala bez registrace. 

Teprve v únoru 2015 svitla „agentům“ naděje na možné vyřazení z nechvalného seznamu, 

a to když byla přijata právní úprava, která umožnovala vyškrtnutí ze seznamu v případě, že 

po dobu jednoho roku předcházejícího podání žádosti o vyřazení nepobírala org. žádné 

finance ze zahraničí. Pokud byla organizace již jednou vyřazena a následně opět zapsána, 

tato lhůta činí tři roky.
109

 Tohoto článku v následujících dvou letech využilo 44 

organizací.
110

  

Teprve v roce 2017 se množství zapisovaných začalo snižovat, jejich množství se 

omezilo maximálně na 3 organizace za měsíc. Zpomalení souvisí s tím, že největší 

a nejvýznamnější organizace se na seznamu již vyskytovaly a ostatní se při čerpání grantů 

omezily na domácí prostředí. Největší počet „zahraničních agentů“ byl podle očekávání 

„nalezen“ ve velkých městech: Moskvě, Petrohradě a v Čeljabinské, Samarské, 

Novosibiřské a Kaliningradské oblasti.111 Ještě na začátku roku 2017 počet organizací 

zapsaných na seznam  čítal přibližně 170, v průběhu roku jejich počet dramaticky poklesl 
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skoro o polovinu. To způsobil fakt, že 51 organizací ze seznamu ukončilo svoji činnost 

a dalších 44 bylo vyřazeno, neboť přestaly pobírat finance ze zahraničních zdrojů.
112

 

Častým argumentem Ministerstva spravedlnosti Ruské federace je srovnání počtu 

„agentů“ vůči celkovému počtu neziskových organizací v Rusku. V roce 2017 zde bylo 

registrováno celkem 23 915 neziskových organizací. Počet agentů tedy nedosahuje ani 

jednoho procenta z tohoto množství a je podle oficiálních představitelů tedy zcela 

marginální.
113

 Faktem však je, že tyto organizace představují nejzkušenější a nejaktivnější 

členy občanské společnosti v zemi. 

Podle výzkumu provedeného Klubem právníků Neziskových organizací, uvádí 

celých 66 procent „agentů“, že se jejich výdaje zvýšily o 50 až 250 tisíc rublů v přímém 

spojení s účinky zákona. Celých 60 procent agentů uvádí, že se snížil jejich celkový 

příjem. Přibližně 30 procent se zahraničního financování vzdalo a uvádí, že se jim 

nepodařilo z ruských zdrojů plnohodnotně obnovit své příjmy. Dalších pět procent nikdy 

zahraniční finance nepobíralo, ale na seznam bylo zařazeno i tak.
114

  

Výrazným problémem se staly také vysoké pokuty, od roku 2012 do roku 2017 

byly uděleny více jak 90 organizacím. Nejčastějšími důvody bylo odmítnutí dobrovolné 

registrace, chybějící označení materiálů nápisem „zahraniční agent“ nebo opožděné 

odevzdání finanční zprávy. Průměrnou hodnotou pokuty bylo 300 tisíc rublů pro 

organizaci a 100 tisíc pro její vedení. Některým organizacím bylo uvaleno skutečně vysoké 

množství pokut (např. org. Eko Hlídka
115

 dluží na pokutách 2,7 milionu rublů), čímž byla 

zablokována jejich činnost a jediným východiskem byla likvidace.116  

3.2.  Zákon o nežádoucích organizacích 
Další výrazný krok strany státu vůči neziskovým organizacím přišel v květnu 2015 

v podobě zákona č. 129-FZ, známého také jako zákon „o nežádoucích organizacích“. Tato 
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právní úprava dovoluje státním úřadům označit libovolné zahraniční a mezinárodní 

nestátní neziskové organizace za nežádoucí na půdě Ruské federace, pokud je shledáno, že 

představují hrozbu pro ústavní pořádek RF. Rozhodnutí přijímá hlavní státní zástupce po 

konzultaci s Ministerstvem zahraničí. Zákon neukládá vypracování žádné speciální 

expertízy ani předložení důkazů, že tyto organizace skutečně představují hrozbu státnosti.  

Státní média, stejně jako značná část ruské akademické debaty se soustředila 

zejména na manipulativní potenciál těchto organizací ve vztahu k volebním procesům 

v zemi. Jejich projekty zaměřené na osvětu byly označovány za úsilí o transformaci 

politického systému i obecných společenských hodnot. Byly obviňovány z manipulace 

veřejného mínění, podněcování demonstrací i diskreditace politických elit. Veřejné akce 

jako jsou semináře, debaty, výstavy nebo odborné stáže, které byly dříve běžně ve 

společnosti vysoce hodnoceny a vyhledávány, byly označeny za šíření propagandy.
117

  

Organizace označené jako „nežádoucí“ musí v Rusku ukončit svou činnost. Pokud 

takováto struktura bude nelegálně pokračovat ve své činnosti, jejímu vedení a pracovníkům 

hrozí vysoké pokuty.  Pro zaměstnance a vedení se jedná o částku od 20 do 50 tisíc a pro 

právní osoby od 50 do 100 tisíc, za několikanásobné porušení se pokuty mohou vyšplhat 

do výše 300 až 500 tisíc rublů. Dále může mít postih podobu 360 hodin obecně 

prospěšných prací nebo nucených prací v rozsahu až 5 let. V obzvláště těžkých případech 

může dojít k trestu odnětí svobody v délce 2 až 6 let.
 
Veškerým státním i nestátním 

strukturám včetně neziskových organizací se zakazuje šířit libovolné materiály 

„nežádoucích“ nebo se jakkoliv podílet na jejich akcích.
118

 

Ačkoli je zákon spojen spíše se snahou o eliminaci nepohodlných institucí, lze tuto 

právní úpravu přímo spojit se zákonem o zahraničních agentech, neboť reaguje na jeho 

mezery. Velká část ruských organizací čerpala finance právě od těchto zahraničních 

institucí, jež sídlily v Rusku. Finance od těchto organizací nebyly považovány za 

zahraniční financování, a tudíž se na organizace, které je od nich čerpaly, nevztahovaly 

podmínky pro „zahraniční agenty“. Legálním vypovězením těchto struktur stát připravil 

o sponzoring značné množství velkých a významných organizací.
119
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Do konce roku 2017 bylo za „nežádoucí“ označeno 11 organizací, které 

poskytovaly granty pro široké spektrum ruských OOS.
120

 Mezi ně patří  The National 

Endowment for Democracy, OSI Assistance Foundation, Open Society Foundation, 

Americko - ruský fond ekonomického rozvoje a právního státu,
121

 National Democratic 

Institute for International Affairs, Media Development Investment Fund, Inc. International 

Republican Institute, Open Russia Civic Movement, Open Russia, Institute of Modern 

Russia, Inc  a The Black Sea Trust for Regional Cooperation.  

Častou praktikou se také staly pokuty pro organizace, jež dříve pobíraly granty 

„nežádoucích“ za šíření jejich článků, zpráv nebo prohlášení, třebaže se jednalo 

o materiály vydané ještě před zavedením dané právní normy.
122

 Extrémně vysoké pokuty 

a hrozba vězení velmi rychle zcela zamezily kontaktům s těmito organizacemi a zcela je 

vymazaly z veřejného prostoru. Vzhledem k obecnému tlaku ze strany státních úřadů se 

řada zahraničních organizací, které poskytovaly významné množství grantů, finanční 

i materiální pomoci, dobrovolně rozhodla v Ruské federaci uzavřít svoji kancelář nebo 

ukončila veškeré financování pro ruské NNO. Mezi takové organizace patřily například 

McArtur Foundation nebo nadace Charlese Stewarta Motta.
 123

 Výrazně poklesl také zájem 

zahraničních a mezinárodních organizací zakládat své pobočky v Ruské federaci nebo 

podporovat projekty ruských OOS.
124

 

3.3.  Rozšíření zákona na média  

Po pěti letech účinnosti zákona o zahraničních agentech prošla 25. listopadu 2017 Státní 

dumou zatím jeho nejkontroverznější novela. Na seznam „agentů“ byla zařazena také 

média. Dle dané úpravy se veškerá média, která jsou alespoň z části financována ze 

zahraničí, budou muset registrovat do speciální databáze Ministerstva spravedlnosti. 

Upravený termín „Média-zahraniční agenti“ budou muset televizí kanály a rádia používat 
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stejně jako neziskové organizace, tedy ve veškeré své tvorbě. 

Jednalo se o otevřenou odvetu Spojeným státům, které o několik dní dříve zařadily 

ruský kanál Russia Today, nechvalně známý pro šíření propagandy, na svůj seznam 

zahraničních agentů v souladu s již zmiňovaným zákonem FARA. V Moskvě byl tento 

krok považován za omezování svobody slova. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov 

novou ruskou právní normu komentoval se slovy: „Žádný zásah do svobody ruských médií 

v zahraničí nezůstane bez odpovědi.“125 Daný právní předpis by mohl do budoucna 

znamenat pro nynější režim velmi účinný nástroj k persekuci zahraničních médií. Ta, 

pokud budou chtít i nadále v Ruské federaci působit, budou muset každé čtvrtletí 

odevzdávat zprávy o svém financování. K datu 5. prosince 2017 bylo na seznam zapsáno 

devět televizních a radiových stanic. Jedná se o rozhlasovou síť Hlas Ameriky, televizní 

kanál Current Time, Rádio svobodná Evropa a její dílčí regionální projekty, Sibiř Reálie, 

Kavkaz Reálie, Idel Reálie, Krym Reálie, Tatarsko-baškirské oddělení Rádia Svoboda 

(Azatliq) a také projekt Faktograf, který je zamřený na ověřování pravdivosti dat 

v informačním prostoru. 
126

 

Ačkoli by se mohlo zdát, že se jednalo pouze o další sérii odvetných protiopatření 

v rámci napjatých vztahů mezi Ruskou federací a Spojenými státy, tato právní norma 

disponuje výrazným potenciálem pro restrikci již tak výrazně omezeného mediálního 

prostoru. Lze předpokládat, že na televizní a radiové kanály budou použity obdobné 

metody kontroly, jako tomu bylo u neziskových organizací.  

3. 4. Strategie státního financování 

Jednou z nových a obecně vítaných iniciativ ve vztahu státu k občanské společnosti se 

stalo státní financování. Již od roku 2007 bylo vytvořeno několik struktur, většinou pod 

záštitou Ministerstva ekonomického rozvoje, k podpoře zejména lokálních neziskových 

organizací. V průběhu následujících pěti let se běžně na podporu malých projektů 

vydělovala přibližně jedna miliarda rublů. Od roku 2012 se však situace začala výrazně 

měnit. Množství státem vydělených financí začalo prudce stoupat (už v roce 2012 na 4,7 
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miliard) a výraznou se stala také mediální propagace této politiky.
127

 V roce 2016 činil 

celkový obnos vydělených financí přibližně osm miliard rublů, vedle západního 

financování se tak stal největším poskytovatelem dotací stát.
128

Tento proces byl široce 

vítán a v určitých oblastech skutečně přinesl dobré výsledky. Příznivě jej hodnotí 

i Ředitelka výzkumného centra EU-Russia Forum Anna Sevortian „Za posledních několik 

let skutečně došlo k razantnímu zlepšení procesu vydávání státních grantů. 

K rozhodovacímu procesu jsou zváni skuteční odborníci ze sociálních služeb 

a organizacím se vydávají velké peníze.“
129

  

Z celkové částky 8 miliard na dotace pro podporu veškerých iniciativ občanské 

společnosti v RF bylo celých 2,3 miliard rublů vyděleno na tzv. Prezidentské granty. Ty 

vydává Státní fond rezidentských grantů, který pod sebe od roku 2017 konsolidoval sedm 

největších grantových agentur v Ruské federaci.
130

 Množství žádostí o tyto finance 

dosahuje ročně přibližně deseti tisíc, zhruba devět set z nich je úspěšných. Mezi hlavní 

příjemce těchto peněz patří zejména sportovní mládežnické kluby, které získávají i dotace 

z Ministerstva školství a Ministerstva kultury, a také náboženské organizace církevních 

institucí, jako například Ruské pravoslavné církve. Dále se jedná o organizace, které 

vykazují výraznou loajalitu režimu, jako například motorkářská skupina Noční vlci a dále 

sociálně zaměřené organizace. Granty putují především do organizací, které se věnují 

sociálním otázkám (pomoci sirotkům nebo invalidům).
 131

 

Co se týče organizací se statutem „agenta“, neexistují žádná zákonná omezení, 

která by bránila státní granty pobírat. Množství vydaných grantů agentům je však 

minimální.
132

Velmi zajímavý je fakt, že ještě v první polovině roku 2014 bylo budoucím 

„agentům“ vyděleno několik desítek grantů.
133

 Je potřeba říci, že tyto organizace získávaly 

státní financování vcelku pravidelně, zejména díky své dlouholeté praxi a pečlivě 
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vypracovaným projektům.
134

 Některé organizace získaly státní granty i po získání statusu 

„agenta“, takovýchto případů však bylo absolutní minimum.
135

 V následujícím roce byly 

„agentům“ uděleny pouze tři granty, což svědčí o jejich výrazné diskriminaci. 

