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Seznam zkratek

ABM -  Smlouva o protiraketové obraně (Anti-Ballistic Missile)

APEC -  Asijsko-pacifické hospodářské společenství (Asia-Pacific Economic Cooperation) 

ASEAN -  Sdružení národů jihovýchodní Asie (Association of South East Asian Nations) 

CEES - Společný evropský ekonomický prostor (Common European Economic Space)

EU -  Evropská unie

GU(U)AM -  Organizace pro demokracii a ekonomický rozvoj. Název dle prvních písmen

názvů členských států - Gruzie, Ukrajina, Uzbekistán (do r. 2005), Ázerbajdžán, Gruzie.

JEP -  Jednotný ekonomický prostor

JevrAsES -  Euroasijské ekonomické společenství

KPRF -  Komunistická strana Ruské federace

LDPR -  Liberálně demokratická strana Ruska

NATO -  Severoatlantická aliance (North Atlantic Treaty Organization)

NMD -  Národní protiraketová obrana (National Missile Defence)

OSN -  Organizace spojených národů

PCA -  Smlouva o partnerství a spolupráci (Partnership and Cooperation Agreement)

RB -  Rada bezpečnosti 

RF -  Ruská federace

SORT - Smlouva o redukcí ofenzivních strategických sil (Strategie Offensive Arms 

Treaty)

SNS -  Společenství nezávislých států

SSSR -  Svaz sovětských socialistických republik

SOS -  Šanghajská organizace spolupráce

WTO -  Světová obchodní organizace (World Trade Organization)

5



Úvod

Tématem této práce je  zahraniční politika současného prezidenta Ruské 

federace Vladimíra Putina. Po jeho nástupu к moci na jaře  2000 došlo ke změně 

zahraničně politické koncepce Ruské federace. Práce se snaží popsat charakter 

zahraniční politiky v období od roku 2000 do jara  2007. Text se zabývá základními 

rysy a principy ruské zahraniční politiky v tomto období.

Práce je  rozdělena do tří kapitol. První část se zabývá postavením prezidenta 

v procesu formování zahraniční politiky Ruské federace. Z podoby ruského 

politického systému vyplývá, že právě prezident je  klíčovým aktérem při vytváření 

zahraničně politického kurzu státu. Vnější vztahy Ruska ve zkoumaném období byly 

proto ovlivněny především osobou Vladmira Putina. S jistým  zjednodušením lze tudíž 

říci, že zahraniční politika Ruské federace od roku 2000 je  Putinovou zahraniční 

politikou .

Navazující kapitola se věnuje charakteristice zahraničně politické koncepce 

Vladim ira Putina. Text identifikuje jeho deklarované priority a cíle ve vnějších 

vztazích a zkoumá jak jsou tyto cíle naplňovány. Tato část se také zabývá tím , jak se 

základní principy Putinova zahraničně politického kurzu projevily ve vztazích Ruské 

federace s dalšími státy a regiony.

Poslední kapitola je  případovou studií a zaměřuje se na vztahy Ruské federace 

a Spojených států amerických. Tento vztah je  ve mnoha ohledech klíčový nejen pro 

oba státy, ale též pro mezinárodní politiku jako celek. V období vlády Vladimira 

Putina došlo к zásadním posunům ve vzájemných vztazích, a to jak  v důsledku 

aplikace nových principů ruské zahraniční politiky, tak i vlivem významných 

mezinárodně politických událostí. Kapitola se zabývá vývojem vztahů mezi Ruskem a 

USA v období od roku 2000.
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Jako základní zdroje byly použity ruské oficiální dokumenty, doplněné o 

komentáře a hodnocení autorů zabývajících se zahraniční politikou Ruska. 

Z primárních zdrojů jde zejména o Ústavu Ruské federace z roku 1993 a Koncepci 

zahraniční politiky Ruské federace z roku 2000. Jako zdroj oficiálních prohlášení 

ruského prezidenta posloužila oficiální internetová stránka prezidenta Ruské federace. 

Při popisu prvního funkčního období Vladimíra Putina, tj. pro období 2000 až 2004, 

byly použity zejména monografie a sborníky zabývající se zahraniční politikou Ruska 

v daném období. Při popisu novějších událostí bylo nutné se obrátit na časopisecké 

články. Popis aktuálního dění pak vycházel zejm éna ze zpravodajských a analytických 

portálů.
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1. Rozdělení pravomoci v oblasti zahraniční politiky Ruské federace

Podobu zahraniční politiky státu ovlivňují podmínky, za kterých je  utvářena. 

Tato kapitola se proto zabývá rozdělením pravomocí při formování zahraničně 

politické koncepce Ruské federace. Zaměřuje se zejména na to, kdo se na utváření 

zahraniční politiky podílí a jaký vliv mají jednotliví aktéři na výslednou podobu 

zahraničně poltického kurzu. Kapitola vychází primárně z Ústavy Ruské federace 

z roku 1993, která vymezuje rozdělení pravomoci v politickému systému. Text Ústavy 

je  doplněn výkladem autorů, kteří se zabývají problematikou ruského politického 

systému a zahraniční politiky Ruské federace. Kapitola nabízí charakteristiku 

politického systému Ruské federace se zřetelem na rozdělení pravomoci v oblasti 

zahraniční politiky, zejména na významné postavení prezidenta.

1.1 Pravom oci prezidenta Ruské federace

V současném politickém systému Ruské federace prezident hraje klíčovou roli 

při vytváření zahraničně politického kurzu země. Tuto funkci v současné době zastává 

Vladimir Vladimirovič Putin, zahraniční politika Ruské federace je  tudíž utvářena pod 

jeho vlivem. Proces formování zahraničně politického kurzu je  ovlivňován i dalšími 

aktéry v systému, ale konečná rozhodnutí patří právě prezidentovi. S jistým  

zjednodušením lze o současné ruské vnější politice mluvit jako o zahraniční politice 

Vladimira Putina.

Vladimir Putin stanul v čele Ruska na začátku roku 2000, po náhlé abdikaci 

Borise Jelcina. Již dříve, v srpnu 1999, byl Putin jm enován předsedou vlády Ruské 

federace. Zároveň ho Jelcin ve svém televizním projevu označil za svého budoucího
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nástupce.1 Už jako premiér Putin dosáhl značné míry popularity, projevil se 

rozhodností a profesionálním vystupováním. 31. prosince 1999 pak Jelcin odstoupil 

z své funkce a pověřil Vladimíra Putina dočasným výkonem pravomoci prezidenta 

Ruské federace v období před prezidentskými volbami. Volby se konaly v březnu 

roku 2000. Vladimir Putin zvítězil v prvním kole se ziskem 52,94% hlasů. Oficiálně 

se stal hlavou ruského státu, a tím získal rozhodující vliv na utváření zahraniční 

politiky Ruské Federace.

Klíčová role prezidenta v procesu formování vnější politiky Ruska vyplývá 

z podoby politického systému. Politický systém Ruské federace bývá označován za 

poloprezidentský až prezidentský, někdy dokonce za superprezidentský. Zařazení 

ruského systému do jedné z těchto kategorii záleží na použitých kritériích. Pokud se 

přihlíží více к formálním charakteristikám ústavní podoby systému, je  možné systém 

hodnotit jako poloprezidentský, jak  to činí Giovanni Sartori , neboť prezident není 

formálně hlavou výkonné moci a teoreticky se dělí o pravomoci s předsedou vlády. 

Praktické mechanismy fungování systému však odpovídají spíše prezidentské 

soustavě. Prezident má v systému výraznou převahu nad premiérem, kromě toho není

r V 4/ • v 3splněno jedno ze Sartoriho kritérii -  vláda není závislá na parlamentní většině. Po 

nástupu к moci Vladimíra Putina došlo к dalšímu posílení pravomoci prezidenta, 

někteří autoři proto používají pro popis současného politického systému Ruska pojem 

„superprezidencialism us“ jako zdůraznění výjimečného postavení prezidenta. 

Politický systém Ruska vykazuje určité charakteristické znaky superprezidentského

1 Телеобращение Ельцина 09.08.1999 [online]. WWW: http://gazeta.lenta.ru/davnews/09-08- 
1999/17eltsinword.htm [10.5.2007].
2 Sartori, Giovanni: Srovnávací ústavní inženýrství. Praha: Sociologické nakladatelství 2001, s. 139.
3 Sartori (2001), s. 140.
4 Viz. např. Shevtsova, Lilia: Putin’s Russia. Washington: Carnegie Endowment for International Peace 2005, 
s. 126.
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systému dle definice Stevena Fishe5. Fish uvádí například pravomoc vydávat 

prezidentské výnosy, slabou pozice parlamentu nebo rozhodující vliv prezidenta na 

složení vlády jako určující znaky superprezidencialismu.

Převaha prezidenta nad ostatními složkami státní moci je  velmi výrazná i 

v procesu rozhodování o podobě zahraniční politiky státu. Oblast zahraniční politiky 

je  ovládána hlavou exekutivy a je  vysoce personalizována.6 Právě prezident 

reprezentuje Ruskou federaci uvnitř země i v mezinárodních vztazích. Legitim ita jeho 

funkce je  odvozena z přímých voleb, které se konají podle Ústavy každé 4 roky. 

К vysoké autoritě prezidenta přispívá i „tradiční vysoká personifikace ruské m oci“7. 

Prezident je  vnímán jako zosobnění moci a jako takový má značnou podporu občanů.

Ústava Ruské federace (RF) přisuzuje prezidentovi široké pravomoci v oblasti 

zahraniční politiky. Prezident určuje základní směry vnitřní a zahraniční politiky 

státu8 v zájmu obrany „suverenity a nezávislosti, bezpečnosti a celistvosti státu“ .9 

Prezident vyhlašuje Koncepci zahraniční politiky Ruské Federace, ve které stanovuje 

základní cíle a priority ve vnějších vztazích Ruska. Prezident rovněž schvaluje 

vojenskou doktrínu Ruské federace10 a je  vrchním velitelem Ozbrojených sil RF. 

Prezident v případě potřeby vyhlašuje na území Ruska válečný nebo mimořádný 

stav", o čemž pak podá zprávu Radě federace a Státní dumě, oběma komorám 

ruského parlamentu. Prezident RF dohlíží na realizaci zahraniční politiky státu; 

sjednává a podepisuje mezinárodní smlouvy; podepisuje ratifikační listiny; přijímá

5 Fish, M. Steven: The pitfalls o f Russian superpresidentialism. Current History. 1997, Vol. 96, s. 326.
6 Sakwa, Richard: Putin: Russia’s choice. London: Routledge 2004, s. 215.
7

Holzer, Jan: Politický systém Ruska: hledání státu. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 2001, 
str. 35.
8 Ústava Ruské federace z r. 1993, hl. 4, čl. 80, odst. 3-4 [online]. WWW: 
http://kremlin.ru/articles/ConstMain.shtml [10.5.2007].
9 Ústava RF, hl. 4, čl. 82, odst. I ; součást přísahy prezidenta RF při nástupu do funkce.
10 Ústava RF, hl. 4, čl. 83, bod h).
11 Ústava RF, hl. 4, čl. 87, bod 1,2; čl. 88.
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pověřovací a odvolací listiny akreditovaných diplomatických zástupců.12 Rovněž 

jm enuje a odvolává diplomatické zástupce Ruské Federace v cizích státech a 

mezinárodních organizacích, po konzultaci s příslušnými výbory Federálního

' ' 1 3shromáždění. Každoročně se prezident Ruské federace obrací к Federálnímu 

shromáždění se zprávou o situaci v zemi a základních opatřeních vnitřní a zahraniční 

politiky státu .14

Prezident má při výkonu svých pravomocí к dispozici řadu orgánů, které 

mohou ovlivnit podobu zahraniční politiky státu. V souladu s Ústavou prezident 

formuje vlastní Administrativu prezidenta Ruské federace.15 Jde o orgán zcela 

podřízený hlavě státu1 , který zajišťuje potřebné zázemí pro jeho  činnost. 

Administrace prezidenta vypracovává projekty prezidentských výnosů, nařízení, 

projevů prezidenta a dalších dokumentů. Součástí úřadu je  ředitelství pro vnější 

vztahy, jeho činnost spočívá v přípravě zahraničně politických aktivit prezidenta. 

