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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá typologií ruské ústavy, která byla přijata v roce 1993. Součástí 

práce je také analýza politického systému a míry demokratické konsolidace v Ruské 

federaci. Cílem práce je odpovědět na otázku, jaký typ režimu se v návaznosti na přijetí 

Ústavy v roce 1993 v zemi objevil a zda se jednalo o více méně formální záležitost, nebo 

zda se daný typ režimu v Rusku opravdu uplatnil také reálně. Práce je rozdělena do tří 

hlavních kapitol. První kapitola se zabývá obecnou teorií demokracie a základní typologií 

demokratických a nedemokratických režimů. Druhá kapitola obsahuje základní 

charakteristiky nové ruské ústavy a okolnosti jejího přijetí. Nedílnou součástí této kapitoly 

je také problematika konsolidace demokracie a vznik ruského hybridního režimu. Třetí 

kapitola vymezuje typ ruského režimu po roce 1993 a to jak z hlediska formy ústavy, tak i 

politické praxe.  

Annotation 

The bachelor thesis deals with the typology of the Russian constitution, which was 

approved in 1993. The thesis also includes an analysis of the political system and the rate 

of democratic consolidation in the Russian Federation. Thesis aims to answer the question, 

what type of regime appeared in the country following the approval of the Constitution in 

1993 and whether it was a more or less formal matter, or whether the type of regime in 

Russia was actually applied in real terms. The thesis is divided into three main chapters. 

The first chapter deals with the general theory of democracy and the basic typology of 

democratic and undemocratic regimes. The second chapter contains the basic 

characteristics of the new Russian constitution and the circumstances of its approval. The 

other part of this chapter is also the issue of consolidation of democracy and the emergence 

of the Russian hybrid regime. The third chapter defines the type of Russian regime after 

1993, both in terms of form of constitution and political practice. 

Klíčová slova 

Politický režim, parlamentarismus, prezidencialismus, poloprezidencialismus, hybridní 

režim, ruská ústava, prezident. 
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1 Úvod 

V roce 1991 nedošlo jen k rozpadu SSSR, ale také komunistické ideologie, která ovlivňovala 

nejen politický a právní systém státu, ale také společenské principy a normy. Z tohoto 

důvodu bylo nutné přijmout novou ústavu, která odpovídala politickým a společenským 

změnám té doby.1 Postkomunistická transformace se potýkala s mnohými obtížemi, 

především však s omezenou schopností státních orgánů řešit ekonomické a sociální 

problémy.2 Funkce prezidenta nebyla v původních sovětských ústavách ustanovena, jelikož 

reprezentaci Sovětského svazu měl na starosti Generální tajemník Komunistické strany 

Sovětského svazu (KSSS). Z tohoto důvodu sehrálo uzákonění prezidentské funkce 

významnou roli při následném vytváření nového politického systému.3 Před přijetím nové 

ústavy došlo k vnitropolitické krizi, která vyvrcholila několikaměsíčním konfliktem mezi 

prezidentem a Sjezdem lidových poslanců (parlamentem). Důvodem této krize byl 

prezidentský návrh ústavního textu, který rozšiřoval pravomoci hlavy státu na úkor 

parlamentu.4 

Tématem této bakalářské práce je tedy ruská ústava z roku 1993 a její vliv na typ režimu 

v zemi. Práce se věnuje primárně ústavě, a to z hlediska typologie demokratických systémů. 

Případ ruské politické praxe není tak jednoznačný, jak by se na první pohled mohl zdát, 

jelikož o demokratické konsolidaci Ruska je možné polemizovat i dnes. Důvodem je 

politická praxe, ve které prezident disponuje širokými pravomocemi na úkor parlamentu.  

Toto téma jsem si zvolila, jelikož se nejedná pouze o uzavřenou historickou etapu daného 

státu, avšak naopak o stále aktuální téma v oblasti politologie a mezinárodních vztahů. Cílem 

mé práce je vypátrat důvody přijetí nové ruské ústavy, způsob jakým ovlivnila následný 

politický vývoj v zemi, zařadit ústavu z hlediska typologie politických režimů a porovnat se 

skutečnou praxí státních orgánů. Především se jedná o porovnání pravomocí státních orgánů, 

a to jak z hlediska ústavy, tak i politické praxe. Prací se snažím nalézt odpověď na několik 

výzkumných otázek. Proč byla přijata nová ruská ústava? Byly formální aspekty ústavy 

naplněny také v praxi? Je možné zahrnout Rusko mezi moderní demokracie? Pokud ano, 

jedná se o poloprezidentský nebo prezidentský systém? Politická situace v Rusku je však 

natolik komplikovaná, že je možné uvažovat nejen o „tradičním“ typu politického režimu, 

                                                           
1 ТАРАСОВА Екатерина, Условия Разработки Конституции Российской Федерации 1993 Года:  

Историко-Правовая Ретроспектива, 157 - 167. 
2 KUBÁT Michal et al., eds, Politické a ústavní systémy zemí středovýchodní Evropy, 327. 
3 POLÍVKOVÁ Zdenka, Prezident v posttotalitním státě, 9 – 10.  
4 HOLZER Jan, Politický systém Ruska: hledání státu, 130. 
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jako je poloprezidencialismus, ale také o tzv. hybridním režimu. Nalezení odpovědi 

vyžaduje nejen analýzu toho, jak chápeme demokracii, ale také způsobu jak se daný model 

politického režimu v určité zemi vytváří. Zásadní hypotézou této práce je tedy: Ruská ústava 

vykazuje prvky demokratického režimu, avšak politická praxe se více shoduje s hybridním 

či nedemokratickým systémem. Práce analyzuje, jaký typ režimu se v návaznosti na přijetí 

Ústavy v roce 1993 v zemi objevil a zda se jednalo o více méně formální záležitost, nebo 

zda se daný typ režimu v Rusku opravdu uplatnil také reálně.   

Tato práce je zpracovaná jako případová studie, která je založená na kvalitativních metodách 

výzkumu. Z metodologického hlediska je práce pojata na základě nového institucionalismu, 

který se soustřeďuje na charakter státních institucí. Tato teorie analyzuje především funkci 

prezidenta a jeho vliv na režim státu. Z hlediska ruského politického systému je možné uvést 

jako příklad koncepci politologa Stevena Fishe, ve které má prezident dle ústavy silné 

postavení, ale zároveň má negativní účinky na rozvoj politického pluralismu a na další 

demokratické aspekty moderního Ruska.5 

Bakalářská práce je rozdělena do tří hlavních kapitol. První kapitola se zabývá obecnou teorií 

demokracie, základním vymezením nedemokratických režimů a také především typologií 

demokratických systémů. Druhá kapitola obsahuje základní charakteristiky nové ruské 

ústavy a okolnosti jejího přijetí. Nedílnou součástí této kapitoly je také problematika 

konsolidace demokracie a vznik ruského hybridního režimu. Třetí kapitola vymezuje typ 

ruského režimu po roce 1993 a to jak z hlediska formy ústavy, tak i politické praxe. Dále se 

věnuji politickému dění za prezidenta Borise Jelcina a Vladimíra Putina. 

Ve své práci využívám primární a sekundární zdroje. Jako primární literatura jsem použila 

ruskou ústavu z roku 1993, která je psaná v ruštině. Dalším primárním zdrojem jsou noviny 

Pravda, které jsem získala v elektronické podobě v Moskevské státní knihovně (Biblioteka 

imeni Lenina). Sekundární literatura poskytuje zejména teoretický základ (jedná se o 

komparativní politologii) a historický kontext k tématu. Problematika demokratické 

konsolidace Ruské federace a otázka typu ruského režimu z hlediska ústavy či praxe je také 

zpracována již některými významnými politology. Tato bakalářská práce obsahuje poznatky 

například Jana Holzera (Politický systém Ruska, Politické strany Ruska) či Zdeňka 

Koudelky a Renáty Vlčkové (Ústavní systém Ruska: Ústava Ruské federace). Obsáhlé 

                                                           
5 DOČEKALOVÁ Pavla, ŠVEC Kamil a kol, Úvod do politologie, 38 – 127. 
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informace o tomto tématu poskytuje také elektronický časopis The Journal of Democracy, 

kde je možné nalézt spoustu článků na téma ruský politický systém či hybridní režim.  
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2 Koncept demokratických režimů 

Do 40. let 20. století bylo terminologické pojetí demokracie ustálené, a tak se demokratický 

režim buď prosadil, nebo neprosadil. Od 40. let se začala demokracie více přijímat, avšak 

zesláblo rozhodování o tom, čím by měla být. Tradiční pojetí demokracie bylo výrazně 

ovlivněno dvěma světovými válkami. V tomto období se začalo projevovat terminologické 

zkreslení tradiční teorie demokratického systému. V návaznosti na tuto problematiku, 

Sartori upozornil, že rozšíření počtu významů tohoto pojmu, může v důsledku vést až 

k terminologickému zmatku, nejednoznačné definici a k nepřesnému vymezení tohoto 

termínu.6  

Analyzovat politický systém z hlediska míry demokratizace je možné několika způsoby, 

Samuel Huntington například upozornil na důležitost voleb a na to, jakým způsobem 

politický systém dané země upírá části obyvatelstva právo zúčastnit se voleb. Stejně tak je 

politický systém nedemokratický, jestliže není k volbám připuštěna politická opozice, jejíž 

představitelé jsou zastrašováni, tisk je podroben cenzuře či v případě manipulace 

s volebními hlasy.7  

V souvislosti s Ruskou federací je velice problematické určit míru demokratizace, jelikož 

demokratická konsolidace byla naplněna pouze v určitých oblastech politického a státního 

systému. Například volby byly v Sovětském svazu zmanipulované a opozice takřka 

neexistovala. Naopak tomu bylo po rozpadu SSSR, kde opozice již fungovala, ale i přes to 

se státní aparát stále potýkal s velkou byrokratizací, která vykazovala i nedemokratické 

prvky, například působení oligarchů v politice (snaha ještě více zbohatnout či udržet velký 

podnik v soukromém vlastnictví).8 

K vysvětlení demokratických procesů Huntington použil termín „demokratická vlna“ a 

„zpětná vlna“. Pojem demokratická vlna označuje proces přechodu od nedemokratického 

režimu k demokracii. Součástí této vlny je také stát, který zcela nepřešel k plné demokracii, 

ale alespoň prodělal liberalizaci politických institucí. Takové změny často umožnili částečné 

otevření starého nedemokratického systému, jednalo se například o zmírnění cenzury a 

propuštění některých politických vězňů. Opakem tohoto procesu je zpětná vlna, která 

následovala po demokratizační vlně. V průběhu zpětné vlny se státy, které dříve přešly 

                                                           
6 SARTORI Giovanni, Teória demokracie, 6-9. 
7 HUNTINGTON, Třetí vlna: Demokratizace na sklonku dvacátého století, 17. 
8 HOLZER, Jan. Politický systém Ruska: hledání státu.  
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k demokracii, vrátily zpět k nedemokratickému politickému systému. První demokratizační 

vlna začala koncem 20. let 19. století, kdy se ve většině zemí teprve vyvíjel demokratický 

systém, a vytvářely demokratické instituce.9 Ukazatelem demokratizačního procesu dle 

Huntingtna byl také moment, kdy velká část obyvatel získala volební právo, tímto se 

výkonná moc stala závislou na parlamentu nebo byl daný orgán výkonné moci volen ve 

volbách. Na tomto principu sestavil Huntington tři demokratizační vlny.10 

První demokratická vlna trvala od 20. let 19. století do 20. let 20. století. Tato vlna se 

rozprostírala v Severní Americe, především v USA, dále v západní a střední Evropě, a to 

především ve Velké Británii, Francii, Československu a Polsku. Po tomto demokratickém 

rozmachu následovala v meziválečném období (období let 1922 – 1942) první zpětná vlna 

spojená s nástupem autoritativních a fašistických režimů. Jednalo se především o státy jako 

Itálie, Německo, Rakousko, Španělsko a Argentina.11  

Druhá demokratizační vlna probíhala v letech 1943 – 1962. Po druhé světové válce 

napomohla spojenecká okupace upevnit demokratizaci v Itálii, Rakousku, Západním 

Německu, avšak v Československu a v zemích sovětského vlivu se prosadil komunistický 

nátlak, který místo demokracie prosadil socialismus. Druhá zpětná vlna začala koncem 50. 

let 20. století a skončila v roce 1975. Dle Huntingtona vedla dekolonizace Afriky k velkému 

nárůstu autoritářských režimů.12 

Třetí demokratizační vlna se rozšířila do různých koutů světa a započala v poslední čtvrtině 

