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Abstrakt 

 

Tato práce pojednává o separatistickém státu Podněstří, který vznikl v roce 1992 na 

území Moldavské republiky za podpory Ruské federace. Konkrétně se výzkum zaměřuje na 

analýzu míry autonomie Podněstří na svém patronovi Ruské federaci. Toto téma bude 

pojednáno na základě historického vývoje vztahů Moldavska, Podněstří a SSSR/Ruska, a 

fungování vnitřní a vnější suverenity Podněstří. Spolu s těmito tématy bude také pojednána 

problematika podněsterské identity a to, jak se do ní promítl vztah Podněstří k Ruské federaci.  

 Práce pojedná dané téma jako jedinečnou případovou studii s aplikací konceptu 

slabých států na kvazistát Podněstří. Výstup práce bude zhodnocením, nakolik Podněstří jedná 

autonomně vzhledem k Ruské federaci a vzhledem k mezinárodnímu společenství a zda může 

být považováno za nezávislého aktéra mezinárodních vztahů. 
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Abstract 

 

This bachelor thesis deals with the separatist state Transnistria which was created in 

1992 with assistance of Russian Federation in terrritory of Moldova. The research deals with 

analysis of extent of Transinistria autonomy in relation to its patron Russian Federation. This 

thesis discusses historical development of relations among Moldova, Transnistria and Soviet 

Union/Russia, and the function of internal and external sovereignity of Transnistria. Together 

with these issues the thesis deals with the topic of transnistrian identity and how it is 

influenced by the relations between Transnistria and Russian Federation.  

This thesis will be discussed as a unique case study with concept application of weak 

statehood on quasi-state Transnistria. The thesis evaluates to what extent Transnistria acts 

autonomous according to Russian Federation and according to international community and 

whether could be Transnistria considered independent participant of international relations. 
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Transnistria, Moldova, Russian Foreign Policy, frozen conflict, quasi-state 
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Úvod 

 

 Oblast Moldavska a Podněstří dlouhou dobu ležela na okraji zájmu veřejnosti. 

S postupující evropskou integrací na východ se této oblasti dostává více pozornosti. Vstupem 

Rumunska do Evropské unie se Moldavsko ocitlo na hranicích této organizace a tím také 

došlo k obnově zájmu o problémy této země, která leží na pomezí mezi Evropou a Ruskem. 

Odborné literatury na toto téma není mnoho. Z ní nejvíce frekventovaným tématem je 

analýza podněsterského konfliktu, jeho příčiny a případně prognózy řešení konfliktu do 

budoucna. Tato práce však přináší pohled do vnitřního fungování Podněstří a s tím související 

rozbor podněsterské identity, vše zaměřené na analýzu míry nezávislosti Podněstří na Ruské 

federaci. K tomu byly nejvíce nápomocny práce Pala Kolsta, Nicole J. Jackson, Charlese 

Kinga a Oleha Protsyka. Zároveň práce využila zdroje i od českých autorů jako např. Pavly 

Dočekalové nebo Lubomíra Gombose, jejichž články svědčí alespoň o malém zájmu o danou 

problematiku v rámci našeho jazykového areálu. Nápomocné při práci byly též osobní setkání 

s lidmi, kteří Moldavsko a Podněstří navštívili, či z něj pochází.    

Po rozpadu Sovětského svazu došlo na území Moldavska k národnostním nepokojům, 

které vyvrcholily vyhlášením dvou separatistických států Podněstří a Gagauzska. Status 

Gagauzska se Moldavsku podařilo rychle a bezproblémově vyřešit, zatímco v Podněstří 

situace eskalovala ozbrojeným konfliktem. Po několika měsících bojů bylo podepsáno příměří 

a od té doby se o Podněstří hovoří jako o zamrzlém konfliktu. Podněstří se stalo útvarem, 

který plní určité funkce nezávislého státu, ale jeho suverenita není uznána mezinárodním 

společenstvím. V tomto stavu je Podněstří podporováno Ruskou federací, která tuto situaci 

využívá ke svým vlastním cílům. Předkládaná práce se bude zabývat vztahem Ruské federace 

a Podněstří. Samotný výzkum se bude zabývat tím, do jaké míry je Podněstří autonomním 

kvazistátem a do jaké míry je pouhým nástrojem Ruské federace závislým na její politice?  

Metodologicky bude toto téma zpracováno na základě jednopřípadové studie, jak ji 

nastínil Michal Kořán ve sborníku Jak zkoumat politiku. Bude se jednat o detailní analýzu 

jednoho případu, který je jedinečný, a proto má vědeckou hodnotu sám o sobě, a nemá tudíž 

ambice zobecňovat. Práce je jedinečnou případovou studií, ve které bude aplikován koncept 

slabých států.
1
  

 

                                                 
1
 Kořán, Michal: Jednopřípadová studie. 2008, s. 29 - 61 
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 Koncept slabé státnosti bude vycházet z knihy Šárky Waisové Slabé státy. Selhání, 

rozpad a obnova státnosti. Budou stanoveny znaky kvazistátu, které budou aplikovány na 

Podněstří. Následující kapitoly se budou zabývat podrobným rozpracováním těchto znaků, 

aby v závěru práce bylo možno stanovit, nakolik je Podněstří schopno samostatně existovat. 

Podněstří a jeho vztah k Ruské federaci bude pojednán na následujících tématech: historický 

vývoj vzájemných vztahů, role Podněstří v ruské zahraniční politice od jeho secese, vnitřní 

fungování podněsterského politického systému, podněsterská identita a autonomní jednání 

Podněstří z hlediska vnější suverenity.  

 Ve druhé  kapitole bude popsán vývoj moldavského území. V první části bude 

pojednáno usilování Ruského impéria a posléze SSSR o ovládnutí moldavského území. 

V další části bude důraz kladen na období po zamrznutí konfliktu a vyjednávání o 

podněsterském statutu. Zde bude vyzdvižena role Ruské federace a její zájmy.  

Tyto zájmy budou podrobně rozebrány ve třetí kapitole, která zároveň zařadí Podněstří 

do ruské zahraniční politiky a poskytne rozbor prostředků ruského vlivu. Na základě analýzy 

vztahů k sousedním zemím bude sledovat, zda Podněstří má vztahy na státní úrovni i s jinými 

státy než pouze s Ruskem a ostatními neuznanými státy.  

Čtvrtá kapitola práce bude věnována fungování podněsterského politického systému. 

Zaměří se na analýzu vlivu Ruské federace na vnitřní záležitosti Podněstří. Bude popsán 

vývoj vnitřního uspořádání od zamrznutí konfliktu do současnosti. V souvislosti s tím se 

práce zaměří na emancipační procesy Podněstří. Také se bude snažit vyvrátit všeobecně 

rozšířené tvrzení, že Podněstří je pouze zločinecký stát.
2
   

Toto bude pojednáno ještě v páté kapitole práce pojednávajícím o podněsterské 

identitě. Bude popsán vztah k moldavské identitě a vývoj obou identit a jak sloužily 

k sovětským a posléze ruským účelům.  

Poslední kapitola na základě argumentů předložených v celé práci zhodnotí nakolik je 

Podněstří autonomní vůči Ruské federaci a do jaké míry probíhají ruské intervence do 

podněsterských záležitostí. Pojedná, zda Podněstří je pouze zločinecký stát nebo se vývojem 

dokázal z této účelu vymanit.  