Pozice tajemníka Administrace prezidenta a jeho náměstků je  považována za poměrně 

významnou, v le tech  1997 až 1998 pozici náměstka na tomto úřadě zastával i 

Vladim ir Putin. Tajemník má bezprostřední přístup к prezidentovi, a tudíž i možnost 

ovlivnit jeho rozhodnutí. Tajemník Administrace prezidenta RF je  rovněž členem 

Rady bezpečnosti Ruské federace. Tento orgán byl ustaven v roce 1992, je  ustavován 

a veden prezidentem .17 Jeho členy jsou  kromě tajem níka Administrace také předseda 

vlády RF, minstři zahraničí, obrany a financí a ředitelé zpravodajských služeb. Rada 

bezpečnosti je  poradním orgánem prezidenta, projednává aktuální otázky týkající se 

mezinárodních vztahů a národní bezpečnosti na každotýdenních schůzích. Rada

12 Ústava RF, hl. 4, čl. 86.
13 Ústava RF, hl. 4, čl. 83, bod I).
14 Ústava RF, hl. 4, čl. 84, bod f).
15 Ústava RF, hl. 4, čl. 83, bod i).
16 Trenin, Dmitrij: The landscape o f Russian foreign policy decision-making. Washington: Carnegie 
Endowment for International Peace 2005, s. 10.
17 Ústava RF, hi. 4, čl. 83, bod g).



bezpečnosti a je jí aparát analyzuje mezinárodně politické dění a podílí se na přípravě

• 18 důležitých dokumentů, včetně Koncepce národní bezpečnosti.

Vliv výše uvedených orgánů na zahraniční politiku státu je  odvozen od vlivu,

který můžou uplatnit vůči prezidentovi.19 Mohou ovlivnit jeho postoj к určitým

otázkám mezinárodních vztahů, poslední slovo při rozhodování však náleží

prezidentovi. Prezident určuje základní směr zahraniční politiky, význam ostatních

institucí v systému se projevuje spíše při je jí realizaci20, což je  dáno rozdělením

pravomocí a vzájemnými vztahy mezi státními orgány.

1.2 Vliv dalších aktérů zahraniční politiky

Potenciálně významným aktérem je  předseda vlády Ruské federace. Stojí

v čele vlády, která „uskutečňuje opatření na zajištění obrany vlasti, státní bezpečnosti,

21realizaci zahraniční politiky Ruské federace“ . Prezident není formálně hlavou 

exekutivní moci, což premiérovi poskytuje určitý prostor pro uplatnění vlastní vize, 

jak  se o to pokoušel Jevgenij Primakov22, jenž byl ruské předsedou vlády v letech 

1998-1999. V současnosti je  však vláda jako orgán zcela podřízena prezidentovi. 

Právě prezident vybírá a jm enuje předsedu vlády2 , přitom prakticky má svobodu 

volby. Kandidát na post premiéra sice musí dostat důvěru Státní dumy, ale v této 

situaci je  parlament ve slabší pozici ve srovnání s prezidentem. Prezident má účinný 

nástroj prosazení svého kandidáta, neboť je  oprávněn parlam ent rozpustit, pokud 

třikrát za sebou odmítne dát důvěru navrženému kandidátovi, přičem ž sporný

18 Trenin (2005), s. 11.
19 Lynch, Allen C.: How Russia is not ruled: reflections on Russian political development. New York: 
Cambridge University Press 2005, s. 152.
20 Trenin (2005), s. 10.
21 Ústava RF, hi. 6, čl. 114, bod e).
22 Барсенков, A. -  Вдовин, А.: История России. 1917-2004. Москва: Аспект Пресс 2005, s. 740.
23 Ústava RF, hl. 6, čl. 111, odst. 1.
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kandidát je  prezidentem jm enován do funkce.24 Pozice prezidenta je  v současné době 

posílena přítomnosti silného proprezidentského bloku v parlamentu, což celý proces 

dále usnadňuje. Po posledních parlamentních volbách v roce 2003 většinu křesel 

obsadila strana Jednotné Rusko (Jedinaja Rossija), která programově podporuje 

stávajícího prezidenta. Společně s několika menšími stranami, které rovněž vyhlásily 

svou podporu politice Vladimira Putina, tvoří v parlamentu proprezidentský blok, 

který disponuje více než dvěma třetinami hlasů. Podle ruské Ústavy tento počet stačí 

к přijetí jakýchkoliv zákonů, včetně ústavních. Putin je  tak schopen prosadit 

v parlamentu prakticky jakýkoliv návrh.

Ostatní členové vlády, m ístopředsedové a federální ministři, jsou  taktéž 

jmenováni a odvoláváni prezidentem.2? Děje se tak na návrh premiéra, ale vzhledem 

ke způsobu jeho jm enování je  jeho pozice jednoznačně slabší. Prezident má dále 

právo předsedat zasedání vlády Ruské Federace26, a tedy určovat projednávanou 

agendu. V těchto podmínkách je  značně nepravděpodobně, že by vláda prosazovala 

odlišný přístup к zahraničním otázkám, než jaký je  určen prezidentem RF. Vláda není 

závislá na podpoře parlamentu, nemusí nutně disponovat parlamentní většinou. Jak 

uvádí Jan Holzer, „mocenský potenciál vlády a premiéra plyne spíše z blízkosti 

к prezidentské administrativě a [...] loajálního vystupování vůči prezidentovi“ .27

M inisterstvo zahraničních věcí má jen  omezený podíl na rozhodování o

• . , . . TO
zahraničně politické orientaci země. M ožnosti ministra zahraničí pro samostatné 

vystupování jsou omezeny prostorem, který mu poskytne prezident. Úloha

24 Ústava RF. hl. 6, čl. 111, odst. 4.
25 Ústava RF, hl. 4, čl. 83, bod e).
26 Ústava RF, hl. 4, čl. 83, bod b).
27 Holzer (2001), str. 39.
28 Trenin (2005), s. 12.
29 Адомайт, Ханнес: Концептуальные направления внешней политики России. In: Кройцбергер,
Стефан -  Грабовски, Сабине -  Унзер, Юта (ред.): Внешняя политика России: от Ельцина к Путину. 
Киев: 0птима2002, s. 51.
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M inisterstva zahraničních věci spočívá v realizaci konkrétních opatření v rámci kursu 

vnější politiky stanoveného prezidentem.

Určitý vliv na podobu zahraniční politiky Ruska má parlament, Federální 

shromáždění. Vzhledem к převaze exekutivní větve moci nad legislativou v ruském 

systému, parlament má v oblasti vnější politiky jen  omezené pravomoci. Jde zejména

o ratifikaci mezinárodních smluv, meziparlamentní spolupráci s jiným i zeměmi a 

schvalování federálního rozpočtu. V obou komorách parlamentu fungují výbory, které 

se zabývající otázkami mezinárodních vztahů a vypracovávají stanoviska 

к jednotlivým  problémům zahraniční politiky, v současné době však těmto výborům 

předsedají zástupci strany Jednotné Rusko, která podporuje politiku prezidenta. 

Florní komora, Rada federace, dále schvaluje nařízení prezidenta o vyhlášení 

válečného a mimořádného stavu, také rozhoduje o otázkách užití Ozbrojených sil RF

• • 31za hranicemi Ruska.'

Role parlamentu se víceméně omezuje na přijetí legislativních aktů nutných 

pro realizaci vnější politiky státu. Zahraniční politika patří do výlučných pravomoci 

federálních orgánů32, zákony týkající se vnější vztahů tedy podléhají schvalování 

Federálním shromážděním. Ústava RF naděluje prezidenta zákonodárnou iniciativou. 

Prezident má také právo vydávat výnosy a nařízení, které jsou  závazné na celém

г  Г r  •  r 33území Ruska, pokud nejsou v rozporu s Ústavou nebo federálními zákony. Prezident 

může také předložit návrh zákona к projednání ve Státní dumě nebo tak učiní vláda.34 

Poslanci obou komor parlamentu rovněž disponují zákonodárnou iniciativou, je  ale 

limitována ustanovením, dle kterého zákony stanovující výdaje plynoucí z federálního

30 White, Stephen: The domestic management o f Russia’s foreign and security policy. In: Putin’s Russia and 
the Enlarged Europe. London: Chatham House 2006, s. 25.
31 Ústava RF, hi. 5, čl. 102, odst. 1, body b-d).
32 Ústava RF, hi. 3, čl. 71, bod i).
33 Ústava RF, hi. 4, čl. 90.
34 Ústava RF, hi. 5, čl. 104, odst. 1.
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Т r
rozpočtu mohou být podávány pouze se souhlasem vlády RF. ' Ratifikace smluv 

rovněž probíhá ve formě federálních zákonů schvalovaných Federálním 

shromážděním.

Federální zákony přijímá Státní duma, dolní komora parlamentu, pak jsou 

postoupeny Radě federace. Státní duma má v systému silnější pozici, v případě 

nesouhlasu horní komory může je jí rozhodnutí přehlasovat dvoutřetinovou většinou

o z
poslanců. Návrh zákona, který prošel parlamentem, vyžaduje následný podpis 

prezidenta RF, který má možnost jakýkoli zákon odmítnout. Pokud prezident uplatní 

své právo veta, je  zákon vrácen parlam entu к opětovnému projednání. К přehlasování 

prezidentského veta je  pak třeba dvou třetinové většiny hlasů v obou komorách 

parlamentu, což je  při současném rozložení sil v parlamentu velmi nepravděpodobné.

V současné politické konstelaci parlament zastává „spíše stvrzující, respektive 

limitované kontrolní funkci“ . V případě sporů mezi parlamentem a výkonnou moci 

má parlament jen  omezené možnosti ovlivnit stanovisko exekutivy. Státní duma sice 

může vyslovit vládě nedůvěru, prezident má však právo s tim to rozhodnutím 

nesouhlasit. Pokud Státní duma v průběhu tři měsíců podruhé vysloví nedůvěru vládě,

3 8 *prezident může bud’ přijmout demisi vlády anebo rozpustit parlament. Pozice 

samotného prezidenta je  ještě silnější. Ústava sice obsahuje ustanovení o možnosti 

odvolání prezidenta na základě obžaloby z velezrady nebo spáchání těžkého trestného 

činu, zároveň ale stanovuje velmi komplikovanou proceduru zbavení prezidenta 

funkce, která mimo jiné vyžaduje rozhodnutí dvoutřetinové většiny poslanců v každé

35 Ústava RF, hl. 5, čl. 104, odst. 3.
36 Ústava RF, hl. 5, čl. 105.
37 Holzer, Jan: Politický systém Ruské federace. In: Kubát, Michal (ed.): Politické a ústavní systémy zemí 
středovýchodní Evropy. Praha: Eurolex Bohemia 2004, str. 332.
38 Ústava RF, hl. 6, čl. 117, odst. 3.
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TQ
z komor parlamentu. Jak již  bylo řečeno, v současné době ústavní většinou v 

parlamentu disponují proprezidentské strany, což pozici Putina dále upevňuje.

Parlamentní opozice je  slabá a nemá prakticky žádný vliv na formování 

zahraniční politiky státu.40 Poslanecký klub největší opoziční strany, Komunistické 

strany Ruské federace (KPRF), má ve Státní dumě pouze 48 členů.41 Některé strany se 

profilují jako opoziční, v okamžiku rozhodování však často podpoří vládu a 

prezidentskou linii. Příkladem je  Liberálně demokratická strana Ruska (LDPR), která

i přes výrazně nacionalistickou až extrémistickou rétoriku se nakonec většinou přidala 

na vládní stranu. Další politické strany disponují jen  malým počtem hlasů 

v parlamentu a nejsou schopny výrazněji ovlivnit koncepci zahraniční politiky Ruské 

federace.

Pro ruské zahraničně politické rozhodování je  typický velmi malý vliv 

veřejného mínění na utváření jeho podoby.42 Ruská veřejnost projevuje jen  omezený 

zájem o zahraničně politické otázky, s výjimkou problémů s výrazným emocionálním 

nábojem nebo bezprostředně ovlivňujících obyvatelstvo, například otázky změny 

hranic.43 Je důležité zmínit i to, že ruská veřejnost zaujímá vůči Putinovi velmi 

pozitivní postoj. Prezident má stabilní podporu minimálně poloviny obyvatelstva44, 

často je  tato podpora ještě vyšší a dosahuje až 70%. V roce 2004 byl Putin znovu 

zvolen ruským prezidentem na druhé funkční období se ziskem 71,2% hlasů.

39 Ústava RF, hl. 4, čl. 93.
40 Trenin (2005), s. 13.
41 Podrobnější informace o poslaneckých klubech viz. oficiální stránky Statní dumy, WWW: 
http://www.duma.gov.ru/.
42 Trenin (2005), s. 13.
43 Trenin (2005), s. 13.
44 Фонд "Общественное мнение". Рейтинг В. Путина 15.7.2004. WWW: 
http://bd.fom.ru/report/cat/policv/rating/ross politiki/putin/ratingPutin/ofD42701 [10.5.2007].
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Průzkumy veřejného mínění ukazují, že většina dotázaných je  se zahraniční politikou 

Vladimíra Putina spokojena.45 Podpora veřejnosti dále posiluje jeho pozici v systému.

Poměrně významnými aktéry v procesu formování zahraniční politiky Ruska 

jsou zájmové skupiny, zejména ekonomické, к nejdůležitějším  patří vojensko- 

průmyslový a energetický sektor.46 Jejich vliv vzrůstá paralelně se zvyšováním 

významu ekonomické složky zahraniční politiky, zejména co se týče vztahů se 

zeměmi, které jsou cílovými trhy pro export ruských zbraní a energetických surovin. 