 Prezidentské granty se od roku 2012 staly výrazně medializovaným prvkem ve 

státní politice vůči občanské společnosti. Často se stávají rozhodujícím argumentem 

v debatě o omezování fungování třetího sektoru, neboť slouží jako důkaz jeho masivní 

finanční podpory. Proces výdeje financí je prezentován jako soutěž, a tudíž je neudělení 

grantů organizacím „vykonávající funkci agenta“ zdůvodňováno nízkou kvalitou 

předkládaných projektů.  

Na druhou stranu však není pro některé lidsko-právní organizace státní financování 

akceptovatelné z morálních a profesních důvodů. „Pro některé neziskové organizace jsou 

státní granty důležitým zdrojem financování, pro jiné jsou zcela nepřípustné. Například 

řada organizací, které pracují ve sféře dodržování lidských práv, nepracuje již z principu se 

státními financemi, aby eliminovaly možnost vlivu sponzorů na svoji práci.“
136

  

Právě ovlivňování je jednou z nejdůležitějších námitek, jaké jsou vůči státnímu 

financování vznášeny. Sponzorované projekty procházejí důraznou kontrolou. Uchazeči 

o státní granty proto musí vykazovat jistou míru apolitičnosti. To může vést k záměrnému 

apolitickému formování činnosti ze strany organizací, nebo k jejich autocenzuře. Roste 

obava, že tyto organizace budou v budoucích letech připoutány ke státu a budou nejen 

poplatné jeho politice, ale omezí se také na pouhé poskytování sociálních služeb a  sníží se 

jejich úsilí o rozvoj a modernizaci společnosti a státu, aby nedošlo k jejich  odříznutí od 

financování.
137

 

Na zcela opačné straně se ocitly organizace, které se státem úzce spolupracují. 

Jedná se o státem organizované neziskové organizace, tzv. GONGOs (government-

organised NGOs), které jsou stále častěji příjemci Prezidentských grantů. Tyto společnosti 

byly vytvořeny, aby prosazovaly zájmy režimu. Jedná se o celou škálu organizací, nadací, 

fondů, think tanků, mládežnických klubů nebo náboženských organizací. Tyto organizace 
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uvnitř státu působí jako obraz prosperující občanské společnosti, v zahraničí jsou do jisté 

míry nositeli soft power stávajícího režimu.
138

Obzvláště varovným je tento trend v případě 

organizací výrazně patriotického naladění nebo u para militárních skupin.
 139

 

3.5.  Vykonavatelé veřejně prospěšných služeb  

Jedním z posledních úprav v oblasti neziskových organizací byl zákon č. 287-FZ, který se 

týká vymezení organizací, jež poskytují tzv. veřejně prospěšné služby. Kromě toho, že zde 

došlo k vymezení další frakce v občanském sektoru, již samotná tato slovní formulace 

může evokovat, že ostatní organizace, jako například lidskoprávní nebo ekologické, 

neposkytují služby, jež jsou prospěšné pro společnost.  

Od srpna 2016 do listopadu 2017 byla postupně doplňována legislativa, která 

vymezovala takovéto služby i jejich hodnocení a zakládala speciální registr jejich 

vykonavatelů.
140

Na konci listopadu 2017 bylo na oficiálním seznamu těchto organizací 

celkem šedesát osm. Zejména se jedná o organizace, jež se soustředí na sociální otázky, 

pomoc ohroženým dětem, mládežnickým aktivitám, invalidům, medicíně, vzdělávání nebo 

sportu.
141

  Ministerstvo spravedlnosti vydalo speciální seznam, co lze považovat za veřejně 

prospěšné služby.  V tomto širokém seznamu však absolutně chybí zmínka o obraně 

demokracie, občanském vzdělávání (kromě sociálních témat) nebo médiích či politickém 

vzdělání.
142

  

Tyto organizace musí získat speciální potvrzení kvality od federálních orgánů. 

Pokud se na seznam zařadí, mají prioritní právo získat státní granty a dotace, jak na 

regionální, tak na federální úrovni. Taktéž mají přednostní právo na užití státního majetku, 

vysílací čas v médiích, na televizních kanálech, rádiích a tisku. Jsou jim poskytována další 

privilegia jako pomoc státních úřadů i regionálních organizací veřejných akcí, lekcí, 
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diskuzí nebo ozdravné pobyty pro jejich zaměstnance. 
143

  

Tento právní předpis jasně stanovuje, že „agenti“ na tento seznam zařazeni být 

nemohou. Navíc, pokud se některá organizace na seznamu proviní a stane se „zahraničním 

agentem“, bude z něj vyřazena.
144

 Je příznačné, že se setkáváme s již třetím seznamem 

neziskových organizací, po seznamu “zahraničních agentů“ a seznamu „nežádoucích 

organizací“. Tímto krokem dochází k rozdělení neziskového sektoru na několik sfér, 

u nichž je zcela zřejmé, které jsou státem upřednostňovány, a které podporuje.
145

  

3.6.  Strategie přežití neziskových organizací  

Jak jsme mohli vidět v předchozích podkapitolách, prostředí ruského občanského sektoru 

se během několika málo let výrazně proměnilo. Změnil se nejen právní rámec, ve kterém 

musely organizace fungovat, ale také nálada ve společnosti, podmínky finančního 

zabezpečení i vztahy uvnitř sektoru samotného. Neziskové organizace musely na tyto 

změny reagovat. Například ředitel informačně-analytického centra Sova,
146

 jež se věnuje 

problematice radikalismu, nacionalismu a xenofobie, reakci organizací komentoval 

následovně: „Mnozí se lekli, což vedlo k tomu, že celá řada organizací velmi rychle 

změnila formát fungování: někdo se přeregistroval, stal se ‚pro-ziskovým‘, někdo se stal 

neformálním hnutím, byly různé varianty. Obecně to vedlo k přesunu sektoru od 

normálního stavu, ke stavu ‚nouzovému‘, jež počítá s existencí v represivním prostředí, 

což bylo ostatně adekvátní.“
147

 Odpovědí na zákon o zahraničních agentech byla celá řada. 

Jeho dopady a míra tlaku ze strany státních úřadů s ním spojeného se u každé organizace 

lišily podle specifických podmínek dané organizace. Jednotlivé reakce se mnohdy 

kombinovaly, doplňovaly a postupem času rozvíjely. 

Pokud se podíváme na tyto strategie chronologicky, zjistíme, že reakce na zákon 

započala u mnoha OOS ještě předtím, než byly nebo měly být označeny jakožto „agenti“. 

Některé organizace, u nichž existoval důvod se domnívat, že budou v dohledné době 

zapsány na seznam „zahraničních agentů“, se mnohdy rozhodly, zapsat se na seznam 
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samy, aby tak unikly pravděpodobné pokutě (Svaz mladých politologů, Novgorodský 

ženský parlament).
148

 Většina organizací však takovýto postup považuje za nepřijatelné 

hanobení vlastní pověsti.
149

 

Další volbou mohlo být dobrovolné ukončení „politické činnosti“, nicméně 

o takovýchto případech nejsou žádné zmínky a účinnost tohoto řešení je velmi sporná, 

neboť charakter „politické činnosti“ určuje vždy Ministerstvo justice, a záleží tak pouze na 

něm, co za ni bude během řízení označeno.
150

Některé organizace se proto vzdaly 

zahraničního financování, začaly čerpat peníze pouze z Ruska a úspěšně požádaly 

o vyřazení ze seznamu „agentů“ (Matky vojáků). Tento postup si mohly dovolit pouze ty 

organizace, jež měly dostatečné finanční zajištění z ruských zdrojů. Nepomohla ale ani 

takovým organizacím, které čerpaly své finance od takových organizací, které byly 

finančně podporovány ze  zahraničních grantů (Svět žen).
151

 

Organizace, které byly zapsány na seznam „agentů“ hned v úvodu, podávaly 

odvolání ohledně tohoto rozhodnutí. V drtivé většině případů však byly neúspěšné, a to ve 

všech instancích. Mnohdy také soudci odmítaly očividné důkazy o absenci zahraničního 

financování (Za práva člověka
152

).
153

Běžně po vynuceném zápisu na seznam následovalo 

také udělení vysoké pokuty. I proti tomuto rozhodnutí se většina organizací odvolávala 

a podobně neúspěšně. Ve většině případů byly organizace nuceny částku uhradit. 

Vzhledem k tomu, že finance grantů nejsou určeny na placení pokut, musely jej uhradit 

buď z crowdfundingových kampaní (Centrum Sacharova) nebo z vlastních úspor (Institut 

regionálního tisku).
154

 V případě, že je výše pokuty příliš vysoká nebo je pro organizaci 

neúnosná nálepka „agenta“, se některé organizace uchylují k likvidaci, a to buď 

k permanentní (fond Sreda) nebo ke krátkodobé, po níž je organizace opět registrována pod 
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novým jménem
155

(Výbor proti mučení
156

 přejmenován na Výbor pro předcházení 

mučení
157

). Většinou se však jedná o organizaci se stejnou náplní, stejným sídlem a 

stejným vedením, tyto organizace proto povětšinou jen čekají, kdy je navštíví státní orgány 

a opět udělí statut agenta (Ženy Donu).
158

 Existují také případy, kdy soud zamítne žádost o 

likvidaci organizace, a ta musí nuceně zůstat na seznamu agentů (EkoLogika).
159

  

Mezi další strategie OOS patří oficiální ukončení činnosti a fungování bez 

registrace působí i nadále jako hnutí (Právníci ústavních práv a svobod
160

). K takovému 

rozhodnutí se uchylují i ty organizace, které byly likvidovány rozhodnutím soudu (asociace 

Agora a fond Golos).
161

 Jejich cíle zastupují jednotlivci, kteří se často ani nepředstavují 

jako pracovníci dané organizace, aby na sebe nesoustředili pozornost úřadů, ale prezentují 

se například jako politologové, právníci nebo vědci.
162

Dalšími možnostmi je emigrace a 

působení ze zahraničí (Planeta Nadějí), registrace jako dceřiná organizace některé ze 

zahraničních organizací nebo registrace na území cizího státu a následně působit na území 

Ruska.
163

  

Další častou možností je registrace organizace jako společnosti s ručením 

omezeným, ty získávají určitý podíl financí ze své činnosti (například z konzultací), další 

část ze zahraničních zdrojů a z poskytování služeb pro bono (Veřejný 

verdikt
164

).
165

V neposlední řadě se OOS můžou vzdát zahraničního financování a požádat 

Ministerstvo spravedlnosti o vyřazení ze seznamu „agentů“ (Matky vojáků Petrohradu).
166

 

Ani zde jim však nemusí být vyhověno, některé organizace nebyly ze seznamu vyřazeny 

ani poté, co se přeorientovaly na ruské zdroje (Ekologická hlídka Sachalinu
167

).
168

 Postup 
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se vždy odvíjel od individuálních podmínek organizace, její velikosti, finančních 

i personálních možností a míry rizika, které to či ono rozhodnutí s sebou neslo. Neexistuje 

žádný výzkum, který by vyčíslil počty likvidovaných organizací z jednotlivých důvodů 

nebo stanovil počty změn registrací.
169

 Asociace Klub právníků NNO v roce 2016 přinesla 

zprávu, v níž uvádí, že ze všech organizací, které se od roku 2012 ocitly na seznamu 

„agentů“, jen 15 procent pokračuje v běžném režimu své práce, 20 procent ukončilo svoji 

existenci a celých 65 procent organizací zvolilo některou z alternativ, tedy reorganizaci, 

registraci jakožto výdělečná společnost apod.
170

  

Vynikajícím příspěvkem k tomuto tématu je článek Marie Tysiachniouk, Svetlany 

Tulaevové a Laury Henry, Civil Society under the Law ‘On Foreign Agents’: NGO 

Strategies and Network Transformation. V dané publikaci byly tyto strategie sledovány 

u organizací ekologického zaměření a následně roztříděny do čtyř kategorií. První z této 

typologie je snaha co nejvíce vyhovět státu a jeho nařízením, druhým je jednání, jež naoko 

dodržuje literu zákona, ale hledá cestu k plnění svých stanovených cílů. Třetí kategorií je 

snaha vyjít za meze ruského právního systému například emigrací a jako poslední byla 

vymezena strategie formování profitových struktur, jež následně podporují neziskovou 

organizaci.
171

  

Na závěr je nutné zdůraznit, že všechny tyto strategie jsou velmi náročné, jak 

časově, finančně i úředně. Neziskový sektor je nevýdělečnou sférou, která nenabízí žádné 

vysoké příjmy. Naopak si od svých pracovníků žádá velké nasazení a určité morální 

přesvědčení. Komplikace a všestranný tlak, který souvisí s postihy ze strany státních 

úředníků, si vybírá daňnejen na kolektivech, morálce a finančním zajištění, ale i na 

dlouhodobé stabilitě NNO. Fakt, že členové těchto struktur stále hledají cesty jak i přes 

veškeré překážky i nadále vykonávat své poslání, je obdivuhodný a je nutné jej zde zmínit, 

neboť bez tohoto odhodlání by ruská občanská společnost nemohla existovat.  
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3.7.  Úpadek a rozdělení občanské společnosti 

Není pochyb o tom, že od svého přijetí byl zkoumaný zákon zamýšlen jako nástroj ke 

zničení dobrého jména nepohodlných organizací. Jaké další intence stály za touto úpravou 

je otázkou spekulací. Jisté však je, že zákon ovlivnil více nežli reputaci několika 

organizací. Od roku 2012 ruská občanská společnost zaznamenala velké množství 

razantních proměn, jež negativně ovlivnily skoro každý směr jejího vývoje. Lze shrnout 

základní tři směry, kterými se státní instituce pokoušely narušit působení třetího sektoru. 