                                                 
2
 Média často informují o Podněstří zjednodušujícími frázemi jako loutková vláda Ruska, kriminální stát nebo 

zmiňovaný zločinecký stát viz např.: Europe diary: Romanian emigration. BBC News. 28.9. 2006 [on-line]; 

Transdniester: More Than Just Lenin Statues. Radio Free Europe, Radio Liberty. 8.10. 2013 [on-line]; Ukraine 

in Peril. The Times. 27. 3. 2014 [on-line].  
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1. Problematika slabých států 

 
 

 V současnosti můžeme stále častěji narazit na jev, který se souhrnně označuje jako 

problematická nebo slabá státnost. Tento problém se začal vyskytovat již v polovině 20. 

století hlavně v souvislosti s dekolonizací, ale jeho rapidní nárůst můžeme zaznamenat až v 90. 

letech.
3
 Jedná se především o nově vzniklé státy, které neprošly dlouhým vývojem státnosti 

jako ty „moderní“, a u kterých můžeme pozorovat nefunkčnost prvků, které předpokládáme u 

moderního demokratického státu.
4
  

 Tato problematika je velmi široká a zahrnuje nejednotnou terminologii. Z tohoto 

hlediska bude v této práci obecně nazývána problematikou slabých států. V jejím rámci 

existuje celá řada označení států v určité fázi výše zmíněného kontinua. Dostupná literatura 

používá často pro stejný typ státu jiné názvy – př. kvazistát, de facto stát, proto-stát, závislý 

stát, neschopný stát atd. Tato práce dává přednost termínu kvazistát.  

 Na problematiku slabých států lze pohlížet jako na kontinuum pro tohoto účely 

výzkumu. Na jedné straně stojí moderní plně demokratické státy a na straně druhé státy 

rozpadlé. Mezi nimi se nachází dlouhá řada slabých států, jejichž slabost tkví v rozdílných 

funkcích.
5
 Někde na tomto kontinuu se nalézá kvazistát, jehož znaky budou pojednány 

v následující kapitole.  

 Pojem slabý stát označuje vnitřní uspořádání státu. Navenek se tento stát neliší od 

ostatních jakožto jednotky mezinárodních vztahů. Pokud budeme předpokládat anarchičnost 

vztahů v mezinárodním prostředí, tak slabé státy v ní mohou přežít jen díky „narušení [této] 

logiky anarchie
6

“, tedy že svou slabost vůči ostatním státům vyrovnají jinak. Jakým 

způsobem dochází k vyrovnávání, záleží na konkrétním případu, často se jedná o patronáž 

jiného aktéra mezinárodních vztahů. Právě patron bude hrát významnou roli v případu 

Podněstří.  

Pro účely této práce je moderní stát zhruba vymezen jako monopol na užití síly 

v rámci svých hranic a jako distributor veřejných statků svým občanům, a je v obou případech 

efektivní. Je to stát v liberálně demokratickém pojetí, který je silný ve funkcionálních i 

institucionálních aspektech. Ne-moderní nebo slabý stát je v jedné nebo v obou funkcích 

                                                 
3
 Waisová, Šárka a kol. Slabé státy. Selhání, rozpad a obnova státnosti. 2007, s. 14, 20 

4
 tamtéž, s. 7-8 

5
 tamtéž, s. 7-14 

6
 tamtéž, s. 14 
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slabý. Do jaké míry a v které oblasti je slabý určuje jeho umístění na kontinuu. Slabost státu 

mimo jiné zahrnuje, že státní moc svou autoritu vynucuje násilím, distribuuje veřejné statky 

neefektivně nebo vůbec, dochází k defektní alternaci u moci, stát není schopen zajistit 

společenský konsenzus, v rámci státu existují paralelní nestátní instituce zajišťující distribuci 

veřejných statků a občané spoléhají spíše na tyto instituce než na státní. S tím dále souvisí 

kriminalita, organizovaný zločin, obchod s drogami, lidmi, zbraněmi, konflikty mezi vládními 

a opozičními ozbrojenými skupinami, nadvláda vojenského aparátu, porušování lidských práv, 

zdroje státu jsou rozkrádány vládnoucí elitou a další.
7
  

   

1.1 Vymezení kvazistátu 

Plných moderních států je málo, ale slabých je mnoho variant. Tím, že v této oblasti 

neexistuje jednotná taxonomie, tak při určování o jaký druh státu se jedná, záleží na 

stanovených kritériích.
8
  Tato podkapitola bude věnována teorii kvazistátů a představení jejich 

znaků, na jejichž základě bude následovat vyhodnocení, zda Podněstří je nebo není 

kvazistátem.  

 Znaky kvazistátů lze rozdělit do dvou skupin. První jsou znaky, které stát obsahovat 

musí, aby byl považován za kvazistát, a do druhé skupiny spadá to, co by se dalo nazvat 

průvodními jevy. Tyto průvodní jevy se v kvazistátech velmi často vyskytují, ale samy o sobě 

nemohou sloužit jako jediné rozpoznávací znaky.  

 Pokud se máme zabývat problematikou kvazistátu – čili něčím, co není úplně stát, je 

třeba nejprve pojednat o definici státu. V této práci bude za stát považován takový subjekt, 

který splňuje kritéria Konvence z Montevidea z roku 1933.
9
 Ta uvádí, že suverénní stát:  

1. má stálou populaci 

2. má jasně definované území 

3. má vládu, která je schopna prosadit svá rozhodnutí  

4. má schopnost vstoupit do vztahů s ostatními státy  

K těmto čtyřem kritériím se ještě vztahuje uznání státu mezinárodním společenstvím 

( tj. ostatními nezávislými suverénními státy). Vzniká tedy jakýsi exkluzivní klub států. Cílem 

kvazistátů je pak členství v tomto klubu.  

 Podle Dova Lynche kvazistát splňuje první tři kritéria Konvence z Montevidea a o 

naplnění té čtvrté se snaží.
10

  Od ostatních slabých států se kvazistát liší tím, že jakožto 

                                                 
7
 Waisová, Šárka a kol. Slabé státy. Selhání, rozpad a obnova státnosti. 2007, s. 7, 12-13 

8
 tamtéž, s. 12, 21 

9 text Konvence z Montevidea [cit. 10.10. 2013]    
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neuznaný stát požaduje absolutní suverenitu na daném území.
11

 Nespokojí se s federací ani 

nějakým stupněm autonomie v rámci mateřského státu.  

 Zdeněk Klíma považuje za kvazistát takový útvar, který nedosáhl uznání od ostatních 

nezávislých států, a tedy není považován mezinárodním společenstvím za nezávislý stát. Tyto 

státy existující po fyzické stránce, ale zároveň se nacházejí ve stavu napětí nebo konfliktu ke 

svému okolí (např. k mateřskému státu). Takové útvary dávají najevo jasnou snahu o uznání 

nezávislosti, přičemž směr k uznání je důležitým rozpoznávacím znakem kvazistátu. Pro 

Klímu je důležitým znakem také neuznání útvaru státem, na jehož původním území se útvar 

nachází (čili mateřskou zemí) a zároveň neuznání útvaru většinou suverénních států – lze říct, 

že absolutní podoba uznání státu je jeho přijetí do Organizace spojených národů (OSN) nebo 

forma částečného uznání prostřednictvím členství v nějaké regionální organizaci.
12

  

 Pal Kolsto rozděluje kvazistáty podle toho, jaký typ suverenity postrádají. Suverénní 

stát disponuje dvěma typy suverenity – vnitřní a vnější. Vnitřní suverenita zahrnuje monopol 

státní moci na vybírání daní a na druhou stranu poskytuje občanům základní služby např. 

bezpečnost. Vnější suverenita se týká vztahu k ostatním státům, respektive zda státní moc je 

ostatními státy uznána jako jediný zástupce občanů toho daného území.
13

  

 Zároveň Kolsto stanovuje další 3 kritéria, která musí být splněna, aby útvar mohl být 

označen jako kvazistát. Jsou to:
14

  

1. politické vedení (leadership) musí kontrolovat území, které si nárokuje  

2. útvar se musí snažit o mezinárodní uznání  

3. jsou vyloučeny útvary, které v tomto stavu jsou méně než 2 roky  

 

Dále Kolsto předkládá několik dalších znaků, které už ale nejsou tak striktní jako tři 

výše uvedené. Jedná se spíše o průvodní jevy. V první řadě je to rozvoj národní identity mezi 

občany. Dochází k tomu prostřednictvím ideologie, symboliky, způsobu výkladu historie a 

historických pravd, budování tradic a případně národních zvyků, vymezení se vůči někomu - 

tj. určení nepřítele.
15

 Identita může být vnímána jako důvod k separatismu nebo jeho posílení.   