20. století (přibližně v roce 1974).  Vypukla ve Španělsku, Portugalsku, Řecku, Argentině, 

Tchaj – wanu a v zemích bývalého SSSR (v Polsku, NDR, Rumunsku, Maďarsku a 

Československu). I přes rozmach třetí vlny se islámské země nezapojily do 

demokratizačního procesu  jako například země v Evropě.13  

V souvislosti s Ruskou federací je nutné podotknout, že stabilizační proces po rozpadu SSSR 

nebyl tak jednoznačný jako v ostatních státech střední a středovýchodní Evropy, neboť 

nebylo zprvu jasné, zda se ruský politický systém ubírá k hybridnímu, autoritářskému či 

demokratickému režimu. Důsledkem tohoto vývoje nebyl konsolidační proces v Rusku zcela 

                                                           
9 HUNTINGTON, Třetí vlna: Demokratizace na sklonku dvacátého století, 17 – 30. 
10 HLOUŠEK Vít, KOPEČEK Lubomír, ŠEDO Jakub, Politické systémy, 30. 
11 Ibid., 31. 
12 HUNTINGTON, Třetí vlna: Demokratizace na sklonku dvacátého století, 24 – 28. 
13 HLOUŠEK Vít, KOPEČEK Lubomír, ŠEDO Jakub, Politické systémy, 31. 
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zařazen do třetí demokratizační vlny. Demokratická konsolidace v Rusku se stala jedním 

z častých témat politologických studií.14  

V návaznosti na Huntingtnovu teorii se objevila také kritika jeho demokratizačních a 

zpětných vln. Diskutabilní se stala především druhá zpětná vlna, která dle kritiků nebrala 

tolik v potaz dekolonizaci Afriky. Dle některých kritiků, procento demokracií skutečně 

klesalo, ale v absolutních číslech bylo stále více zemí s demokratickým režimem.15  

I přes spletité a rozmanité definice demokracie lze tento termín pojmout také na základě 

dvou přístupů. První přístup zahrnuje procedurální definice, které se zaměřují na způsob, 

jakým je daný režim organizován a jak je v rámci tohoto režimu zabezpečena politická 

legitimita, a také reprezentace zájmů voličů.16 Základy procedurálního přístupu položil 

rakouský ekonom Joseph Alois Schumpeter. V roce 1942 definoval demokratický systém 

dle daného přístupu následovně: „Demokratická metoda je takové institucionální zřízení, 

které umožňuje činit politická rozhodnutí a v němž jednotlivci získávají rozhodovací moc 

v konkurenčním zápase o voličův hlas.“ (cit. Schumpeter, 2004, 287s.).17 Tento úryvek patří 

k jednomu z nejcitovanějších definic demokracie. Klíčovým prvkem této teorie je soupeření 

politiků o hlasy voličů. Dále kladl důraz na volební konkurenci, což byl zároveň jeden 

z hlavních demokratických mechanismů. Schumpeterova teorie poukazuje i na 

potencionální problémy, mezi které patří například nebezpečí nadměrné moci jednotlivce, 

Schumpeter tak upozorňuje, že je nutná tzv. „demokratická sebekontrola“. Tím se míní 

nutnost vrcholových politických představitelů respektovat existující právní systém, tolerovat 

názory jiných a vést politický boj v rámci určitých a stanovených pravidel.18 

Vývoj moderního politického a stranického systému Ruska je možné rozdělit do několika 

historických etap. Prvním důležitým mezníkem tohoto vývoje se stal rozklad monopartismu 

v letech 1989 – 1991. V letech 1991 – 1993 se formulovaly základy moderního stranického 

systému. Prvotní stabilizace politického spektra probíhala až v letech 1993 – 1995, příčinou 

bylo přijetí nové ruské ústavy.19  

                                                           
14 SHEVTSOVA Lilia, Ten Years After the Soviet Breakup: Russia's Hybrid Regime, 65-70. 
15 HLOUŠEK Vít, KOPEČEK Lubomír, ŠEDO Jakub, Politické systémy, 31. 
16 Ibid., 16. 
17 SCHUMPETER Joseph, Kapitalismus, socialismus a demokracie, 287. 
18 HLOUŠEK Vít, KOPEČEK Lubomír, ŠEDO Jakub, Politické systémy, 17 – 19. 
19 HOLZER Jan, Politické strany Ruska: hledání identity, 39. 
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Demokratická metoda dle tradičního pojetí je institucionální zřízení, které umožňuje 

provádět politická rozhodnutí a konat „obecné dobro“ prostřednictvím volených jedinců, jež 

se shromažďují, aby naplňovali vůli lidu, který si je zvolil.20 Schumpeterovo pojetí 

demokracie se liší od pojetí teoretiků  18. století. Tradiční koncepci prosazoval například 

John Stuart Mill, Jeremy Bentham a Jean Jacques Rousseau.21 Ve spojitosti s tímto tvrzením, 

Schumpeter upozorňuje na určité nesrovnalosti, které vyplývají při bližší analýze klasické 

teorie. Jedná se především o nejednoznačné definované „obecné dobro“, které pro různé 

jednotlivce a skupiny může znamenat něco jiného. Dalším nedostatkem klasické teorie dle 

Schumpetera je systém voleb, který v 18. století nebyl zcela demokratický, neboť volit mohli 

pouze určité vrstvy lidí a po dlouhou dobu ani ženy nepatřili do této privilegované vrstvy.22 

Druhý přístup obsahuje substanciální definice, které se zaměřují na cíle daného režimu, mezi 

takové cíle nejčastěji patří nalezení způsobu, který by mohl zajistit blahobyt a především 

společenskou a ekonomickou rovnováhu. Substanciální přístupy k demokracii preferují 

maximální participaci občanů. Zastánci substanciálního pojetí demokracie často vyzdvihují 

ideální představu společenského uspořádání. K významným teoretikům tohoto pojetí patřil 

například francouzský osvícenecký filozof Jean Jacques Rousseau. Tento filozof ve svých 

pracích dával přednost přímé demokracii před zastupiteskými institucemi a principem voleb. 

Tato jeho teorie byla však moderními politology kritizována za příliš zneužitelnou.23  

V minulém století se Evropa potýkala s převládajícím počtem nedemokratických režimů. 

K takovým nejextrémnějším případům patří například nacistické Německo, Frankistické 

Španělsko, Portugalsko za Salazara, fašistická Itálie a samozřejmě také sovětské Rusko, kde 

se v roce 1917 dostali k moci bolševici vedeni Leninem. Následný přechod k demokracii 

danou zemi ovlivnil nejen ve vnitřní politice, ale také v ekonomickém a politickém 

směřování tohoto státu. Tato práce se blíže věnuje demokratickým režimům, a to především 

poloprezidentskému systému. Pro přesnější zachycení podstaty týkající se přechodu ze 

sovětského systému do novodobého demokratického režimu je však taktéž přínosné se 

zmínit o charakteristikách totalitního a autoritářského režimu, který přímo ovlivnil 

následnou politickou situaci v zemi.24 

                                                           
20 SCHUMPETER Joseph, Kapitalismus, socialismus a demokracie, 268. 
21 HLOUŠEK Vít, KOPEČEK Lubomír, ŠEDO Jakub, Politické systémy, 17. 
22 SCHUMPETER Joseph, Kapitalismus, socialismus a demokracie, 269. 
23 HLOUŠEK Vít, KOPEČEK Lubomír, ŠEDO Jakub, Politické systémy, 16 – 18.  
24 Ibid., 37 – 39. 
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Autoritarismus a totalitarismus se objevil po první světové válce, kdy země jako Německo 

a Itálie trpěli politickou a ekonomickou nestabilitou.25 Zatímco autoritu je možné považovat 

jedním z předpokladů demokracie, autoritarismus je přesný opak. Hlavním rysem tohoto 

politického systému je zneužití autority a potlačení demokratických principů na politickém 

poli.26 Autoritarismus je dále možné definovat jako systém s limitovaným politickým 

pluralismem. V tomto politickém systému zároveň není vedoucí (jediná) společenská 

ideologie.27 Důsledkem autoritářského systému se moc stává nekontrolovatelnou, zatímco 

důsledkem demokracie je moc omezená a rozdělená mezi politické subjekty.28 

V roce 1956 byla publikovaná práce Carla Friedricha a Zbigniewa Brzezinského, která 

popsala hlavní rysy totalitního režimu. Dle jejich poznatků je pro totalitní stát 

charakteristické především: systém policejní kontroly, převládající monopol ve sféře 

masových sdělovacích prostředků prostřednictvím propagandy, kontrola nad ozbrojenými 

složkami, centrálně řízená ekonomika, stát řízený jedinou politickou stranou, a také jediná 

oficiální ideologie, která ovlivňuje fungování celé společnosti, včetně každého jedince.29 

Tuto charakteristiku je možné použít na definování hlavních funkcí SSSR (Svaz sovětských 

socialistických republik), který existoval v letech 1922 – 1991.30 

Analýzou původu totalitarismu se v 50. letech zabývala Hannah Arendtová, která byla 

původem z Německa. Kvůli židovským kořenům však musela emigrovat do USA před 

nacistickým antisemitismem. Arendtová své znalosti a zkušenosti ohledně totalitního režimu 

zužitkovala ve své knize The Origins of Totalitarianism (Původ totalitarismu).31 

Vypracovala příčiny úspěchu totalit v návaznosti na masovou společnost. Do své práce také 

zahrnula zpracování charakteru sovětského a nacistického režimu. Ve své knize například 

upozorňuje na vládní instituce, které nejsou tak viditelné jako ostatní vládní úřady, neboť 

právě takové instituce mají vždy v totalitním režimu rozsáhlé pravomoci. Na základě tohoto 

pravidla, dle ústavy byly označené sověty za nejvyšší autoritu ve státě, ale ve skutečnosti 

disponovali menšími pravomocemi než bolševická strana. Dokonce však i bolševická strana 

                                                           
25 SARTORI Giovanni, Teória demokracie, 187. 
26 Ibid., 190. 
27 DOČEKALOVÁ Pavla, ŠVEC Kamil a kol, Úvod do politologie, 152. 
28 SARTORI Giovanni, Teória demokracie, 209. 
29 HLOUŠEK Vít, KOPEČEK Lubomír, ŠEDO Jakub, Politické systémy, 39. 
30 VYDRA Zbyněk et al., eds, Dějiny Ruska, 549 – 550. 
31 ARENDTOVÁ Hannah, Původ totalitarismu: I-III, předmluva ke knize. 
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se v počátcích SSSR nemohla svou mocí vyrovnat tajné policii. Dle Arendtové tak skutečná 

moc začíná tehdy, kdy začíná utajení.32  

2.1 Demokratické režimy 

Politický režim vychází z daných norem, které regulují strukturu nejvyšších státních orgánů 

a činnost mezi nimi.33 Demokratický politický systém lze klasifikovat na základě dvou 

kritérií. První kritérium spočívá ve způsobu dělení moci zákonodárné a výkonné, záleží tedy, 

zda jsou pravomoci v této oblasti propojené či striktně oddělené. Dalším kritériem je míra 

závislosti či propojení mezi orgány zákonodárné a výkonné moci, míní se tím parlament, 

hlava státu a vláda.34 Na základě výše uvedených kritérií lze politické režimy rozdělit na 

parlamentní, poloprezidentské a prezidentské. Poloprezidentský režim však mnoho 

politologů charakterizuje jinak, a tudíž se objevili i tací kritici, kteří ho zcela zpochybňují. 