Byli jimi diskreditace (vytvoření obrazu nepřítele národa), použití byrokratický nástrojů 

k oslabení její činnosti a také rozdělení sektoru na „prospěšné“ a „škodlivé“. Faktem však 

zůstává, že zákon o zahraničních agentech stál na počátku všech těchto snah. Některé 

z přidaných právních změn měly za účel zvýšit jeho účinnost, jiné jej pomohly rozšířit 

a také vyplnit mezeru jeho vlivu.
 172

 

Od přijetí zákona do konce roku 2017 byla zaznamenána vlna likvidací 

neziskových organizací a útlum kooperace mezi „agenty“ a organizacemi, jež stále působí 

bez tohoto označení.
173

 Mnozí zástupci OOS si během výzkumu stěžovali na obecnou 

atmosféru strachu a nejistoty, neboť se neustále obávali dalších úředních kontrol nebo 

nových pokut. Stejně tak se často během rozhovorů i emailové korespondence objevovalo 

téma autocenzury, jež tyto společnosti uplatňují, aby se vyhnuly větší  pozornosti úřadů 

k organizaci.  

Jak jsme mohli vidět v předchozích podkapitolách, od roku 2012 do roku 2017 

došlo v prostředí ruského třetího sektoru k výrazné fragmentaci. Byly vymezeny čtyři 

hlavní skupiny organizací podle míry schválení a podpory ze strany režimu. Nejméně 

vítanou skupinou občanské společnosti se tak staly organizace označené jako „nežádoucí“, 

které jsou právně zakázány. Další skupinou jsou organizace s titulem „zahraniční agenti“, 

jež čelí výrazným restrikcím, byrokratické zátěži a finančním omezením, stejně jako 

neopodstatněným kontrolám a jiným formám nátlaku. Třetí skupinou tohoto dělení jsou 

organizace, jež jsou  striktně apolitické ve všech svých činnostech a vyjádřeních 

a nepřijímají žádné finance ze zahraničí, zůstávají ušetřeny nátlaku a přetrvávají ve svém 

původním stavu. Poslední skupinou jsou organizace, které vyjadřují loajalitu režimu a plný 
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souhlas s jeho politikou, mnohdy získávají statut „organizace vykonávající veřejně 

prospěšnou činnost“ a těší se z výhod tohoto označení.
174

  

Spolu s vymezením těchto skupin se zhoršila jejich kooperace a komunikace mezi 

nimi. Během mého výzkumu, zejména během rozhovorů se zaměstnanci organizace Matky 

vojáků Petrohradu
175

 a Centra Andreje Sacharova,
176

 vedly tyto dlouhodobé změny 

k ideologickému rozdělení sektoru, což je považováno za jeden z nejhorších dopadů. Došlo 

také k případům, ve kterých jiné organizace (zejména OOS se sociální tematikou) obvinily 

organizace se statusem „agenta ze zničení pověsti celého občanského sektoru. Na druhou 

stranu je tu ale i pozitivní tendence. Během rozhovorů několikrát zaznělo, že se status 

„agenta“ mezi organizacemi a informovanou veřejností stal jakýmsi odznakem kvality – 

symbolem důvěryhodnosti a nezlomnosti.
177

  

4.  DOPADY ZÁKONA  

V předešlých kapitolách byly uvedeny nejrůznější formy vlivu zákona o zahraničních 

agentech. V této kapitole bych se ráda věnovala jeho praktickým dopadům na fungování 

organizací, jež setrvaly na seznamu minimálně jeden rok. Za účelem získání co 

nejpřesnější podoby dopadů zkoumaného zákona byla použita mnohopřípadová studie. 

Proto, abychom je dokázali správně rozpoznat a charakterizovat, byla vypracována jejich 

typologie. Tato vědecká metoda má za úkol utřídit vybrané jevy podle podobných znaků. 

Při zpracování tohoto klasifikačního systému jsem se řídila zejména subjektivními názory 

pracovníků jednotlivých organizací.  

Cílem typologie není definovat, do jaké míry zákon organizace poškodil, ale jakým 

způsobem. V této typologii nezkoumám míru dopadů, rozsah škod, které daný zákon 

napáchal, ale spíše jednotlivé vlivy a jejich podobu. Tato definovaná kategorie fenoménů 

byla vytvořena za pomocí studia případů, svědectví a zprostředkovaných rozhovorů 

přibližně třiceti neziskových organizací. Z těchto materiálů byly následně vybrány základní 

společné prvky a z nich byla vytvořena typologie. Předmět výzkumu je velmi komplexní 

a složitý. Je zde možné sledovat celou řadu faktorů, jež ovlivňují fungování neziskových 
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organizací, jako jsou například zaměření, nebo velikost. Je proto mnohdy velmi obtížné 

rozlišovat mezi tím, co je přímým následkem zkoumaného zákona a tím, co je způsobeno 

jinými vlivy. Nejvýrazněji se tento problém objevuje u posouzení dopadů na financování 

organizací, neboť nelze přesně posoudit, jaké motivy stály za rozhodnutími potenciálních 

sponzorů. S určitou mírou spekulace se setkáváme u fenoménu vztahu společnosti, neboť 

neexistují plnohodnotné sociologické výzkumy, jež by se věnovaly vztahu veřejnosti 

k jednotlivým organizacím.  

Sběr dat 

Pro komplexní zodpovězení zkoumané otázky byla využita široká škála zdrojů: oficiální 

dokumenty, analýzy, novinové články, výroční zprávy, interní dokumenty zkoumaných 

organizací, očitá svědectví a rozhovory.178 K dosažení co nejpřesnějších a nejprůkaznějších 

informací bylo použito datové triangulace, tedy kombinace metod kvalitativního výzkumu 

a použití různých datových zdrojů.179 Do výzkumu byly zapojeny rozdílné neziskové 

organizace z různých geografických oblastí. Data byla sbírána z webových stránek 

zkoumaných organizací a z rozhovorů s jejich zaměstnanci. Stejně tak byla použita data 

z oficiálních státních úřadů. 

Během fáze sběru dat byly prováděny rozhovory v ruském jazyce, některé byly 

vedeny osobně, jiné za pomoci počítačových aplikací Skype a Viber. Během zpracovávání 

rozhovorů jsem vycházela ze způsobů vedení polostrukturovaných rozhovorů popsaných 

v publikaci Helen Simons Case Study Research in Practice. Během interview byla použita 

metoda polostrukturovaného rozhovoru s otevřenými otázkami. Celý obsah rozhovorů byl 

nahráván, audionahrávky se nachází v mém osobním archivu. Polostrukturované 

rozhovory se skládaly z předem připravených otázek, které měly pokrýt zkoumané 

typologie dopadů. Seznam otázek je k dispozici v českém jazyce v příloze této práce. 

V průběhu rozhovorů byly kladeny doplňující otázky, které měly ujasnit danou 

problematiku.  

Důležitou součástí výzkumu bylo dodržení etických norem. Osoby, se kterými byly 

veden rozhovory, byly vždy předem informovány o účelu a způsobu zpracování jimi 

poskytnutých dat. Vyplněním dotazníku nebo vedením rozhovoru poskytly svůj pasivní 

souhlas s jejich zpracováním. Do výzkumu nebyly zahrnuty informace, které respondenti 

uvedli jako osobní, nebo je sdělili mimo zápis. Účastníkům nebylo nic zatajeno. Žádný 
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z respondentů nežádal, aby byl uveden jako anonym. Během vytváření otázek a vedení 

rozhovorů jsem usilovala o to, aby z mé strany nedocházelo k žádné manipulaci nebo 

zkreslování dat.
 180

 

Rozhovory byly vedeny s vedoucími osobami organizací nebo s pracovníky 

oddělení pro styk s veřejností. Účelem bylo získat co největší množství informací, které 

bude možné porovnávat. Během celého výzkumu jsem usilovala o co nejpřesnější 

verifikaci získaných dat, vzhledem k povaze tématu výzkumu a jeho prostředí však musela 

být použita celá řada informací, které byly poskytnuty v rozhovorech a jež nelze nijak 

ověřit. Jednalo se zejména o informace ohledně pronásledování, očerňování, vyhrožování 

nebo zastrašování, kterému měly neziskové organizace nebo jejich členové čelit. Tato data 

nelze nijak verifikovat, protože respondenti je mnohdy nedokázali nijak podložit, a je proto 

nutné je brát s určitou rezervou, přesto se domnívám, že tyto informace jsou důležitou 

součástí této práce, neboť poskytují unikátní svědectví. 

Všechny osobnosti, se kterými byly vedeny rozhovory, jsou považovány za 

odborníky ve své oblasti výzkumu. Pro výzkum Institutu regionálního tisku poskytla 

rozhovor jeho ředitelka Anna Šarogradská, která je považována za jednu z největších 

ruských autorit mediálních studií. Svědectví o dopadech zákona na Centrum Andreje 

Sacharova poskytla vedoucí jeho dobrovolnického centra Polina Filipova. Rozhovor za 

organizaci Matky vojáků poskytly koordinátorka odboru ochrany práv branců Oksana 

Paramonova a právník organizace Alexander Gorbačev. Byl také proveden rozhovor 

s Annou Sevortian, ředitelkou výzkumného centra EU-Russia Forum v Berlíně 

a s Alexejem Petrovem z Irkutského oddělení organizace Golos.  

4.1.  Typologie dopadů  
Systematickou klasifikací a tříděním dat bylo vytvořeno pět fenoménů, jež mají odrážet 

skupiny jednotlivých dopadů. Byly posuzovány dopady, jež se projevily během pobývání 

organizace na seznamu „agentů“, u organizace Matky vojáků Petrohradu byly posuzovány 

i ty, jež nastaly po vyřazení ze seznamu, ale úzce souvisí s nálepkou „agenta“. Byly 

vybírány ty dopady, které působily po zařazení na seznam, a buď do té doby nebyly 

zaregistrovány, nebo se po zapsání na seznam „agentů“ staly výrazně častějšími. U 

každého ze zkoumaných dopadů musela existovat příčinná souvislost se zapsáním 

organizace na oficiální seznam „agentů“. Jednotlivé fenomény budou aplikovány na 
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případy organizací. Jednotlivé typologie jsou u každé organizace řazeny podle časové 

posloupnosti, s jakou organizaci zasáhly. V závěru podkapitoly bude vždy obsaženo 

shrnutí jednotlivých dopadů.  

4.1.1.  Finanční obtíže 

Zákon o zahraničních agentech oficiálně nijak neomezuje financování neziskových 

organizací, přesto jsou jedním z nejčastějších následků jeho působení výrazné finanční 

problémy postižených společností ve spojení s negativní konotací uděleného statutu. Státní 

instituty udělují takovýmto organizacím své granty jen velmi výjimečně, korporátní sféra 

se těmto organizacím zpravidla vyhýbá kvůli obavám z reakce režimních složek a často 

utrpí také kampaně na výběr peněz od běžných občanů. Vzhledem k tomu, že neziskový 

sektor je finančně odkázán na dary a granty, jedná se o jedno z nezranitelnějších míst. 

V případě takovýchto problémů je společnost nucena omezit svoji činnost, snížit množství 

pořádaných akcí, vydaných materiálů nebo udělovaných konzultací. Do tohoto fenoménu 

byly zařazeny také udělené pokuty spojené s odmítnutím dobrovolné registrace i pokuty 

udělené za minimální narušení úředních nařízení jako například hygienických norem. 