Dalším průvodním jevem je vysoký vliv vojenské moci. Kvazistáty byly ustanoveny 

prostřednictvím vojenské síly a pouze díky ní jsou udržovány. Protože útvary nejsou uznány, 

                                                                                                                                                         
10

 Lynch, Dov: Separatist States and Post-Soviet Conflicts. 2002, s. 835 
11

 tamtéž, s.836 
12

 Klíma, Zdeněk. Země nechtěné a neuznávané: kvazi-státy a jejich role v mezinárodní politice (se zaměřením 

na rozvojový svět).2000, s. 48 
13

 Kolsto, Pal: The Sustainability and Future of Unrecognized Quasi-States. 2006, s. 724 
14

 tamtéž, s. 725-726 
15

 tamtéž, s. 729-730 

http://www.jstor.org.ezproxy.is.cuni.cz/stable/3095759?&Search=yes&searchText=lynch&searchText=dov&list=hide&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3Ddov%2Blynch%26gw%3Djtx%26acc%3Don%26prq%3Dseparatist%2Bstate%2BAND%2Bpostsoviet%2Bconflicts%26Search%3DSearch%26hp%3D25%26wc%3Don&prevSearch=&item=1&ttl=166&returnArticleService=showFullText
http://www.jstor.org.ezproxy.is.cuni.cz/stable/27640421?&Search=yes&searchText=pal&searchText=kolsto&list=hide&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3Dpal%2Bkolsto%26gw%3Djtx%26acc%3Don%26prq%3Dthe%2Bsubstainability%2BAND%2Bfuture%2Bof%2Bunrecognized%2Bquasi%2B-%2Bstates%26Search%3DSearch%26hp%3D25%26wc%3Don&prevSearch=&item=3&ttl=57&returnArticleService=showFullText
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nevztahuje se na ně mezinárodní právo, a tudíž by mateřský stát mohl kdykoliv legitimně 

zakročit vojenskou silou. Kvazistáty přežívají díky vojenské síle ať už vlastní nebo cizí. Tento 

aspekt se projevuje v ekonomice, protože velká část rozpočtu jde právě na ozbrojené složky a 

navíc dochází k silné militarizaci obyvatelstva.
16

  

Logickou příčinou vzniku kvazistátu je slabost mateřského státu. Právě v podmínkách 

slabého státu, silných vnitřních problémů nebo nestability se podaří secese části území. 

Mateřský stát má sám tolik problémů, že není schopen účinně zasáhnout proti separatistům.
17

   

Často se vyskytující charakteristikou kvazistátu je ochrana patrona.
18

 Patron v podstatě 

přebírá roli mezinárodního společenství a je zárukou dalšího fungování kvazistátu. Pal Kolsto 

rozlišuje dva typy patronů: Patron, který kvazistát uzná jako nezávislý stát, což je případ 

Severního Kypru pod patronátem Turecka a patron, který kvazistát neuzná, kde je příkladem 

vztah Ruska a jeho klientů.
19

 Častá pomoc od patrona představuje právě poskytnutí vojenské 

ochrany. Ta zároveň může působit jako prostředek vlivu patrona uvnitř kvazistátu.
20

  

Další znak zmiňovaný Kolstem je role mezinárodního společenství. Kvazistát je objekt 

jednání či zájmů mezinárodního společenství, není subjekt. Subjektem by se stal, pokud by 

byl uznán nezávislým státem.
21

  

Kvazistátům je vlastní nedostatečné budování státních struktur. Zároveň tyto státy jsou 

často ekonomicky slabé a dokonce slabší, než je jejich mateřský stát. To může být způsobeno 

procesem odtržení, který často provází ozbrojené střety, a také tím, že zahraniční firmy se bojí 

investovat v útvarech, kde neplatí mezinárodní právo. V neposlední řadě je v kvazistátech 

velká míra kriminality. Slabost ekonomiky podporuje ilegální byznys a šedou ekonomiku, 

která je často napojena na nejvyšší politické lídry. Příjmy z ilegální činnosti nejdou na chod 

státu, ale na soukromá konta.
22

   

Jedna z častých variant odtržení kvazistátu je násilnou cestou. To je považováno za 

nelegitimní a také je to uváděno jako důvod neuznání útvaru ostatními státy. Zároveň 

kvazistát nebývá uznán svým bývalým mateřským státem.
23

  

Dov Lynch považuje za průvodní jevy také to, že kvazistáty své požadavky opírají o 

právo na sebeurčení a strach z unifikačních tendencí „majoritní“ společnosti mateřského státu. 

Za zajištění svého bezpečí před těmito snahami považují vytvoření vlastního státu. Tyto 

                                                 
16

 Kolsto, Pal: The Sustainability and Future of Unrecognized Quasi-States. 2006, s. 731-732 
17

 tamtéž, s. 732 
18

 Thawing a Frozen Conflict: Legal Aspects of the Separatist Crisis in Moldova. 2006, s. 62 
19

 Kolsto, Pal: The Sustainability and Future of Unrecognized Quasi-States. 2006, s. 733 
20

 tamtéž, s. 733 
21

 tamtéž, s. 734 
22

 tamtéž, s. 727-729 
23

 Thawing a Frozen Conflict: Legal Aspects of the Separatist Crisis in Moldova. 2006, s. 61 

http://www.jstor.org.ezproxy.is.cuni.cz/stable/27640421?&Search=yes&searchText=pal&searchText=kolsto&list=hide&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3Dpal%2Bkolsto%26gw%3Djtx%26acc%3Don%26prq%3Dthe%2Bsubstainability%2BAND%2Bfuture%2Bof%2Bunrecognized%2Bquasi%2B-%2Bstates%26Search%3DSearch%26hp%3D25%26wc%3Don&prevSearch=&item=3&ttl=57&returnArticleService=showFullText
http://www.jstor.org.ezproxy.is.cuni.cz/stable/27640421?&Search=yes&searchText=pal&searchText=kolsto&list=hide&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3Dpal%2Bkolsto%26gw%3Djtx%26acc%3Don%26prq%3Dthe%2Bsubstainability%2BAND%2Bfuture%2Bof%2Bunrecognized%2Bquasi%2B-%2Bstates%26Search%3DSearch%26hp%3D25%26wc%3Don&prevSearch=&item=3&ttl=57&returnArticleService=showFullText
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nároky opírají o referenda o samostatnosti. Separatisté jsou přesvědčeni (nebo se tak alespoň 

snaží argumentovat), že vznik samostatného státu je vyvrcholením určitého historického 

procesu.
24

 

  

1.2 Je Podněstří kvazistátem? 

Práce řeší otázku míry samostatného fungování Podněstří na Ruské federaci. To bude 

sledováno na výše stanovených kritériích kvazistátu.  

Po rozpadu Sovětského svazu mezinárodní společenství ustanovilo řadu kritérií, které 

stát musí splňovat, aby měl nárok na uznání.
25

 Podněsterská moldavská republika (PMR) 

většinu z nich nesplňovala. Jediné státy, které nezávislost PMR uznaly, jsou státy samy 

neuznané: Jižní Osetie, Abcházie a Náhorní Karabach. Ani Ruská federace (RF) Podněstří za 

samostatný stát neuznala.
26

  

Usilování o mezinárodní uznání od ostatních nezávislých států se omezuje především 

na mírové vyjednávání o statutu PMR. Ostatní aktivity v tomto směru zdroje této práce 

neuvádí. V těchto jednáních bylo Podněstří zpočátku zastupováno RF. Posléze došlo k uznání 

PMR v jakémsi hybridním stavu, kdy pro účely vyjednávání vystupuje PMR jako nezávislá 

jednotka, která může podepisovat mezinárodní smlouvy.
27

 Od ozbrojeného konfliktu do 

současnosti Podněstří nepřistoupilo na nabídku autonomie nebo federace v rámci 

Moldavska.
28

 Více o tom bude pojednáno ve 2. kapitole. Současný stav tzv. zamrzlého 

konfliktu v Moldavsku trvá od roku 1992.
29

 Z toho vyplývá, že je to mnohem déle než je 

dvouroční kritérium Pala Kolsta.  