Existují i takové režimy, které se neřadí do žádného typu. Příkladem takového typu je 

švýcarský režim.35 

2.2 Parlamentarismus  

Parlamentní režim se vyznačuje politickou odpovědností vlády vůči parlamentu, a také 

účastí vlády na legislativním procesu. Pokud parlament vysloví vládě nedůvěru, vláda musí 

podat demisi. Funkce hlavy státu je oddělena od funkce šéfa vlády (premiéra nebo kancléře), 

tudíž ve státě drží výkonnou moc především premiér a jeho vláda. V tomto typu režimu může 

hlava státu (monarcha nebo prezident) za daných okolností rozpustit parlament. Hlava státu 

vystupuje v roli politického arbitra, který řeší závažné spory týkající se fungování vlády a 

parlamentu. V rámci svých pravomocí jmenuje předsedu vlády a na návrh předsedy také 

ministry, aby však mohla vláda fungovat, musí být také akceptována parlamentem. Role 

hlavy státu spočívá především v reprezentování dané země na mezinárodní úrovni a v plnění 

ceremoniálních funkcí. Prezident je volen parlamentem nebo kolegiem, které se nejčastěji 

skládá z členů parlamentu a představitelů místní samosprávy. Monarchie s parlamentním 

režimem jednají v otázce nástupnictví odlišně než republiky, jelikož funkce hlavy státu je 

dědičná v rámci dané královské rodiny.36 V politologické literatuře se jako klasický příklad 

                                                           
32 ARENDTOVÁ Hannah, Původ totalitarismu: I-III, 39 - 550. 
33 CABADA Ladislav, KUBÁT Michal et al., eds, Úvod do studia politické vědy, 187. 
34 NOVÁK Miroslav et al, Úvod do studia politiky, 700. 
35 CABADA Ladislav, KUBÁT Michal et al., eds, Úvod do studia politické vědy, 188. 
36 NOVÁK Miroslav et al, Úvod do studia politiky, 700., CABADA Ladislav, KUBÁT Michal et al., eds, 

Úvod do studia politické vědy, 189. 
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parlamentního režimu uvádí systém Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, 

jedná se o tzv. konstituční parlamentní monarchii. Dalším příkladem je Spolková republika 

Německo, která vznikla jako federativní stát sčítající 16 spolkových zemí.37 

2.3 Prezidencialismus 

V prezidentském režimu je výkonná moc oddělena od moci zákonodárné. Parlament 

v takovém případě disponuje legislativní činností, avšak postrádá důležité legislativní 

nástroje. Jak parlament, tak i prezident získává mandát ve všeobecných volbách. Prezident 

se tak také stává reprezentantem lidu. Přímo volený prezident se současně stává i šéfem 

vlády, což znamená, že v rámci výkonné moci může jmenovat členy vlády a ostatní 

úředníky, kteří se podílí na fungování státního aparátu.38  

V prezidentském režimu se neuplatňuje hlasování o nedůvěře, tudíž prezident a jeho 

podřízení nejsou vůči parlamentu politicky odpovědní. Parlament tak nemůže politickou 

cestou odstranit členy vlády či prezidenta. Hlava státu však také nemůže rozpustit 

parlament.39 

USA je mnohými politology označováno za hlavní vzor prezidentského režimu. Mezi 

základní rysy tohoto systému patří: 1) Rozdělená státní moc, a to mezi prezidenta USA, který 

disponuje výkonnou mocí, dále dvoukomorový Kongres (parlament), jenž zajišťuje 

fungování moci zákonodárné a Sbor nezávislých soudců (moc soudní). 2) Vymezení 

pravomocí výše uvedených orgánů, což znamená, že prezident USA nezávisí na Kongresu, 

ale zároveň nemůže Kongres rozpustit. 3) Dalším rysem prezidentského režimu je 

zabezpečení koordinované činnosti, čili jedna moc by neměla fungovat na úkor jiné. 

Prezident USA může například vetovat zákony, ale jeho veto je možné přehlasovat 

stanoveným počtem hlasů v Kongresu.40 

2.4 Poloprezidencialismus 

Prezident v poloprezidentském režimu sdílí své výkonné pravomoci se šéfem vlády 

(premiérem) a vládou, avšak stále zůstává důležitým rozhodovacím orgánem. Prezident 

jmenuje premiéra a ministry. Vláda nese politickou odpovědnost vůči parlamentu, ale 

                                                           
37 DVOŘÁKOVÁ Vladimíra a kol, Základní modely demokratických systémů: komparace politických 

systémů, 95 – 189. 
38 CABADA Ladislav, KUBÁT Michal et al., eds, Úvod do studia politické vědy, 191 - 193. 
39 Ibid., 191 – 193. 
40 DVOŘÁKOVÁ Vladimíra a kol, Základní modely demokratických systémů: komparace politických 

systémů, 42. 
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prezident parlamentu není odpovědný, a dokonce jej může za daných okolností i rozpustit. 

Tvorba a novelizace zákonů je svěřena nejen parlamentu, ale také i vládě.41  

Existuje řada různých koncepcí poloprezidencialismu, což způsobuje odlišné názory na 

výskyt tohoto režimu. Duverger v 80. letech uvedl ve své koncepci 7 zemí 

s poloprezidentským režimem, za takové země považoval: „Irsko, Island, Finsko, Francii, 

Portugalsko, Rakousko a Výmarskou republiku“. Naopak Sartori v 90. letech nepovažoval 

Irsko, Island a Rakousko za země s poloprezidentským režimem (Brunclík, Kubát, 2017,    

31 – 32 s.)42 Při analýze počtu zemí s poloprezidentským režimem se politologové setkávají 

s podobným problémem, jak tomu bylo v případě Sartoriho a Duvergera, kteří se snažili 

popsat výskyt tohoto režimu.43  

Poloprezidentský režim byl zprvu spjatý s pátou francouzskou republikou, a to v souvislosti 

s nástupem Charlese de Gaulla k moci. Teorie poloprezidentského režimu však pronikla do 

akademického prostředí až v 70. letech 20. století, autorem uznávané definice 

poloprezidencialismu byl Maurice Duverger. V roce 1978 vydal svou práci Échec au roi, 

kde se prvně objevil výklad jeho teorie. V roce 1980 byla vydána zkrácená verze předešlého 

výkladu, jednalo se o článek s názvem A New Political System Model: Semipresidential 

Government. Článek obsahoval Duvergerovu definici poloprezidentského systému, která se 

později zařadila do používané koncepce tohoto termínu. Jeho koncepce nebyla vždy 

výhradně všeobecně přijímaná, a tak mnoho teoretiků ji pozměňovalo, zjednodušovalo, a 

dokonce i zpochybňovalo. Mezi základní body Duvergerovi koncepce poloprezidencialismu 

řadíme všeobecnou volbu prezidenta, mocenské postavení prezidenta a jeho pravomoce, a 

také působení premiéra a jeho vlády v kooperaci s prezidentem.44 

Jak už bylo zmíněno výše, Duvergerova koncepce byla nejen přijímána a zpochybňována, 

ale také doplňována a upravována. Představitelé jeho koncepce jsou proto nazývání 

Duvergerovci. Představitelem tohoto přístupu je například i Giovanni Sartori, který poskytl 

následující strukturu poloprezidencialismu: „ 1) Hlava státu (prezident) je volena všelidovou 

volbou, přímo či nepřímo, na pevně dané funkční období. 2) Hlava státu sdílí exekutivní moc 

s premiérem, což vytváří strukturu duální autority. 3) Prezident je nezávislý na parlamentu, 

není však oprávněn vládnout sám či přímo, jeho vůle proto musí být tlumočena vládou a 

                                                           
41 CABADA Ladislav, KUBÁT Michal et al., eds, Úvod do studia politické vědy, 194. 
42 BRUNCLÍK Miloš, KUBÁT Michal, Kdo vládne Česku? Poloprezidentský režim, přímá volba a pravidla 

hry, 31 – 34. 
43 Ibid., 31 – 34. 
44 Ibid., 17 – 19. 
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procházet přes její rozhodnutí. 4) Premiér a jeho kabinet naopak představují instituce 

nezávislé na prezidentovi, jelikož jsou závislé na důvěře parlamentu. 5) Duální struktura 

autority poloprezidentského systému umožňuje různé vyvažování, a také přesouvání 

mocenské převahy uvnitř exekutivy, to však pod přísnou podmínkou, že trvá potenciál 

autonomie každé složky exekutivy“ (Brunclík, Kubát, 2017, 20 – 21 s.).45  

Kritiky Duvergerovi koncepce je možné rozdělit do dvou hlavních skupin. V prvním případě 

kritici uznávají pouze existenci parlamentního a prezidentského režimu, smíšený typ tudíž 

odmítají. V druhém případě se kritičtí autoři snaží Duvergerův koncept nahradit jinou teorií. 

Příkladem prvního přístupu je koncepce Alana Siaroffa, který poloprezidentský režim 

zahrnul do klasifikace parlamentního režimu. Dle Siaroffa je možné parlamentarismus 

rozdělit do čtyř typů, jedná se o parlamentní režim: 1) s dominantním postavením prezidenta, 

2) kde prezident reguluje činnost parlamentu, 3) kde prezident má symbolické postavení, 4) 

kde symbolickým postavením disponuje monarcha. Příkladem druhého přístupu jsou 

Matthew Shugart a John Carey, kteří zavedli premiérsko-prezidentský a prezidentsko-

parlamentní typ režimu. Premiérsko-prezidentský typ režimu posiluje postavení premiéra na 

úkor prezidenta, naopak prezidentsko-parlamentní režim posiluje postavení prezidenta vůči 

premiérovi a parlamentu.46  

Proč je tedy těžké identifikovat či popsat přesné fungování poloprezidencialismu? Důvodem 

je rozdílné uplatňování poloprezidentského systému v dané zemi. Nesrovnalosti jsou 

převážně způsobeny vymezením ústavních pravomocí mezi prezidenta a premiéra v rámci 

výkonné moci. Pozice prezidenta a jeho pravomoci mohou být ovlivněny mnohými faktory, 

např. politickou příslušností či parlamentní většinou. Pokud je prezident vůdcem politické 

strany, která má většinu v parlamentu a ke které patří i premiér, postavení prezidenta je 

silnější než premiéra. Premiér má převahu v případě, kdy je z jiné strany a disponuje 

většinou v parlamentu. Jedná se o nucené soužití premiéra a prezidenta neboli odborně 

řečeno kohabitaci.47  

                                                           
45 BRUNCLÍK Miloš, KUBÁT Michal, Kdo vládne Česku? Poloprezidentský režim, přímá volba a pravidla 

hry, 19-21. 
46 Ibid., 27 - 29. 
47 NOVÁK Miroslav et al, Úvod do studia politiky, 705. 
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2.5 Odlišnosti prezidencialismu a parlamentarismu 

Je politicky vhodnější a stabilnější parlamentarismus nebo prezidencialismus? 

Rozhodujícím rysem daného typu režimu může být spojená či rozdělená funkce hlavy státu 

a šéfa vlády.48 V rámci debat nad vhodným institucionálním systémem pro nově vzniklé 

demokracie, dávala většina odborníků přednost parlamentarismu, jelikož umožňuje střídání 

vlády, jakmile se změní politická situace v parlamentu. Naopak nevýhodou tohoto systému 

může být například rostoucí skepse občanů kvůli nepochopitelnému dění v parlamentu.49 

Mezi kritiky prezidencialismu je možné zahrnout i takové významné politology jako Arenda 

Lijpharta, Juana Linze či Cindy Skach.50  

V parlamentních režimech nemá hlava státu skutečnou moc, veškeré strategické kroky je 

nutné konzultovat s ministry. V poloprezidentských a prezidentských režimech má prezident 

rozsáhlejší pravomoci, v některých politických sférách může jednat i bez předchozích 

konzultací s vládou. Konkrétní pravomoci záleží na ústavě dané země, která blíže specifikuje 

funkci hlavy státu.51 

Po shrnutí výše uvedených teorií se spíše přikláním k názoru, že preferovat parlamentní či 

prezidentský systém není zcela možné, jelikož vždy záleží na politické kultuře dané země. 

Výběr politického systému dále záleží i na ústavní úpravě státních institucí, podobě 

politického stranictví a také na dosavadní společenské kultuře.52 

2.6 Odlišnosti superprezidencialismu a poloprezidencialismu 

Po rozpadu Sovětského svazu došlo k úpadku demokracie a nastolení režimu, který 

vykazoval spíše diktátorské prvky. V této souvislosti se v oblasti politické vědy objevil 

termín superprezidencialismus (superprezidenstký systém), a to především ve spojení 

s Ruskou federací, Ukrajinou a Arménií. Dle ústavního rámce není prezident výrazně 

omezen vládou a ani parlamentem, který často trpí nestabilitou stranického systému. 