V případě, že je udělená extrémně vysoká pokuta a organizace není schopná ji splatit, je 

její jedinou možností likvidace. Snižují se tak výplaty zaměstnancům, což mnohdy vede 

k odlivu lidského kapitálu.  

Dále jsou do tohoto fenoménu zařazeny případy, kdy organizace na seznamu 

„agentů“ ztratily kvůli svému statutu sponzory a musely se vzdát zahraničního financování, 

aby mohly být ze seznamu vyřazeny, kvůli statutu jim nebyl udělen státní grant nebo se jim 

razantně snížilo množství udělených financí například z crowdfundingových kampaní. 

Problematikou tohoto členění je složité rozdělení dopadů zákona o zahraničních agentech 

a dopadu zákona o nežádoucích organizacích z roku 2015, který připravil značné množství 

organizací o sponzoring.   

4.1.2.  Byrokratické břemeno 

Dalším z následků zákona a z něho vyplívajících povinností je výrazná byrokratická zátěž. 

Jedná se o zasažené organizace, jež jsou povinny odevzdávat každého čtvrt roku finanční 

zprávu a každý rok plný finanční audit, což je samo o sobě zatěžující. Každá organizace 

musí odevzdávat detailní zprávy o veškerých svých akcích, informace o svých 

zaměstnancích, jejich adresy, čísla pasů apod. Dále musí být zveřejněny detailní informace 

o sponzorech, darovaných částkách, informace o tom, kam byly tyto peníze věnovány. 
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Obzvláště citlivá je tato otázka pro menší organizace, které zaměstnávají jednoho účetního. 

Dále se do tohoto fenoménu řadí zpracování dokumentace pro časté kontroly státních 

úředníků a neustálé žádosti o dodatečné materiály k těmto kontrolám. S tím také souvisí 

častá potřeba služeb právního zástupce, což je následně spojeno s finanční zátěží. Některé 

zasažené OOS musely permanentně zaměstnávat dalšího úředníka nebo účetního, aby 

dostály zákonným povinnostem. Aby se vyhnuly zaměstnání dalšího člověka a tím 

i finančním výdajům, přesunuly povinnosti úředníka na zaměstnance, který se do té doby 

věnoval jiným úkolům.   

4.1.3.  Zhoršení vztahů se společností 

Dalším z typů, jež byly stanoveny, je zhoršení vztahů s veřejností. Hlavní pracovní náplní 

neziskových organizací je práce s většinovou společností. Výrazné zhoršení jejich obrazu 

ve společnosti může vést až k izolaci a následně likvidaci OOS. Mezi vzorce tohoto 

fenoménu jsem zařadila například snížení návštěvnosti veřejných akcí, úbytek 

dobrovolníků a pokles počtu žádostí o konzultace. Ne vždy je možné přesně vymezit, zda 

jsou tyto projevy přímým následkem zařazení na seznam nebo například obecný nezájem 

občanů o dané akce, proto bylo vždy přihlíženo k časové posloupnosti těchto následků. 

Středem mé pozornosti se tak staly tyto následky v prvním roce po zapsání na seznam.  

4.1.4.  Omezení přístupu do veřejných institucí  

Jedním z dopadů zákona se stalo omezení přístupu organizace do veřejných institucí. Toto 

omezení není nijak kodifikováno, je však velmi častým následkem státem vyvolané 

nedůvěry k zasaženým organizacím. Některé organizace se po zapsání na seznam „agentů“ 

setkaly s rušením svých přednášek na univerzitách, náhle s nimi také přestaly jednat státní 

úřady nebo média. Dále se vyskytly případy, kdy státní úřady odmítly vydat potřebné 

dokumenty nebo informace a zdůvodnily toto jednání nálepkou „agenta“. Tyto důsledky 

mohou znamenat výraznou překážku ve výkonu činnosti organizace, a pokud nabere 

trvalého a plošného charakteru, mohou vést k opodstatněnému rozhodnutí ukončit činnost. 

I zde bylo přihlédnuto k tomu, zda se takovéto případy vyskytovaly již před zařazením na 

seznam nebo zda nastaly až poté.  

4.1.5.  Všeobecný tlak  

Zřejmě nejvýraznějším dopadem, na který si stěžují veškeré organizace, je nepřátelské 

společenské prostředí (všeobecný tlak, který vytváří ztížené pracovní podmínky). Do 
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tohoto fenoménu můžeme zařadit zejména mediální útoky, jež mají za cíl očernit pověst 

neziskových organizací. Dále sem spadá například neočekávané vypovězení nájemních 

smluv, časté výslechy, kontroly a neopodstatněné žaloby ze strany státních úřadů, jež si 

následně žádají značné finance, čas a také lidský kapitál. Do této typologie zařazuji také 

sledování veřejných akcí organizace státními bezpečnostními složkami, fyzické útoky na 

zaměstnance, ničení majetku organizace neznámými vandaly, pronásledování zaměstnanců 

a jejich obvinění z nejrůznějších trestných činů. Všechny tyto projevy často vedou 

k autocenzuře, omezení činnosti organizace nebo rovnou k její likvidaci. U tohoto 

fenoménu je velmi obtížné dokázat, že skutečně souvisí s účinky zákona o zahraničních 

agentech, proto byl každý takový případ posuzován jednotlivě.  

4.2.  Institut regionálního tisku 

Petrohradská nezisková organizace Institut regionálního tisku
181

 byla zaregistrována jako 

samostatná společnost v roce 2003 a představuje jeden z nejuznávanějších ústavů pro 

rozvoj žurnalismu v Rusku. Její historie sahá daleko do minulosti. Institut byl dříve 

součástí rozsáhlého akademického projektu Rusko-amerického informačního tiskového 

střediska
182

 založeného již v roce 1993. Název organizace doznal v průběhu let mnoha 

změn, stejně jako jeho struktura, která rozdělovala organizaci na sedm samostatných 

institutů po celém Rusku,
 
přičemž nynější Institut regionálního tisku byl její petrohradskou 

pobočkou.
 183

 Tato instituce byla podporována a financována z prostředků výzkumného 

střediska Centrum pro výzkum války a míru na New York University, stejně jako z fondů 

Institutu Spojených států a Kanady na ruské akademii věd.
184

 Náplní organizace byla 

podpora svobodné žurnalistiky, byly zde pořádány vzdělávací kurzy, semináře a debaty. 

V období raných 90. let představovalo toto centrum prvotřídní výzkumné prostředí pro 

nezkušené ruské žurnalisty, poskytovalo podpůrné materiály, přístup do databází i moderní 

počítačovou techniku.
185 V roce 2003 se centrum rozpadlo na jednotlivé pobočky. 

Petrohradská pobočka byla registrována jako nezisková organizace „Neziskové partnerství 
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Institut regionálního tisku“ a pokračovala ve stejné činnosti jako doposud.  

Organizace je financována z grantů zahraničních dárců, mezi něž se řadí například 

dánská organizace International Media Support nebo žurnalistická platforma severských 

států The Nordic Journalist Centre. Hlavní náplní Institutu je dodnes vzdělávání a podpora 

žurnalistů. Poskytuje studentům a žurnalistům potřebné zázemí k výzkumu. Zároveň 

představuje platformu pro setkávání odborníků z nejrůznějších odvětví, žurnalistů a 

politiků a prostor pro diskuzi o aktuálních tématech. Institut běžně pořádá semináře a 

debaty pro lidsko-právní aktivisty, ekology, akademiky i občany. Stejně tak vyvíjí nové 

vzdělávací materiály pro zvýšení kvalifikace žurnalistů. Pomáhá při zakládání nových škol 

žurnalistiky a při zprostředkovávání studentských stáží v Rusku i v zahraničí. Institut se 

věnuje vytváření a rozvoji nezávislých sdělovacích prostředků v Rusku, které se mohou 

stát základem stabilní demokratické společnosti, spolupracuje při tom s  organizacemi jako 

je Amnesty International, Human Rights Watch nebo například Mezinárodní Helsinská 

skupina,  Memorial a jiné. Mezi hlavní kréda Institutu patří nezaujatý přístup k informacím 

a boj s propagandou.
 186

 

Ředitelkou organizace je Anna Šarogradská, se kterou byl pro účely této práce 

veden rozhovor. Veškeré přímé citace v podkapitole Institut regionálního tisku budou 

čerpány právě z něj. Šarogradská vede řadu mezinárodních vzdělávacích programů, byla 

členkou správní rady dánské organizace Baltic Media Centre. Působila jako vyučující na 

Petrohradské státní univerzitě a Rjazaňském státním pedagogickém institutu. Od roku 1989 

působí jako hostující profesor letní školy Fakulty slovanských a východoevropských 

jazyků a literatury na americké státní univerzitě ve městě Bloomington v Indianě.  Běžně 

přednáší po celém Rusku i Evropě. Je autorkou více jak stovky publikací na téma profesní 

etiky, žurnalistiky, volebního zpravodajství.
187

  

 

Všeobecný tlak  

Jako první dopad zákona o zahraničních agentech se na Institutu regionálního tisku 

projevily fenomény, které jsem ve své typologii zařadila do všeobecného tlaku. Tento 

nátlak na organizaci započal již před samotným zapsáním na seznam neziskových 

organizací. Po vydání zákona o zahraničních agentech v roce 2012 se Institut regionálních 
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tisku neregistroval jako zahraniční agent. Celé dva roky byl zákon nečinný a na seznamu 

agentů nebyla ani jedna organizace. V roce 2014 však byla přijata novela zákona, která 

dovolila státním úřadům samostatně zapisovat organizace na daný seznam. V průběhu roku 

2014 státní úřady začaly provádět velké množství kontrol OOS, které zpravidla vzápětí 

následovaly žaloby, pokuty a nálepka „agenta“. Jednou z nich byl Institut regionálního 

tisku. V dubnu 2014 zde byla provedena kontrola pracovníky Ministerstva spravedlnosti, 

kteří si vyžádali veškerou dokumentaci o činnosti a financování. Následně byl proveden 

výslech, během něhož bylo žádáno vysvětlení, proč nebyla organizace dobrovolně zapsána 

na seznam agentů. Ředitelka Institutu během tohoto výslechu razantně odmítla přijmout 

titul agenta s tím, že toto označení považuje za urážlivé a jeho přijetí by pošpinilo nejen 

pověst organizace ale také sponzorů.
188

 

Krátce nato, v červnu 2014, Šarogradská odlétala do Spojených států na letní školu 

v Blomingtone, kde již léta přednáší. Byla však na petrohradském letišti Pulkovo zadržena 

pohraniční službou s tím, že byl vydán příkaz zkontrolovat její elektroniku, neboť by 

mohla obsahovat informace dvojího použití a materiály s extremistickým obsahem. Byla 

zadržena na pět a půl hodiny a byl jí odebrán notebook, Ipad a 11 flashdisků.
189

 Pohraniční 

služba brzy oznámila, že podle jejích informací nebylo nalezeno žádné porušení letištního 

řádu a předala elektroniku Federální službě bezpečnosti Ruské federace.
190

 Bezpečnostní 

služba předala případ Vyšetřovacímu výboru Ruské federace a doporučila obvinit 

podezřelou podle článku 282 trestního řádu (o šíření extremismu a podněcování k etnické 

nesnášenlivosti), neboť podle ní měly zkoumané materiály extremistický obsah. Metodou 

obsahové analýzy bylo zjištěno, že se ve více jak stovce textů vyskytovaly termíny jako 

„metody teroru“ nebo „státní převrat“.
191

  Vyšetřování trvalo přibližně devět měsíců, 

během kterých byla ředitelka Institutu podle vlastních slov mnohokrát předvolána 

k výslechům, jak na oddělení Ministerstva spravedlnosti, tak na nechvalně známé Centrum 

E Ministerstva vnitra Ruské federace, jež se věnuje boji s extremismem.
192

  

V březnu 2015 Vyšetřovací výbor Ruské federace konečně uzavřel vyšetřování 

s tím, že nebyly nalezeny žádné důkazy extremistické činnosti. Během soudního 

vyšetřování bylo vzato v potaz, že obžalovaná je uznávanou odbornicí na extremismus 
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a materiály na discích nešířila, nýbrž je přechovávala jako vzdělávací podklady pro 

studenty.
193

 Podle Šarogradské bylo celé vyšetřování spojeno s její profesní činností a 

s tím, že odmítla svoji organizaci dobrovolně zapsat jako „agenta“. Mělo se jednat o snahu 

ji zastrašit a přinutit ji se podvolit.
194

 Toto tvrzení nelze nijak podložit, lze pouze poukázat 

na to, že podobné případy se v následujících letech ve spojení s organizacemi „agenty“ 

opakovaly mnohokrát podle podobného scénáře.
195

  

  V době, kdy probíhalo řízení ohledně incidentu na letišti, započalo v září 2015 další 

vyšetřování, tentokrát již ohledně statusu agenta pro Institut. Dne 26. září 2014 na adresu 