Zbrojný průmysl a velké ropné a plynové koncerny aktivně usilují o zajištění svých 

zájmů při utváření zahraniční politiky státu. I zde však platí, že jejich  schopnost 

ovlivnit vnější politiku Ruska se odvozuje od možnosti uplatnit svůj vliv vůči 

prezidentovi.

Lze shrnout, že ústředním aktérem v procesu utváření vnější politiky Ruska je 

prezident. Právě on má největší vliv na podobu zahraničně politické koncepce, 

současná zahraniční politika Ruské federace je  proto výrazně ovlivněna Vladmirem 

Putinem jako úřadujícím prezidentem, jehož nástup к moci v roce 2000 a následná 

vláda přinesly významné změny v zahraniční politice Ruské federace. Jak vyplývá 

z povahy politického systému a podoby procesu utváření zahraniční politiky, právě 

zahraničně politická koncepce Vladimíra Putina je  klíčová při zkoumání vnější 

politiky Ruské federace v období od roku 2000.

45 Фонд "Общественное мнение". Внешняя политика России 5.10.2006. 
http://bd.fom.ru/report/map/d063924 [10.5.2007].
46 Ланцова, С.A. - Ачкасова, В.А.: Мировая политика и международные отношения. Санкт-Петербург: 
Питер 2006, s. 296.
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2. Zahraniční politika Vladimíra Putina

Tato kapitola se zabývá charakteristikou zahraniční politiky Vladimira Putina. Na 

začátku kapitoly je stručně popsáno směřování zahraniční politiky Ruské federace v 90. 

letech. Kapitola se pak věnuje změnám zahraničně politického kurzu, které přinesl nástup 

Putina к moci. Text se zaměřuje na základní rysy jeho vnější politiky, její cíle a priority. 

Kapitola se mimo jiné zabývá vývojem vztahů Ruska s vybranými zeměmi a regiony 

s ohledem na to, jak tyto vztahy ovlivnil nástup Putina do čela ruského státu.

Po nástupu к moci Vladimira Putina došlo к zásadní změně zahraničně politické 

koncepce Ruské federace. V prvním roce Putinova prezidentství byly vypracovány tři 

základní dokumenty, týkající se zahraniční politiky státu. V lednu 2000 byla přijata 

Koncepce národní bezpečnosti Ruské federace, v dubnu nová Vojenská doktrína Ruské 

federace; nejdůležitějším dokumentem se pak stala nová Koncepce zahraniční politiky 

Ruské federace schválena v červnu 2000.

2.1 Z ahraničně politická koncepce Ruské federace po roce 2000

Nová Koncepce zahraniční politiky Ruské federace47 byla schválena a podepsána 

prezidentem Putinem 28. července 2000. Předchozí koncepce z 23. dubna 1993 již 

neodpovídala stávající politické situaci. Bylo tedy nutné vypracovat nový dokument, který 

by se stal základem nového zahraničně politického kurzu Ruské federace. S ohledem na 

ústřední úlohu prezidenta při vytváření zahraniční politiky rozhodující vliv na podobu nové 

Koncepce měl Vladimir Putin, nastolená zahraničně politická linie byla do značné míry

47 Koncepce zahraniční politiky Ruské federace, 28.6.2000 [online]. WWW: http://www.ln.mid.ru/ns-
osndoc.nsf/0e9272befa34209743256c630042dlaa/fd86620b37lb0cf7432569fb004872a7?OpenDocument
[10.5.2007].
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odrazem představ Putina a jeho okolí o pozici Ruska ve světě.48 Nová koncepce byla 

výrazem potřeby reagovat na probíhající změny světového politického systému a 

redefinovat priority ruské zahraniční politiky na začátku 21. století.

Ruská zahraniční politika v 90. létech trpěla nevyrovnaností a často 

nekonzistentním přístupem ruské politické elity. V první polovině 90. let převládala 

koncepce tzv. atlantismu49, spojována se jménem Andreje Kozyreva, jenž byl v té době 

ruským ministrem zahraničí. Tento přístup zdůrazňoval co nejtěsnější vztahy se Západem, 

založené na společných hodnotách a přejímání západní zkušenosti.50 Předpokládal rychle 

zapojení do západních struktur a celkově se vyznačoval optimistickým až idealistickým 

pohledem na pozici Ruska ve světě a jeho perspektivy. Očekávalo se automatické přijetí 

Ruska do západního „klubu mocností“51 a hladké zapojení do ekonomických vztahů. Tato 

očekávání se však nenaplnila, proto v polovině 90. lét v důsledků kritiky této koncepce 

došlo к proměně zahraniční politiky Ruské Federace.

Ve druhé polovině 90. let se Jevgenij Primakov, od roku 1996 ruský ministr 

zahraničí a pozdější premiér, pokusil o realističtější politickou linii. Jeho cílem bylo 

obnovení statusu Ruska jako supervelmoci. Usiloval o vyvážení převahy Spojených států 

ve světovém systému vytvořením multipolámí struktury mezinárodních vztahů. Prosazoval 

koncept euroasijství, který zdůrazňoval strategickou polohu Ruska na pomezí dvou 

kontinentu jako zdůvodnění zvláštního významu Ruska na mezinárodní scéně. Místo 

prohlubování vztahu se Západem se spíše orientoval na upevnění pozic Ruska v Asii a na 

Blízkém Východě. Tato politika vedla к ochlazení vztahů se západními zeměmi, 

následkem kosovské krize roku 1999 se vztahy dále vyhrotily a Rusko se ocitlo na pokraji

48 Ross, Cameron (éd.): Russian politics under Putin. Manchester: Manchester University Press 2004, s. 228.
49 Барсенков, A. -  Вдовин, A. (2005), s. 760.
50 Адомайт (2002), s. 15.
51 Solov'ev, Eduard: The Foreign Policy Priorities o f Liberal Russia. Russian Politics & Law. 2006, Vol. 44, 
Issue 3, s. 53.
52 Sakwa, Richard: Russian Politics and Society. London: Routledge 2002, s. 355.
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izolace.53 Jak píše Richard Sakwa, „po konci studené války už Rusko nemělo žádné 

nepřátelé, nezískalo si však ani žádné skutečné přátelé“.54

Nástup к moci Vladimíra Putina přinesl zásadní změnu zahraničně politického 

kurzu. Základními rysy nové politiky byly pragmatismus, předvídatelnost a důslednost.55 

Obrat к pragmatickému stylu politiky byl deklarován v nové Koncepci zahraniční politiky 

RF -  „ruská zahraniční politika musí být nezávislá a konstruktivní, založena na 

konzistentnosti a předvídatelnosti, vzájemně výhodném pragmatismu“.56

Putin opustil nerealistické vidění světa, založené na ideologickém pojetí role Ruska 

ve světě. Byl si vědom rozporu mezi ambicemi Ruska hrát rozhodující úlohu ve světové 

politice a skutečnými možnostmi země. Zejména ve druhé polovině 90. let ruská zahraniční 

politika byla poznamenána vnímáním Ruska jako „supervelmocí“, která je  předurčena být 

klíčovým hráčem na mezinárodní scéně. Toto pojetí se na jedné straně opíralo o skutečné 

atributy světové mocnosti, kterými Rusko disponovalo, jako je křeslo stálého člena stálého 

člena Rady bezpečnosti OSN s právem veta, status jaderné velmoci, bohaté přírodní zdroje 

a strategická geopolitická poloha mezi Evropou a Asii. Na druhou stranu se ale Rusko 

potýkalo s četnými, zejména ekonomickými, problémy. Muselo se vyrovnávat se ztrátou 

vlivu po konci studené války a rozpadu Sovětského svazu a řešit četné vnitřní problémy, 

včetně války v Čečensku. Ruská ekonomika nebyla schopna zajistit kapacitu pro udržení 

postavení supervelmocí.

Putin si byl omezeného potenciálu Ruska vědom. Snažil se přizpůsobit ruské 

ambice reálným možnostem země. Putinův „nový realismus“ vedl к uznání limitů možnosti

53 Морозов, С.: Дипломатия В.В.Путина. Санкт-Петербург: Измайловский 2004, s. 30.
54 Sakwa, Richard (2004), s. 208.
55 tzv. koncepce 3 „P“, z ruského „предсказуемость, последовательность, прагматизм“, viz. Морозов 
(2004), s. 31.
56 Koncepce zahraniční politiky RF.
57 Sakwa (2004), s. 207.
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Ruska, omezených zejména ekonomickou slabostí země.58 Neznamenalo to rezignaci na 

ruské aspirace na udržení vlivu ve světě a znovuobnovení pozice Ruska jako velmoci, Putin 

se však pokusil o sladění ambicí a zdrojů při sledování tohoto cíle. Potřeboval 

„normalizovat“ ruskou zahraniční politiku. Bylo nutné překonat izolaci, do které se Rusko 

dostalo v důsledku nepromyšlené a nepřehledné politiky předchozího období. Toho dosáhl 

překvapivě rychle a účinně, dle hodnocení Richarda Sakwy „kombinací štěstí, obratnosti a 

příznivých okolnosti“.59 Nástup Putina „přinesl zvýšení racionality ruské vnitřní a 

zahraniční politiky“.60 Vztahy Ruska s dalšími zeměmi se začaly rozvíjet na novém 

základě.

Putinův pragmatismus znamenal také „ekonomizaci“ vnější politiky. Koncepce 

zahraniční politiky zdůrazňovala, že vnější vztahy země musí být podřízeny vnitřním 

ekonomickým zájmům. Koncepce národní bezpečnosti RF rovněž stanoví, že „realizace 

národních zájmů Ruska je možná jedině na základě stabilního rozvoje hospodářství. Proto 

národní zájmy Ruska v této oblasti jsou klíčové“.61 Prioritním úkolem ruské diplomacie se 

stalo prosazování ekonomických zájmů Ruska v zahraničí a podpora zahraničních investic 

do ruské ekonomiky. Zahraniční politika musí přispívat к vnitřnímu rozvoji země, 

především ekonomickému, základem pro zahraničně politické rozhodování tudíž musí být

A?ekonomické zájmy. Putin zdůrazňoval, že zahraniční politika země musí být určována 

především národními zájmy.

58 MacFarlane, S. Neil: The ‘R’ in BRICs: is Russia an emerging power? International Affairs. 2006, Vol. 82, 
Issue 1, s. 48.
59 Sakwa (2004), s. 207.
60 Votápek, Vladimír: Polozměna ruské zahraniční politiky. Mezinárodní politika. 2002, roč. XXVI, č. 8, str. 
12.
61 Koncepce národní bezpečnosti Ruské federace, 10.1.2000 [online]. WWW: http://www.ln.mid.ru/ns- 
osndoc.nsf/0e9272befa34209743256c630042dlaa/a54f9caa5e68075e432569fb004872a6?Q penDocum  
ent [10.5.2007].
62 Ross (2004), s. 227.
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Cílem Putína je rozvoj národního hospodářství a modernizace ruské ekonomiky 

prostřednictvím integrace Ruska do globálního ekonomického systému.63 Důraz je proto 

kladen na aktivní účast Ruska na spolupráci v rámci světových ekonomických organizaci. 

Prioritou je vstup do Světové obchodní organizace (WTO), bez kterého dle Putina nemůže 

Rusko realizovat svůj potenciál.64 Rusko se účastní jednání v rámci skupiny G8 a má zájem 

na zintenzivnění spolupráce. Summit G8 v Petrohradu za ruského předsednictva se pro 

Rusko stal jednou z nej důležitějších události roku 2006. Ruská federace předsedala foru G8 

vůbec poprvé.

2.2 Vztahy Ruska s Evropskou unií

Zahraniční politika Ruské federace za Putina nabrala jasně prozápadní směr.65 Na 

rozdíl od Primakova, který často viděl zájmy Ruska a zájmy Západu jako navzájem si 

odporující66, Putin prosazoval spolupráci se Západem na základě uvědomění si společných 

zájmů a hrozeb. Putinovi se podařilo vybudovat přátelské vztahy se západními politiky, 

například s Tonym Blairem, Gerhardem Shroederem a později i s Georgem Bushem 

mladším, který se stal americkým prezidentem v lednu 2001. Osobní a aktivní styl 

zahraniční politiky je charakteristickým rysem Putinova období.