Z tohoto důvodu není parlament schopen jednat vůči dekretům prezidenta. V takovém 

státním systému prakticky chybí opozice vůči hlavě státu. Superprezidentský systém je tak 

                                                           
48 DVOŘÁKOVÁ Vladimíra a kol, Základní modely demokratických systémů: komparace politických 

systémů, 46. 
49 HLOUŠEK Vít, KOPEČEK Lubomír, ŠEDO Jakub, Politické systémy, 91. DVOŘÁKOVÁ Vladimíra a 

kol, Základní modely demokratických systémů: komparace politických systémů, 47. 
50 HLOUŠEK Vít, KOPEČEK Lubomír, ŠEDO Jakub, Politické systémy, 91. 
51 Ibid., 47. 
52 Ibid., 91. 
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často spojován s režimy, u kterých je možné pochybovat o jejich demokratičnosti.53  

V souvislosti s Ruskou federací a charakteristikou typu jejího režimu se používá nejen 

superprezidenciasmus, ale také poloprezidencialismus. Tyto režimy se liší především 

rozsahem pravomocí prezidenta a tím, že poloprezidencialismus řadíme mezi demokratické 

politické systémy, zatímco superprezidencialismus mezi nedemokratické či tzv. hybridní 

režimy. V poloprezidentském režimu je výkonná moc zastoupena nejen prezidentem, ale také 

předsedou vlády, tudíž sestavením vlády se zabývá nejen prezident, ale především premiér. 

Prezident navrhuje a jmenuje předsedu vlády, avšak pouze po schválení návrhu 

parlamentem.54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
53 HLOUŠEK Vít, KOPEČEK Lubomír, ŠEDO Jakub, Politické systémy, 111. 
54 CABADA Ladislav, KUBÁT Michal et al., eds, Úvod do studia politické vědy 191 – 194, NOVÁK Miroslav et 
al, Úvod do studia politiky, 705. 



 

 

17 

3 Ústava z roku 1993 

Po zániku vedoucí úlohy KSSS se pravomoc orgánů této politické strany přesunula na státní 

orgány, přičemž vláda disponovala spíše správní mocí nežli výkonnou. Výkonnou mocí nově 

disponovala hlava státu. Vláda byla zatížena politickým bojem mezi původními představiteli 

mocenského monopolu (konzervativními komunisty) a novou vládní garniturou. Funkce 

prezidenta SSSR byla uzákoněna prostřednictvím novelizace zákona č. 189/100 již v březnu 

1990, kdy se usnesl Sjezd lidových poslanců SSSR. Touto novelou brežněvovské ústavy 

z roku 1977 byla nově vybavena hlava státu pravomocemi, kterými dříve disponovalo 

Prezídium Nejvyššího sovětu, to se později přeměnilo na předsednictvo parlamentu. Daná 

novela ústavy umožňovala nově také volbu prezidenta SSSR občany. Z důvodu tehdejších 

občanských nepokojů se prvním prezidentem stal Michail Gorbačov (poslední Generální 

tajemník KSSS), byl zvolen Sjezdem lidových poslanců.55  

V roce 1990 byla vytvořena ústavní komise, která vypracovala text nové ústavy. 

Demokratický návrh Olega Rumyantseva56 a jeho kolegů překonal ústavní návrh 

zákonodárců z řad komunistické strany. Nový ústavní text byl publikován v nezávislých 

časopisech Rossiyskaya Gazeta a Argumenty i Fakta. Vládou a Sjezdem (lidových poslanců) 

kontrolovaný tisk (Sovetskaya Rossiya a Pravda) nový text ostře kritizoval, dokonce ho 

označil za antisociální a antidemokratický.57 Noviny Pravda obsahovaly články, které se 

stavěly velmi kriticky především vůči prezidentovi Borisu Jelcinovi. Jeden z autorů článků 

dokonce obviňoval prezidenta ze špatné ekonomické situace a přímo vyzýval spoluobčany 

k demonstracím proti jeho politice.58 Vláda a Sjezd se stavěly ostře proti druhému návrhu, 

jelikož výrazně rozšiřoval pravomoci prezidenta. 

Ruská ústava z roku 1993 je rozdělena do dvou částí. První část obsahuje 9 hlav/kapitol, 

které upravují právní a politický systém. Druhá část obsahuje závěrečná a přechodná 

ustanovení.59 Ústavní text začíná preambulí, poté následuje první hlava, která vymezuje 

osnovy ústavního systému. Mnohé z těchto principů byly dříve formulovány v prohlášení 

o svrchovanosti Ruské sovětské federativní socialistické republiky 12. června 1990 na 

                                                           
55 POLÍVKOVÁ Zdenka, Prezident v posttotalitním státě, 10 – 17. 
56 Oleg Rumyantsev byl členem Sjezdu lidových poslanců. V roce 1990 byl vedoucí postavou Sociálně-

demokratické politické strany. Ve stejném roce začal působit i ve státní komisi, která připravovala novou 

ruskou ústavu. 
57 RUMYANTSEV Oleg, "Russia's New Constitution", Journal of Democracy 2, An Introduction - Ludmilla 

Alexeyeva. 
58 МАСЛИНИН Виктор. Газета Правда (Noviny Pravda). 21 сентябрь 1993 года. Но 182 (27136). 

Staženo 14.12.2018 v pdf v Moskevské státní knihovně (Biblioteka imeni Lenina). 
59 Конституция Российской Федерации (Ústava Ruské federace), 63. 
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prvním Sjezdu lidových poslanců. Hlava druhá obsahuje základní práva a svobody občanů, 

kde již jednotlivec není podřízen státní ideologii, jako tomu bylo v případě sovětských ústav. 

Hlava třetí se zabývá problematikou vlastnictví, práce, náboženství, autonomních subjektů 

federace a menšin, a dále také rodinou.60 Výkonná moc je vymezena v hlavě čtvrté (funkce 

prezidenta Ruské federace) a šesté (pravomoci Federálního shromáždění), zatímco 

zákonodárná moc je definována v hlavě páté. Hlava sedmá vymezuje moc soudní. Místní 

samospráva, orgány a pravomoci s ní spjaté jsou definovány v hlavě osmé. Devátá hlava 

vymezuje ústavní změny a možnou revizi dané ústavy.61 

Na základě četby ústavního textu vyplývá hned několik zásadních otázek. Je nová ruská 

ústava demokratická? Podle jakých kritérií je možné soudit? Dle ústavní komise byl nový 

ústavní systém vytvořen na základě vztahu státní kontroly a vyváženého rozdělení 

pravomocí mezi státní orgány (a system of governmental checks and balances). Horizontálně 

je státní systém rozdělen mezi orgány moci zákonodárné, výkonné a soudní. Vertikálně je 

politická moc rozdělena mezi centrální vládu a subjekty federace (úřady místní 

samosprávy).62 Na základě těchto údajů je možné tvrdit, že cílem ústavní komise bylo 

vytvořit nejen poloprezidentskou ústavu, ale také demokratickou, jelikož ústava obsahuje 

dle ústavní komise systém brzd a vah, ale především již postrádá ideologickou část, která 

byla v sovětských ústavách. Stát se tak distancoval nejen od komunistické ideologie, ale také 

od totalitního režimu. 

Otázkou však zůstává, jaká je ve skutečnosti politická praxe. Bezpochyby je možné 

konstatovat, že cílem tehdejší ústavní komise bylo vytvoření takové ústavy, která by 

poskytovala politické nástroje státním orgánům k řešení ekonomických a politických krizí.  

3.1 Okolnosti přijetí ústavy a jejich vliv na její podobu 

Analýza týkající se nové ruské ústavy se nemůže obejít bez zásadní historické retrospektivy. 

Proč bylo nutné přijmout novou ruskou ústavu? Z jakého důvodu byla přijata právě 

poloprezidentská forma ústavy? Tyto a další otázky jsou středobodem nejen této práce, ale 

také podobných politologických analýz a článků. 

Proces přijetí nové ruské ústavy je možné rozdělit do dvou etap. První probíhala od června 

1990 do prosince 1992. Tato etapa se vyznačovala dvěma složitými procesy, jednalo se o 

                                                           
60 RUMYANTSEV Oleg, "Russia's New Constitution", Journal of Democracy 2, 35-46.  
61 Конституция Российской Федерации (Ústava Ruské federace), 3 – 59. 
62 RUMYANTSEV Oleg, "Russia's New Constitution", Journal of Democracy 2, 35-46. 
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přechod ze socialistického společenského modelu do nové liberální koncepce, dále o hledání 

optimálního způsobu kooperace mezi centrální ruskou vládou a ostatními subjekty federace. 

Druhá etapa probíhala od ledna do října roku 1993 a vyznačovala se politickým konfliktem 

státních orgánů ve sféře rozdělení pravomocí na federální úrovni. Důvodem tohoto sporu byl 

především připravovaný ústavní text, který byl navrhnut ve dvou variantách. První možností 

byla ústava se silnou funkcí prezidenta a druhá se silnou funkcí parlamentu.63 

Nová ústava Ruské federace byla přijata referendem 12. prosince 1993 a nabyla účinnosti 

25. prosince 1993. Jejímu přijetí předcházela vnitropolitická krize, která vyvrcholila 

několikaměsíčním konfliktem mezi prezidentem a Sjezdem lidových poslanců. Důvodem 

této krize byl prezidentský návrh ústavního textu, který rozšiřoval pravomoci hlavy státu na 

úkor parlamentu. Odmítavý přístup parlamentu ve věci přijetí nové ústavy prezident Jelcin 

řešil nejprve vydáním dekretu č. 1400 ze dne 21. 09. 199364, který zavedl postupnou ústavní 

reformu.65 Dekret rozpustil Sjezd lidových poslanců a dokonce i Nejvyšší sovět s cílem 

uskutečnit sociální a ekonomické reformy, které tyto orgány potlačovaly.66 V reakci na to 

Nejvyšší sovět a Sjezd lidových poslanců s podporou Ústavního soudu prohlásil prezidentův 

výnos za neplatný.67 Nejvyšší sovět také vyzval obyvatelstvo k projevům občanské 

neposlušnosti, čímž také podpořil shromáždění ozbrojených bojových oddílů nacionalistů. 

Budova parlamentu se tak změnila v centrum vzpoury.68 Tato reakce parlamentu se stala 

záminkou k silovému řešení ústavní krize, kdy došlo k podrobení obléhaného parlamentu na 

příkaz prezidenta Borise Jelcina.69  

V neděli 12. 12. 1993 se konaly volby do Federálního shromáždění a do orgánů místní 

samosprávy, ve stejný den se uskutečnilo také referendum týkající se ústavy. Tyto volby 

byly výrazně ovlivněny říjnovým převratem roku 1993, jelikož se voleb mohly účastnit 

pouze ty strany, které se neúčastnily převratu. Účast tak byla zakázána opoziční organizaci 

Frontě národní spásy, Ruské komunistické dělnické straně, Ruské národní jednotě a dalším. 

Současně bylo zakázáno kandidovat osobám obviněných v souvislosti s říjnovým 

                                                           
63 ТАРАСОВА Екатерина, “Условия Разработки Конституции Российской Федерации 1993 Года: 

Историко-Правовая Ретроспектива,” 157 – 167. 
64 http://base.garant.ru/5137071/  
65 HOLZER Jan, Politický systém Ruska: hledání státu, 30. 
66 ZUBOV Andrej Borisovič, Dějiny Ruska 20. století, 557. 
67 HOLZER Jan, Politický systém Ruska: hledání státu, 30. 
68 ZUBOV Andrej Borisovič, Dějiny Ruska 20. století, 558. 
69 HOLZER Jan, Politický systém Ruska: hledání státu, 31. 
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převratem. Celkem mohlo kandidovat 13 politických subjektů.70 Nejsilnější stranou voleb se 

stala Liberální demokratická strana Ruska, která obdržela 22,79 % hlasů, byla následována 

Volbou Ruska s 15,38 % a Komunistickou stranou Ruské federace s 12,35 % hlasů.71  

Nová ruská ústava byla přijata hned z několika důvodů, jednak bylo nutné schválit nový 

ústavní rámec po rozpadu SSSR, jednak vyřešit spor státních orgánů (prezidenta a 

parlamentu). Dřívější sovětská ústava byla vypracovaná na základě socialistických a 

komunistických principů. V roce 1991 nedošlo jen k rozpadu SSSR, ale také komunistické 

ideologie, která ovlivňovala nejen politický a právní systém státu, ale také společenské 

principy a normy. Z tohoto důvodu bylo nutné přijmout novou ústavu, která odpovídala 

politickým a společenským změnám té doby. Ústava z roku 1993 právně uzákonila novou 

státní formu politickému systému (poloprezidentský režim), nové rozdělení pravomocí 

v rámci státních orgánů, nové ekonomické principy a právní vztah vůči subjektům Ruské 

federace. Jedním z důvodů přijetí poloprezidentského režimu byla neschopnost parlamentu 

a dalších státních orgánů efektivně řešit dlouhodobé vnitropolitické problémy státu. Této 

politické krize využil prezident a jeho prezidentská administrativa k prosazení ústavy, která 

rozšiřovala pravomoci prezidenta na úkor parlamentu. Příčinou tohoto politického kroku 

prezidenta byla prvotně snaha vyřešit tíživou ekonomickou situaci státu.72 

3.2 Ústava a její základní charakteristika z hlediska dělby moci  

Zákonodárná moc je vykonávaná prostřednictvím Federálního shromáždění neboli 

parlamentem Ruské federace. Ruský parlament se skládá ze dvou komor, Rady federace a 

Státní dumy, kde působí 450 poslanců. Rada federace je tvořena zástupci každého regionu 

(federálního subjektu), přičemž jeden zastupuje legislativu a druhý exekutivu svého regionu. 