První tři body Konvence z Montevidea Podněstří v zásadě splňuje. Územně je 

vymezeno na západě řekou Dněstrem a na východě hranicí s Ukrajinou. Toto území od 

ozbrojeného konfliktu v r. 1992 nedoznalo změnu hranic. PMR se dokonce odvolává na 

historickou existenci části těchto současných hranic. Nikdy však nedošlo k vytvoření 

nezávislého státu v rámci těchto hranic.  

                                                 
24

 Lynch, Dov: Separatist States and Post-Soviet Conflicts. 2002, s. 837-839 
25

 Thawing a Frozen Conflict: Legal Aspects of the Separatist Crisis in Moldova. 2006, s. 63-64 
26

 Lynch, Dov. Separatist States and Post-Soviet Conflicts. 2002, s. 831 
27

 Protsyk, Oleh: Moldova’s Dilemmas in Democratizing and Reintegrating Transnistria. 2006, s. 5 
28

 Thawing a Frozen Conflict: Legal Aspects of the Separatist Crisis in Moldova. 2006, s. 21; Horák, Slavomír: 

Závislosti a nezávislosti okolo Podněstří. 2006, s. 7; Hedenskog, Jakob: Russian security policy towards Belarus, 

Ukraine and Moldova under Putin. 2005, s. 144 
29

 Kolsto, Pal. Political Construction Sites. National-building in Russia and the Post-Soviet States.2000, s. 143; 

King, Charles: The Moldovans. Romania, Russia, and the Politics of Culture.2000, s. 189 

http://www.jstor.org.ezproxy.is.cuni.cz/stable/3095759?&Search=yes&searchText=lynch&searchText=dov&list=hide&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3Ddov%2Blynch%26gw%3Djtx%26acc%3Don%26prq%3Dseparatist%2Bstate%2BAND%2Bpostsoviet%2Bconflicts%26Search%3DSearch%26hp%3D25%26wc%3Don&prevSearch=&item=1&ttl=166&returnArticleService=showFullText
http://www.jstor.org.ezproxy.is.cuni.cz/stable/3095759?&Search=yes&searchText=lynch&searchText=dov&list=hide&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3Ddov%2Blynch%26gw%3Djtx%26acc%3Don%26prq%3Dseparatist%2Bstate%2BAND%2Bpostsoviet%2Bconflicts%26Search%3DSearch%26hp%3D25%26wc%3Don&prevSearch=&item=1&ttl=166&returnArticleService=showFullText
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Populace obývající toto území je z části besarabská, která obývá toto území 

odnepaměti, a z části tvořená přistěhovalci z dob Sovětského svazu.
30

 Toto území tedy má 

stálou populaci ve smyslu Konvence.  

Podněstří splňuje i kritérium vlády, která je schopna prosadit svá rozhodnutí.
31

 Ve 

vnitřní politice je podněsterským lídrům dán poměrně široký prostor jednání, do kterého 

Rusko nezasahuje. Tento prostor jednání byl v hlavních rysech vymezen Ruskem, a pokud se 

podněsterští lídři v těchto mantinelech pohybují, Rusko do jejich rozhodovacího procesu 

nezasahuje (viz kapitola Vnitřní suverenita). Naopak je tomu u zahraniční politiky, kdy RF 

určuje jednání PMR. Tato teze je obtížně doložitelná, ale lze tak usuzovat z výsledků 

mírových jednání, kdy PMR zastává tytéž názory a požaduje stejné cíle jako Rusko. Zároveň 

se PMR nikdy neodchýlilo od stanovisek RF. Podrobněji se problematice území, populace a 

vlády bude věnovat 2. a 4. kapitola práce. 

Prostřednictvím patronáže dochází k ovlivňování vnitřní i vnější 

„suverenity“ Podněstří. Patronem Podněstří je Ruská federace, která tímto prostřednictvím 

uplatňuje vliv v PMR a tím i zároveň na ostatní zainteresované aktéry. Podněstří by bez 

ochrany patrona nebylo schopno samostatně existovat.
32

 Nejprve RF pomohla Podněstří při 

odtržení od Moldavska a posléze bránila jeho separatistický status před případnou intervencí. 

Následně se pomoc Ruska ustálila na vojenské ochraně (přítomností ruské 14. armády), 

podpoře politického vedení, ruské energetické politice a finanční podpoře (sponzorství 

podněsterského sociálního státu).
33

  

Postupně došlo k propojení podněsterského politického vedení s ruskou vládou.
34

 

Zároveň dochází k prorůstání politických elit s ekonomickými a mnozí z vládních 

představitelů mají prospěch z ilegální činnosti. Z toho mají prospěch i ruští představitelé, kteří 

využívají problematického statusu PMR k zisku vlivu v regionu. Někteří ruští občané mají i 

                                                 
30

 Jackson, Nicole J. Russian Foreign Policy and the CIS. Theories, debates and actions. 2003, s. 87 
31

 Protsyk, Oleh: Representation and Democracy in Eurasia’s Unrecognized States:The Case of Transnistria. 

2009, s. 273 
32

 Smrčková, Markéta: Moldávie. 2006, s. 93; Jackson, Nicole J. Russian Foreign Policy and the CIS. Theories, 

debates and actions. 2003, s. 90-91 
33

 Jackson, Nicole J. Russian Foreign Policy and the CIS. Theories, debates and actions.2003, s. 89; Mankoff, 

Jeffrey. Russian Foreign Policy. The Return of great Power Politics.2009, s. 35; Protsyk, Oleh: Representation 

and Democracy in Eurasia’s Unrecognized States:The Case of Transnistria. 2009, s. 272; Ivanov, Vladimir. 

Podněstří v kontextu vývoje vnitřního uspořádání Moldavska.2010, s. 35; Gombos, Lubomír: Nový vládce 

Podněsterska. 2012 
34

 Thawing a Frozen Conflict: Legal Aspects of the Separatist Crisis in Moldova. 2006, s. 62 
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osobní prospěch z vývozu podněsterského zboží.
35

 S tím souvisí rozšíření ilegálního byznysu, 

klientelismu, pašování různých komodit a vysoká hospodářská kriminalita v Podněstří.
36

  

 Pal Kolsto za další jev kvazistátu považuje budování identity. Tento aspekt bude 

v práci dále rozvinut, protože v případu Podněstří představuje další prvky k formálnímu 

uspořádání kvazistátu. Jednou z příčin, kterou Podněstří odůvodňuje požadavek na svou 

nezávislost, je odmítnutí moldavské národnosti.
37

 PMR buduje svoji podněsterskou národnost, 

která úzce souvisí s vlivem RF v PMR. Podněsterská identita je budována na základě rusko – 

podněsterského přátelství a na hodnotách Sovětského svazu. Touto identitou si podněsterští 

lídři snaží zajistit loajalitu Podněstřanů k PMR a pozitivní náhled na RF.  

                                                 
35 tamtéž, s. 22 
36

 Smrčková, Markéta: Moldávie. 2006, s. 100; Jackson, Nicole J. Russian Foreign Policy and the CIS. Theories, 

debates and actions. 2003, s. 93 
37

 Smrčková, Markéta: Moldávie. 2006, s. 93 
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2. Historický vývoj Podněstří 

 

 Pro region, kterým se tato práce zabývá, je důležité vymezit několik historických 

pojmů. Tento region se nazýval Besarábie a označoval území mezi řekou Dněstrem, Prutem a 

Černým mořem. V současnosti se území Besarábie nachází v Moldavsku, Rumunsku a na 

Ukrajině.  