Podstatným rysem nového zahraničně politického kurzu se stala výrazná orientace 

na Evropu. Došlo к posunu v zahraniční politice od prioritních vztahů se Spojenými státu 

к většímu důrazu na vztahy s Evropou67, a to jak s jednotlivými státy, tak i s Evropskou 

unií jako organizací. V 90. letech těžiště vztahů mezi Ruskem a EU spočívalo na 

bilaterálních vazbách s jednotlivými státy, Rusko nemělo vypracovanou strategii pro

63 Viz např. Zpráva Federálnímu shromáždění Ruské Federace 18.4.2002 [online]. WWW: 
http://kremlin.ru/appears/2002/04/l8/0000 tvpe63372tvpe63374 28876.shtml [10.5.2007].
64 Sakwa (2004), s. 210.
65 Ross (2004), s. 225.
66 Sakwa (2004), s. 209.
67 Ross (2004), s. 225.
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vztahy s Evropskou unii.68 Vzájemné vztahy upravovala Smlouva o partnerství a spolupráci 

(Partnership and Cooperation Agreement -  PCA). Tento dokument byl podepsán již 

v červnu 1994 prezidentem Ruské federace (tehdy ještě Borisem Jelcinem), předsedou 

Komise a zástupci členských států. Smlouva však vstoupila v platnost až v roce 1997, 

ratifikační proces se protáhl zejména kvůli nespokojenosti evropských států se situaci 

v Čečensku. V důsledku ekonomické krize v Rusku roku 1998 a konfliktu v Kosovu 

následujícího roku se spolupráce zabrzdila.

Změnu přinesl nástup к moci Vladimíra Putina. Již v době, kdy byl předsedou vlády 

Ruské Federace, prezentoval v říjnu 1999 na summitu EU-Rusko v Helsinky dokument s 

názvem „Ruská střednědobá strategie pro rozvoj vztahů mezi Ruskou federaci a EU (2000- 

2010)“. Bylo to první veřejné prohlášení ruské vlády, ve kterém byly jasně stanoveny cíle a 

představy o podobě spolupráce s EU. Vztah s Evropskou unii se stal jednou 

z deklarovaných priorit zahraniční politiky. Tento stav potvrdila i nová Koncepce 

zahraniční politiky RF z roku 2000. Označuje EU za jednoho z nej důležitějších politických 

a ekonomických partnerů a deklaruje úsilí o intenzivní, stabilní a dlouhodobou 

spolupráci.69 Hlavními cíli jsou spolupráce na základě společných zájmů, úsilí o vytvoření 

efektivního systému kolektivní bezpečnosti v Evropě a směřování ke společné zóně 

volného obchodu mezi EU a Ruskem.

„Střednědobá strategie“ se stala reakcí na přijetí „Společné strategie vůči RF“ 

v červnu 1999. Rusko se stalo první zemi, vůči které byl uplatněn tento nový nástroj -  

společná strategie, vytvořený Amsterodamskou smlouvou, což svědčí o významu, který je 

přikládán vztahům EU-Rusko. Zvláštní charakter vztahů je zdůrazněn také tím, že Rusko 

není součástí programu Evropské sousedské politiky a spolupráce probíhá ve formě tzv.

68Мошеса, Аркадий (ед.): Россия и Европейский союз: переосмысливая стратегию взаимоотношений. 
Москва: Гендальф 2003, s. 83.
69 Koncepce zahraniční politiky RF.
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„strategického partnerství“.70 Strategie explicitně vylučuje možnost přistoupení Ruské 

federace к EU nebo přidružení к unii v posuzovaném období, tj. do r. 2010.71 Preferuje 

budování vztahů na principu rovnoprávného partnerství. Zdůrazňuje se poloha Ruska jako 

euroasijského státu a jeho specifické postavení v regionu, zejména na postsovětském 

prostoru. Z vyjádření ruských politiků rovněž vyplývá, že považují Rusko za jednoduše 

příliš velké na to, aby se mohlo stát členem EU, pochybují také o ochotě EU přijmout tak

r  r  72velký stát. Rovněž není pravděpodobné, že Rusko v nejbližší době bude splňovat tzv. 

Kodaňská kritéria pro přistupující státy, stanovené Evropskou unii v roce 1993.

Základem vztahů zůstává Smlouva o partnerství a spolupráci. V dubnu 2004 byla 

platnost smlouvy rozšířena na deset nových členských států EU, které vstoupily do unie 

v květnu 2005. PC A vytváří institucionální rámec pro pravidelné konzultace mezi 

Evropskou unii a Ruskou federaci a pro politický dialog na všech úrovních. Základní směry 

a strategie pro vývoj vztahů mezi EU a Ruskem jsou určovány na summitech na nej vyšší 

úrovni, které se konají dvakrát ročně za účasti prezidenta RF, předsedy Evropské komise, 

hlavy státu předsedajícího EU a Vysokého zmocněnce pro společnou zahraniční a 

bezpečnostní politiku. Od roku 2001 se konají pravidelné měsíční schůzky ruského 

velvyslance při EU a členů Výboru pro politiku a bezpečnost EU (Political and Security 

Committee), které umožňují neformální projednání aktuálních mezinárodně politických 

otázek.

V souladu s celkovou koncepcí zahraniční politiky RF je důraz ve vztazích 

s Evropskou unii kladen na ekonomické vazby. EU patří velký podíl na ruském exportu -

70 Light, Margot -  Allison, Roy: The place o f Europe in Russian foreigh policy. In: Allison, Roy -  Light, 
Margot -  White, Stephen: Putin’s Russia and the Enlarged Europe. London: Chatham House 2006, s. 11.
71 Стратегия развития отношений России с ЕС на среднесрочную перспективу (2000-2010). WWW: 
http://www.delrus.cec.eu.int/ru/p 473.htm [10.5.2007].
72 Ross (2004), s. 240.
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52% , zejména jde o energetické suroviny. Přístup к evropským trhům a investicím je 

klíčový pro rozvoj ruské ekonomiky. EU je  největším zdrojem přímých investic pro 

Rusko. Rusko je také perspektivním trhem pro evropské zboží a služby. Největší počet 

projektů proto vzniká v oblasti ekonomické spolupráce. Rusko usiluje o vstup do Světové 

obchodní organizace (WTO), přivítalo proto rozhodnutí EU v květnu 2002 přiznat Rusku 

status tržní ekonomiky. Evropská unie naopak uvítala ratifikaci Kjótského protokolu, 

zaměřeného na redukci emisi skleníkových plynů a řešení problému globálního oteplování, 

ruským parlamentem v únoru 2005.

Na summitu v Moskvě v květnu 2002 byl prezentován koncept Společného 

evropského ekonomického prostoru (Common European economic space -  CEES). Návrh 

předpokládá odstranění překážek pro obchod a investice a sbližování ruské a evropské 

legislativy. Už PCA se zmiňuje o sbližování legislativy jako o důležité podmínce pro 

posílení ekonomických vztahů, což v praxi znamená, že ruská legislativa by se postupně 

měla stát kompatibilní s evropským acquis commuauitaire.14 Vytvoření jednotného trhu by 

přineslo ekonomické výhody oběma stranám, Rusko a EU představují potenciální společní 

trh s 600 miliony spotřebitelů.75 Na summitu v Sankt-Peterburgu v květnu 2003 se EU a 

Rusko dohodly na prohloubení spolupráce vytvořením čtyř společných prostoru: 

ekonomického; vnitřní bezpečnosti; vědy, vzdělávání a kultury; vnější bezpečnosti. Na 

summitu v Moskvě v květnu 2005 pak byly přijaty tzv. cestovní mapy (road maps) jako 

nástroje pro vytvoření těchto společných prostorů. Stanovily potřebné kroky к dosažení 

cíle, tedy ke zformování společných prostorů.

Přestože se vzájemné vztahy zintenzívnily, většina cílů zatím nebyla naplněna. 

Velká část projektů je stále v počátečné fázi. Například, koncept jednotného ekonomického

73 European Commission - Bilateral Trade Relations: Russia. WWW: 
http://ec.europa.eu/trade/issues/bilateral/countries/russia/index en.htm [15.5.2007].
74 Ross (2004), s. 243.
75 Sakwa (2004), s. 243.
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prostoru se zakládá na jednotném legislativním rámci, Rusko si ale zároveň přeje zachovat 

„nezávislost ruského právního systému“76, proto zatím nedošlo к zásadnímu pokroku při 

uskutečnění projektu. Spolupráce mezi Ruskem a Evropskou unii se odehrává spíše na 

deklarativní úrovni.77 Lze říct, že spolupráce je sice široká, ale nepříliš hluboká.78

Platnost Smlouvy o partnerství a spolupráci byla stanovena na 10 let, s tím že po 

vypršení v roce 2007 bude prodloužena, pokud žádná ze stran od smlouvy neodstoupí. V 

současné době tedy probíhají jednání o podmínkách prodloužení smlouvy, která však jsou 

komplikována problematickými vztahy mezi Ruskem a některými členskými státy, 

zejména Polskem a pobaltskými zeměmi. К nejvážnějším problémům patří otázka 

Kalinigradské oblasti a postavení ruských menšin v pobaltských státech.

Existence velké ruskojazyčné komunity v Estonsku a Lotyšsku se po rozpadu 

Sovětského svazu stala velmi problematickým faktorem ve vztahu к Rusku. Rusko 

opakovaně obvinilo tyto státy z diskriminace osob ruské národnosti. Koncepce zahraniční 

politiky RF stanoví, že jedním z cílů vnější politiky Ruska je obrana práv a zájmů ruských 

občanů a krajanů v zahraničí na základě mezinárodního práva.79 Vzhledem к existenci 

početných ruských menšin ve většině postsovětských států jde o podstatný faktor ve 

vztazích Ruské federace se svými sousedy. Koncepce zahraniční politiky zdůrazňuje 

zajištění práv ruskojazyčné menšiny jako základní podmínku pro rozvoj vztahů

OA
s pobaltskými státy.

Ustanovení o zajištění práv ruských občanů lze aplikovat i na problém 

Kaliningradské enklávy. Po vstupu Polska a Litvy do Evropské unie musely tyto státy 

zavést přísný vízový režim pro občany nečlenských zemí, což znamenalo komplikace pro 

obyvatele Kaliningradu při cestování do ostatních oblasti Ruska. Putin prohlásil, že

76 Стратегия развития отношений России с ЕС.
77 Karaganov, Sergei: Russia and the International Order. Military Technology. 2006, Vol. 30, Issue I, s. 224.
78 Bretherton, Ch. -  Vogler, J.: The European Union as a Global Actor. London: Routledge 2006, s. 151.
79 Koncepce zahraniční politiky RF.
80 Koncepce zahraniční politiky RF.
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zavedení víz porušuje právo ruských občanů na svobodu pohybu ve vlastní zemi a narušuje 

teritoriálni integritu Ruska.81 Problém se podařilo stabilizovat, ačkoli ne vyřešit, 

kompromisem v listopadu 2002, kdy se strany dohodly na zavedení zjednodušené 

procedury pro vydávání viz občanům Kaliningradu.

2.3 K rize v rusko-evropských vztazích

Důraz na ekonomické vztahy vedl к tomu, že ekonomická složka zřetelně nabyla na 

významu jako nástroj zahraniční politiky. Jedním z rysů ruské vnější politiky se stala tzv. 

„energetická diplomacie“.82 Koncepce zahraniční politiky RF stanoví, že “Ruská federace 

musí být připravena použit všechny ekonomické zdroje a prostředky, které má к dispozici,

• • v v r  r  I r  r  • O 83pro zajištění národních zájmů”. Rusko využívá svou pozici exportéra ropy a zemního 

plynu к prosazení politických cílů. Projevem tohoto přístupu staly například tzv. plynové 

krize ve vztazích s Ukrajinou a později i s Běloruskem.

Ruská strana prezentovala zvýšení cen plynu pro Ukrajinu a Bělorusko jako 

výhradně ekonomickou záležitost. Rusko dodávalo zemní plyn do těchto zemí za ceny 

výrazně nižší než ceny světového trhu, čímž Rusko fakticky dotovalo ukrajinský a

o 84běloruský průmysl. Na konci roku 2005 došlo ke sporů mezi Ruskem a Ukrajinou kvůli 

ruským požadavkům na zvýšení cen. Ukrajina poukazovala na již existující smlouvu, která 

měla platit až do roku 2009. Stranám se podařilo dosáhnout kompromisu, ale následující 

rok se plynová krize s podobným průběhem opakovala s Běloruskem. Situace byla 

komplikována i tím, že přes tyto země vedou hlavní plynovody a ropovody zajišťující 

transfer ruských energetických surovin do Evropy. Tzv. rusko-ukrajinská plynová válka tak 

způsobila i výpadek dodávek plynu do Evropy, což vyvolalo obavy evropských zemi o

81 Президент РФ назвал миссию спецпредставителя по Калининградской области чрезвычайно важной 
для страны. WWW: http://russian.people.com.cn/200207/31/rus20020731 63833.html [7.5.2007].
82 Viz např. Kimura, Hiroshi: Russia and the CIS in 2004. Asian Survey. 2005, Vol. 45, Issue 1, s. 62.
83 Koncepce zahraniční politiky RF.
84 Šimov, Jaroslav: Ruské ekonomické zájmy ve službách velmocenské politiky. Mezinárodní politika. 2006, 
roč. XXX, č. 2, s. 4.
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vlastní energetickou bezpečnost. Postup Ruska rovněž vzbudil podezření, že Rusko 

používá plyn jako nástroj politického nátlaku na země, které se snaží vymanit z jeho

• 85vlivu. ' Naopak ruská strana trvala na ryze ekonomickém charakteru sporů. Putin prohlásil, 

že tím „se rusko-ukrajinské vztahy staly tržními“.86

Plynové krize vyvolaly napětí mezi Ruskem a Evropou. Otázka energetiky je 

mimořádně důležitou složkou vzájemných vztahů. Již v roce 2000 byl ustaven tzv. 