Jak členové Rady federace, tak i Státní dumy disponují politickou imunitou, která však může 

být ze zákona daných podmínek přerušena. Proces týkající se přerušení politické imunity 

řeší především Generální prokurátor (žalobce) daného parlamentu.73 

Návrh zákona se předkládá ve Státní dumě. Federální zákony přijaté Státní dumou musí být 

zároveň posouzeny Radou federace, pokud se týkají federálního rozpočtu, daní, ratifikace 

mezinárodních smluv, změny státní hranice a také války či míru. Federální zákon je 

                                                           
70 KOUDELKA Zdeněk, VLČKOVÁ Renata, Ústavní systém Ruska: Ústava ruské federace, 23. 
71 Ibid., 24. 
72 ТАРАСОВА Екатерина, “Условия Разработки Конституции Российской Федерации 1993 Года: 

Историко-Правовая Ретроспектива,” 157 – 167. 
73 Конституция Российской Федерации (Ústava Ruské federace), 40 - 47. 
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schválen, pokud je přijat polovinou všech členů Rady federace či nebyl v průběhu 14 dní 

Radou posouzen. Jestliže Rada návrh zákona zamítne, putuje zpátky do Státní dumy. Daný 

návrh zákona je poté přijat pouze po schválení více než 2/3 všech poslanců Státní dumy. 

Federální zákon schválený Státní dumou a Radou federace dále putuje k prezidentovi, který 

jej definitivně schválí a podepíše. Jestliže však zákon prezident nepodepíše či se v průběhu 

14 dní nevyjádří, putuje tento zákon zpět do Státní dumy a Rady federace. Prezident zákon 

následně podepíše, pokud je schválen dvěma třetinami všech členů Rady a Dumy.74  

Prezident dle ústavy může rozpustit Státní dumu v případě, kdy třikrát odmítne kandidáta na 

post předsedy vlády. Prezident nemůže rozpustit Státní dumu, pokud je proti jeho osobě 

zahájeno trestní řízení, a také půl roku před koncem jeho funkčního období. Státní duma také 

nemůže být rozpuštěna v případě vyhlášení válečného a výjimečného stavu.75 

Výkonnou moc ve státě zastupuje vláda a prezident. Předseda vlády předkládá prezidentovi 

návrh na jmenování ministrů a zástupce premiéra. Předsedu vlády jmenuje prezident se 

souhlasem Státní dumy. Pokud Duma třikrát odmítne navrhovaného premiéra, prezident 

Dumu rozpustí a vyhlásí nové volby. Dle ústavy má vláda pravomoc dohlížet na vytváření 

státního rozpočtu a zabezpečit prosazování stanovených zákonů v oblasti kultury, vědy, 

vzdělávání, zdravotnictví, ekologie, a také v oblasti sociálního zabezpečení. Vláda dále 

realizuje opatření týkající se bezpečnosti státu a vnější politiky. Státní duma může vládě 

vyjádřit nedůvěru, v takovém případě prezident, buď rozpustí vládu, nebo se vyjádří proti 

rozhodnutí Státní dumy. Pokud Duma opakovaně neudělí vládě důvěru, prezident rozpustí 

buď vládu, nebo Státní dumu.76 

Soudní moc je vykonávaná na základě ústavního, občanského, správního a trestního 

soudnictví, které je zajištěno hierarchicky uspořádanými soudy. Soudci jsou dle ústavy 

nezávislý a nedotknutelní.77 K nejvyšším orgánům soudní soustavy patří Ústavní soud, který 

posuzuje soulad zákonů a prezidentských dekretů s ruskou ústavou, dále Nejvyšší soud 

stojící v čele soudní soustavy a zabývající se občanskoprávními, správními a trestními spory, 

další institucí je Nejvyšší arbitrážní soud řešící obchodní spory.78 

                                                           
74 Конституция Российской Федерации (Ústava Ruské federace), 40 - 47. 
75 Ibid., 40 - 47. 
76 Ibid., 47 – 51. 
77 Ibid., 51 – 52. 
78 CABADA Ladislav et al., eds, Nové demokracie střední a východní Evropy: komparace politických 

systémů, 392. 
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3.3 Prezident a jeho pravomoci 

Funkce prezidenta nebyla v původních sovětských ústavách upravena, jelikož reprezentaci 

Sovětského svazu měl na starosti Generální tajemník Komunistické strany Sovětského svazu 

(KSSS). Z tohoto důvodu sehrálo ukotvení prezidentské funkce po rozpadu SSSR 

významnou roli při následném vytváření nové politické kultury.79  

Zavedením funkce prezidenta se vytvořil spor o postavení exekutivy reprezentované 

prezidentem a o kontrolní funkci zákonodárného sboru, který zastupoval předseda 

Nejvyššího sovětu. Tento mocenský boj se vyostřil za prvního prezidenta Ruské federace 

Borise Jelcina, kdy předsedou Nejvyššího sovětu byl Ruslan Chasbulatov. Politického 

významu nabyly také nově vytvořené orgány, jednalo se o Sjezd lidových poslanců a Ústavní 

soud. Příčinou sporu bylo především vymezení pravomocí prezidenta, jelikož parlament 

prosazoval pouze reprezentativní funkci hlavy státu, zatímco prezident široké pravomoci na 

úkor parlamentu.80  

Výčet pravomocí prezidenta a popis jeho funkce obsahuje čtvrtá hlava ústavy. Dle ústavního 

článku 80 je prezident hlavou státu. Dle ústavy z roku 1993 je prezident volen v přímých 

volbách na čtyři roky. Může se jím stát občan Ruské federace, který je starší 35 let a trvale 

žije v Rusku více než 10 let. Prezident může být zvolen na dvě funkční období jdoucí hned 

za sebou, tudíž svou funkci má možnost vykonávat osm let a pak může opět kandidovat (dle 

ústavní úpravy z roku 1993).81 

Dle ústavy je prezident Ruské federace politicky neodpovědný (politická imunita), avšak 

může být zbaven úřadu prezidenta v případě, kdy se dopustil velezrady či jiného těžkého 

zločinu. Řízení proti prezidentovi vyžaduje posudek Nejvyššího soudu federace a zřízení 

zvláštní komise Státní dumy. Obvinění prezidenta musí být odhlasováno ve Státní dumě.82 

O zbavení funkce dále rozhoduje Rada federace a Ústavní soud.83  

Úlohou prezidenta je především zabezpečit kooperaci vrcholových státních orgánů. Funkce 

prezidenta umožňuje stanovit směřování vnitřní a vnější politiky státu. Prezident na základě 

svých pravomocí může vydávat dekrety a nařízení, které jsou závazné pro celou Ruskou 

federaci. Tyto právní akty však nemohou být v rozporu s ruskou ústavou a federálními 

                                                           
79 POLÍVKOVÁ Zdenka, Prezident v posttotalitním státě, 9 – 10. 
80 Ibid., 17. 
81 Конституция Российской Федерации (Ústava Ruské federace), 33 - 39. 
82 POLÍVKOVÁ Zdenka, Prezident v posttotalitním státě, 42. 
83 Конституция Российской Федерации (Ústava Ruské federace), 33 – 39. 
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zákony. Dále disponuje pravomocí rozpustit vládu, předkládat Státní dumě kandidáta na post 

předsedy Centrální banky Ruské federace, na návrh předsedy vlády může jmenovat ministry. 

Prezident také vytváří a zároveň předsedá Radě bezpečnosti.84  

Ve spojitosti se Státní dumou má prezident rozsáhlé pravomoci. Může prosadit jmenování 

premiéra, jelikož má možnost Státní dumu rozpustit. Dále může vyhlásit referendum či 

předložit návrh zákona k projednání. V případě politického sporu některých vrcholných 

státních orgánů plní prezident funkci arbitra, který může daný spor předložit k řešení 

odpovídajícímu soudu. Dle článku 87 je také vrchním velitelem ozbrojených složek Ruské 

federace. V případě ozbrojeného konfliktu a použití bezpečnostních složek musí hlava státu 

neprodleně tuto skutečnost sdělit Radě federace a Státní dumě.85 
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4 Rusko po roce 1993 a typ jeho režimu 

Postkomunistická transformace v Rusku se potýkala s mnohými obtížemi, především 

s častými institucionálními spory (mezi prezidentem a parlamentem), omezenou schopností 

elit řešit aktuální ekonomické a sociální problémy, a také s hledáním nové role Ruska v 

mezinárodním politickém systému. Působení prezidenta Borise Jelcina vedlo ke zformování 

řady ekonomických reforem a nového politického systému, jelikož prosadil ústavu 

s prezidentským režimem. Sjezd lidových poslanců, který zastupoval legislativu, se naopak 

snažil prosadit parlamentní typ režimu se slabou funkcí prezidenta. Vznikl tak 

několikaměsíční konflikt mezi prezidentem a Sjezdem lidových poslanců, který vedl 

k rozpuštění Sjezdu lidových poslanců a prosazení poloprezidentské ústavy. V roce 2000 byl 

ruským prezidentem zvolen Vladimír Putin. Rozsáhlost ekonomických a sociálních 

problémů způsobených dozvuky transformace 90. let a ekonomické krize umožnila 

prosazení jeho razantní politiky, která vykazovala až autoritativní prvky, i přes to však Putin 

disponoval rozsáhlou politickou legitimitou.86 

4.1 Ruská federace od nástupu Jelcina 
Boris Jelcin působil před svým prezidentstvím prvotně jako tajemník oblastního výboru 

KSSS. V roce 1985 zastával funkci tajemníka Ústředního výboru pro stavebnictví v Moskvě, 

avšak již v roce 1987 byla jeho funkce změněna na post prvního náměstka ministra 

stavebnictví, jelikož vedl rozepře s vedením strany v čele s Michailem Gorbačovem. 

Značných úspěchů Jelcin dosáhl v roce 1989, kdy byl zvolen delegátem ve volbách do 

Sjezdu lidových poslanců. Pozici silného politika potvrdil také o rok později, kdy byl zvolen 

předsedou Nejvyššího sovětu. Jelcin tak začal tvrději prosazovat svou strategii v prosazení 

nového politického systému a ústavy, která by poskytovala rozsáhlejší pravomoci 

prezidentovi.87 

Po rozpadu SSSR se ruské vedení potýkalo především s nutností obnovit vyčerpanou 

ekonomiku země. První ruský předseda vlády Jegor Gajdar tak vytvořil reformní 

hospodářský program, který byl založen na liberálních principech. Program prosazoval 

liberalizaci cen, privatizaci, zrušení státní regulace výroby a využití zahraničního kapitálu.88  

                                                           
86 KUBÁT Michal et al. eds, Politické a ústavní systémy zemí středovýchodní Evropy, 327. 
87 HODAČ Jan, STREJČEK Petr, Politika ruské federace v postsovětském prostoru a střední Evropě, 19. 
88 PEČENKA Marek, BOHUSLAV Litera, Dějiny Ruska v datech, 369. 
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Privatizace měla vytvořit vrstvu vlastníků akcií, kteří by následně podporovali stávající a 

nové reformy, avšak bylo docíleno naopak toho, že se vytvořily ekonomicky neefektivní 

vlastnické struktury, které umožnily oligarchům ovládnout velké podniky a následně 

manipulovat s cenami na trhu. Důsledkem těchto změn se v roce 1992 snížil hrubý domácí 

produkt o 15 – 20 % a průmyslová výroba se snížila o 20 %.89 Růst cen způsobil 

znehodnocení platů a důchodů, což způsobilo u velkého počtu obyvatel pokles životní 