Často se váhá mezi termínem Moldavsko a Moldávie pro zkrácené označení 

Moldavské republiky. Pro název současného státu se používá termín Moldavsko.
38

 Moldávie 

je označení pro středověké knížectví, které se skládalo z území Besarábie, Bukoviny (území 

severně od dnešního Moldavska, dnes rozděleno mezi Ukrajinu a Rumunsko) a Budžaku 

(oblast mezi Dunajem, Dněstrem a Černým mořem, dnes součást Ukrajiny).  Termín 

Moldávie je také spjat s označením Moldavské sovětské socialistické republiky v rámci 

SSSR.
39

  

Moldávie byla spolu s Valašskem nezávislé knížectví, které se od 16. století nacházelo 

pod nadvládou Osmanské říše. Po vzniku samostatného Rumunského státu se část bývalého 

knížectví Moldávie dostala pod rumunskou nadvládu, ale oblast Besarábie tam nespadala. Ta 

byla v 19. století střídavě pod nadvládou Osmanů a Ruského impéria. Definitivně je oblast 

Besarábie připojena k Rusku od roku 1878 a byla jeho součástí až do první světové války. Po 

válce byla Besarábie včetně území dnešního Moldavska připojena k Rumunsku.
 40

  

Obyvatelé byli převážně rolníci, kteří mluvili jazykem podobným rumunštině a 

gramotní lidé byli zvyklí tento jazyk zapisovat cyrilicí (rumunština se zapisuje latinkou).
41

 

Obyvatelstvo bylo ale etnicky různorodé, mluvilo se zde rumunsky, ukrajinsky, rusky, 

bulharsky a dalšími jazyky. S rumunskou nadvládou přišla vlna porumunšťování. Došlo 

k modernizaci, podpoře vzdělání (v rumunštině) a bylo vyhlášeno, že obyvatelé Besarábie 

jsou Rumuni a jejich jazyk je nářečí rumunštiny.
42

  

Rusko považovalo Besarábii za své území a chtělo ji získat zpět. V době nadvlády 

Ruského impéria (1878 – 1918) v této oblasti vyrostla úzká vrstva inteligence, která získala 

vzdělání v Rusku a hovořila rusky. Sovětské Rusko na území Besarábie spustilo masivní 

                                                 
38

 dostupné z : http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/moldavsko/index.html (cit. 4.11.2013)  
39

 Kolsto, Pal. Political Construction Sites. National-building in Russia and the Post-Soviet State. 2000, s. 42 
40

 Mitrasca, Marcel. Moldova: a Romanian province under Russian rule: diplomatic history from the archives of 

the great powers.2002, s. 105-109 
41

 Kolsto, Pal. Political Construction Sites. National-building in Russia and the Post-Soviet States.2000, s. 139 
42

 King, Charles: The Moldovans. Romania, Russia, and the Politics of Culture. 2000,s. 41-49 
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kampaň, aby získalo obyvatelstvo pro spojení se Sovětským Ruskem.
43

 To vede v roce 1924 

k vyhlášení nezávislosti Moldavské autonomní sovětské socialistické republiky (MASSR), 

která se nachází za řekou Dněstrem.
44

 Tento pruh území byl označen rumunsky jako 

„Transnistria“ (čili Za-dněstří, Podněstří – český překlad rumunského názvu).   

Tento státní útvar nebyl nikým uznán a měl sloužit jako sovětská páka na rumunskou 

vládu ohledně zbylé Besarábie. Po vlně rusifikace a rumunizace přišla vlna „moldavizace“.  

Sovětské Rusko využilo národně – obrozeneckých tendencí obyvatel Besarábie a podpořilo 

ustavení moldavské národnosti, která byla odlišná od rumunské a na základě práva na 

sebeurčení moldavského národa požadovala spojení rumunské části Besarábie s MASSR.
45

 

Probíhalo jakési „národní obrození“ moldavského jazyka, psaly se gramatiky, sbíraly se 

lidové zvyky atd.
46

 Moldavský jazyk a národnost však nebyly přítomny v historických 

pramenech.  

 Sovětské Rusko použilo stejnou politiku vytvoření národnosti i u Bělorusů a Uzbeků.
47

 

Moldavizace začala jako projekt Sovětského Ruska, ale některé z elit žijících v Besarábii 

začaly tuto myšlenku rozvíjet za obzor původních sovětských cílů. Začalo vědecké zkoumání, 

zda jsou Moldavané svébytný národ, a zda moldavština je samostatný jazyk nebo dialekt 

rumunštiny.
48

  

 I přes veškerou činnost se nepodařilo Sovětům Besarábii získat, a to ani, když bylo 

zavedeno zapisování moldavštiny latinkou. Experiment byl ukončen na konci 30. let návratem 

k zapisování cyrilicí.
49

 Sovětský svaz (SSSR) Besarábii získal až v r. 1940 paktem Ribbentrop 

– Molotov.
50

 

 V roce 1941 Rumunsko anektovalo zpět území Besarábie až po řeku Dněstr a území za 

Dněstrem (bývalou MASSR) považovalo za nárazníkové pásmo mezi sebou a SSSR.
51

 Po 

válce byla hranicí mezi Rumunskem a SSSR stanovena řeka Prut. Vznikla zde Moldavská 

                                                 
43
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44
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45
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46

 King, Charles: The Moldovans. Romania, Russia, and the Politics of Culture.2000, s. 55-56 
47

 King, Charles: The Moldovans. Romania, Russia, and the Politics of Culture.2000, s. 70;  Jackson, Nicole J. 

Russian Foreign Policy and the CIS. Theories, debates and actions. 2003, s. 87;  Brubaker, Rogers. Cooper, 
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powers.2002, s. 27-28 
48
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sovětská socialistická republika (MSSR) a to v hranicích současné Moldavské republiky tedy 

na území bývalé MASSR a části rumunské Besarábie. Rumunsku ale zůstala ještě malá část 

Besarábie a stejně tak Ukrajině (konkrétně část Bukoviny).
52

  

Pro přehlednost bude dále v práci území MSSR za řekou Dněstr (bývalá MASSR) 

nazýváno Podněstří a zbývající MSSR jako besarabská část MSSR. Pro další vývoj bylo 

důležité rozdělení MSSR na průmyslovou Podněsterskou část, která je součástí SSSR od 

r. 1924 a agrární besarabskou, která je součást SSSR až od r. 1940.  

Podněstří bylo regionálním průmyslovým centrem. Je proto cílem migrace převážně 

slovanských občanů SSSR. Zároveň byla besarabská část MSSR moskevskou vládou 

považována za nespolehlivou a Podněstří za spolehlivou část. To se odráží i ve vládních 

strukturách, které byly výlučně obsazovány komunisty z Podněstří.
53

  

Stejně jako v jiných republikách SSSR i zde probíhala rusifikace a znalost ruštiny 

otevírala možnost kariérního růstu. Hovořilo se zde spisovnou rumunštinou zapisovanou 

cyrilicí s některými regionalismy přejatými z ruštiny, aby se moldavština odlišila od 

rumunštiny.
54

 Charles King jako důkaz totožnosti těchto dvou jazyků uvedl, že za celou dobu 

existence SSSR nevyšel ani jeden rumunsko – moldavský slovník.
55

 Průzkum, který proběhl 

v Moldavsku v r. 1998, pokládal otázku, zda ti, co se označili za etnické Moldavany, vidí 

nějaký rozdíl mezi moldavštinou a rumunštinou. Polovina respondentů neviděla rozdíl žádný 

a jedna třetina viděla pouze malý rozdíl.
56

  

V 80. letech docházelo ke zvyšování vlivu nové besarabské elity ve vládních 

funkcích.
57

 Tato elita stála za vznikem hnutí za osvobození, v jehož středu byla jazyková 

otázka. Staré elity z Podněstří mluvily pouze rusky oproti dvojjazyčnosti besarabské elity.
58

  

Besarabská nová elita v srpnu 1989 vyhlásila moldavštinu zapisovanou latinkou jediným 

státním jazykem.
59

 Elita z Podněstří na celou situaci pohlížela jako na dvojí ohrožení: nutnost 

naučit se moldavsky, pokud chtějí setrvat ve svých funkcích a reálnou možnost spojení 

Moldavska s Rumunskem. Tato elita si nepřála rozpad SSSR. Vyhlášení nezávislosti 
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Moldavska by znamenalo konec jejich moci, kterou by přebraly nové besarabské elity.
60

 Při 

spojení Moldavska s Rumunskem by přišli o moc stejně a navíc by v Rumunsku neprosadili 

ruštinu jako druhý jazyk.
61

 Ke spojení s Rumunskem nakonec nedošlo, protože Rumunsko 

mělo v té době vlastní ekonomické problémy, takže nemělo zájem na spojení s ještě chudším 