Energetický dialog jako forum pro diskusi a spolupráci v otázkách energetiky. Cílem bylo 

zajištění vzájemné energetické bezpečnosti, stability trhu, spolehlivosti a pravidelného 

růstu dodávek energetických surovin.87 Mezi Ruskem a Evropskou unii existuje výrazná

r  • г  г • 88vzájemná závislost. Pro Rusko je  EU největším odběratelem, Unie je  do značné míry 

závislá na dodávkách ruských energetických surovin. Energetické produkty představují 

zhruba 65% celkového ruského exportu do Unie89. Do zemi Unie je vyváženo asi 60% 

ruského plynu, což tvoří zhruba 50% spotřeby EU.90 Důležitými položkami ruského 

exportu jsou také ropa a jaderná paliva.

Napjaté vztahy se zeměmi, přes které vedou hlavní plynovody, vedly Rusko к snaze

o diverzifikaci tras pro transport zemního plynu do Evropy. Společně s Německem začalo 

pracovat na projektů nového plynovodu přes Baltské moře, čemuž napomohly velmi dobré 

osobní vztahy mezi Putinem a tehdejším německým kancléřem Gerhardem Schroderem. 

Projekt tzv. severoevropského plynovodu však vyvolal protesty Polska, jehož území by 

zůstalo stranou a které by tak ztratilo kontrolu nad tranzity plynu z Ruska. Evropská unie se 

také pokusila o zajištění své energetické bezpečnosti tím, že požadovala, aby Rusko přijalo

85 Strobel, Warren P.: An increasingly confident Russia poses problems for U.S. Knight Ridder Tribune 
Washington Bureau (DC), 7.10.2006.
86 Šimov, Jaroslav: Ruské ekonomické zájmy ve službách velmocenské politiky. M ezinárodní politika. 2006, 
roč.XXX, č. 2, s. 4-6.
87 Ross (2004), s. 247.
88 Hirdman, Sven: Russia’s Role in Europe. Moscow: Carnegie Moscow Center 2006, s. 12.
89 European Commission. EU and the World -  Russia. WWW: 
http://ec.europa.eu/trade/issues/bilateral/countries/russia/index en.htm [12.5.2007].
90 Gubajdullin, Askar -Kampanerová, Naďa. Zemní plyn v Evropě - existuje alternativa. Rusko v globální 
politice. 2006, č. 2 [online]. WWW: http://www.globalaffairs.ez/cz/numbers/2/ 15.html [ 14.5.20071.
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tzv. Energetickou chartu. Charta měla vytvořit „formální závazná pravidla pro obchod“91, 

jejím hlavním cílem bylo zajištění přístupu cizích investorů do ruského energetického

92 vsektoru. " Rusko však v prosinci 2006 oznámilo, že Chartu neratifikuje.

Rusko-evropské vztahy se dostaly do krize. Dle vyjádření Petera Mandelsona, 

evropského komisaře pro obchod, vztahy mezi EU a Ruskem jsou nejhorší od konce 

studené války.93 Kromě otázek energetické bezpečnosti napětí zvyšovala řada dalších 

problémů. Evropské státy vyjadřovaly znepokojení ruským vnitropolitickým vývojem, ve 

kterém se projevovaly autoritářské tendence. Ve vzájemných vztazích byly stále přítomny 

nevyřešené otázky Čečenska a Kaliningradu. Evropská unie kritizovala postup Ruska ve 

vztazích se státy SNS, zejména ruskou podporu separatistickým skupinám v Gruzii a 

Moldávii. Vztahy se zhoršovaly, к vyhrocení přispěly i americké plány na umístění 

antiraketových radarů ve střední Evropě. V důsledku této krize došlo к oslabení prozápadní 

a proevropské orientace zahraniční politiky Ruské federace. Jak to hodnotí Dmitrij Trenin, 

Rusko „přestalo usilovat o to stát se součástí Západu a začalo budovat vlastní rusko- 

centrický systém“94. Zahraniční politika Ruské federace se zaměřila na vztahy s jinými 

regiony.

2.4 Z ahraniční politika Ruska v dalších regionech

Putinova snaha o upevnění vztahů se Západem neznamenala jednosměrnou 

orientaci ruské zahraniční politiky pouze na západní země.95 Jedním z bodů Koncepce

91 Portál Euroaktiv. Energetická bezpečnost. WWW: http://www.euractiv.cz/print-version/link- 
dossier/energetick-bezpenost [13.5.2007].
92 Máša, Pavel: Křeče léčby plynové závislosti. Mezinárodní politika. 2006, roč. XXX, č. 6, s. 12.
93 Pohanka, Vít: Eurokomisař: Vztahy mezi EU a Ruskem jsou nejhorší od konce studené války. 21.4.2007. 
WWW: http://www.rozhlas.cz/izurnal/zahranici/ zprava/339637 [17.5.2007].
94Trenin, Dmitri: Russia Leaves the West [online]. WWW:
http://www.carnegieendowment.org/publications/index.cfm?fa=view&id=18467&prog=zru [12.5.2007].
95 Melville, Andrei: Foreign Policy Therpay “a la Dr Putin”. In: Melville, Andrei -Shakleina, Tatiana (ed.): 
Russian foreign policy in transition: concepts and realities. New York: CEU Press 2005, s. 442.
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zahraniční politiky Ruska je zachování rovnováhy ve vnějších vztazích, plynoucí 

s geopolitické polohy Ruska jako euroasijského státu.96 Rusko aktivně rozvíjí zejména 

ekonomickou spolupráci s Čínou, která má klíčový význam pro ekonomický rozvoj Sibiře a 

ruského Dálného východu. Platí to i o vztazích s Japonskem, které ale komplikuje 

nevyřešený teritoriální spor o Kurilské ostrovy. Naopak spory s Čínou se podařilo úspěšně 

vyřešit a v roce 2004 byla podepsána smlouva o rusko-čínských hranicích.

Spolupráce s Čínou se rozvijí i v oblasti bezpečnosti. V roce 2001 na summitu 

v Šanghaji byla založena Šanghajská organizace spolupráce (ŠOS). Členy organizace jsou 

kromě Ruska a Číny také Kazachstán, Kyrgyzstán a Uzbekistán. Význam organizace 

vzrůstá, zájem o členství projevily i další státy. Dle hodnocení Petra Kratochvíla, „postupní 

institucionalizace a rozšiřování tematického i geografického záběru z ní činí organizaci 

atraktivní i pro ostatní hráče v regionu“.97 Na činnosti ŠOS se jako pozorovatelé podílí také 

Indie, Pákistán a Írán. Rusko a Čína rovněž provedly společná vojenská cvičení v srpnu 

2005. Vojenská spolupráce je propojena s obchodními zájmy Ruska, jelikož je  Čína jedním 

z nej důležitějších trhů pro ruský zbrojní průmysl.98 V souladu s cílem podpory regionální 

spolupráce a integrace, který stanovila Koncepce zahraniční politiky RF9 , se Rusko podílí

i na fungování dalších regionálních organizaci v Asii, jako je APEC (Asijsko - pacifické 

hospodářské společenství), má zájem i na účasti na činnosti organizace ASEAN (Sdružení 

národů jihovýchodní Asie).

Lze obecně říct, že vztahy s asijskými státy se v současné době spíše opírají o 

ekonomickou spolupráci. Čína a Japonsko mají zájem na dodávkách ruských energetických 

surovin. Snahy Primakova o vybudování „strategického partnerství“ s Čínou a Indii jako 

protiváhy Spojeným státům byly nahrazeny pragmatickým vztahem založeným na

96 Koncepce zahraniční politiky RF.
97 Kratochvíl, Petr: Ruská spolupráce s Čínou: proti USA na dvou frontách. Mezinárodní politika. 2006, roč. 
XXX, č. 2, s. 7
98 Sakwa (2004), s. 227.
99 Koncepce zahraniční politiky RF.
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společných zájmech.100 Ačkoli koncepce multipolámího světa je stále součástí ruské 

zahraničně politiky, nehraje už rozhodující úlohu při určování zahraničně politické 

orientace země. V současné době se mluví spíše o „multivektorové“ zahraniční politice.101 

Jak prohlásil Vladimir Putin na schůzi s vedením Ministerstva zahraničí RF, „Rusko má 

zájmy všude“.102

Rusko usiluje o upevnění svých pozic i v dalších regionech jako je  Blízký východ, 

Latinská Amerika nebo Afrika. Vladimir Putin se během svého působení ve funkci snaží o 

znovuzískání vlivu Ruska v oblastech, které dříve patřily do sféry vlivu Sovětského

103svazu. ' Místo ideologie však základem vztahů mají být ekonomické vazby. V souladu se 

zahraničně politickou koncepcí se Putinův postup zakládá na pragmatismu. Zatímco 

Sovětský svaz podporoval arabskou stranu v arabsko-izraelském konfliktu, za Jelcina došlo 

ke zlepšení vztahů s Izraelem. Putinovi se však podařilo nastolit dobré vztahy jak 

s Izraelem, tak i s arabskými státy v regionu, přičemž obě strany patří к odběratelům 

ruských zbraní.1 4 Celý Blízký východ je důležitým trhem pro ruský zbrojný průmysl, 

Rusko rovněž dodává jaderné technologie do Íránu. Orientace na Východ nabývá na 

významu v souvislosti s krizí ve vztazích Ruska s Evropou.

Pod vlivem nových principů vnější politiky -  pragmatického přístupu a důrazu na 

ekonomické vztahy -  došlo к proměně vztahů Ruska se zeměmi tzv. blízkého zahraničí. 

Postsovětský prostor byl už od počátku 90. let považován za oblast prioritních zájmů Ruské 

federace. Rusko se snažilo udržet svůj vliv v regionu prostřednictvím Společenství 

nezávislých států (SNS). Toto seskupení, které sdružuje dvanáct z patnácti bývalých

100 Sakwa (2004), s. 227.
101 Karaganov (2006), s. 226.
102 Портал электронных средств массовой информации для предпринимателей. ”У России 
национальные интересы есть везде" (29.01.2001).
http://www.businesspress.ru/newspaper/article mid 33 aid 51581 .html [ 12.5.2007].
103 Kapila, Subhash: Russia’s foreign policy in a resurgent mode [online]. WWW: 
http://www.saag.orL/%5Cpapersl7%5Cpaperl682.html [12.5.2007].
104 Katz, Mark N.: Expoliting Rivalries for Presitge and Profit. Problems o f  Post-Communism. 2005, vol. 52, 
Issue 3, s. 33.
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sovětských republik (s výjimkou pobaltských států), vzniklo v roce 1991. Původním 

úkolem SNS bylo omezit negativní důsledky rozpadu SSSR, „tehdejší význam SNS 

spočíval především v organizování ,civilizovaného rozvodu4“.105 Společenství nebylo 

prvotně zamýšleno jako integrační seskupení, ale od počátku se objevovaly snahy, zejména 

z ruské strany, učinit z SNS platformu pro rozvoj vzájemných vztahů, těsnější spolupráci 

členských států a případnou opětovnou integraci postsovětského prostoru. Tyto snahy však 

byly naprosto neúspěšné. V rámci SNS vzniklo velké množství smluv a dohod, které 

obsahovaly velice ambiciózní projekty spolupráce a integrace členských států, jejich reálné 

dopady ale byly minimální. Jak to vyjádřil Oleksander Sushko, „integrační procesy v rámci 

SNS ohromují svým počtem, ambicemi, krátkým trváním a ustavičným neúspěchem“.106

Společenství udržovala při životě jen ochota Ruska investovat do této organizace 

jako základny pro uplatňování svého vlivu v regionu. Doktrína „blízkého zahraničí“, 

formulována na počátku 90. let, pokládala státy bývalého Sovětského svazu za oblast 

výlučného vlivu Ruské federace. SNS bylo používáno jako nástroj zachování výsadného 

postavení Ruska na postsovětském prostoru, čemž napomáhalo to, že členské státy byly ve 

větší nebo menší míře na Rusku závislé, ekonomicky i politicky. Společenství nebylo 

schopno řešit spory mezi členskými státy ani zajistit efektivní spolupráci mezi nimi. Obavy 

z ruské dominance vyvolávaly úsilí ostatních států o diverzifikaci zahraničně politických

• • 107vazeb, zejména o navázání těsnějších vztahů se západními státy. SNS bylo spíše 

1 08„diskusním klubem“ , než fungující organizací.