úrovně, přičemž ta mnohdy klesla i pod hranici bídy. Gajdarova reformní politika vyvolala 

kritiku nejen ve společnosti, ale také v parlamentu. V roce 1992 byl odvolán a jeho místo 

předsedy vlády převzal Viktor Černomyrdin. I přes výměnu předsedy se parlament stavěl 

kriticky vůči hospodářské politice, současně obviňoval Borise Jelcina ze snah o ustanovení 

prezidentské diktatury. Z tohoto důvodu někteří poslanci parlamentu odmítali Jelcinovi 

zásahy do připravované nové ústavy, která posilovala výkonnou moc prezidenta na úkor 

parlamentu. V roce 1993 tento spor přerostl ve vnitropolitický konflikt, který vyústil na 

podzim téhož roku, kdy Jelcin nechal parlament rozpustit. V prosinci 1993 byla v referendu 

schválena nová ústava, která zakotvila pravomoci prezidenta, přičemž se Jelcin přímo 

osobně podílel na jejím vzniku. Nová ústava umožňovala prezidentovi vydávat dekrety 

s platností zákonů, tudíž jeho pravomoci byly rozšířeny na rozdíl od parlamentu, který měl 

přesně stanovené kompetence. V prosinci 1993 také proběhly parlamentní volby.90 

Po rozpadu administrativní struktury Sovětského svazu se vztahy s regiony významně 

zhoršily, a to z důvodu převzetí kontroly místními politickými elitami v určitých oblastech 

tehdejšího SSSR. I z tohoto důvodu bylo nutné přijmout novou ruskou ústavu, která by 

upravovala vztahy Federálního shromáždění (parlamentu) se subjekty federace. Výjimkou 

byly republiky Tatarstán a Baškortostán, které si vynutily uzavření separátních smluv 

s Moskvou. Tyto separátní smlouvy potvrzovaly množství politických a ekonomických 

ústupků ze strany ústřední moskevské vlády.91  

Hospodářská situace po rozpadu SSSR se výrazně zhoršovala. Do konce 90. let kleslo HDP 

Ruska o 45 %. K výraznému úpadku došlo především v průmyslové výrobě, kdy se úroveň 

snížila také přibližně o 45 %,92 hospodářství se tak ocitlo v hluboké depresi. Tento stav byl 

způsoben především absencí reforem, které by restrukturalizovaly těžký a zbrojní průmysl, 
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a také energetiku. Ekonomiku země dále zatěžoval nepřehledný daňový systém a 

zkorumpovaná úřednická byrokracie. Další ekonomické problémy souvisely s absencí 

malého a středního podnikání. Stát se tak potýkal s nedostatkem financí, což se projevovalo 

mimo jiné také opožděním plateb státních mezd a důchodů. Utváření tržní ekonomiky vedlo 

také k vytvoření skupiny tzv. oligarchů, kteří prostřednictvím privatizace energetických 

společností získali přístup k obrovskému jmění.93  

V rámci privatizace se státní společnosti prodávaly za zlomek ceny, aby se ekonomika stala 

tržní, avšak tento proces nebyl státem dostatečně regulován a kontrolován, což ve výsledku 

způsobilo, že oligarchové (politicko-hospodářské skupiny) mohly ovlivňovat vývoj 

ekonomiky tím, že utvářely tržní prostředí, které bylo nepříznivé pro jiné investory v daném 

odvětví. Důsledkem tíživé situace v hospodářství a špatné implementace tržních principů 

byla ekonomická krize. Ekonomické problémy vláda řešila především vydáváním státních 

obligací a výnosy z exportu zemního plynu a ropy. Hospodářská deprese ekonomiky se ještě 

více prohloubila po poklesu ceny ropy. Důsledkem toho se na konci devadesátých let 

zhroutil rubl a stát vyhlásil krach. Tuto palčivou ekonomickou situaci Rusko řešilo půjčkou 

od Mezinárodního měnového fondu (MMF). K narovnání stavu hospodářství dále Rusko 

zavedlo devalvaci rublu, která vedla ke zdražení dovozu, čímž napomohla k zotavení ruským 

podnikům. Ruská ekonomika se také zlepšila díky růstu světových cen ropy a zemního 

plynu. V roce 1999 se hospodářství již částečně, avšak viditelně zotavilo, HDP v témže roce 

se zvýšilo o 4 %, následující rok růst také pokračoval.94  

Krize roku 1998 umožnila Jelcinovi dosazovat do nejvyšších funkcí osoby, které byly 

schopné řešit danou tíživou ekonomickou situaci. V roce 1999 byl Vladimír Putin jmenován 

novým předsedou vlády. Před jmenováním zastával post ředitele Federální služby 

bezpečnosti. Na konci roku 1999 rezignoval prezident Boris Jelcin, úřadujícím prezidentem 

se stal Vladimír Putin. Následující rok se konaly prezidentské volby, při kterých zvítězil 

Vladimír Putin.95 

4.2 Ruská federace za Putinova prezidentství 

Vladimír Putin vyhrál své první prezidentské volby již v březnu 2000. Druhé prezidentské 

období obhájil v březnu 2004, kdy pro něj hlasovalo více než 71 % voličů. Cílem jeho 
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94 Ibid., 370 – 371. 
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politiky bylo prosazení reorganizace státu a upevnění zákonných principů v regionech. 

V rámci jeho prezidentského programu bylo zavedení liberálních a tržních inovací a 

především omezení moci oligarchů ve vrcholných orgánech politického aparátu Ruska.96  

Putinova politika byla podporována nově založenou politickou stranou Jednotné Rusko. 

Tato strana vznikla v roce 2002 sloučením tří provládních stran. V roce 2003 se za její 

podpory změnila řada zákonů, které například znemožňovaly regionálním a malým 

politickým stranám větší působení v Dumě a v regionálních zastupitelských orgánech. 

Změny se týkaly také minimální procentuální hranice pro vstup do parlamentu a do dalších 

regionálních zastupitelských orgánů. Novela stanovovala 7% hranici, dříve byla tato hranice 

stanovena na 5 %. Novelizovaný federální volební zákon stanovil také řadu kritérií, které 

upravovaly fungování politických stran. Jednalo se například o stanovení minimálního počtu 

členů strany, nutnost působení v celém Rusku, a to i ve většině územních obvodů. 

Následkem těchto podmínek bylo radikální snížení počtu politických stran v parlamentních 

volbách. Z dřívějších 46 politických stran se mohlo dalších voleb účastnit pouze 15.97  

Putinova vláda dále zavedla sedm federálních okruhů, které administrativně rozdělily Rusko. 

Bylo tak narušeno původní rozdělení země. Základní administrativní celek představovala 

gubernie, v jejímž čele stál gubernátor. Změna zákona výrazně omezila pravomoci dříve 

prakticky právně nedotknutelných gubernátorů.98 Po změně zákona již nemohl být zvolen 

do horní komory parlamentu, do Rady federace. Cílem této reformy bylo zabránit hromadění 

pravomocí gubernátorů a následné korupci ve vrcholových státních orgánech. Putinova 

vláda navíc prosadila jednodušší postup při odvolání gubernátorů a také jejich volby.99 

V roce 2000 vláda prosadila nový daňový zákon, který působil ve prospěch federálních daní 

a posílil administrativní centrum. V letech 2000 až 2002 byla prosazena priorita federálních 

zákonů Ruské federace nad regionálními nařízeními. Putinova administrativa také podnikla 

kroky k omezení moci oligarchů, snažila se především koncentrovat těžební podniky pod 

státní společnosti. Podařilo se tak například převzít kontrolu nad společností Gazprom, která 

se zabývá exportem plynu.100 Mezi nejvlivnější oligarchy patřili mediální magnáti Boris 
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Berezovskij a Vladimir Gusinskij, a také majitel ropné společnosti Jukos Michail 

Chodorkovskij.101  

Nová liberální ekonomická politika vedla ke snížení daňové zátěže, která měla především 

napomoci k zakládání malých a středních firem. Nové zákonodárství umožnilo soukromé 

držení půdy a také reformovalo sociální a důchodový systém. Privatizace státních podniků 

byla stále podporovaná, avšak strategické velké podniky zůstaly státní. Následný 

ekonomický rozvoj umožnil Putinově administrativě vytvořit Rezervní fond, který 

shromažďoval finanční přebytky státu. V době hospodářské krize v roce 2008 tyto finanční 

rezervy umožnily vládě sanovat řadu podniků a bank, které byly ohroženy krachem.102 

Zahraniční politika po vzniku Ruské federace se nově přikláněla k liberální koncepci a ke 

spolupráci se Západem, ale i přes to se ruské nejvyšší politické kruhy stavěly odmítavě vůči 

podřizování se USA či Evropské unii. Z tohoto důvodu se politika Ruské federace především 

orientovala na obranu vlastních zájmů a na utužení vztahů s postsovětskými zeměmi a 

Čínou.103  

4.3 Problém konsolidace demokracie a hybridní režim v Rusku 

Rozpad Sovětského svazu na konci 80. let 20. století nastartoval proces ekonomických, 

sociálních a politických změn.104 Proč však k němu vůbec došlo? Důvodem byla snaha 

vrcholových státních úředníků řešit především absenci technologií v hospodářství, zastaralé 

postupy v zemědělství, které nezajišťovaly potřebnou produkci a nacionalismus národních 

menšin požadující větší autonomii. Tyto problémy ještě více zhoršovala vnitropolitická krize 

týkající se sporu konzervativních komunistů a politiků, kteří požadovali reformy 

stagnujícího státního a ekonomického aparátu.105 Podstatou zaváděného procesu se stal 

rozchod s dosavadními (post)totalitárními a autoritářskými modely. Cílem nových reforem 

bylo dosažení demokratického státního zřízení.  

Na výsledek transformačního procesu lze nahlížet dvěma přístupy. První charakterizuje 

Ruskou federaci jako zemi s demokratickým poloprezidentským režimem. Druhý přístup 

charakterizuje Rusko jako hybridní nebo autoritářský režim.106 
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Za hybridní režimy se považují některé státy vzniklé po rozpadu komunistického bloku 

v roce 1989. Tento politický systém se však vyskytl také v Latinské Americe a na africkém 

kontinentu. Hybridní režim kombinuje prvky autoritarismu a demokracie. Občané tohoto 

státu jsou tak často omezeni při vytváření nových v politických stran. Od autoritářského 

režimu se však liší existencí demokratických institucí a voleb, které jsou ale často v rozporu 

s demokratickými principy (například vysoká kritéria pro zápis politických stran k volbám). 

Politická opozice je státem omezená ať už prostřednictvím pronásledování členů opoziční 

strany nebo cenzurou, která je namířena proti fungování opozice. Proč v hybridním režimu 

fungují nekalé politické praktiky? Důvodem je obava, že opoziční strany získají politickou 

moc a podporu obyvatel, což by mohlo vést nejen k menším změnám, ale také k ohrožení 

samotné dosavadní politické sestavy.107 

Proč hybridní režim v Rusku? Někteří politici a politologové se domnívají, že ruský politický 

systém je založený na principu slabé státní struktury, která je odkázána na personální 

vedení.108 Tato kombinace umožňuje, aby se politický režim vyvíjel různými směry 

současně, například směrem k oligarchii, autoritářství, ale také k demokracii. Nestabilita 

politického systému je často způsobena především těmito protichůdnými tendencemi 

(střetávání různých politických směrů). Je tedy vůbec možné prosadit v hybridním režimu 

nějaké změny? Na základě analýzy let 1993 – 2002 je možné usoudit, že tento režim je 

schopný provádět tržní reformy, ale otázkou zůstává, zda je důvodem snaha posílit výkonnou 

moc či fungování společnosti.109  

V souvislosti se slabou státní strukturou je nutné podotknout, že situace na počátku 

devadesátých let 20. století se výrazně liší od současné ruské politické situace, neboť jedním 

z hlavních úkolů prezidentské administrativy v devadesátých letech bylo vytvoření 

stabilního stranického a politického systému, který vykazoval jak demokratické, tak i 

nedemokratické prvky. Zneužití autority a potlačení demokratických principů se projevilo 

například v politickém pluralismu, kdy Putinova prezidentská administrativa prosadila 

přísné podmínky pro zápis politických stran k parlamentním volbám.110 

Znamenají tato tvrzení, že se Rusko tedy nedočkalo demokratické konsolidace? Odpověď je 

kladná i záporná. Na jedné straně došlo k přeměně základních principů mocenské soustavy, 
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počínaje umožněním politického pluralismu či transformací soukromovlastnických vztahů 

v ekonomické sféře. Na druhé straně nelze v ruském politickém systému přehlédnout velké 

lobující podniky, chybějící systém brzd a vah, který by umožnil vyvážit aktivity jednotlivých 

politických aktérů či rotace některých politiků ve vrcholových státních funkcích (například 

prezidentské funkční období Vladimíra Putina). Přítomnost demokratických a 

nedemokratických jevů lze interpretovat jako důkaz toho, že ruský systém se stále nachází 

v politickém přechodu (tranzici).111 

4.4 Typ ruského režimu z hlediska formy (ústavy) 

Nová ústava z roku 1993 byla formována Jelcinovou skupinou. Ústava posilovala postavení 

prezidenta. Dle ústavy prezident garantuje její dodržování, zajišťuje fungování orgánů státní 

správy, chrání nezávislost a územní celistvost státu. Důležitou pravomocí prezidenta je dále 

právo vydávat výnosy a dekrety.112 Prezident na mezinárodní scéně zastupuje stát navenek, 

přičemž má právo projednávat a uzavírat mezinárodní smlouvy tak, jak to činilo Prezídium 

Nejvyššího sovětu na základě předchozí ústavy.113  

Prezident disponuje rozmanitými možnostmi týkajícími se vytváření tlaku na Státní dumu. 