Institutu přišlo pozvání k výslechu na prokuraturu. Výslech se však měl konat 15. září. Na 

poště byla pozvánka poslána 17. září. Zda se jednalo o úmysl nebo nedbalost nebyli 

úředníci schopni nikdy vysvětlit. Vzhledem k tomu, že se ředitelka organizace nedostavila 

na tuto schůzku, byl bez její přítomnosti sepsán protokol o porušení zákona. Sepsaný 

protokol byl následně doručen do kanceláře organizace, podle jeho obsahu bylo vedení 

organizace obviňováno podle článku 19.4 Kodex správních přestupků Ruské federace 

(Neuposlechnutí nařízení úředníka vykonávajícího státní dohled). Zcela logicky bylo 

předpokládáno, že dané řízení se týká právě absence ředitelky institutu u výslechu. „Tento 

protokol si přečetl můj právní zástupce a souhlasil, že se jedná o pouhou formalitu.“
196

 

Podle daného článku hrozila Institutu pokuta v maximální výši dvou tisíců rublů, což 

nebyla nijak vysoká částka. Během soudního zasedání však prokuratura předložila tento 

protokol a oznámila, že žádá pokutu ve výši 500 tisíc rublů a předložila tentýž protokol, 

který měl ručně přepsáno číslo článku Trestního zákoníku na 19.34 (Narušení řádu 

neziskové organizace vykonávající funkci cizího agenta), výše maximální pokuty za toto 

porušení sahá až do 500 tisíc rublů. Zástupci prokuratury tuto zcela zřejmou falsifikaci 

úředního dokumentu vysvětlili „chybou tiskárny“. Soudce s tímto vysvětlením souhlasil. 197 

Dne 20. listopadu 2014 byl Institut regionálního tisku zapsán na seznam „zahraničních 

agentů“, přičemž jeho představitelé o tom byli informováni až z tisku, nikoliv oficiální 

cestou.
198
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Jak již bylo popsáno výše, k zapsání na seznam „agentů“ je potřeba dokázat, že 

organizace přijímá finance ze zahraničí a věnuje se „politické činnosti“. To, že Institut 

přijímá finance ze zahraničních grantů, je všeobecně známo a organizace to nijak nezastírá. 

Ministerstvu spravedlnosti tak během vyšetřování zbývalo dokázat, že se instituce zabývá 

politickou činností. V oficiálním seznamu „agentů“ je politická činnost Institutu popsána 

jako “provedení veřejných akcí a formování veřejného mínění“. Cílem této činnosti měl být 

„vliv na rozhodování orgánů veřejné správy směřujícími ke změně jejich veřejné 

politiky“.
199

 K takovému závěru úřady došly vypracováním dvou expertíz, jejichž 

zpracování svěřila odborníkům z Ruské státní pedagogické univerzity A. I. Gercena. Tito 

odborníci našli dvě události, které prý měly charakter politické činnosti. První z nich byla 

přednáška, již v roce 2013 Institut organizoval ve Vyborgu. Přednáška se týkala 

problematiky městských komunálních služeb a samosprávy obcí, kde byl obecně 

kritizován zákon o komunálních službách. Druhou akcí, kterou zvolení odborníci nazvali 

politickou činností, byla prezentace nové knihy „Kolbasno-demokratičeskaja revolucja 

v Rossiji 1989-1993“ autorů Sergeje Jegorova a Pavla Cyplenkova.
 200

 

Jedná se o ukázkový případ aplikace vágní definice „politické činnosti“. Komunální 

služby jsou v ruském prostředí již po celé dekády cílem kritiky i obecného humoru. 

Témata jako prasklá potrubí nebo ceny poplatků za odpad patří k národním tématům vtipů 

a historek. Ke kritice zákona o komunálních službách se nejednou vyslovovali vrcholní 

ruští politici i prezident Putin.
201

 Přednáška o komunálních službách Institutu však byla 

ruskými úřady označena jako „formování veřejného mínění“. Na tomto případě lze ukázat 

snahu oficiálních úřadů zabránit kritice režimu i v takovýchto banálních případech. 

Organizace čelí také neustávajícím kontrolám ze strany státních úřadů. „Už ani 

nepočítám, kolik těch kontrol bylo. Mnohokrát mne zvali na pracovní schůzky různé 

instituce, třeba finanční úřad. Na konci schůzky mi předkládali protokol o výslechu, 

přičemž výslech to nebyl.“ Úřední šikaně byli vystaveni i lidé vzdáleně napojení na Institut. 

„Naše webové stránky nám založil jeden známý, byly to primitivní stránky a já tomu 

nevěnovala moc pozornosti. Ten pán nám je spravoval a také za ně platil nějaký malý roční 

poplatek, ryze z náklonnosti k naší společnosti. Stránky byly zapsány na jeho jméno. 
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Tohoto člověka našli a vyslýchali. Chtěli vědět, proč nám tyto stránky založil a proč za ně 

platí poplatek.“ Protizákonně zde byl také retrospektivně uplatňován zákon o nežádoucích 

organizacích z roku 2015. „V roce 2011, tedy čtyři roky před vydáním zákona 

o nežádoucích organizacích, jsme zveřejnili zprávu, že jisté petrohradské divadlo mělo 

turné po Spojených státech a úspěšně tam představilo svoji novou hru. Během jedné 

z kontrol nám paní z Ministerstva spravedlnosti nařídila stažení i těchto materiálů. Na 

otázku, proč to tak vadí, nám bylo odpovězeno, že turné bylo sponzorováno fondem George 

Sorose.“
202

  

 

Byrokratické břemeno  

Během následujících let po zapsání organizace na seznam „zahraničních agentů“ se začaly 

projevovat i ostatní dopady zákona o zahraničních agentech. Především se u této 

organizace jedná o byrokratickou zátěž. Statut „agenta“ znamená značné množství 

úředních povinností. Aby organizace nemusela každý čtvrt rok vydávat kompletní finanční 

zprávy a veškeré své materiály označovat jako „produkt agenta“, rozhodlo se její vedení 

pro specifický krok. V roce 2015 byla stávající organizace reorganizována a její činnost de 

facto pozastavena. Nově byla registrována jako Institut regionálního tisku s.r.o. V dnešní 

době tedy existují právně de facto dvě organizace Institut regionálního tisku. Nezisková 

organizace tohoto jména existuje pouze formálně. Veškeré semináře, programy i žádosti o 

granty probíhají skrze organizaci s označením s.r.o. I přesto je každý rok prováděn celkový 

audit, jehož provedení si žádá dodatečné finanční výdaje, a každého čtvrt roku jsou 

odevzdávány prázdné finanční zprávy, neboť formálně OOS nezískává žádné peníze.
203

   

Jednou z možností, jak uniknout pokutě i ostatním byrokratickým nařízením, je 

likvidace společnosti a následně založení nové organizace. „Mnoho neziskovek to tak 

udělalo, ale Ministerstvo spravedlnosti v tomto případě jedná rychle, najdou je, zapíšou 

a pokutu jim stejně udělí.“ Důvodem, proč nebyl Institut jako nezisková organizace zatím 

likvidován, je ten, že jménem neziskové organizace Institutu regionálního tisku byla 

podána žaloba k Evropskému soudu pro lidská práva. Verdikt stále nebyl vynesen. „Při 

jedné z kontrol se nás lidé z ministerstva ptali, proč ji nelikvidujeme. Jenomže to by 

znamenalo, že u Evropského soudu bude o jednu žalobu méně. Tím bychom jim to ulehčili. 
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Teprve po verdiktu soudu budeme uvažovat, co dál s touto organizací.“
204

 

 

Finanční obtíže 

Co se týče dopadů zákona na financování organizace, tyto škody zde byly nejnižší, díky 

faktu, že je financovaná výhradně ze zahraničí. „Ruští sponzoři nám nikdy nic nedávali, to 

vyplývalo už z povahy našeho Institutu. Naši zahraniční partneři nás znají a na nálepku 

nehledí. Přesto ale došlo k uzavření jedné z možností potenciálních příjmů.“ Pro některé 

zahraniční sponzory se stal překážkou nový statut s.r.o., neboť mohou poskytovat své 

granty pouze organizacím, jež jsou registrovány jako neziskové. Tím, se omezuje množství 

potenciálních sponzorů.
205

  

Další ránou, která Institut zasáhla, bylo udělení pokuty za odmítnutí dobrovolné 

registrace jakožto agent. Ke konečnému rozhodnutí o udělení pokuty došlo až po 

několikaměsíčním zmatečném procesu vyšetřování, které se vyznačovalo falšováním 

úředních listin ze strany pracovníků Ministerstva spravedlnosti. Dne 9. prosince bylo 

vyneseno rozhodnutí o udělení pokuty ve výši 400 tisíc rublů. V lednu následujícího roku 

soud zamítl odvolání a Institut dostal 60 dní na splacení vysoké pokuty. V té době se 

jednalo o zatím nejvyšší pokutu, která byla neziskové organizaci vyměřena.
206

 „Takové 

peníze my nemáme. Nic nevyděláváme. Čerpáme peníze z grantů a ty nelze použít na nic 

jiného, nežli na schválený projekt. Měli jsme štěstí, že se nám začali hlásit naši kolegové 

žurnalisté. Chtěli nějak pomoci, tak uspořádali sbírku a vybrali více jak polovinu sumy. 

Zbytek jsem zaplatila sama ze své kapsy.“
207

 Teprve v prosinci 2015 Vrchní soud RF zrušil 

rozhodnutí o udělení pokuty, když uznal, že proces doprovázela značná porušení. Peníze 

byly Institutu vráceny a následně vedením organizace přeposlány zpět dárcům.208 Bezmála 

rok trvajících peripetií, soudních řízení, prohlídek, výslechů a kontrol si vyžádal velké 

množství času a sil od všech pracovníků organizace. Dle Šarogradské místo toho, aby se 

její zaměstnanci věnovali vzdělávacím seminářům, museli mnohokrát kopírovat veškerou 

dokumentaci organizace, jež byla požadována při rozličných kontrolách.  
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Zhoršení vztahů se společností  

Zhoršení vztahů se společností je dopad, který u Institutu regionálního tisku nelze nijak 

plnohodnotně změřit, a to z důvodu specifického zaměření organizace. Běžnými účastníky 

seminářů, přednášek a debat pořádaných Institutem je odborná veřejnost a žurnalisté. „Ti, 

kdo nás znají, vědí, co jsme zač, a na nálepku nehledí. S běžnými občany jednáme 

zprostředkovaně skrze žurnalisty, které vzděláváme.“ Organizace nezaznamenala žádný 

rapidní pokles návštěvnosti svých akcí nebo úbytek přihlášek na své vzdělávací 

programy.
209

   

 

Omezení přístupu do veřejných institucí 

Jedním ze zaměření Institutu je spolupráce s vysokými školami a studenty. Podle svědectví 

Šarogradské mělo několikrát dojít k zásahu proti těmto stykům. Minimálně dvakrát byla 

uspořádána debata odborníků ze zahraničí s ruskými studenty. Vždy krátce před konáním 

samotné akce však pracovníci školy museli debatu odvolat s tím, že jim to bylo bez 

zjevných příčin a vysvětlení nařízeno lidmi mimo univerzitu. Lze pouze spekulovat, kdo 

přesně a proč tak učinil, a zda to bylo z důvodu nálepky agenta nebo se zde vyskytly i jiné 

příčiny. Přesto ředitelka Institutu uvádí, že před udělením statutu „agenta“ se takovéto 

problémy nevyskytovaly. Organizace si mohla svobodně vybírat libovolnou univerzitu 

a byla zde díky své pověsti vřele vítána, zatímco po zapsání na seznam agentů čelí 

obezřetnosti a váhavosti ze strany vedení vysokých škol.
210

  

 

Souhrn dopadů na Institut regionálního tisku  

Institut regionálních studií je organizace, která podporuje investigativní žurnalistiku, 

vzdělává mladé žurnalisty a otevřeně odporuje státní propagandě, přičemž se dá říci, že 

tato činnost jde přímo proti nynějšímu politickému směřování ruského státu. Zákon 

o zahraničních agentech se tak stal nástrojem, kterým může režim zkomplikovat činnost 

organizace. Samotný zákon má podle ředitelky Institutu za cíl co nejvíce znepříjemnit 

život nepohodlným organizacím a ty slabší přinutit k ukončení činnosti. Můžeme shrnout, 

že se u Institutu regionálního tisku objevily všechny typy dopadů, jež jsou zařazené do 

vytvořené typologie.  

Finanční obtíže se projevily v podobě vysoké pokuty, byrokratická zátěž v podobě 
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velkého množství úředních povinností, kvůli nimž organizace dokonce přistoupila k 

registraci jako profitující společnost. Ohledně omezení přístupu do veřejných institucí, 

Institut zaznamenal omezení v přístupu na půdu některých univerzit. Nejvýraznějšími 

dopady na organizaci byly jevy spadající do vymezeného fenoménu všeobecného tlaku, tj. 