Moldavskem.
62

 A referendum z r. 1992 ukázalo, že ani Moldavané nemají příliš zájem na 

spojení se západním sousedem. Přes 90% občanů se vyjádřilo pro samostatnost Moldavského 

státu.
63

 Ohledně ustanovení ruštiny jako druhého jazyka nedošlo k žádnému postupu, a proto 

podněsterská elita začala iniciovat stávky proti moldavskému jazykovému hnutí. Tato kampaň 

vedla k striktnímu rozdělení společnosti. Parlament brzy ovládli prorumunsky orientovaní 

reformisté a reformní komunisté, tedy opačný tábor než prosovětští staří komunisté 

z Podněstří.
64

 Ti ve shodě s postupem gagauzské menšiny na jihu Moldavska vytvořili vlastní 

vládní struktury a v září 1990 vyhlásili Podněsterskou moldavskou republiku (PMR).
65

 

V polovině roku 1990 tedy na území Moldavska vznikly dva separatistické útvary. V průběhu 

90. let se moldavské vládě podařilo s Gagauzy dohodnout na územní autonomii v rámci 

Moldavské republiky. V Podněstří je od začátku situace složitější. Už v roce 1990 začaly 

střety mezi policií loajální k moldavské vládě v Kišiněvě a separatisty z Podněstří, které 

vyvrcholily ozbrojeným konfliktem v roce 1992.
66

   

27. srpna 1991 byla vyhlášena nezávislost Moldavska, které udělovalo občanství všem 

obyvatelům žijícím na tomto území k datu vyhlášení samostatnosti bez ohledu na jazyk nebo 

etnickou příslušnost.
 67

 Dvojí občanství ale neumožňovalo.
68

  

Pro pochopení vztahu Podněstří, Moldavska a SSSR/Ruské federace je třeba pojednat 

o tom, co se dělo v Podněstří za sovětské éry. Pruh území za Dněstrem se stal hlavní součástí 

sovětského obranného a průmyslového sektoru.
69

 Ve městě Dubasari byla největší elektrárna 

na jihozápadě SSSR, dále ocelárny v městě Ribnita, továrna na zbraně v Tiraspolu atd.
70

 

Podněstří se díky tomu stalo cílem pracovních migrantů z celého SSSR. Tyto demografické 

změny probíhali již od dob carského Ruska a byly podporovány i sovětskou vládou. Ta se 
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snažila stěhováním slovanského obyvatelstva do Moldavska, odlišit území od sousedního 

Rumunska a zabránit tak případným velkorumunským snahám.
71

 Důsledky tohoto procesu 

dokazují čísla z roku 1989, kdy v Podněstří bylo pouze 40% Moldavanů, oproti 28% 

Ukrajinců a 25% Rusů.
72

  

Spolu s těmito přistěhovalci zde působila ještě sovětská 46. armáda, která zde byla 

ponechána po druhé světové válce a přeměněna na řádnou vojenskou jednotku. Jejím úkolem 

bylo zajišťovat případné akce na Balkán. Sídlila na území Moldavska a hlavně v Podněstří.
73

 

Tato armáda (cca 13.000 vojáků) se stala součástí ekonomického a sociálního života 

v Podněstří a po vyhlášení nezávislosti Moldavska se přeměnila do 14. armády.
74

  

Všichni tito ne-moldavští obyvatelé pociťovali loajalitu primárně k SSSR a nikoli 

k Moldavsku.
75

 Při vzniku moldavského nacionální hnutí se všichni ne-moldavané postavili 

proti němu. Moldavské nacionální hnutí řešilo především otázky, kdo bude nově vzniklý stát 

politicky ovládat a jestli ruština bude druhým státním jazykem. Do čela odporu se postavili 

ruskojazyční ředitelé podniků a straničtí lídři z Podněstří.
76

 Lídrem celého opozičního hnutí se 

stal Igor Smirnov, předseda Jednotné rady pracovních kolektivů (OSTK) – organizace, která 

koordinovala stávky a demonstrace.
77

 V lednu 1990 OSTK uspořádalo referendum, ve kterém 

se 96% občanů Podněstří vyslovilo pro autonomii v rámci Moldavské sovětské socialistické 

republiky, a pokud se nepodaří zachovat SSSR, tak pro vyhlášení nezávislého státu.
78

  Po 

vyhlášení nezávislosti Moldavska na SSSR se Podněstřané začali vyzbrojovat zbraněmi 

bývalé sovětské armády a začali zabírat policejní stanice a vládní instituce. Policie 

zabarikádovala mosty, oblehla břeh řeky, čímž začal ozbrojený boj. Do jara 1991 Podněstřané 

získali kontrolu nad východním břehem Dněstru a nějaké pozice na západním, hlavně město 

Bendery.
79

  

Prezident Jelcin podpořil separatistické hnutí v Podněstří. Podporou separatismu chtěl 

dosáhnout rozpadu SSSR, což ale bylo proti zájmům podněsterských lídrů. Ti chtěli 

autonomní status v rámci SSSR, a proto otevřeně podpořili puč proti prezidentu Jelcinovi 

v létě 1991. Lídři z Podněstří považovali pučisty za zachránce SSSR a jejich akci o pokus o 
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návrat statu quo ante.
80

 Touto akcí se podněsterští lídři postavili do přímého rozporu s vládou 

v Moskvě. V rámci autonomního jednání PMR se nejedná o příliš silný argument. V této době 

nebyly vztahy mezi aktéry uspořádané, tak jak k tomu došlo po r. 1992, čili Sovětský svaz 

nebo spíše už Ruská sovětská socialistická republika, ještě nepůsobila jako patron Podněstří.  

Po potlačení puče bylo zjevné, že rozpad SSSR je nevyhnutelný, takže podněsterští 

lídři vyhlásili nezávislý stát.
81

 Na to kišiněvská vláda reagovala zatčením Smirnova a dalších 

představitelů opozičního hnutí. PMR následně pohrozila vypnutím plynu a elektřiny, načež 

byli Smirnov a ostatní propuštěni.
82

 Tato akce předznamenávala styl jednání PMR 

k Moldavské republice. PMR reagovalo na moldavský nátlak hrozbami přerušení dodávek 

energií, které z Ruska do Moldavska vedly přes podněsterské území. V podstatě to znamenalo, 

že pokud by Rusko chtělo zatlačit na Moldavsko, použije k tomu Podněstří a samo bude stát 

v pozadí.  

Do bojů (prosinec 1991 – červen 1992) na březích Dněstru se zapojili kromě 

Podněstřanů i dobrovolníci a kozáci z Ruska a Ukrajiny, kteří byli za SSSR vystěhováni 

z oblasti Besarábie. Tyto podněsterské síly byly ještě podpořeny 14. armádou v čele 

s generálem Alexandrem Lebeděm. Ta měla oficiální úkol uklidnit situaci, ale při bojích jasně 

nadržovala Podněstřanům.
83

 Vzniklá nevyvážená situace byla zapříčiněna tím, že někteří 

důstojníci 14. armády získali pozice v podněsterské vládě. Mnoho vojáků 14. armády 

považovalo Podněstří za svůj domov.
84

 V období zmatků 90. let tato armáda přestala být 

sovětská, ale trvalo až do roku 1992, než nad ní Rusko převzalo formální kontrolu a prohlásilo 

ji za ruskou.
85

 Od této doby udržovalo Rusko 14. armádu v Podněstří kvůli zachování vlivu 

v oblasti. Jako důvody mimo jiné uvádělo, že Podněstří je domovem těchto vojáků.  