Nejen, že může prosadit jmenování premiéra a jeho vlády, ale především může Státní dumu 

rozpustit a vypsat nové volby. Státní duma nemá z hlediska institucionálního systému tak 

silnou pozici jako prezident, ale i přesto má výrazné pravomoci při legislativním procesu, 

jelikož zpracovává a schvaluje zákony a jiné právní akty. Duma má dále pravomoc podat 

návrh na odvolání prezidenta z funkce. Prezident má právo zablokovat zákon schválený 

Státní dumou a Radou federace, ústava však nabízí parlamentu možnost prezidentovo veto 

opětovným hlasováním překonat.114 

V případě mocenského střetu o nového předsedu vlády či o důvěru vládě dominuje 

prezident, jelikož má právo Dumu rozpustit a stanovit nové parlamentní volby. Tento krok 

prezident nemůže učinit v případě, kdy je obviněn z velezrady, v době válečného a 

mimořádného stavu a v posledních šesti měsících svého mandátu.115 

Stejně jako postavení parlamentu, tak ani to vlády není výrazné v porovnání s postavením 

prezidenta. Vláda řeší především otázky ekonomického charakteru. Jejím úkolem je 

                                                           
111 HOLZER Jan, Politický systém Ruska: hledání státu, 130 – 140. 
112 POLÍVKOVÁ Zdenka, Prezident v posttotalitním státě, 18. 
113 Ibid., 23. 
114 KUBÁT Michal et al. eds, Politické a ústavní systémy zemí středovýchodní Evropy, 329 – 332. 
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zabezpečit fungování jednotné státní politiky v jednotlivých ministerských resortech. Vláda 

také disponuje pravomocí vydávat právně závazná usnesení a nařízení.116 

Na základě výše uvedeného výčtu pravomocí prezidenta je možné konstatovat, že se jedná 

o ústavu s poloprezidentským demokratickým režimem, jelikož prezident sdílí část svých 

výkonných pravomocí také s předsedou vlády. Dle ústavy prezident disponuje širokými 

pravomocemi, jeho funkce tak není pouze formální či reprezentativní jako je tomu v případě 

parlamentních režimů.  

4.5 Typ ruského režimu z hlediska praxe 

Postkomunistické státy včetně Ruské federace přijaly po rozpadu sovětského svazu spíše 

poloprezidentskou formu vlády. Důvodem byla snaha vytvořit takový politický systém, 

který by zaručoval nejen stabilitu politického režimu, ale také zajišťoval procesy, které jsou 

nezbytné pro obnovení ekonomiky a nastolení fungujícího tržního systému.117  

Osoba prezidenta má v ruském politickém systému privilegované postavení. Prezident čerpá 

legitimitu nejen z voleb, ale také z širokého mocenského zázemí (prezidentská politická 

strana), jenž umožňuje ovlivňovat ruskou společnost a zvládat problematické okamžiky, 

které jsou řešené těžko přijatelnými prostředky. Jedná se například o válku v Čečensku či na 

Ukrajině.118 

Otázka typologického zařazení Ruska je tak poněkud komplikovaná, jelikož obvyklou 

klasifikaci (hybridní či superprezidentský režim) komplikuje uspořádání a kooperace 

jednotlivých institucí, především pak skutečnost, že nezanedbatelnou roli v politickém 

systému hraje vláda a její předseda. Tyto znaky odpovídají spíše poloprezidentskému 

režimu, tomu ale odporuje praxe, kde není fungování vlády primárně závislé na parlamentní 

většině. V ruském prostředí se pravomoci vlády a premiéra odvíjejí od blízkosti 

k prezidentské administrativě či prezidentské politické straně. Personální změny se v zásadě 

odvíjely také od rozhodnutí prezidenta, bez výraznějšího vztahu k výsledkům parlamentních 

voleb či změnám uvnitř Státní dumy. Pozice prezidenta je tedy vůči vládě silná. Dalším 

aspektem hybridního/superprezidentského režimu jsou kompetence parlamentu, jelikož je 

mu přisouzena především stvrzující a kontrolní (limitovaná) funkce.119 

Obecně je nicméně nutno konstatovat, že rozbor ústavy dává přednost spíše 

                                                           
116 KUBÁT Michal et al. eds, Politické a ústavní systémy zemí středovýchodní Evropy, 330 – 334. 
117 POLÍVKOVÁ Zdenka, Prezident v posttotalitním státě, 9 – 10. 
118 KUBÁT Michal et al. eds, Politické a ústavní systémy zemí středovýchodní Evropy, 329 – 336. 
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poloprezidentskému typu politického režimu, pokud však přihlížíme ke skutečné mocenské 

kapacitě jednotlivých státních orgánů, přesnějším vymezením se jeví hybridní režim.120 

Tomuto ústavnímu modelu odpovídala i praxe ruské politiky v 90. letech 20. století. Po 

ústavní krizi roku 1993, kombinovala Státní duma kompromisy s protesty, jelikož se 

parlamentu nepodařilo prosadit parlamentní formu politického režimu v Rusku. V letech 

1994 – 1997 Státní duma vytvářela nátlak na prezidenta prostřednictvím vyslovení nedůvěry 

vládě, ale i přesto převahu udržel prezident. Potvrdila to i politická krize v březnu 1998, kdy 

Jelcin odvolal předsedu vlády Viktora Černomyrdina a prosadil na post premiéra Sergeje 

Kirijenka.121 

Fungování ruského systému se v době Jelcinova prezidenství opíralo nejen o vládu a 

prezidenta, ale také o prezidentskou administrativu, která byla tvořena osobitou skupinou 

oligarchie, respektive představiteli finančních a průmyslových kruhů.122 

Dalším nástrojem posilování prezidentské moci bylo vybudování „proprezidentské politické 

strany“. Úlohou této strany bylo vytvoření organizačního a mocenského zázemí pro 

prezidentské a parlamentní volby.123 Silná pozice prezidenta a prezidentské strany je 

v politologii také spojována s termínem superprezidencialismus. Tento politický režim se 

neřadí mezi typické demokratické systémy, jelikož vůči prezidentovi funguje minimální 

politická opozice.124 
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5 Závěr 

Studium politických režimů je velmi komplikované a nejednoznačné, jelikož nepanuje úplná 

shoda ohledně přesného vymezení všech typů režimů. Pro příklad je možné uvést 

poloprezidentský či hybridní režim. Podobně nejednoznačné jsou politické systémy i 

v praxi, jelikož není snadné všechny existující politické systémy definovat. Důvodem je 

například rozmanité fungování daných režimů a existence různých systémových 

modifikací.125 

Jednou z hlavních vědeckých otázek, které byly položeny v úvodu, je zda se uskutečnila 

konsolidace demokracie v Rusku. Odpověď je kladná i záporná. Na jedné straně došlo 

k přeměně základních principů politického režimu, počínaje umožněním politického 

pluralismu či změnou soukromovlastnických vztahů v ekonomické sféře. Na druhé straně 

nelze přehlédnout chybějící systém brzd a vah, který by umožnil vyvážit aktivity 

jednotlivých politických aktérů či rotaci některých politiků ve vrcholových státních 

funkcích. Přítomnost demokratických a nedemokratických jevů lze interpretovat jako důkaz 

toho, že ruský systém se stále nachází v politickém přechodu (tranzici).126 

Hlavním cílem této práce je odpovědět na otázku, jaký typ režimu se v návaznosti na přijetí 

Ústavy v roce 1993 v zemi objevil a zda se jednalo o více méně formální záležitost, nebo 

zda se daný typ režimu v Rusku skutečně uplatnil také reálně. Obvyklou klasifikací ruského 

politického režimu z hlediska politické praxe je hybridní či superprezidentský režim, jelikož 

fungování vlády není primárně závislé na parlamentní většině. V ruském prostředí se 

pravomoci vlády a premiéra odvíjejí od blízkosti k prezidentské administrativě či 

prezidentské politické straně. Personální změny se v zásadě odvíjely také od rozhodnutí 

prezidenta, bez výraznějšího vztahu k výsledkům parlamentních voleb či změnám uvnitř 

Státní dumy.127 Tomu však odporuje uspořádání a kooperace jednotlivých institucí, 

především pak skutečnost, že nezanedbatelnou roli v politickém systému hraje vláda a její 

předseda. Tyto znaky odpovídají spíše poloprezidentskému režimu.128                                   

Ústava z roku 1993 právně uzákonila nejen novou státní formu politického systému, ale také 

nové rozdělení pravomocí v rámci státních orgánů a nové ekonomické principy. Jedním z 

důvodů přijetí poloprezidentského režimu byla neschopnost parlamentu a dalších státních 

orgánů efektivně řešit dlouhodobé vnitropolitické problémy státu. Této politické krize využil 
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prezident a jeho prezidentská administrativa k prosazení ústavy, která rozšiřovala pravomoci 

prezidenta na úkor parlamentu. Příčinou tohoto politického kroku prezidenta byla snaha 

vyřešit tíživou ekonomickou situaci státu.129 
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6 Summary 

Studying political regimes is very complicated and ambiguous, as there is no complete 

agreement on the exact definition of all types of regimes. For example, a semi-presidential 

or hybrid mode can be mentioned. Similarly ambiguous are political systems in practice, as 

it is not easy to define all existing political systems. The reason is, for example, the diverse 

functioning of the regimes and the existence of different system modifications.130 

One of the main scientific questions raised in the introduction is whether consolidation of 

democracy in Russia has taken place. The answer is both, positive and negative. On the one 

hand, the fundamental principles of the political regime have been transformed, starting with 

allowing political pluralism or changing private property relations in the economic sphere. 

On the other hand, the missing system of brakes and weights, which would allow to balance 

the activities of individual political actors or the rotation of some politicians in top state 

positions, cannot be overlooked. The presence of democratic and undemocratic phenomena 

can be interpreted as evidence that the Russian system is still in a political transition.131 

The main objective of this work is to answer the question of what type of regime has emerged 

in the country following the adoption of the Constitution in 1993 and whether it was a more 

or less formal matter or whether the type of regime in Russia was actually applied in real 

terms. The common classification of the Russian political regime in terms of political 

practice is the hybrid or super-presidential regime, as the functioning of the government is 

not primarily dependent on the parliamentary majority. In the Russian environment, the 

powers of the government and prime minister derive from proximity to the presidential 

administration or the presidential political party. In principle, personnel changes also 

stemmed from the President's decision, without any significant relation to parliamentary 

election results or changes within the State Duma.132 

However, this is contradicted by the organization and cooperation of individual institutions, 

especially the fact that the government and its chairman play a significant role in the political 

system. These features correspond to the semi-presidential regime. The 1993 Constitution 

legally enacted not only a new state form of the political system, but also a new division of 

powers within state bodies and new economic principles. One of the reasons for the adoption 
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of the semi-presidential regime was the inability of the parliament and other state bodies to 

effectively address the state's long-standing domestic problems. This political crisis has been 

used by the president and his presidential administration to enforce a constitution that has 

extended the powers of the president to the detriment of parliament. The cause of this 

political step by the president was to try to solve the difficult economic situation of the 

state.133  

  

 

 

  

                                                           
133 ТАРАСОВА Екатерина, “Условия Разработки Конституции Российской Федерации 1993 Года: 
Историко-Правовая Ретроспектива,” 157 – 167. 



 

 

37 

7 Použitá literatura 

ARENDTOVÁ, Hannah. z angl. orig. přel. Fraňková Jana a kol. Původ totalitarismu: I-III. 