časté kontroly státních úřadů, zadržení člena jejího vedení, výslechy, neopodstatněná 

soudní řízení aj.    

4.3.  Centrum Andreje Sacharova 

Další zkoumanou institucí byla moskevská organizace Centrum Andreje Sacharova nebo 

také Veřejný výbor pro uchování odkazu akademika Andreje Dmitrijeviče Sacharova (dále 

Centrum Sacharova a Sacharovské centrum). Jak vyplívá z jeho jména, institut byl založen 

na ideálech slavného obránce lidských práv a nositele Nobelovy ceny za mír, jež hájil 

hodnoty svobody a demokracie. Osobnost fyzika, který se stal jednou z nejslavnějších 

osobností sovětského disentu, stále rezonuje v ruské společnosti a má vysoký morální 

a společenský kredit.
211

Po něm pojmenované Centrum je jednou z nejstarších 

a nejrespektovanějších  lidsko-právních organizací v Rusku. Centrum založené v roce 1990 

provozuje knihovnu a vlastní unikátní archiv specializovaný na politické represe a totalitní 

praktiky sovětského státu. Poskytuje také několik jedinečných expozic ruské historie 

(Mytologie a ideologie SSSR, Politické represe v SSSR, Cesta Gulagem, Protirežimní 

vzdor v SSSR a Andrej Sacharov – Osobnost a osud). S rozsahem materiálů a důkazů 

zločinů sovětského režimu se s jeho sbírkou nemůže srovnávat žádné muzeum pod státní 

správou. Jediný archiv, který disponuje podobným rozsahem materiálů, je organizace 

Memorial, jež byla taktéž označena za zahraničního agenta a čelí výrazným represím.  

Dlouhodobě představuje platformu pro veřejné debaty, diskuze, přednášky, 

semináře, divadelní představení, promítání a setkání. Časté jsou zde také výtvarné a 

fotografické výstavy na téma historie a kultury. Poskytuje prostor pro setkávání historiků, 

lidsko-právních aktivistů, žurnalistů a umělců. Vede a spravuje také projekt Moskevská 

škola lidských práv při Sacharovském centrum, tato iniciativa slouží jako vzdělávací 

institut, jež vyučuje základy lidsko-právní problematiky a praktické návyky pro 

aktivisty.
212

  

 Tuto organizaci v rozhovoru zastupovala vedoucí dobrovolnického centra Polina 
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Filipova, která v dnešní době pracuje na pozici marketingové ředitelky. Pro účely práce byl 

využit také projev Sergeje Lukaševského, výkonného ředitele organizace z konference 

Historie versus Propaganda, která se konala v prosinci 2015 v Praze, a které jsem měla 

možnost se zúčastnit. Projev byl zadokumentován také ve speciálním sborníku, jejž 

předkládám, jako jeden ze zdrojů.
213

  

Organizace byla do registru nuceně zapsána 25. prosince 2014.
214

 Kontrola 

Ministerstva spravedlnosti, jež trvala devět dní, měla prokázat, že organizace po dobu 

předchozích tří let přijímala finance ze zahraničí, přičemž v roce 2014 mělo toto 

financování dosáhnout dokonce 88 procent veškerých příjmů. Nicméně tento fakt Centrum 

Sacharova nikdy neskrývalo. Mezi hlavní sponzory nyní patří například nadace Sigrid 

Rausing, velvyslanectví Nizozemského království v Moskvě nebo Evropská unie. Dříve 

mezi sponzory patřilo také Ministerstvo zahraničních věcí Velké Británie, National 

Endowment for Democracy, Nadace Heinricha Bölla, Open Society Foundation, Open 

Society Institute, Nadace Charlese Stuarta Motta, MacArthur Foundation a Goethe Institut 

v Moskvě.
 215

   

Jako politická činnost, a tedy i důvod pro zapsání na seznam, bylo označeno 

„Pořádání veřejných akcí a formování společenského mínění.“ Jako cíl této činnosti bylo 

označeno „Vytváření vlivu na přijetí rozhodnutí vládními agenturami směřujícími ke změně 

jejich veřejné politiky.“
 
V oficiální zprávě o kontrole Ministerstva spravedlnosti je uvedena 

celá řada příkladů akcí, vyjádření a seminářů, které měly obsahovat činnost tohoto typu, 

patřila mezi ně přednáška na téma „Reforma soudní moci jako způsob demontáže 

autoritářského režimu“, v níž se měli účastníci dopustit negativního hodnocení rozhodnutí 

státních institucí. Za „politickou“ byla označen debata na téma „Symetrie odpovědi: bojkot 

olympiády - pro a proti“, během které se měli účastníci dopustit kritiky připravenosti 

ruského státu na danou událost. 
216
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Všeobecný tlak ze strany státních úřadů 

Jako první a nejvýraznější dopad zákona o zahraničních agentech pocítilo Centrum 

Sacharova jevy, jež byly podle typologie zařazeny mezi všeobecný tlak. Ačkoli se u 

organizace neobjevily (jako u jiných) kontroly požární a hygienické služby, oficiálním 

kontrolám ze strany Ministerstva spravedlnosti  čelí organizace minimálně dvakrát do roka. 

Objevily se zde také jiné formy nátlaku, a to v podobě útoků skupin vandalů. Podle 

slov Filipové byly alespoň třikrát neznámými vandaly zničeny výtvarné výstavy 

a minimálně dvakrát do roka se stávají incidenty za účasti neznámých útočníků nebo 

kozáků. V září 2016 byla dvakrát zničena výstava fotografií pořízených během vojenského 

 konfliktu na jihovýchodě Ukrajiny. Poprvé tak učinil známý skandální umělec Anton 

Belikov a podruhé do výstavního sálu proniklo několik desítek neznámých útočníků.
 217

 

Vandalové se představili jako zástupci kozáckého hnutí, „milice“ a členové Národně-

osvobozeneckého hnutí.
218

Obě akce doprovázelo několik televizních štábů státních 

i nestátních kanálů (Rent TV, Zvezda a Life), které následně zveřejnily reportáže, v nichž 

obviňovaly Centrum z propagace „nacisticko-banderovské ideologie“.
219

  

Podobných útoků organizace zaznamenala již několik, vždy podle podobného 

scénáře. V případě výstavy nebo divadelního představení na kontroverzní téma 

(pravoslavná církev, práva homosexuálů apod.) organizaci navštíví skupina osob, mnohdy 

v maskovacích uniformách, představí se jako „kozáci“ nebo členové jiné para militární 

skupiny, následně se dobývají do sálu výstavy a žádají o její zrušení nebo blokují 

veřejnosti vstup do budovy Centra. Často jsou tyto akce natáčeny a video následně použito 

jako propagandistický materiál.
220

 Akce tohoto typu se konaly ještě před zapsáním Centra 

na seznam „agentů“ v roce 2013
221

 a konaly se i nadále například v roce 2018.
222

  

V listopadu 2017 Centrum spolu s několika dalšími OOS se statusem „agenta“ 
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(Ženy Domu, Veřejný verdikt, Člověk a zákon, Výbor pro předcházení mučení) uspořádalo 

výstavu s názvem „Nový aktivismus“, jež byla věnována problémům organizací 

s označením „zahraniční agent“ a možnostem jejich spolupráce.
223

V předvečer otevření 

výstavy posprejovali neznámí vandalové omítku budovy Centra nápisem „Sodomité“. 

Volba nápisu byla zřejmě spojena s faktem, že centrum podporuje LGBT hnutí a několikrát 

mu poskytlo prostor pro seminář. Vzhledem k tomu, že je otázka homosexuality v Rusku 

doprovázena silnou kritikou, působí podobné nápisy a označení nejen jako urážka, ale také 

do jisté míry jako snaha o diskreditaci činnosti i Centrem přinášených informací.  

U těchto událostí je těžké rozlišit, zda se jedná o následek zákona č. 121-FZ, 

iniciativy nějakých samostatných skupin nebo cílený tlak ze strany režimu. Sacharovské 

centrum přináší ostrá témata, která jsou pro režim a nynější zahraničí politiku nepřijatelná. 

Organizace svou činností dlouhodobě nabourává státem upřednostňované verze sovětské 

historie. Pořádá také kontroverzní výstavy, semináře a debaty, které nesouhlasí se státní 

politikou (viz výstava o ukrajinských vojácích). Tyto útoky nejsou vedeny kvůli statutu 

agenta, ale píše kvůli činnosti samotné.
224

  

 

Finanční obtíže  

Zákon se na organizaci výrazně podepsal také po stránce finančního zajištění. Byly ji 

uděleny hned dvě vysoké pokuty, první dosáhla výše 300 tisíc rublů za odmítnutí 

dobrovolné registrace a dalších 400 tisíc za absenci označení „agenta“ na materiálech 

NNO.
225

 Proti rozhodnutí zápisu i pokutám se Centrum odvolalo a neuspělo.
226

 Soud 

neuznal ani argument, že v době, kdy měly mít materiály Centra označení agenta, 

organizace stále čekala na rozhodnutí soudu ohledně odvolání. Vhledem k tomu, že nebylo 

v možnostech tyto výdaje zaplatit z grantů ani z osobních úspor, byly za tímto účelem 

vypsány crowdfundingové kampaně, jež byly úspěšné.
227

  

Díky účinkům zkoumaného zákona organizace přišla o jednoho z nejdůležitějších 
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sponzorů, jímž byla nadace Dynastie, která kvůli této právní úpravě ukončila činnost. 

Podle slov Filipové však bylo Centrum tímto zákonem ovlivněno jen minimálně. O to větší 

škody napáchal zákon o nežádoucích organizacích z roku 2015, který znamenal konec 

grantů od National Endowment for Democracy, Open Society Foundation, jež byli nuceni 

z Ruska odejít, i nadace Charlese Stuarta Motta a MacArthur Foundation, jež svoji činnost 

ukončily dobrovolně. Odchod těchto partnerů způsobil organizaci ztrátu přibližně 40 až 50 

procent celkového financování. Do konce roku 2017 se organizaci podařilo v celkové míře 

nahradit své ztráty s pomocí grantů od institucí Evropské unie a jejích členských států.  

Organizace v aktuální době nepobírá žádné státní granty, nejedná se však 

o důsledek zákona o zahraničních agentech. Podle Filipové státní granty, které Centrum 

pobíralo během své dlouholeté činnosti, dosahovaly vždy jen zanedbatelných částek 

a jejich získání a následná dokumentace znamenala pro organizaci příliš velkou úřední 

zátěž, takže od žádostí o granty bylo upuštěno.
 228

   

 

Byrokratické břemeno  

Stejně jako ostatní „agenti“ musí Centrum Sacharova odevzdávat povinné každoroční 

i čtvrtletní zprávy a za vlastní náklady provádět každý rok plný finanční audit. V každé 

z detailních zpráv jsou obsaženy informace o přednáškách, seminářích, data zaměstnanců, 

jejich adresy, čísla pasů, stejně jako detailní informace o sponzorech a darovaných 

částkách, informace. Zejména velkou zátěž pro organizaci představuje úhrada za 

vypracování ročního auditu, jež je není hrazen ze žádného grantu.
229

   

 

Vztahy se společností 

Co se týče narušení vztahů s veřejností, rozdělují zaměstnanci Centra tyto vztahy na dvě 

sféry. V Moskvě, kde organizace sídlí a kde je široce známá a uznávaná, nebyl 

zaznamenán razantní úbytek návštěvníků ani výrazné projevy nedůvěry ze strany občanů. 

"V současné době se těšíme společenské podpoře (je třeba zdůraznit, že hovořím výhradně 

o Moskvě) a strach lidem prozatím nebrání chodit do naší organizace, i když byla označena 

jako ‚zahraniční agent‘“.
230

 O něco jiná je situace za hranicemi hlavního města, kde je 

organizace méně aktivní a tudíž i méně známá. Zde byla zaznamenána nízká návštěvnost 
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seminářů a také neochota místních institucí, jako jsou školy nebo knihovny, takovéto akce 

pořádat.
231

 Nelze však spolehlivě prokázat, že se jednalo o důsledky zákona o zahraničních 

agentech, nebo zda šlo spíše o samotnou pověst organizace jakožto propozičně naladěné 

platformy. Centrum neuskutečnilo žádné sociologické výzkumy, které by pomohly odhalit 

názory občanů na organizaci, ani pracovníci organizace neposkytli žádné průkazné 

příklady změn vztahu občanů k organizaci.  