V červenci 1992 došlo k obnovení bojů, ale záhy po jeho propuknutí byla dojednána 

dohoda o příměří. Schůzky o příměří se účastnil ruský prezident Jelcin a jeho moldavský 

protějšek Mircea Snegur. Podněsterští zástupci přizváni nebyli, ač se jednalo právě o jejich 

území a jejich statutu. Podněstří bylo považováno v rámci jednání za objekt, nikoli za subjekt. 
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Jeho zájmy byly zastupovány Ruskou federací. Byla podepsaná dohoda o klidu zbraní, 

vytvoření bezpečnostní zóny po obou březích Dněstru a následně byly rozmístěny mírové 

sbory. Zároveň začalo vyjednávání o řešení celé záležitosti. Na základě toho byl moldavskými 

úřady odvolán výjimečný stav a Podněstří začalo dodávat plyn a elektřinu, které od 

propuknutí bojů do Moldavska nedodávalo.
86

   

 

2.1 Vyjednávání a zamrznutí konfliktu 

Od července 1992 je konflikt zamrzlý. Od této doby až do současnosti probíhají 

mezinárodní rozhovory, do kterých se kromě Moldavské republiky a separatistické PMR 

zapojují ještě Rusko, mise Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), 

Ukrajina, Rumunsko, USA a Evropská unie (EU). Boje z let 1991 – 1992 byly v PMR 

označeny jako boje za nezávislost a národní osvobození a byly takto zařazeny do školních 

učebnic PMR.
87

 Tím zároveň došlo k uzavření cesty zpět do Moldavské republiky, protože po 

této interpretaci konfliktu nemůže Podněstří přistoupit na autonomii v rámci Moldavska. PMR 

jako vítězná strana v konfliktu posílila svoji vyjednávací pozici, což mělo vliv na to, že se už 

nejedná bez podněsterské přítomnosti. Mírových rozhovorů se účastní většinou 

„prezident“ PMR, který podepisuje smlouvy s ostatními stranami.
88

 Jedná se o poněkud 

zvláštní situaci, kdy je PMR pro účely těchto vyjednávání uznán v podstatě stejný status jako 

ostatním účastníkům, tj. nezávislým státům. PMR v tomto okamžiku vstupuje do 

mezinárodních vztahů. Na druhou stranu tento „kvazistatus“ PMR uznávají pouze účastníci 

těchto rozhovorů a pouze pro dobu jejich trvání.  

V letech 1993-1994 bylo Podněstří na pokraji domácí války o moc. Do střetu se 

dostaly jednotlivé frakce různých zájmových skupin, které stály za secesí Podněstří. Silné 

postavení měl generál Alexandr Lebeď, který byl velitelem 14. armády během ozbrojeného 

konfliktu v roce 1992.
89

 Ten se díky tomu stal v Podněstří populární osobností, což ještě 

umocňoval svou tvrdou ruskou nacionalistickou rétorikou. Navíc kritizoval podněsterské 

vedení. Začal proto být pro podněsterské politiky nepohodlným. Ti ho nakonec vyšachovali, 

když vyhlásil kandidaturu v ruských prezidentských volbách roku 1996.
90

 Po jeho odchodu se 

podařilo Igoru Smirnovovi a jeho frakci zkonsolidovat situaci v Podněstří a ve volbách 1995 
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do Nejvyšší rady PMR získali ještě větší podporu než ve volbách 1991.
91

 Do této doby také 

spadá konsolidace vztahů Podněstří s Ruskem. Ty probíhali mezi podněsterskými 

„vládními“ představiteli a ruským prezidentem a posléze jeho zástupcem pro záležitosti 

Podněstří. V PMR docházelo k budování představy Ruska jako „sbratřeného státu“, který je 

jedinou zárukou podněsterské nezávislosti.
92

 V politické rovině se to promítlo do následování 

ruské linie zahraniční politiky.
93

 

V roce 1994 se v Moldavsku konaly volby a propadnutím všech pro-rumunských stran 

většina voličů vyjádřila definitivní nesouhlas se spojením s Rumunskem.
94

 To znamenalo 

vyřešení jedné z hlavních příčin uváděné separatisty jako důvod k odtržení Podněstří. V této 

době už na to ale nikdo nebral zřetel. Ve stejném roce byla ratifikována Ústava Moldavské 

republiky, která stanovovala územní celistvost Moldavska s centrální vládou a Gagauzii a 

Podněstří udělila autonomii. Podněsterské vedení s touto Ústavou nesouhlasilo a v roce 1995 

vydalo vlastní Ústavu.
95

 Tato Ústava bude podrobněji pojednána v následující kapitole, ale 

v krátkosti lze říct, že obsahovala všechny náležitosti nezávislého suverénního státu.  

Ruská federace zastávala pro-podněsterské stanovisko a podporovala PMR i 

finančně.
96

 Svoji vojenskou přítomnost v Podněstří zdůvodňovala žádostí PMR o pomoc proti 

„agresi“ Moldavska.
97

 RF si zachovala zájem o ruskojazyčnou menšinu ve státech bývalého 

SSSR. Vystupovala proti porušování jejich práv, což ale často využívala jako páku na vlády 

států i tam, kde k žádnému porušování práv nedocházelo. Tento zájem vykrystalizoval do 

podoby zákona RF, který ospravedlňuje použití vojenské síly na obranu ruskojazyčné 

menšiny ve Společenství nezávislých států (SNS).
98

 Podle ruské interpretace došlo 

v Podněstří k porušování práv ruskojazyčné menšiny, která zároveň požádala RF o pomoc. 

Tento moment znamenal počátek ruské angažovanosti na mírových vyjednáváních.  

V devadesátých letech došlo k vypracovávání různých smluv. Většina těchto 

dokumentů zůstala nepodepsaná jednou ze stran nebo nedošlo k jejich ratifikaci, což znamená, 

že situace na obou březích Dněstru zůstávala stejná jako po podpisu smlouvy Jelcin – Snegur 
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z r. 1992.
99

 Až v r. 1999 došlo k vypracování Kyjevského sdružujícího prohlášení, které 

představovalo posun v jednání. Byl to návrh na jakési federativní uspořádání Moldavska a 

Podněstří. Obě strany měly výhrady: Moldavsko odmítalo uznání Podněstří jako rovnocenné 

jednotky a tím symbolické posílení jeho nezávislosti. Podněstří trvalo dál na nezávislosti. 

Dokument byl nakonec podepsán všemi stranami, což znamenalo posun od moldavských 

požadavků na územní sjednocení k dohodě na podněsterské autonomii v rámci Moldavského 

státu.
100

 

Na základě podpisu tohoto dokumentu prezident Jelcin souhlasil (již poněkolikáté) s 

úplným stažením ruské 14. armády a stanovil další datum, které Rusko opět nedodrželo.
101

 

Naopak sami Rusové přišlo v roce 2000 s návrhem na uzavření volné konfederace Moldavské 

republiky s PMR, kde by PMR získala rozsáhlé pravomoci. Tento krok by umožnil RF 

prostřednictvím Podněstří získat vliv na moldavské vnitřní záležitosti. RF si totiž byla jista 

loajálností podněsterského vedení, a proto se domnívala, že by v rámci Moldavska mohli 

působit jako pátá kolona. Moldavsko tento plán odmítlo.
102

  

Ruská federace začala na Moldavsko naléhat kvůli dluhu za ropu a zemní plyn. Tento 

dluh sloužil Rusku jako páka na moldavskou vládu například ohledně vstupu Moldavska do 

SNS.
103

 V r. 2001 Moldavsko přebralo zodpovědnost za tento dluh podpisem Základní 

smlouvy, ve které zároveň souhlasilo i se zodpovědností za podněsterský dluh. Tato dohoda 

byla podepsána, ale už nebyla ratifikována moldavským parlamentem.
104

  

Po těchto dvou velkých dohodách se objevilo ještě třetí Kozakovo memorandum. 