Praha: Oikoymenh, 1996. 679 s. ISBN 80-86005-13-5. 

BROWN Archie. Vzestup a pád komunismu. 1. vyd. Brno: Nakladatelství Jota, 2011. 

904s. ISBN 978-80-7217-812-4. 

BRUNCLÍK Miloš, KUBÁT Michal. Kdo vládne Česku? Poloprezidentský režim, přímá 

volba a pravidla hry. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal Publishing, 2017. 143 s.         

ISBN 978-80-7485-122-3. 

CABADA Ladislav, KUBÁT Michal et al., eds. Úvod do studia politické vědy. Plzeň: Aleš 

Čeněk, 2007. 455 s. ISBN 978-80-7380-076-5. 

CABADA Ladislav et al., eds. Nové demokracie střední a východní Evropy: komparace 

politických systémů. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2008. 434 s. ISBN 978-80-245-1388-1. 

DOČEKALOVÁ Pavla, ŠVEC Kamil a kol. Úvod do politologie. 1. vyd. Praha: Grada 

Publishing a.s., 2010. 264 s. ISBN 978-80-247-2940-4. 

DVOŘÁKOVÁ Vladimíra a kol. Základní modely demokratických systémů: komparace 

politických systémů. 1 vyd. Praha: Oeconomica, 2008. 255 s. ISBN 978-80-245-1357-7. 

HODAČ Jan, STREJČEK Petr. Politika ruské federace v postsovětském prostoru a střední 

Evropě. 1.vyd. Praha: Masarykova univerzita v Brně; Mezinárodní politologický ústav 

Masarykovy univerzity, 2008. 317 s. ISBN 978-80-210-4721-1. 

HOLZER, Jan. Politický systém Ruska: hledání státu. 1. vyd. Politologická řada: sv. č. 14. 

Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2001. 224 s. ISBN 80-85959-97-6. 

HOLZER, Jan. Politické strany Ruska: hledání identity. 1. vyd. Politologická řada:          

sv. č. 18. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004. 335 s. ISBN 80-7325-

032-2. 

HLOUŠEK Vít, KOPEČEK Lubomír, ŠEDO Jakub. Politické systémy. 2. vyd. Brno: 

Barrister & Principal Publishing, 2018. 202 s. ISBN 978-80-7485-150-6.  

HUNTINGTON, Samuel. z angl.. orig. přel. Suchomel Tomáš. Třetí vlna: Demokratizace 

na sklonku dvacátého století. 1 vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 

2008. ISBN 978-80-7325-156-7. 

KOUDELKA Zdeněk, VLČKOVÁ, Renata. Ústavní systém Ruska: Ústava ruské federace. 

1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1996. 78 s. ISBN 80-210-1356-7. 

KUBÁT Michal et al., eds. Politické a ústavní systémy zemí středovýchodní Evropy. 1. 

vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. 432 s. ISBN 80-86432-90-4. 

NOVÁK Miroslav et al. Úvod do studia politiky. 1. vyd. Praha: Sociologické 

nakladatelství, 2011. 783 s. ISBN 978-80-7419-052-0. 

PEČENKA Marek, BOHUSLAV Litera. Dějiny Ruska v datech. 1. vyd. Praha: Dokořán, 

2011. 446 s. ISBN 978-80-86569-14-7. 



 

 

38 

POLÍVKOVÁ, Zdenka. Prezident v posttotalitním státě. 1. vyd. Praha: VŠEHRD, 1994.  

80 s. ISBN 80-85305-27-5. 

SARTORI, Giovanni. z angl. orig. přel. Oravcová Marianna a kol. Teória demokracie. 

Bratislava: Archa, 1993. 512 s. ISBN 80-7115-049-5. 

SCHUMPETER, Joseph. Kapitalismus, socialismus a demokracie. Brno: Centrum pro 

studium demokracie a kultury, 2004. ISBN 80-7325-044-6. 

VYDRA, Zbyněk et al., eds. Dějiny Ruska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017. 

499 s. ISBN 978-80-7422-324-2.  

ZUBOV, Andrej Borisovič. Dějiny Ruska 20. století; Díl II. 1939-2007. 1. vyd. Praha: 

Argo, 2015. 769 s. ISBN 978-80-257-0964-1. 

Конституция Российской Федерации (Ústava Ruské federace). Москва: Юридическая 

литература, 1993. 64 s. ISBN 5-7260-0720-4. 

МАСЛИНИН Виктор. Газета Правда (Noviny Pravda). 21 сентябрь 1993 года. Но 182 

(27136). Staženo 14.12.2018 v pdf v Moskevské státní knihovně (Biblioteka imeni 

Lenina). 

7.1 Internetové zdroje  

SHEVTSOVA Lilia. "Ten Years After the Soviet Breakup: Russia's Hybrid 

Regime." Journal of Democracy 12, no. 4 (2001): 65-70. https://muse.jhu.edu/ (accessed 

May 1, 2019). 

 

RUMYANTSEV Oleg. "Russia's New Constitution." Journal of Democracy 2, no. 2 

(1991): 35-46. https://muse.jhu.edu/ (accessed April 23, 2019). 

ТАРАСОВА Екатерина. “Условия Разработки Конституции Российской Федерации 

1993 Года: Историко-Правовая Ретроспектива.” Вопросы Государственного и 

Муниципального Управления, no. 3 (2011). 157 – 167. 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,shib&db=edsclk&AN=e

dsclk.15690985&lang=cs&site=eds-live&scope=site. 

 

 



 

 

39 

8 Teze bakalářské práce  

 

  TEZE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
Jméno: 
Ludmila Zacharčenko 

E-mail: 
ludmilazacharcenko@gmail.com, 96663423@fsv.cuni.cz 

Studijní obor: 
Mezinárodní teritoriální studia (6702R005) 

Semestr a školní rok zahájení práce: 
Zimní semestr 2018/2019 

Semestr a školní rok ukončení práce: 
Letní semestr 2019 

Vedoucí bakalářského semináře: 

doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. 

Vedoucí práce: 
Mgr. Miroslava Jasenčáková 

Název práce: 

Ruská ústava a politický režim po roce 1993 

Charakteristika tématu práce (max. 10 řádek): 

Práce se věnuje primárně ruské Ústavě z roku 1993 jako takové, její povaze, a to z 

hlediska typologie demokratických režimů (parlamentní/prezidentské/poloprezidentské). 

Do úvahy je třeba také vzít otázku, nakolik byl tehdejší ruský režim demokratický, a tedy 

zda je aplikace typologie demokratických systémů na tehdejší ruské poměry opřena čistě 

o formální aspekty ústavnosti, nebo zda byly charakteristiky daného typu režimu 

naplňovány (alespoň částečně) také v praxi. 

Cílem práce je tedy odpovědět na otázku, jaký typ režimu se v návaznosti na přijetí Ústavy 

v roce 1993 v zemi objevil a zda se jednalo o více méně formální záležitost, nebo zda se 

daný typ režimu v Rusku opravdu uplatnil také reálně.       

Zdůvodnění úprav a změn tématu od zadání projektu do odevzdání práce (max. 10 

řádek)? 

Oproti původnímu záměru došlo k posunutí tématu práce od otázky procesu přijetí Ústavy 

v Rusku v roce 1993 k otázce charakteru této Ústavy a jejímu vlivu na typ režimu v zemi 

(otázka procesu přijetí Ústavy je v práci také zmíněna, ale jen jako doplněk analýzy).  

Časové vymezení tématu se také mírně posunulo. Původně byl kladen důraz na období 

předcházející roku 1993 (přijetí Ústavy), nyní spočívá časové těžiště práce v období roku 

1993 a krátce poté. 

Struktura práce (hlavní kapitoly obsahu)?  

Úvod 

1. Koncept demokratických režimů (typologie a odlišnosti politických systémů) 

2. Ústava z roku 1993 (základní charakteristika a okolnosti přijetí) 

3. Rusko po roce 1993 a typ jeho režimu (demokratická konsolidace Ruska a vývoj           

politického systému v zemi) 

Závěr 



 

 

40 

Prameny a literatura (výběrová bibliografie, max. 30 hlavních titulů): 

PRIMÁRNÍ PRAMENY 

Jako primární literatura je použita ruská ústava z roku 1993, která je psaná v ruštině. Na 

základě ústavy byly vypracovány pravomoci státních orgánů a typologie politického 

systému z hlediska ústavy.  

Конституция Российской Федерации (Ústava Ruské federace). Москва: 

Юридическая литература, 1993. 64 s. ISBN 5-7260-0720-4. 

SEKUNDÁRNÍ LITERATURA 

Sekundární literatura zajišťuje zejména teoretický základ (jedná se o komparativní 

politologii) a historický kontext tématu. 

- BRUNCLÍK Miloš, KUBÁT Michal. Kdo vládne Česku? Poloprezidentský režim, 

přímá volba a pravidla hry. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal Publishing, 2017. 143 s.         

ISBN 978-80-7485-122-3. 

- CABADA Ladislav, KUBÁT Michal et al., eds. Úvod do studia politické vědy. Plzeň: 

Aleš Čeněk, 2007. 455 s. ISBN 978-80-7380-076-5. 

- CABADA Ladislav et al., eds. Nové demokracie střední a východní Evropy: komparace 

politických systémů. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2008. 434 s. ISBN 978-80-245-1388-1. 

- DVOŘÁKOVÁ Vladimíra a kol. Základní modely demokratických systémů: komparace 

politických systémů. 1 vyd. Praha: Oeconomica, 2008. 255 s. ISBN 978-80-245-1357-7. 

- HODAČ Jan, STREJČEK Petr. Politika ruské federace v postsovětském prostoru a 

střední Evropě. 1.vyd. Praha: Masarykova univerzita v Brně; Mezinárodní politologický 

ústav Masarykovy univerzity, 2008. 317 s. ISBN 978-80-210-4721-1. 

- HOLZER, Jan. Politický systém Ruska: hledání státu. 1. vyd. Politologická řada: sv. č. 

14. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2001. 224 s. ISBN 80-85959-97-6. 

- HOLZER, Jan. Politické strany Ruska: hledání identity. 1. vyd. Politologická řada:          

sv. č. 18. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004. 335 s. ISBN 80-7325-

032-2. 

- HLOUŠEK Vít, KOPEČEK Lubomír, ŠEDO Jakub. Politické systémy. 2. vyd. Brno: 

Barrister & Principal Publishing, 2018. 202 s. ISBN 978-80-7485-150-6.  

- KOUDELKA Zdeněk, VLČKOVÁ, Renata. Ústavní systém Ruska: Ústava ruské 

federace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1996. 78 s. ISBN 80-210-1356-7. 

- KUBÁT Michal et al., eds. Politické a ústavní systémy zemí středovýchodní Evropy. 1. 

vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. 432 s. ISBN 80-86432-90-4. 

- NOVÁK Miroslav et al. Úvod do studia politiky. 2. vyd. Praha: Sociologické 

nakladatelství, 2019. 925 s. ISBN 978-80-7419-263-0. 

- POLÍVKOVÁ, Zdenka. Prezident v posttotalitním státě. 1. vyd. Praha: VŠEHRD, 1994.  

80 s. ISBN 80-85305-27-5. 

- VYDRA, Zbyněk et al., eds. Dějiny Ruska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017. 

499 s. ISBN 978-80-7422-324-2.  

- ZUBOV, Andrej Borisovič. Dějiny Ruska 20. století; Díl II. 1939-2007. 1. vyd. Praha: 

Argo, 2015. 769 s. ISBN 978-80-257-0964-1. 

INTERNETOVÉ ZDROJE 

- Lilia Shevtsova. "Ten Years After the Soviet Breakup: Russia's Hybrid Regime." Journal 

of Democracy 12, no. 4 (2001): 65-70. https://muse.jhu.edu/ (accessed May 1, 2019). 

- Oleg Rumyantsev. "Russia's New Constitution." Journal of Democracy 2, no. 2 (1991): 

35-46. https://muse.jhu.edu/ (accessed April 23, 2019). 

- Тарасова, Екатерина. “Условия Разработки Конституции Российской Федерации 

1993 Года: Историко-Правовая Ретроспектива.” Вопросы Государственного и 

Муниципального Управления, no. 3 (2011). 



 

 

41 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,shib&db=edsclk&A

N=edsclk.15690985&lang=cs&site=eds-live&scope=site. 

Podpis studenta a datum 

      

Schváleno Datum Podpis 

Vedoucí práce             

Vedoucí bakalářského semináře             

Garant oboru   

 

 

 

 

 