 

Omezení přístupu do veřejných institucí 

Jednou z hlavních náplní Centra byla vždy veřejná osvěta. Byly běžně organizovány 

semináře, přednášky a debaty ve školách a na univerzitách, přístup do vzdělávacích 

institucí byl organizaci výrazně omezen a zkomplikován. Nabídky Centra byly od dob 

zapsání na seznam často bezdůvodně odmítány, třebaže před zapsáním byly vřele vítány. 

Podle Filipové byly minimálně třikrát narychlo zrušeny perspektivní a připravené projekty 

ve školách, bez udání jakýchkoliv důvodů, mělo se jednat o vlastní omezení učitelů 

a ředitelů škol, jež se obávají postihů ze strany úřadů. Pokud se tedy i přesto přednáška či 

seminář uskuteční, je to vždy z iniciativy samotné školy.
232

 „Samozřejmě před nikým, kdo 

k nám přijde, dveře nezavíráme, ale z vlastní iniciativy už do škol nechodíme, protože si 

uvědomujeme, že i ty nejprogresivnější a k nám nejvstřícnější učitele nebo zaměstnance 

vzdělávací soustavy stavíme do velmi složité situace. Buď nás musí odmítnout s odkazem 

na zmíněný zákon nebo riskují svou profesní budoucnost“.
 233

 

Organizace proto v odpovědi na tato omezení zaujala novou úspěšnou strategii. 

Zejména mimo hlavní město pořádá své akce pod patronátem jiných spřátelených 

organizací, jež nemají statut „agenta“. Nepředstavují tak své akce pod vlastním jménem. 

„Pokud se rozkřikne, že akci pořádá moskevská opoziční organizace, a ještě k tomu agent, 

najednou vznikají problémy – nefungují světla, není k dispozici místnost“.  

 

Souhrn dopadů na Centrum Andreje Sacharova  

Během výzkumu dopadů zákona o zahraničních agentech vyplynulo, že tyto účinky nejsou 

pro Centrum drastické, ale jsou velmi zatěžující. Pravidelně čelí nejen státním kontrolám, 

ale zejména fyzickým útokům, ničení výstav a v neposlední řadě i mediálním výpadům 

státních i nestátních kanálů. Organizace pocítila ve spojení se zákonem byrokratickou zátěž 
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i finanční problémy v podobě svou vysokých pokut. Z mého výzkumu nelze plnohodnotně 

prokázat dopady na vztah občanů k organizaci, zato byl ale zjištěn výrazný problém 

v přístupu organizace do veřejných institucí, zejména do škol.  

4.4.  Matky vojáků Petrohradu  

Lidsko-právní organizace Matky vojáků Petrohradu již od roku 1991 pracuje v oblasti 

ochrany práv branců, ruských vojáků a jejich rodin. Jedná se o jednu z nejstarších 

a nejuznávanějších organizací, jež v Rusku působí. Náplní její činnosti je poskytování 

bezplatné právní a sociální pomoci občanům, kteří jsou povoláni k plnění povinné služby 

v armádě Ruské federace. Pomáhá se sepsáním úředních dokumentů, žádostí, odvolání 

a mnohdy zprostředkovává také oficiální komunikaci s vojenskými úřady. Přináší 

konzultace brancům, zejména za pomoci horké linky, na kterou se mohou občané kdykoli 

obrátit. Organizace také pomáhá s rozvojem alternativní veřejné služby pro brance, jimž 

náboženské nebo morální důvody brání se zúčastnit běžné služby.  Zároveň se zaměřuje na 

potírání mučení a špatného zacházení v armádě a na boj proti korupci v ozbrojených silách. 

Několikrát týdně jsou zde vedeny semináře specializované na právní výchovu a vzdělávání 

občanů ve věci právních mechanismů. Stejně tak vede organizace dlouhodobou 

monitorovací činnost porušování lidských práv v ruské armádě. Také připravuje nezávislé 

zprávy o stavu lidských práv v oblasti vojensko-občanských vztahů pro mezinárodní 

organizace.  

Zaměstnanci Matek vojáků Petrohradu poskytují civilní kontrolu práce vojenských 

útvarů a dalších státních struktur odpovědných za výkon branné povinnosti v ozbrojených 

silách.
234

 Předsedkyní organizace je Ella Poljakovová, jež působí také jako členka Rady 

prezidenta Ruské federace pro rozvoj občanské společnosti a lidská práva, která byla v 

roce 2005 nominována na Nobelovu cenu míru a v roce 2010 získala cenu Moskevské 

helsinské skupiny.
235

 Za tuto organizaci byl veden jeden společný rozhovor 

s koordinátorkou odboru ochrany práv branců Oksanou Paramonovou a právníkem 

organizace Alexandrem Gorbačevem. Dále byla vedena emailová komunikace s právníkem 

a PR manažerem organizace Alexandrem Peredrukem. Veškeré přímé citace v této 

podkapitole budou čerpány z těchto zdrojů.  
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Organizace Matky vojáků se již od svého založení pohybuje ve velmi 

komplikované pozici mezi občany a armádními složkami. Jejím úkolem je upozorňovat na 

porušování práv vojáků a odhalovat případy šikany a korupce. Zároveň výrazně propagují 

institut alternativní vojenské služby,
236

 který je často ve vojenských službách považován za 

vyhýbání se obraně vlasti. Jak potvrdili členové organizace Alexander Gorbačev a Oksana 

Paramonova, tato činnost sama o sobě představuje určitý předpoklad nízké popularity jak 

u armádních složek, tak u státních úřadů.
237

 

Již v dubnu 2014 bylo na státní zastupitelství podáno udání na organizaci kvůli 

šíření extremismu, zahraničnímu financování a politické činnosti. Petrohradská prokuratura 

započala kontrolu, jež trvala tři měsíce, následkem toho byla organizace na konci srpna 

2014 zapsána na seznam „zahraničních agentů“. Prokuratuře v tomto postupu nezabránil 

ani fakt, že organizace v dané době nepobírala žádné finance ze zahraniční. Za politickou 

činnost byla v tomto případě označena veřejná výzva k mírumilovnému vyřešení kritické 

situace na Krymském poloostrově, jež byla publikována na jejích webových stránkách.
238

 

Jednou ze zásadních příčin, které zřejmě vedly k zapsání na seznam zahraničních 

agentů, bylo veřejné vystoupení Elly Poljakovové v létě 2014. Předsedkyně organizace 

veřejně otevřela téma padlých ruských vojáků na východě Ukrajiny.
239

 Organizace Matky 

vojáků Petrohradu se jako první ze své Horké linky dozvídala o chybějících a zabitých 

vojácích, často i mladých brancích, jež byli nečekaně převeleni do Rostovské oblasti a 

s nimiž následně jejich blízcí ztratili kontakt. Zoufalí rodiče stále častěji žádali organizaci o 

pomoc s kontaktováním úřadů a vyhledáním svého nezvěstného syna. Poljakovová proto 

s ostatními zaměstnanci sestavila seznam přibližně stovky ruských vojáků, jež byli 

převeleni do Rostovské oblasti a následně „záhadně“ zahynuli, a dalších tří set, jež byli 

zraněni. Za organizaci byla k vojenským úřadům podána žádost o vyšetřování celé situace. 

Poljakovová se nebála tuto kauzu medializovat a veřejně žádat o vysvětlení, jak se ruští 

vojáci, zejména mladí branci, dostali na východ Ukrajiny. Stejně tak se i v době masivní 

státní propagandy nebála nazvat přítomnost ruských vojsk na Donbasu invazí.
240

 „Když 
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skupiny lidí sedí podle příkazu v tancích s těžkým ozbrojením a překračují hranici území 

cizího státu, pokládám to za invazi.“
241

 Nebála se mnohokrát připomínat, že za jejich smrt 

nese stát přímou zodpovědnost.
242

 

Okamžitou reakcí vedení společnosti na označení „agenta“, bylo podání odvolání, 

jež hned záhy neuspělo. Organizace deklarovala u soudu, že se vzdala jakéhokoliv 

zahraničního financování, přesto musela setrvat na nechvalném seznamu celý rok. Během 

tohoto období se také Matky vojáků Petrohradu připojily k hromadné žalobě přibližně 60 

organizací proti Ruské federaci, jež byla podána k Evropskému soudu pro lidská práva, 

ohledně nezákonného zapsání na seznam „zahraničních agentů“.
243

Ze seznamu byly 

rozhodnutím soudu vyřazeny teprve v říjnu 2015. Předcházely tomu mnohočetné soudní 

peripetie, během kterých byla opět nalezena poltická činnost, ale státnímu zastupitelství se 

již nepodařilo (i přes výrazné snahy) nalézt u organizace zahraniční sponzoring.
244

 

 

Všeobecný tlak  

Dalším typem dopadů, jenž se na Matkách vojáků Petrohradu projevil, byl všeobecný tlak. 

Organizace velmi brzy po zapsání na seznam čelila očerňující mediální kampani, zejména 

ze strany federálních státních kanálů. V několika jejich reportážích byla organizace veřejně 

obviňována z podpory dezerce, špionáže a podpory ukrajinské „fašistické 

junty“.
245

Nejvýraznější očerňující kampaň byla vedena na internetu, kde byly zaměstnanci 

obviňováni z nabádání k dezerci, extremismu, špionáži, diskreditaci armády, 

psychologickým útokům, a obviňování z šíření desinformace a paniky.
246

Termín 

zahraniční agent se v těchto útocích vyskytoval pravidelně, nelze však říci, zda byly tyto 

útoky spojeny se seznamem „agentů“ nebo spíše se snahou diskreditace Matek kvůli 

vyjádřením ohledně ruských vojáků na Ukrajině, je dosti pravděpodobné, že se tyto 
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důvody zkombinovaly.  

Dalším z rysů typologie Všeobecného tlaku bylo navýšení státních kontrol. V roce 

2014 organizace čelila přibližně 20 případům kontrol státních úřadů, do nichž se zapojilo 

Ministerstvo spravedlnosti, Centrum E i protipožární služba. Podle slov pracovníků bylo 

zcela očividné, že se jedná o následek označení „agenta“, neboť před ním, v roce 2013, 

byla organizace kontrolována pouze jednou a to Ministerstvem spravedlnosti. Jediná 

kontrola se konala také v roce 2016 po vyřazení ze seznamu. Výslechům a úřední šikaně 

museli čelit nejen zaměstnanci, nýbrž i lidé, jež byli s organizací nějak spojeni. Podle slov 

Paramonové byl vyslýchán i majitel vydavatelství, jež pro organizaci vydával a tiskl 

vzdělávací materiály a brožury.
247

  

 

Zhoršení finanční situace  

Ačkoliv organizace již není na seznamu agentů a její pobývání na něm nemělo dlouhého 

trvání, tato skutečnost se na organizaci, její pověsti a běžné činnosti výrazně podepsala, 

a to jak během daného roku tak v následujících letech. Jako první se projevily finanční 

dopady. Dřívějšími zdroji zabezpečení byly podle slov Gorbačeva kromě státních grantů 

(500 tis. rublů na projekt Petrohradské centrum pro udělování sociálněprávní pomoci 

brancům a vojákům
248

) a příspěvků prostých obyvatel, také americká společnost Národní 

nadace pro demokracii a několik švýcarských církevních charitativních fondů.
249

Již na 

konci července 2014, tedy ještě před samotným zapsáním na seznam, ale i v průběhu 

tříměsíční kontroly ministerstva spravedlnosti, se Matky vojáků vzdaly veškerého 

zahraničního financování právě proto, aby nebyly označeny za „agenty“. V tomto 

okamžiku jim absence zahraničních peněz nezpůsobila výraznější škody, neboť v dané 

době stále čerpaly rozsáhlý grant na 7,3 milionů rublů ze státní grantové agentury.
250

 

Jelikož organizace usilovala o brzké vyřazení ze seznamu, musela se i nadále zdržovat od 

přijímání jakýchkoliv peněz nebo majetku a to nejen ze zahraničí, ale také od ruských 

organizací, které by samy mohly být sponzorovány ze zahraničí. Této zásady se společnost 
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drží dodnes.
251

  

V následujících dvou letech, tedy během přebývání na seznamu i po jejich vyřazení 

z něj, Matky překvapivě získaly několik dalších státních grantů. V roce 2015 na projekt 

Občan a armáda – sociální dialog
252

 na sumu 2,7 milionů rublů,
253

 a v roce 2016 na projekt 

„Důstojná služba – právnímu státu“,
254

 na sumu tří milionů rublů.
 255

 V roce 2017 již žádný 

grant organizace nedostala. Velkým štěstím a příjemným překvapením Gorbačev nazývá 

také fakt, že Matkám nebyla udělena žádná pokuta za odmítnutí dobrovolné registrace, a to 

v době, kdy se vysoké pokuty staly spíše pravidlem nežli výjimkou. Tento benevolentní 

postup i štědré poskytnutí grantů považují zástupci organizace za snahu o udobření 

a veřejnou propagaci státního financování. Podle Gorbačeva se jedná o záměrné 

poukazování na podporu občanského sektoru. Během rozhovoru zároveň pracovníci 

zdůraznili snižující se tendenci v objemu financí ze státních fondů a upozornili na fakt, že 

v roce 2017 byly ve svých příjmech odkázány jen a pouze na dary běžných občanů, žádní 

jiní sponzoři je nepodpořili a organizace v posledním roce finančně strádala.
256

 Z části také 

proto, že v roce 2015 účinkem zákona o nežádoucích organizacích byla ze země de facto 

vyhnána Národní nadace pro demokracii, jež dříve Matky výrazně podporovala. Díky tomu 

musela být část zaměstnanců zbavena svého platu a pracuje na dobrovolnické bázi.  