Putin se po svém nástupu к moci pokusil o zefektivnění spolupráce na 

postosovětském prostoru. Došlo к omezení snah o politickou integraci v rámci SNS,

105 Litera, Bohuslav (et al.): Vzájemné vztahy postsovětských republik. Praha: Ústav mezinárodních vztahů 
1998, s. 7.
106 Sushko, Oleksander: The Dark Side o f Integration: Ambitions of Domination in Russia’a Backyard. The 
Washington Quarterly. 2004, Vol. 27, Issue 2, s. 130.
107 Sakwa (2004), s. 231.
wsMáša, Pavel -  Šulc, František: Jak Putin civilizuje „chány“. M ezinárodní po litika . 2006, roč. XXX, 
č .l ,  s. 4.
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Rusko prestalo požadovat nadělení orgánů SNS nadnárodními pravomocemi. Místo toho 

byla zdůrazněna ekonomická složka vzájemných vztahů. Koncepce zahraniční politiky 

deklarovala směřování к „vícerychlostní a víceúrovňové“ spolupráci v rámci SNS.109 

Ruská federace se zaměřila na prohlubování vztahů se státy, které projevily zájem o hlubší 

spolupráci. Vzniklo několik nových projektů, jako je Jednotný ekonomický prostor (JEP) 

nebo Euroasijské ekonomické společenství (JevrAsES), které však nebyly příliš úspěšné. 

Místo multilaterálních projektů jsou v současnosti preferovány bilaterální vztahy 

sjednotlivými státy, vycházející s konkrétních zájmů Ruska vdané oblasti.110 Důraz na 

ekonomickou složku vedl ke vzniku koncepce tzv. „liberálního impéria“1 n , jak to nazval 

Anatolij Čubajs. Tato koncepce klade důraz na upevňování ruského vlivu nikoli 

politickými, ale ekonomickými prostředky. Jedná se o stimulování ruských investic do 

zemi SNS, především do strategických odvětví, zejména energetického sektoru.

Z toho, co bylo řečeno, vyplývá, že ruská zahraniční politika prošla po nástupu 

Vladimira Putina к moci významnou změnou. Nová zahraničně politická koncepce vychází 

z několika základních principů. V první řadě jde o pragmatický přístup к zahraniční 

politice, založený na stanovení národních zájmů a jejích realizaci s přehlednutím ke 

zdrojům, jimiž země disponuje. Dalším principem je ekonomizace vnější politiky ve 

smyslu podřízení zahraničně politické aktivity vnitřním zájmům země. Ekonomické 

prostředky se staly často používaným nástrojem zahraniční politiky. Rusko usiluje o 

upevnění své přítomnosti a svých pozic ve všech regionech světa. Prvotní proevropská 

orientace ruské vnější politiky je v současné době oslabena v důsledku krize ve vztazích 

mezi Ruskou federací a evropskými zeměmi. Naopak nabývají na důležitosti vztahy 

zejména s asijskými státy.

109 Koncepce zahraniční politiky RF.
110 Trenin, Dmitri: Putin’s “New Course“ is Now Firmly Set: What Next? In: Melville, Andrei -Shakleina, 
Tatiana (ed.): Russian foreign policy in transition: concepts and realities. New York: CEU Press 2005, s. 4 5 1.
111 Šimov (2006), s. 5.
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3. Politika Ruska vůči USA v letech 2000-2007. Prípadová studie.

Vztah se Spojenými státy americkými je  jednou z klíčových otázek pro ruskou 

zahraniční politiku. V období 2000 až 2007 se odehrála řada událostí, které způsobily 

posuny v rusko-amerických vztazích. Tato kapitola se zabývá vývojem vztahů Ruské 

federace a USA v době vlády Vladimíra Putina. Zaměřuje se na klíčové události daného 

období a jejích vliv na vzájemné vztahy těchto dvou zemí. Kapitola popisuje, jak se 

projevují hlavní principy zahraniční politiky Vladimíra Putína ve vztazích Ruské federace 

se Spojenými státy.

3.1 R usko-am erické vztahy na počátku vlády V ladim íra Putina

Vladimir Putin nastoupil do úřadu ruského prezidenta v době, kdy ve vztazích 

Ruské federace se Spojenými státy panovalo značné napětí. Vývoj vzájemných vztahů v 

90. létech přinesl rozčarování na obou stranách. Rusko očekávalo rychle zapojení do

o 1 12  ,západních struktur a bylo zklamáno nedostatečnou podporou Spojených států. Spojené 

státy na druhé straně byly zklamány pomalým a nedostatečným postupem reforem v 

Rusku. Clintonova administrativa se snažila ovlivnit vnitropolitický a ekonomický vývoj 

země. Cílem byla rychlá transformace Ruska na stát západního typu, zavedení tržní 

ekonomiky a demokratizace.113 Reformy však byly mnohém méně úspěšné, než se 

předpokládalo. Země se potýkala s ekonomickými problémy, ze kterých veřejnost 

částečně vinila Západ, který naléhal na co nejrychlejší transformaci Ruska. Jak to hodnotí 

Dale R. Herspring, optimismus byl vystřídán deziluzí."4

112 Sullivan, Paige Bryan: U.S.-Russia relations: from idealism to realism. Washington: CSIS 2002, s. 106.
113 Herspring, Dale R. (ed.): Putin’s Russia: past imperfect, future uncertain. Lanham: Rowman & Littlefield 
2003, s. 228.
"4 Herspring (2003), s. 228.
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Napětí vyvolávalo i to, že rusko-americké vztahy byly výrazně asymetrické.115 

Rusko nebylo spokojeno s postavením „mladšího partnera“ USA, kdy země byla závislá 

na podpoře Spojených států, zejména finanční. Jevgenij Primakov z pozice ministra 

zahraničí a později premiéra se pokusil situaci změnit. V souladu se svou koncepci 

multipolámího světa klad důraz na bližší vztahy s Čínou a Blízkým Východem. Rusko- 

americké vztahy se zřetelně ochladily. Ke krizi přispěly i další problémy, jako intervence 

Severoatlantické aliance v Kosovu a rozšiřování NATO na východ.

Velké napětí ve vzájemných vztazích vyvolávala otázka americké protiraketové 

obrany (National Missile Defense -  NMD). Spojené státy oznámily svůj zaměř odstoupit 

do smlouvy o antibalistických raketách z roku 1972 (tzv. smlouvy ABM) a vybudovat na 

svém území protiraketový obranný štít. Rusko tento záměr vyhodnotilo jako hrozbu 

vlastním zájmům a strategické stabilitě ve světě. Krize se prohloubila poté, co George W. 

Bush vystřídal Billa Clintona v úřadu amerického prezidenta. Bush oznámil, že Spojené 

státy jsou rozhodnuty odstoupit od smlouvy ABM a začít budování protiraketových 

systému. Rusko prohlásilo, že americké rozhodnutí považuje za chybu.116 Vztahy mezi 

USA a Ruskou federací se ještě zhoršily.

Změnu ve vzájemných vztazích přinesl summit v Ljubljane v červnu 2001, který 

se stal prvním setkáním Vladimira Putina a George W. Bushe. Summit položil základy 

nové etapy ve vývoji rusko-amerických vztahů.117 Putin projevil svou schopnost 

navazovat dobré vztahy se státníky a jednání se stala počátkem osobního přátelství mezi 

ruským a americkým prezidentem. Rusko přikládá velkou váhu vztahům s USA, 

Koncepce zahraniční politiky zdůrazňuje, že „rusko-americká spolupráce je  nezbytnou 

podmínkou pro zlepšení mezinárodního prostředí a zajištění globální strategické

115 Lo, Bobo: Vladimír Putin and the Evolution o f Russian Foreign Policy. London: Chatham House Papers 
2003, s. 24.
116 La Feber, Walter: America, Russia, and the Cold War, 1945-2002. Boston: McGraw-Hill 2004, s. 429.
117 Melville (2005), s. 442.
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stability“ .118 Koncepce uznává existenci „zásadních neshod“ ve vzájemných vztazích a 

deklaruje úsilí o jejích překonání.119

Hlavní charakteristické rysy Putinovy zahraniční politiky jsou patrné i ve vztazích 

se Spojenými státy. Putin se snažil překonat krizi, do kterých se vzájemné vztahy dostaly 

koncem 90. let. Cílem bylo vztahy normalizovat, postavit je  na novém pragmatickém

v 120základě. V souladu se svou prozápadní orientací se Putin pokusil o odstranění překážek 

vzájemné spolupráci. Rusko udělalo vůči Spojeným státům četné ústupky. Jedním z nich 

bylo rozhodnutí ruské strany na podzim 2001 o stažení se z vojenských základen a Kubě 

a ve Vietnamu, jejichž existence představovala problematický bod ve vztazích s USA. 

Rusko také například podpořilo tzv. cestovní mapu Spojených států pro mír mezi 

Izraelem a Palestinou.

Rusko rovněž zmírnilo svou kritiku projektu NMD. Jakob Hedenskog soudí, že si 

Putin uvědomoval, že na jedné straně není Rusko schopno zabránit uskutečnění tohoto 

projektu, na druhé straně pak, že systém protiraketové obrany vzhledem ke kapacitám 

ruských strategických zbraní Rusko zásadně neohrožuje.121 Odstoupení USA od smlouvy 

ABM na konci roku 2001 nevyvolala negativní reakci ruské strany.122 Na summitu 

v Moskvě v květnu 2002 pak byla podepsána Dohoda o strategických útočných zbraních 

(Strategie Offensive Arms Treaty -  SORT), která upravovala snížení počtu strategických 

jaderních zbraní na obou stranách. Ve společném prohlášení strany deklarovaly společný 

zájem na nešíření jaderních zbraní a na ustavení přátelských vztahů „na základě vzájemné

118 Koncepce zahraniční politiky RF.
119 Koncepce zahraniční politiky RF.
120 Herspring (2003), s. 237.
121 Oldberg, Ingmar: Putin. A tour d’horizon. In: Hedenskog, Jakob (éd.): Russia as a great power: 
dimensions o f security under Putin. New York: Routledge 2005, s. 30.
122 Herspring (2003), s. 242.
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bezpečnosti, spolupráce, důvěry, otevřenosti a předvídatelnosti“.123 Vztahy obou zemí se 

začaly zlepšovat.

Mezníkem nejen v rusko-amerických vztazích, ale i ve světovém systému 

mezinárodních vztahů, se stalo 11. září 2001. Po teroristických útocích na Světové 

obchodní centrum a Pentagon se Putin stal prvním světovým státníkem, který 

v telefonickém rozhovoru s G.W.Bushem vyjádřil svůj soucit americkému lidu. 

P.Podlesnyj hodnotí jako zcela bezprecedentní to, že Putin nezvýšil stupeň bojové 

pohotovosti ruských vojsk jako odpověď na zvýšenou pohotovost amerických vojsk po 

útocích, naopak zrušil některá ruská vojenská cvičení v Pacifiku, aby předešel zvýšení 

napětí.1"4 Putin oznámil, že Rusko podporuje USA vyhlášenou válku proti terorismu a 

připojí se к jejích antiteroristické koalici. Ruský prezident prohlásil, že rusko-americké 

vztahy jsou partnerstvím, založeným na „společných hodnotách světové civilizace“.125

S.Morozov označuje rozhodnutí podpořit Spojené státy a Západ jako celek za

126„historickou volbu“. Rusko uznalo, že aby mohlo efektivně čelit hrozbám jako je 

terorismus a šíření zbraní hromadného ničení, musí spolupracovat se Spojenými státy.127

Rusko podpořilo útok koalice vedené Spojenými státy na fundamentalistický 

režim v Afghánistánu. Nabídlo spolupráci zpravodajských služeb, právo přeletu nad 

ruským územím a logistickou podporu. Ačkoli Ruská federace nevyslala 

do Afghánistánu své jednotky, projevila se jako „velmi užitečný spojenec“.129 Putin 

rovněž souhlasil s umístěním amerických základen v Uzbekistánu, Kyrgyzstánu a 

Tádžikistánu, a to i přes ostrou kritiku na domácí politické scéně. Státy Střední Asie jsou

123 Oldberg (2005), s. 31.
124 Подлесный, П.Т. (ред.): Политика США в меняющемся мире. Москва: Наука 2005, s. 109.
125 Заявление для прессы на совместной пресс-конференции с Президентом США Джорджем Бушем, 
21.10.2001. WWW: http://kremlin.ru/appears/2001/10/2l/0000 type63380 28674.shtml [15.5.2007].
126 Морозов (2004), s. 113.
127 McFarlane (2006), s. 49.
I2S Viz. např. Заявление Президента России 24.9.2001 [online], WWW: 
http://kremlin.ru/appears/2001/09/24/0000 tvpe63374 28639.shtml П 5.5.20071.
129 Votápek, Vladimír: Rusko a NATO. Mezinárodní politika. 2002, roč. XXVI, č. 2, s. 4 1.
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v Rusku stále vnímány jako součást „blízkého zahraničí“, a tudíž jako oblast výlučného 

vlivu Ruské federace. Po událostech 11 září se Střední Asie stala jednou z klíčových 

strategických oblastí, na niž se soustředila pozornost jako Spojených států, tak i Číny, 

znepokojené existenci amerických základen v těsné blízkosti svých hranic.130 Také 

v Rusku se objevily obavy z americké vojenské přítomnosti v tradiční sféře ruského 

vlivu. 131 Putinova politika tak narazila na tvrdou kritiku části ruské politické elity.

