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Disertant téma prezidentské role vytyčuje již v úvodu, když ji zasazuje do kontextu prostředí, 

v němž je vykonávána: prezidenti malých států sehrávají nesporně reálně menší roli v 

mezinárodních vztazích než prezidenti velmocí, byť by jejich vliv uvnitř státu byl výrazný. 

Touto optikou disertant funkci prezidenta Ruské federace představuje, přesto se převážně 

věnuje právě vnitrostátnímu postavení hlavy státu, a to zejména jejímu ústavnímu zakotvení a 

institucionálnímu režimu výkonu pravomocí. Neklade si otázku, zda je či není prezident silný. 

Taková otázka by vyzněla příliš banálně. Disertant se táže, zda k reálně silnému výkonu moci 

prezidenta výrazným způsobem nepřispívá také poněkud pružná interpretace principů právního 

a ústavního státu. Odpověď tedy hledá ve zkoumání toho, jak ústavní soud rozhodoval ve 

věcech týkajících se postavení prezidenta, jak prezident prosazuje svůj vliv dovnitř federace, 

jak je definována odpovědnost hlavy státu a jak je zajištěn výkon jeho pravomocí v praktické 

realitě vytváření obrazu této státnické role. Tomu odpovídá i struktura disertační práce členěná 

do pěti kapitol. Každou z nich pak disertant samostatně uvádí dílčím úvodem a jednotlivé 

poznatky z kapitoly shrnuje do dílčího závěru.  

 

Disertant vychází především ze studia původních ruských pramenů, zejména pak učebnic 

ústavního práva, monografií, odborných statí, právních předpisů, rozhodnutí ústavního soudu a 

vybraných dekretů a nařízení prezidenta republiky a nařízení administrativy prezidenta. Svým 

rozsahem jsou odkazy na původní literaturu a právní předpisy impozantní a nesporně lze ocenit 

odhodlání, s nímž se do zpracování tématu disertant pustil a neváhal část svého studia 

absolvovat na Státní univerzitě v Petrohradě. Disertant si neklade za cíl srovnávat postavení 

prezidenta Ruské federace s prezidenty jiných velmocí. Zdůvodňuje to tím, že by se jen obtížně 

hledaly styčné parametry, totiž takové, které by kritéria srovnatelnosti snesly. Disertant se však 

přesto nevyhýbá upozorňovat na odchylky v pojetí konceptu právního státu a některých 

právních institutů, které se v ruském ústavním režimu objevují a na které ojediněle upozorňuje 

i odborná literatura. Mimořádně palčivou se totiž zdá být právě vnímání toho, zda ústavou 

vymezené “mantinely” moci jsou vůbec v nějakém ohledu relevantní pro účel jejího výkonu a 

pro skutečně vnímanou roli prezidenta v Ruské federaci. 

 

V roce 1999 V.V. Putin, tehdy jako premiér a prozatímní prezident, publikoval svou 

programovou stať o vizi vývoje Ruska na prahu třetího tisíciletí. S jistou benevolencí k 

historické zkratce bychom význam poselství mohli přirovnat k poselství projevu generála de 

Gaulla v Bayeux v roce 1946. S odstupem více než padesáti let V.V.Putin naznačil základní 

koncept zajištění vnitřní stability státu, který ztrácel své postavení velmoci v mezinárodním 

prostředí. Zmínil, že v dohledné době ( jestli vůbec někdy) se z Ruska nestane druhé vydání 

Spojených států nebo Velké Británie, kde mají liberální hodnoty hluboké historické tradice. 
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Zmínil také, že stát, jehož moc a síla nejsou v ruském prostředí pociťovány jako anomálie, je 

nezbytné chránit. Nejúčinnější ochranou silného státu tedy měla být účinná centralizace moci 

ve vztahu k subjektům federace, ve vztahu ke státní administrativě a ve vztahu k justičním 

orgánům. V.V.Putin mimo jiné také zmínil, že “Změna Ústavy Ruské federace není naléhavým 

a prioritním úkolem. Ústavu máme opravdu dobrou...Opravdu vážným úkolem tedy není další 

zákony vytvářet, nýbrž stávající ústavu a zákony přijaté na jejím základě důsledně zavádět a 

učinit z nich životní normu státu...Důležitou otázkou ...je ústavnost zákonů“. Putin zavádí 

pojem “ústavní bezpečnosti státu”, jímž vystihuje nezbytnost nápravy neschopnosti vládnout 

ve všech větvích moci (výkonné, zákonodárné, soudní) nikoli pomocí ústavních principů brzd 

a rovnováh, ale pomocí účinné kontroly všech. A dodejme že tím, kdo se o to má přičinit, je 

prezident s charismatickým posláním ochránce prostého lidu. 