 

Zhoršení vztahů s veřejností  

Životně důležitou je pro Matky vojáků Petrohradu otázka důvěryhodnosti, proto pro ni 

byly obzvláště bolestivé dopady zákona o zahraničních agentech na vztah s veřejností. 

Organizace pracuje ve velmi specifickém prostředí, na pomezí běžné společnosti a pole 

působnosti orgánů ruské armády. Jejími hlavními klienty jsou zejména vojáci a hlavními 

pracovními partnery instituty jako jsou náborová komise, vojenská prokuratura a členové 

vojenských základen. Bez důvěry všech těchto stran nemůže organizace vykonávat svoji 
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činnost.  Všech těchto složek se ale do jisté míry dotkla nedůvěra, jež vyplynula z udělení 

statutu „zahraničního agenta“. V letech 2014 a 2015 zaznamenala organizace výrazný 

pokles návštěvnosti svých seminářů a konzultací. Tento trend je připisován právě připsání 

Matek na seznam „agentů“.
257

Sami pracovníci přiznávají, že jedním z důvodů tohoto jevu 

byla také militaristická propaganda podporující patriotismus, která v daných letech byla 

šířena především státními médii. Krátce před zapsáním na seznam „agentů“ bylo 

předjednáno několik projektů společně s různými církevními institucemi Petrohradu, 

ohledně alternativní vojenské služby.
258

 Tyto projekty byly po zapsání na seznam zrušeny.  

V daném období byla sledována také zvýšená opatrnost volajících na horkou linku. Na 

rozdíl od předchozích let odmítali volající stále častěji říci své jméno nebo jakýkoli bližší 

údaj o svém problému. Zaznamenána byla také nedůvěra, ostražitost a menší ochota 

spolupracovat.
259

  

Jelikož je pro organizaci její pověst životně důležitá a byly zaznamenány praktické 

známky snížení důvěry občanů, byl v roce 2015 proveden odborný sociologický výzkum, 

jenž měl za cíl zjistit, jaký je vztah občanů Petrohradu k Matkám vojáků. Ověřována byla 

míra informovanosti měšťanů o činnosti organizace a míra důvěry k ní. Z výzkumu 

překvapivě vyplynulo, že celých 57,1 procent občanů bylo do jisté míry o organizaci 

informováno. Zároveň výzkum prokázal vysokou míru důvěry občanů k organizaci 

a morální kredit organizace, celých 82 procent respondentů mělo za to, že práce Matek je 

potřebná a prospěšná. Celých 69,6 procent by se na organizaci obrátilo v případě potřeby 

nebo by bylo ochotno ji doporučit svým příbuzným a přátelům. Jen 20,5 procenta bylo vůči 

organizaci naladěno negativně.
 260

  

 

Zhoršení přístupu do veřejných institucí 

Dalším kritickým dopadem zákona bylo zhoršení komunikace se státními a vojenskými 

úřady.  „Zkomplikovalo se získávání odpovědí na oficiální žádosti o informace od různých 

úřadů, oficiální odpovědi se staly méně obsáhlými, obsahovaly podtext, že „zahraniční 
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agenti“ nemají na tyto informace nárok.
261

 Taktéž byly zaznamenány případy, kdy státní 

instituce zcela odmítly poskytnout žádané podklady s odůvodněním, že jim tyto materiály 

nebudou vydány kvůli statutu „agenta“. Zároveň Matky vojáků pocítily omezení své 

činnosti ve školství, „Omezení přístupu do veřejných institucí se týkal zejména univerzit 

a škol (nemůžeme provádět semináře) a také spolupráce se státními orgány, například nám 

odmítají poskytovat informace a také provádět semináře o lidských právech s vojáky.“
 262

 

Omezeno bylo také konání seminářů ve vojenských komisariátech a zejména na 

vojenských základnách, jež se ve spojení se zapsáním na seznam „agentů“ staly de facto 

nemožnými.
263

  

 

Byrokratické břemeno  

Po byrokratické stránce zaznamenaly Matky vojáků v souvislosti se zapsáním na seznam 

výrazný nárůst úředních povinností a to jak spojených s označením agenta tak s konanými 

kontrolami. Podle Gorbačeva počet výkazů, speciálních zpráv a reportů čítal minimálně 50 

až 70 za rok. Ve spojení se zapsáním na seznam agentů museli odevzdávat daleko vyšší 

množství materiálů nežli předtím. Na vyhotovení všech těchto materiálů museli být 

vymezeni dva pracovníci. S vyloučením ze seznamu si organizace mohla dovolit z těchto 

úředních pozic jednoho pracovníka převelet.  

K závěrečnému shrnutí dopadů zákona na tuto organizaci je zajímavý příspěvek A. 

Peredruka, který následky zákona na neziskový sektor komentoval slovy:“ Nyní tento 

zákon není uplatňován tak aktivně jako dříve, ale visí nad neziskovým sektorem jako 

Damoklův meč. Nutí organizace a jejich ředitele k autocenzuře. Nejsou žádné známky 

toho, že by ho chtěli v nejbližší době zrušit, takže předpokládám, že jeho negativní dopady 

budou ještě dlouho brzdit rozvoj občanské společnosti. 
264

 

 

Souhrn dopadů na Matky vojáků Petrohradu  

Z předložených informací můžeme říci, že se organizace nesporně dotkly zejména prvky 

Všeobecného tlaku – očerňující mediální kampaň, a velké množství kontrol rozličných 
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státních úřadů., zhoršil se přístup do veřejných institucí zejména na univerzity, vojenské 

základny, zkomplikoval se i přístup k informacím, a výraznou zátěž znamenalo i 

byrokratické břemeno v podobě masivního množství materiálů, jež byl její uřednícu nuceni 

odevzdávat. Sporným zůstává fakt, zda došlo ke zhoršení finanční situace vzhledem 

k uděleným státním grantům, jisté však je, že zákon o zahraničních agentech finanční 

situaci organizace zkomplikoval. Pod otazníkem taktéž zůstává, zda skutečně došlo ke 

změně vztahu veřejnosti k této organizaci. Výzkum, jenž Matky vojáků uskutečnily v roce 

2015, nasvědčuje spíše k tomu, že se zvýšila obezřetnost občanů, nikoliv však celkový 

obraz organizace ve společnosti.  

Závěr 

Tato práce se zaobírala problematikou zákona o zahraničních agentech a jeho dopady na 

ruský neziskový sektor. V úvodu byly nastoleny dvě otázky, na něž se snažila nalézt 

odpovědi. První otázka, kterou jsem se zabývala, zněla, jaké jsou dopady tohoto zákona na 

organizace, které byly zapsány na oficiální seznam „zahraničních agentů“. Druhá otázka 

zněla, jak tento zákon zapadá do ostatních státních strategií kooperace s občanskou 

společností. Cílem mé práce bylo identifikovat a charakterizovat dopady tohoto zákona 

a zasadit jej do kontextu dalších právních úprav, jež se týkají občanské společnosti a byly 

vydány v období let 2012 -2017.  

Pro lepší rozpoznání těchto následků byla vytvořena jejich typologie, která 

obsahuje pět částí: byrokratickou zátěž, finanční obtíže, zhoršení vztahu s veřejností, 

omezení přístupu do veřejných institucí a všeobecný tlak. Následně byla vytvořená 

klasifikace použita na třech případových studiích neziskových organizací za účelem docílit 

lineární replikace těchto fenoménů. U všech tří organizací byly spolehlivě rozpoznány čtyři 

typy dopadů. Jediným dopadem, jehož projevy jsou sporné a obtížně dokazatelné, je ten na 

vztah s veřejností. Tento fenomén nebylo možné zcela spolehlivě prokázat ani u jednoho 

ze zkoumaných případů. 

 Obzvláště překvapivým se jeví rozpor v případě organizace Matky vojáků 

Petrohradu, která po zapsání na seznam „agentů“ zaznamenala markantní pokles 

návštěvnosti svých akcí, během speciálního sociologického šetření se však neprokázal 

žádný výrazný posun veřejného mínění k negativnímu hodnocení.  

Každá z organizací zaznamenala v tomto směru určitou opatrnost ze strany svých 

klientů a návštěvníků svých akcí, zejména během prvního roku po udělení nálepky 
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„agenta“, v následujících letech se však vztah s veřejností opět vrátil do původního stavu. 

Tento výsledek byl značně překvapivý, neboť právě zhoršení vztahu s veřejností bylo již 

od roku 2012 předpokládáno jako hlavní a neminoucí dopad zkoumaného zákona. 

Vzhledem k tomu, že spolupráce s veřejností je pro neziskový sektor klíčová, pokládám 

téma dopadů zákona na vztah OOS a veřejnosti za hodný dalšího výzkumu.  

Z dlouhodobého hlediska můžeme říci, že se zákon o zahraničních agentech stal 

jedním z nejúčinnějších právních nástrojů režimu v omezování neziskového sektoru. 

Vymezil organizace, jež pobíraly zahraniční financování jakožto samostatnou skupinu 

uvnitř třetího sektoru. Uvalil na ni značná právní, byrokratická i společenská omezení. 

Vzhledem k vágnímu vymezení termínu „politická činnost“ došlo k zasažení celé škály 

organizací, jež se věnují sociální, vzdělávací, charitativní i ekologické praxi, nejvýrazněji 

však zasáhla lidskoprávní organizace. Aplikace zákona, a s ním spojené zásahy v podobě 

kontrol, vedly nejen k vlně reorganizací, ale dokonce i likvidací neziskových organizací. 

Samotná hrozba zařazení na seznam „agentů“ dlouhodobě odrazuje organizace od pobírání 

zahraničních grantů a vzhledem k omezenému sponzorství v rámci Ruské federace se tím 

snižuje množství realizovaných projektů.  

Tyto následky byly umocněny zákonem o nežádoucích organizacích, jež ukončil 

činnost několika zahraničních a mezinárodních organizací, čímž ruský neziskový sektor 

připravil o nejvýznamnější sponzory. Dalším stupněm v rozdělení občanského sektoru se 

stalo vymezení tzv. vykonavatelů veřejně prospěšné činnosti, kteří jsou státními úřady 

zcela otevřeně upřednostňováni v udělování právních, materiálních i mediálních výhod.  

Kumulativním účinkem těchto legislativ došlo k rozdělení občanského sektoru na 

několik sekcí v závislosti na míře loajality vůči režimu a kooperace se zahraničními 

strukturami. Následkem toho byla nastolena atmosféra nedůvěry a nejistoty a poklesla také 

míra spolupráce mezi aktéry neziskového sektoru.  
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Summary 
This diploma thesis deals with the consequences of the Law on Foreign Agents on 

Russian Civil Society in the period since its adoption in 2012 until its expansion on media 

in 2017. The aim of the research was to answer two questions. The first question was what 

are the implications of this Law for organizations registered on the official list of "foreign 

agents"? The second question was how this Law fits into various state strategies of 

cooperation with Civil Society. The aim of the thesis was to identify and characterize the 

impacts of this Act and to introduce it in the context of other legal regulations concerning 

civil society issued in the period 2012-2017. 

In the research were described the law itself and the form of its practical 

implementation such as the use of state authorities to strengthen the pressure of authorities 

on organizations. The reactions of non-profit organizations to this pressure were also 

described. It has been proven that the Law has purely negative consequences for both the 

affected organizations and the entire non-profit sector. At the same time, this legislation is 

considered as the basis of the state strategy for the division of the civil sector into the 

defined groups. It is a specific instrument of the regime to suppress certain segments of 

civil society. 

At the same time, the drastic consequences for the functioning of the organizations 

for which the law on foreign agents was applied were described. For better recognition of 

these consequences, their typology was created, which included five parts: bureaucratic 

burden, financial difficulties, public relations deterioration, limitation of access to public 

institutions, and general pressure. Subsequently, this classification was applied to three 

case studies of non-profit organizations in order to achieve linear replication of these 

phenomena. For all three organizations, four types of impacts were identified. The only 

phenomenon that could not be demonstrated in one of the cases investigated was the 

impact on the public sphere, as its manifestations are controversial and difficult to prove. 
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