Přes domácí kritiku Putin trval na účasti Ruské federace na antiteroristické 

koalici. Došlo tak к situaci, kdy měly Rusko a Spojené státy poprvé od druhé světové 

války společného nepřítele.132 Spolupráce se Spojenými státy přinesla Rusku několik 

výhod. Umožnila legitimovat válku v Čečensku jako součást boje proti globálnímu 

terorismu, a tím načas zmírnit kritiku západních zemí týkající se porušování lidských

'  133 •práv. Na začátku roku 2002 Spojené státy přiznaly Rusku status tržní ekonomiky. USA 

rovněž přislíbily podporu pro vstup Ruské federace do WTO, což je  jeden 

z nejdůležitějších cílů Putinovy zahraniční politiky. Spojenectví se Spojenými státy 

Rusku umožnilo zvýšit svůj vliv na mezinárodní scéně, což odpovídalo snahám Putína o 

obnovení statutu Ruska jako velmoci.

Tak jako ve vztazích sjiným i regiony, Putin se snažil o rozvoj ekonomických 

vztahů Ruska se Spojenými státy. V roce 2002 Rusko začalo dovážet ropu do USA. 

Vzrostly objemy investic amerických firem v Rusku, především v sektoru energetiky. 

Přesto je objem exportované ruské ropy do Spojených států stále zanedbatelný.134 Dodnes 

existují četná omezení ze strany USA pro ruský přístup na trh Spojených států. Ruská 

strana neúspěšně požadovala zrušení tzv. dodatku Jackson-Vanik, který omezuje přístup 

na americký trh některých zemi, včetně Ruské federace. Dle názoru Andrew Kuchinse je

130 La Feber (2004), s. 430.
131 Sullivan (2002), s. 427.
132 Подлесный (2005), s. 109.
133 Sakwa (2004), s. 217; Морозов (2004), s. 114.
134 Oldberg (2005), s. 31.
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pravděpodobné, že ekonomický význam Ruska pro Spojené státy bude vzrůstat, zejména 

jako dodavatele energetických surovin.135 Zatím však ekonomické vazby v rusko- 

amerických vztazích stále hrají mnohém menší roli, než politické otázky.

3.2 Ruský postoj v irácké krizi

Spojenectví s USA neznamenalo, že se Rusko smířilo s globální dominancí 

Spojených států. Vybudování multipolární struktury mezinárodních vztahů je  jedním 

z cílů ruské zahraniční politiky i v období vlády Vladimíra Putína. Rusko pokládá 

dominanci Spojených států a vznik unipolámí podoby mezinárodního systému za 

potenciální hrozbu svým zájmům.136 Koncepce zahraniční politiky RF proto klade důraz 

na úlohu mezinárodních institucí, především OSN, ale také například OBSE. Oslabení 

mezinárodních organizací je hodnoceno jako hrozba globální bezpečnosti.137 Organizace 

spojených národů musí nadále zůstat střediskem regulace mezinárodních vztahů na 

základě mezinárodního práva.138 Musí být zachována úloha Rady bezpečnosti, která je 

odpovědná za udržení míru a bezpečnosti ve světě. Ruská federace zastává názor, že 

pouze Rada bezpečnosti je  oprávněna rozhodnout o použití síly.139 Rusko proto podporuje 

možnost reformovat OSN s cílem zefektivnit její fungování a rozhodování, včetně 

možnosti rozšíření Rady bezpečnosti OSN o další členy, základní podmínkou reformy je 

však zachování práva veta stálých členů Rady bezpečnosti, jim ž disponuje i Ruská 

federace. Rusko dlouhodobě prosazuje princip kolektivního řešení krizí. Koncepce 

národní bezpečnosti RF explicitně zmiňuje americký unilaterální přístup к řešení

135 Kuchins, Andrew -Nikonov, Vyacheslav - Trenin, Dmitri: U.S.-Russian relations: the case for an upgrade. 
Moscow: Moskovskij Centr Kamegi 2005, s. 8.
136 Koncepce zahraniční politiky RF.
137 Koncepce národní bezpečnosti RF.
138 Koncepce zahraniční politiky RF.
139 Koncepce zahraniční politiky RF.
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mezinárodních problémů jako hrozbu.140 Velmi důrazně se tento přístup projevil 

v průběhu irácké krize v roce 2003, kdy se Rusko postavilo proti politice USA vůči tzv. 

ose zla.

Rusko odmítlo jakýkoli zásah proti Iráku, který by nevycházel z rozhodnutí Rady 

bezpečnosti OSN. Spojené státy se snažily prosadit rezoluci, která by nejen zajistila 

efektivní kontroly zbrojných inspektorů v Iráku, ale i umožnila vojenský zásah proti 

Iráku v případě nesplnění podmínek.141 Při jednáních o textu rezoluce na půdě RB však 

Rusko zdůraznilo, že rezoluce se musí přednostně týkat obnovení inspekcí a nesmí 

obsahovat žádné ustanovení umožňující automatické použití síly.142 Společně s Francií a 

Německem se Rusku podařilo prosadit model dvou rezolucí. 8. listopadu 2002 Rada 

bezpečnosti přijala rezoluci č. 1441, která splňovala ruské podmínky.143 Případná druhá 

rezoluce, která by schvalovala použití síly vůči Iráku, měla být přijata na základě 

výsledků inspekcí. Zpráva inspektorů však nepotvrdila jednoznačně, že Irák skutečně 

vlastní zbraně hromadného ničení. Rusko proto nepodpořilo úsilí USA o přijetí druhé 

rezoluce OSN, která by opravňovala vojenský zásah vůči Iráku.

Rusko, Francie a Německo podporované Čínou požadovaly pokračování mise 

zbrojných inspektorů. Rusko zpochybnilo americké zdůvodnění útoku na Irák. 

Zdůrazňovalo, že mezinárodní společenství nemá žádné důkazy o existenci iráckých 

zbraní hromadného ničení a tudíž ani o tom, že Irák představuje hrozbu světovému 

m íru.144 Vzhledem к nesouhlasu Ruska a Francie jako zemí disponujících právem veta 

v Radě bezpečnosti nebylo schválení rezoluce umožňující použití síly vůči Iráku reálné.

14(1 Koncepce národní bezpečnosti RF.
141 Katz, Mark N: Playing the Angles. Russian Diplomacy Before and during the War in Iraq. Middle East 
Policy. 2003, Vol. X, No. 3, s. 43.
142 Konecký, David: Ruský přístup к poslední fázi mírového řešení irácké otázky. Mezinárodní politika. 2003, 
roč. XXVIII, č. 8, s. 13.
143 Text rezoluce č. 1441 viz Stránky OSN. WWW: http://daccess-0ds.un.0rg/TMP/l 790269.html
[15.5.2007].
144 Jasinski, Michael: Russia's Views On the Crisis in Iraq. Center for Nonproliferation Studies. WWW: 
http://cns.miis.edu/pubs/week/030217.htm [1 1.5.2007].
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Spojené státy stáhly projekt rezoluce z projednávání a následně koalice spojenců 

vedených USA v březnu 2003 zahájila tzv. operaci Irácká svoboda. Vladimir Putin 

označil invazi do Iráku bez mandátu OSN za „politickou chybu“.145

Ruský postoj v době irácké krize se stal téměř modelovým případem uplatnění 

principů zahraniční politiky, které charakterizují Putinovu vládu: snaha o multilaterální 

řešení jako protiváha americkému unilateralismu, důraz na ústřední roli OSN, orientace 

na Evropu, která se projevila spojenectvím s Francii a Německem proti Spojeným státům. 

Je nutné zmínit i ruské ekonomické zájmy. Ruské ropné společnosti podepsaly s iráckou 

vládou řadu smluv, které se týkaly těžby a exportu irácké ropy. Zahraničně politická 

aktivita Ruska pak směřovala к ochraně ruských ekonomických zájmů, které by byly 

případným konfliktem ohroženy. Vliv na ruský postoj měla i otázka iráckého dluhu vůči 

Rusku, který dosahoval výše 8 miliard dolarů146 a jehož vymáhání by se změnou iráckého 

režimu zkomplikovalo.

Ruská politika v průběhu irácké krize odpovídala i celkovému pragmatismu 

zahraničně politického kurzu Vladimíra Putina. Přes existující neshody se Rusko 

pokusilo zachovat dobré vztahy se Spojenými státy. Putin prohlásil, že si Rusko nepřeje 

americkou porážku, uvítal rovněž svržení Sadama Husajna.147 Rusko podpořilo rezoluci 

Rady bezpečnosti OSN, která rušila uvalené na Irák sankce a zajišťovala roli Organizace 

spojených národů při poválečné rekonstrukci země. Ruská federace a Spojené státy však 

nadále prosazují odlišný přístup к dalším problematickým státům. Ve vztazích se Severní 

Koreou a Iránem Rusko klade důraz na vyjednávání a ústřední úlohu OSN, v protikladu 

s požadavky USA na tvrdší postup vůči těmto tzv. „zločineckým státům“. Postoj Ruska

145 Путин, В.В.: Заявление на совещании в Кремле 20.3.2003. WWW: 
http://kremlin.ru/appears/2003/03/20/1442 tvpe63374 40898.shtml [12.5.2007].
146 Katz (2003), s. 43.
147 BBC Russian: Путин: Россия не хочет поражения США. 2.4.2003. WWW:
http://news.bbe.co.uk/hi/russian/special report/bbcrussian/2002 07/newsid 2911000/2911529.stm
[12.5.2007].
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к iránské otázce je rovněž ovlivněn ekonomickými zájmy, Írán je  jedním z odběratelů 

ruských zbraní, Rusko poskytlo Iránu jaderné technologie a asistenci při budování 

jaderních reaktorů. Až v nedávné době došlo ke změně ruského postoje, kdy Rusko 

přerušilo dodávky kvůli údajnému neplacení iránské strany. Irácká krize nevedla 

к otevřené konfrontaci mezi Ruskem a Spojenými státy, stala se však počátkem 

zhoršování rusko-amerických vztahů.

3.3 Současné problém y v rusko-am erických vztazích

Vztahy Ruska se Spojenými státy jsou na jedné straně charakterizovány stále se 

prohlubující spoluprací ve mnoha oblastech, na druhou stranu v některých otázkách 

dochází ke střetu ruských a amerických zájmů. Spolupráce se rozvijí v otázkách 

společného zájmu jako je  válka proti terorismu nebo hrozba rozšiřování zbraní 

hromadného ničení. Rusko se také snaží o zintenzivnění ekonomických vztahů. Na 

druhou stranu však během irácké krizi došlo ke zhoršení vztahů mezi Ruskou federaci a 

USA. К problematickým bodům patří otázka rozdělní vlivu na postsovětském prostoru a 

otázky změny vojenské rovnováhy v souvislosti s americkým plánem na rozmístění 

radarů ve střední Evropě.

Vztahy Ruska se Severoatlantickou aliancí jsou těsně propojeny se vztahem Ruské 

federace a Spojených států. Rozšiřování NATO na východ vyvolávalo napětí ve 

vzájemných vztazích již od počátku 90. let. Rusko tvrdě kritizovalo vstup 

středoevropských států do aliance, již  nikdy nepřestalo vnímat jako potenciální hrozbu 

pro svou bezpečnost. Na podzim 2001 se však podařilo dosáhnout kompromisu, kdy 

Rusko získalo možnost podílet se na projednávání některých otázek v rámci NATO, šlo 

mimo jiné o boj proti mezinárodnímu terorismu a nešíření jaderních zbraní. V červnu 

2002 byla vytvořena Rada NATO-Rusko, která se stala mechanismem pro konzultace a 

spolupráci v oblasti bezpečnosti mezi Ruskou federací a členskými státy Severoatlantické
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aliance.148 Došlo к posunu i v otázce rozšiřování NATO. Rusko zmírnilo svůj postoj к ke 

vstupu pobaltských států do NATO a akceptovalo jejích zapojení do struktur Aliance.149 

Putin si uvědomoval, že Rusko není schopno rozšiřování zabránit, proto, jak soudí Janusz 

Bugajski, se místo tvrdé opozice pragmaticky rozhodl minimalizovat důsledky 

rozšiřování Aliance tím, že Rusko získá větší vliv na rozhodování NATO prostřednictvím 

těsnější spolupráce.150 Ruská federace neusiluje o vstup do Aliance, ani na jedné straně 

pro to neexistují vhodné podmínky. Z hlediska NATO by přijetí Ruska „velmi 

pravděpodobně vedlo к oslabení akceschopnosti Aliance“.151 Z ruské strany panuje 

tradiční nedůvěřivost vůči NATO, značná část ruské veřejnosti se domnívá, že případné 

členství v Alianci není v ruském národním zájmu.152 Ruská federace dává přednost 

rozvoji spolupráce s NATO ve formě rovnoprávného partnerství.