 

Uvedené pojetí výkonu moci ve státě, je potom opravdu obtížné hodnotit optikou a kritérii 

liberálních konceptů ústavního právního státu. Je tedy i obtížné hledat soulad v rozhodování o 

tom, co je a co není protiústavní. Fréderic Pons to ve své knize o V.V. Putinovi vystihl za nás, 

když komentoval střídání premiérského a prezidentského úřadu mezi Medveděvem a 

Putinem:”Oba se rozhodli udržet si moc za cenu této výměny, která sice respektuje znění 

ústavy, ale už méně její smysl”.(Fréderic Pons, Vladimir Putin.Ottovo nakladatelství 

2019.str.228).  

 

Disertant se nezaměřuje primárně na analýzu politických souvislostí týkajících se vývoje 

pravomocí ruského prezidenta, přesto v několika náznacích nezbytně poukazuje na jevy, které 

vycházejí ze záměrů představených již v roce 1999. Prezident si kontrolu nad mocí 

zákonodárnou udržuje prostřednictvím institutů jako jsou zákonodárná iniciativa, prezidentské 

dekrety a nařízení nebo vlivem nad interpretací smyslu ústavy skrze jemu nakloněného 

ústavního soudu. Nad mocí soudní a nad orgány “pravoochraněnija” si kontrolu zajišťuje tak, 

že dohlíží na personální obsazení vedoucích orgánů. Na celistvost federace dohlíží pomocí 

prezidentských zmocněnců. Vládu prezident integruje do sféry svého vlivu již tím, že obsazuje 

funkci premiéra činitelem, který je jeho dlouhodobým politickým souputníkem a také tím, že 

vytváří paralelní instituci “prezidentské administrativy”, která zdaleka není jen kanceláří 

prezidenta, ale s velkou pravděpodobností orgánem přesahujícím roli poradního orgánu hlavy 

státu. Tomuto “dílčímu závěru” by svědčilo i personální obsazení jednotlivých rad a komisí. 

Pozornosti nemůže ujít ani to, že prezident má poměrně aktivní vliv na jmenování a na zbavení 

funkcí nejvyšších státních činitelů. Obecně lze tedy říci, že princip oddělení mocí ve smyslu 

klasického pojetí “vybržďování” jedné moci druhou, se v současné Ruské federaci neuplatňuje. 

Jak uvádí oficiální pramen http://www.kreml.ru: Prezident má zajistit (“dolžen obezpečiť”), 

aby orgány státní moci vykonávaly své povinnosti v rámci svých kompetencí. Tím se stává 

další mocí nad všemi ostatními.  

 

Disertant se uvedeného jádra systémového uspořádání mocí v Ruské federaci dotýká. Jeho 

práce je nesporně jednou z mála, která vychází z původních rusky psaných pramenů. O to více 

je přínosná, pokud se zabývá právními předpisy ústavního a podústavního charakteru. 

Domnívám se však, že se v některých pasážích autor uchýlil k popisnému stylu zpracování 

látky. Jistě zajímavým by bylo sledovat, a z dostupných oficiálních online zdrojů by taková 

statistická analýza byla možná, jak často prezident  využívá jednotlivých institutů “ukaz”, 

“poručenie”. Za zajímavou považuji část týkající se analýzy odpovědnosti prezidenta. Větší 

pozornost by si však zasloužilo rozpracovat rozdíl mezi činem spáchaným prezidentem jako 

ústavní delikt a činem kvalifikovaným jako trestním. 

 

http://www.kreml.ru/
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Na základě výše uvedeného a podle čl.82 Pravidel pro organizaci studia na PF UK práci 

doporučuji k obhajobě před příslušnou komisí pro obhajobu disertační práce. 

 

 

Jana Reschová 

Katedra ústavního práva 

 

V Praze dne 21.9.2019 

 

 

 

 

 

 