Zdrojem napětí je  pronikání NATO a obecně amerického vlivu do oblastí, které 

Rusko považuje za sféru svých prioritních zájmů, zejména do postsovětského prostoru.153 

Rusko se staví velmi negativně к možnosti přistoupení к Alianci některého ze států SNS.

V Koncepci zahraniční politiky RF se uvádí, že „Ruská federace zachovává negativní 

postoj к rozšíření NATO“154, zejména co se týče sousedních zemí. Gruzie a Ukrajina 

však již  deklarovaly svůj zájem o členství v Severoatlantické alianci. Spojené státy 

rovněž podpořily iniciativu GUUAM, jejíchž členy byly Gruzie, Ukrajina, Uzbekistán, 

Ázerbajdžán a Moldávie. Organizace měla ambice se stát alternativou к institucím v

Подлесный (2005), s. 110.
149 Oldberg (2005), s. 34.
150 Bugajski, Janusz: Russia's New Europe. National Interest; 2003/2004, Issue 74, s. 84.
151 Votápek (2002b), s. 41.
152 Dle průzkumů veřejného mínění jen 5% dotázaných si myslí, že vstup do NATO odpovídá ruským 
zájmům. Většina dotázaných dává přednost spolupráci s Alianci. Viz. Russia Votes: USA and NATO. Centre 
for the Study o f Public Policy. WWW:
http://www.russiavotes.org/security/securitv usa nato.php?PHPSESSlD=acfb28129439385a6 1 18797a Ia3d4 
a£L [17.5.2007].
153 Viz např. Cohen, Herman J.: After the „No“ Vote, the United Statesand the European Union Need to 
Rethink Their Ostpolitik. American Foreign Policy Interests. 2005, Vol. 27, Issue 6, s. 501.
154 Koncepce zahraniční politiky RF.
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rámci Společenství nezávislých států a jejím  cílem bylo omezení ruského vlivu.155 

GUUAM však nedokázalo zajistit úspěšnou spolupráci mezi členskými státy a cíle 

organizace zůstaly nenaplněné, Uzbekistán navíc v roce 2005 z organizace vystoupil.156 

Americká podpora projektu však potvrdila Rusku nutnost aktivně bránit své zájmy na 

postsovětském prostoru proti zájmům Spojených států. Rusko také velmi nelibě neslo 

americkou podporu Gruzii a Ukrajině během a po tzv. barevných revolucích, které vedly 

к zesílení prozápadní orientace těchto zemi.

Vztahy mezi Ruskou federací a USA se postupně zhoršovali. Spojené státy 

zesílily svou kritiku Ruska zejména co se týče ruského vnitropolitické situace. USA 

vyjádřily znepokojení autoritářským charakterem reforem, které provedl Vladimír 

Putin. Šlo zejména o nahrazení voleb guvernérů subjektů federace jejich jmenováním a 

změnu procedury voleb do Federálního shromáždění. Rusko kritiku odmítlo jako 

neoprávněnou, ruští politici ji rovněž označili za vměšování se do vnitřních záležitosti

I C O

suverénní země. Rusko-americké vztahy se zřetelně ochladily.

Na začátku roku 2007 došlo к vyhrocení vztahů mezi Ruskem a USA. Spojené 

státy oznámily svůj záměr vybudovat protiraketové základny ve Střední Evropě. Šlo o 

umístění radaru v České republice a antiraketových střel v Polsku. Ruská strana 

reagovala ostrou kritikou projektu. Vladimir Putin vystoupil 10. února 2007 v Mnichově

155 Sakwa (2004), s. 231.
156 Stalo se tak brzy po událostech v Andižanu v květnu 2005. Po násilné potlačeni demonstraci musel 
prezident Uzbekistánu 1. Karimov čelit mezinárodní kritice kvůli porušování lidských práv. Karimova to 
přimělo к příklonu к Rusku, které se ke kritice nepřipojilo. Uzbekistán oznámil své vystoupení z GUUAM, 
které bylo přejmenováno na GUAM. V červnu 2005 Rusko a Uzbekistán podepsali Smlouvu o strategickém 
partnerství. Viz. např. Lenta.ru: Россия стала союзницей Узбекистана. 14.11.2005. WWW: 
http://pda.lenta.ru/news/2005/11/14/sianed/ [16.5.2007].
157 Макфол, Майкл: Россия-США: Стабильные застойные отношения [online]. WWW: 
http://www.inosmi.ru/translation/207245.html [17.5.2007].
158 Вице-президент США Дик Чейни раскритиковал Россию за ограничение свобод. 4.5.2006. WWW: 
http://www.newsru.com/russia/04mav2006/chevne.html [17.5.2007].
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s projevem, ve kterém označil americké plány za začátek nových závodů ve zbrojení.159 

Putin zdůraznil, že jednostranné kroky USA a jejich úsilí o vytvoření unipolární struktury 

mezinárodních vztahů představuje nebezpečí pro celý světový systém. Znovu upozornil 

na nutnost multilaterálního řešení. Ruský prezident rovněž oznámil, že Rusko je 

připraveno odstoupit od Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě v případě 

porušení vojenské rovnováhy.

Ostrý tón mnichovského projev vyvolal kritiku Západu. Vztahy mezi Ruskem a 

Spojenými státy začaly být označovány jako nová studená válka.160 Spory se vedou 

ohledně několika otázek. Americká strana trvá na tom, že Rusko bylo informováno o 

plánech vybudování protiraketových základen v Evropě již  v roce 2004, zatímco Rusko 

tvrdí, že informováno nebylo.161 Další otázkou je také to, proti komu bude zaměřena 

budoucí protiraketová obrana. Zatímco USA prezentují protiraketové základny jako

prevenci proti případnému útoku Íránu, Rusko tvrdí, že v současné době Írán nevlastní

162rakety takového dosahu , a tudíž že protiraketové základny jsou namířeny proti Ruské 

federaci. V současné době spory stale trvají. Rusko-americké vztahy se dostaly do krize.

Tak jako ve vztazích s ostatními státy, i ve vztazích s USA se Putin řídí 

základními principy své vnější politiky. Jeho přístup je  pragmatický, snaží se upevnit 

pozici Ruska ve světovém systému, usiluje o vyvážení americké převahy prostřednictvím 

mezinárodních institucí a principu multilateralismu, zdůrazňuje ekonomické zájmy.

V souvislosti se zhoršením rusko-amerických vztahů však došlo ke změně prozápadní

159 Выступление на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности 10.2.2007. WWW: 
http://kremlin.ru/appears/2007/02/10/1737 tvpc63374tvpe63376tvpe63377type6338 ltvpe82634 118109.sht 
mi [17.5.2007].
160 Viz např. Россия грозит новой 'холодной войной'. The Guardian, 11.4.2007. WWW: 
http://www.inosmi.ru/translation/233911 .html [ 17.5.2007].
161 Viz např. Осторожно, Россия! L'Express, 27.4.2007. WWW: 
http://www.inosmi.ru/translation/234229.html [17.5.2007].
162 Viz např. Российские угрозы вызывают неприятие у европейцев. The International Herald Tribune, 
28.4.2007. WWW: http://www.inosmi.ru/translation/234255.html [17.5.2007].
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orientace Ruska, stále větší váhu mají vztahy s asijskými státu, především s Čínou, a se 

státy Blízkého východu, které umožňuji vytvoření protiváhy americké dominance.
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Závěr

Zahraniční politika Ruské federace prošla po roce 2000 významnou změnou.

V březnu 2000 byl ruským prezidentem zvolen Vladimír Putin. Jelikož ruský politický 

systém je charakterizován výraznou převahou prezidenta nad dalšími státními orgány, 

právě Vladimir Putin měl rozhodující vliv na vytvoření nové zahraničně politické koncepce 

Ruské federace.

Základním principem zahraniční politiky Vladimira Putina je  pragmatismus. 

Znamenal opuštění ideologicky založeného přístupu v zahraniční politice Ruska, který 

byl charakteristický pro 90. léta. Zahraničně politická koncepce Ruské federace 

z roku 2000 zdůrazňuje prioritu národních zájmů ve vnějších vztazích země. Zejména 

jde o zájmy ekonomické, což znamenalo ekonomizaci zahraniční politiky Ruska. 

Důraz je  kladen na rozvoj národního hospodářství prostřednictvím zapojení do 

světové ekonomiky.

Výrazným ryse Putinovy zahraniční politiky se stala orientace na Evropu. 

Velký význam byl přikládán vztahům s Evropskou unií. Klíčovou roli hrají vztahy 

ekonomické, zejména v oblasti energetiky. Vznikly projekty spolupráce v mnoha 

oblastech, většina z nich je  však v počáteční fázi. V poslední době nicméně lze 

pozorovat výrazné zhoršení vzájemných vztahů. Nejvíc diskutovanou otázkou je 

problem atika energetické bezpečnosti.

Pragmatický přístup a důraz na ekonomické vazby se projevují ve vztazích 

Ruska se dalšími státy, zejména zeměmi tzv. blízkého zahraničí a Asie. Došlo rovněž 

к proměně vztahů v rámci Společenství nezávislých států. Místo požadavku politické 

integrace je  preferován rozvoj ekonomických vztahů. Postsovětský prostor je  stále
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považována za klíčový pro ruské zájmy. Na důležitosti nabyly také vztahy s asijskými 

státy, zejména s Čínou.

Velký význam pro Ruskou federaci mají vztahy se Spojenými státy 

americkými. Po nástupu к moci Vladimira Putina došlo к zlepšení rusko-amerických 

vztahů. Klíčový význam měly události 11. září 2001, po kterých se Rusko stalo 

spojencem USA ve válce proti mezinárodnímu terorismu. Vzájemné vztahy se však 

znovu zhoršily v důsledku tzv. irácké krizi roku 2003, kdy Rusko odmítlo podpořit 

Spojené státy při zásahu proti Iráku. Napětí zvyšovaly další problémy, jako 

rozšiřování NATO a uplatňování amerického vlivu na postsovětském prostoru. Krizi 

dále prohloubily plány USA na vybudování protiraketových základen a radarů ve 

Střední Evropě.

Zahraničně politická koncepce Vladimira Putina významně ovlivnila vztahy 

Ruska z dalšími státy a regiony. Z pozice prezidenta Ruské federace měl možnost po 

dobu dvou volebních období určovat zahraničně politický kurz země. V roce 2008 se 

však v Rusku budou konat nové prezidentské volby. V čele Ruské federace bude stát 

jiný člověk. Jak se změní zahraniční politika Ruska po odchodu Vladim íra Putina 

bude jistě  zajímavým předmětem dalšího zkoumání.
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Summary

This text discusses the foreign policy o f the Russian federation in the period from 

2000 to 2007. At this period Russia was headed by Vladimir Putin, who was elected as 

Russian president in March 2000. The political system o f the Russian federation is a 

presidential one, thereupon the key role in Russian foreign policy decision-making belongs 

to the president. Conseguently, foreign policy o f the Russian federation in the considered 

period was highly influenced by Vladimir Putin.

Russian foreign policy under Putin went through substantial changes. The principles 

o f Putin's external policy course were declared in the Foreign Policy Concept o f the 

Russian Federation, which was issued in June 2000. The main principles were pragmatical 

approach in foreign policy, emphasis of economical interests o f the country, orientation 

towards Europe and the pursuit o f multipolar world order. These principles were applied in 

the relations between Russia and other countries and regions, including the European 

Union, the United States o f America, the Newly Independent States or Asia.

The first chapter o f the text discusses the process o f foreign-policy decision-making 

in Russia with regard to the authority o f the president in the system. The next part adresses 

the main principles o f Putin’s foreign policy course and its application in relations with 

other countries. The last chapter is a case study examining the exercise o f Russian external 

policy principles in realtions between the Russian federation and the United States of 

America.

Key words: Russia, Russian federation, Putin, foreign policy, US-Russian relations 

Klíčová slova: Rusko, Ruská federace, Putin, zahraniční politika, rusko-americké 

vztahy
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