Dmitrij Kozak byl ruský zprostředkovatel, který měl dojednat dohodu mezi Podněstřím, 

Moldavskem a Ruskem.
105

  Mělo dojít k utvoření asymetrického federálního uspořádání 

Moldavského státu, který by byl tvořen třemi jednotkami: Moldavskem, Podněstřím a 

Gagauzií. Rusko opět podporovalo návrh na federalizaci ze stejných důvodů jako při návrhu 

v r. 2000. Všechny strany se domluvily na konečném znění, ale moldavský prezident Voronin 

těsně před slavnostním ceremoniálem souhlas odvolal a k podpisu nakonec nedošlo.
106

  

Mezi Moldavskem a některými z podněsterských firem začala probíhat určitá míra 

spolupráce. Moldavsko dovolovalo vývoz zboží těchto firem z  Podněstří, pokud tyto firmy 

                                                 
99

 Thawing a Frozen Conflict: Legal Aspects of the Separatist Crisis in Moldova. 2006, s. 27 
100

 Hedenskog, Jakob: Russian security policy towards Belarus, Ukraine and Moldova under Putin. 2005, s. 144; 

Horák, Slavomír: Závislosti a nezávislosti okolo Podněstří. 2006, s. 7 
101

 Thawing a Frozen Conflict: Legal Aspects of the Separatist Crisis in Moldova. 2006, s. 23 
102

 tamtéž 
103

 Smrčková, Markéta: Moldávie. 2006, s. 100 
104

 Thawing a Frozen Conflict: Legal Aspects of the Separatist Crisis in Moldova. 2006, s. 23 
105

 Hedenskog, Jakob: Russian security policy towards Belarus, Ukraine and Moldova under Putin. 2005, s. 144 
106

 Protsyk, Oleh: Moldova’s Dilemmas in Democratizing and Reintegrating Transnistria. 2006, s. 13 



 25 

platily moldavské daně (v praxi to znamenalo, že firmy platily daně jak v Moldavsku, tak 

v Podněstří). Zároveň tyto firmy musely být registrovány na moldavském Ministerstvu 

obchodu a průmyslu, čímž byly považovány za firmy moldavské, protože toto zboží dostávalo 

potvrzení o moldavském původu. Pokud zboží tyto doklady nemělo, nebylo Ukrajinou ani 

Rumunskem přes hranice propuštěno.
107

 V roce 2004 moldavské celnice přestaly vyřizovat 

záležitosti těch podněsterských firem, které neplatily moldavské daně a moldavské 

Ministerstvo obchodu a průmyslu přestalo vydávat takovým firmám certifikáty. Rusko a PMR 

to označili za ekonomickou blokádu. To mělo vliv na pozastavení mírových rozhovorů.
108

  

Další krize mezi Moldavskem a Podněstřím vznikla kolem uzavření 4 rumunsko-

jazyčných  škol v PMR, které používaly latinku místo „uzákoněné“ cyrilice. PMR obvinila 

tyto instituce, že porušily „zákony“ PMR.
109

  

Brzy poté PMR začala odpírat rolníkům bydlícím na území Moldavské republiky 

přístup na jejich pole nacházející se na podněsterském území. Zakázala jim také vynášet 

z PMR plodiny vypěstované na těchto polích.
110

   

Tyto a další konflikty zhoršovaly vztahy mezi Moldavskou republikou a PMR až 

moldavský prezident Voronin oznámil, že Moldavská republika už nebude s PMR vyjednávat 

a odstupuje od jakýchkoliv plánů na federaci.
111

 

K obnově rozhovorů došlo až po iniciativě ukrajinského prezidenta Juščenka, který 

předložil návrh na připojení Podněstří k Moldavsku. To mělo proběhnout na základě 

demokratizace skrze svobodné a plně soutěživé volby v r. 2005. K tomu nakonec nedošlo a 

Ukrajina zpřísnila pravidla pro průchod zboží skrz ukrajinsko – podněsterskou hranici. To 

způsobilo negativní reakci na podněsterské straně a u Ruska, ale zároveň tento krok byl 

přivítán Moldavskem, EU a USA.
112

  

V roce 2005 došlo k podpisu Akčního plánu mezi Moldavskou republikou a EU. Tento 

dokument měl sloužit jako průvodce pro společné vztahy či případnému budoucímu přístupu 

Moldavska k EU.
113

  Tím se do rozhovorů dostala jako aktér Evropská unie, která se spolu 

s USA nacházela ve funkci pozorovatelů. Na tuto spolupráci velmi nelibě pohlíželo Rusko. 

Považovalo evropskou integraci za hrozbu pro své zájmy, a proto souhlasilo s obnovením 
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mírových rozhovorů. Také začalo naléhat na těsnější připojení Moldavska v rámci SNS.
114

 

K tomu využívalo separatistické Podněstří a další prostředky vlivu, kterým bude 

věnována následující kapitola.   

 V letech 2005-2006 začala série rozhovorů 5+2 tedy Moldavská republika, PMR, 

Rusko, Ukrajina, OBSE jako zainteresovaní aktéři a USA s EU jako pozorovatelé.
115

 

Rozhovory měly vyřešit krize z roku 2004. Znovu se objevila otázka stažení ruské armády, 

což Rusko podmiňovalo definitivním uspořádáním podněsterského konfliktu. V roce 2006 

PMR oznámila pozastavení své účasti na rozhovorech 5+2, čímž byly ukončeny celé 

rozhovory, aniž by došlo k nějakému podstatnějšímu výsledku. Rozhovory byly obnoveny až 

roku 2011.
116

  

Mezitím Igor Smirnov podepsal s Ruskem dohodu o prodloužení vojenské mise 

v Podněstří. Tím potvrdil žádost o ochranu Ruské federace z devadesátých let a RF tak měla 

oč opřít argument týkající se další nezbytné vojenské přítomnosti v PMR.
117

 

V roce 2011 proběhly v Podněstří „prezidentské“ volby. Od vítěze Jevgenije Ševčuka 

západní státy očekávaly smírnější postoj ve vyjednávání na rozdíl od jeho předchůdce Igora 

Smirnova.
118

 Tento předpoklad se nepotvrdil, a bylo vidět, že Podněstří stále zachovávalo 

jasnou proruskou linii a neodchylovalo se od limitů stanovených moskevskou vládou. Lze to 

vidět např. na ukrajinské iniciativě z počátku r. 2014. Ukrajina předsedající OBSE si stanovila 

prioritu v řešení zamrzlého konfliktu v Moldavsku. Avšak lídr PMR Jevgenij Ševčuk prohlásil, 

že se rozhovorů nezúčastní, protože témata sociální a ekonomické otázky, které se měly řešit, 

považuje za vyřešené. Napříště prý bude jednat pouze o politických otázkách.
119

 Ani alternace 

na postu prezidenta tedy nepřinesla postup v jednání, i přesto, že Ševčuk chtěl budovat vztahy 

se sousedy.
120

 Navíc současné dění (2014) na Ukrajině rozhovory odsunulo opět do pozadí. 

Nedá se tedy očekávat, že by v blízké budoucnosti došlo k nějakému podstatnějšímu vývoji. 
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3. Podněstří a zahraniční politika okolních států 

 

 Tato kapitola pojednává o vztahu zainteresovaných aktérů k Podněstří. Důraz bude 

kladen na mezistátní vztahy mezi PMR a Moldavskou republikou, Ukrajinou, Rumunskem a 

Ruskou federací. Nejvíce prostoru bude věnováno Ruské federaci, vzhledem k její klíčové 

pozici v celém případu.  

Aktéři, kteří v práci byly dříve označeni jako nezainteresovaní tj. USA, OBSE, EU a 

OSN, zde nebudou pojednáni zvlášť. Přestože se vyjednávání účastnili a tvořili část mírových 

jednotek střežících příměří, jejich angažování nepřineslo podstatnější výsledky, o kterých by 

vzhledem k tématu práce bylo nezbytné pojednat.
121

  

 

 

3.1. Moldavská republika 

Cíle Moldavské republiky byly v zásadě tři: územní integrita, stažení ruské vojenské 

přítomnosti z celého území Moldavska a likvidace sovětských zbraní. Vývoj jednání o územní 

integritě byl podrobněji pojednán ve druhé kapitole. Moldavská republika brzy po začátku 

mírového jednání přestala trvat na začlenění Podněstří do unitárního státu a byla ochotna 

nabídnout autonomii v rámci Moldavské republiky.
122

 Autonomní status Podněstří byl 

zakotven v moldavské Ústavě z r. 1994, ale reálně zde moldavská vláda neměla kontrolu.
123

 

Stažení ruské vojenské přítomnosti se týkalo především 14. armády na podněsterském 

území. To bylo ztíženo dvěma aspekty. Zaprvé to byla výrazná neochota Ruska ke stažení 

svých vojenských jednotek z oblasti. Lze to zřetelně vidět, jak Rusko v průběhu vyjednávání 

stále předkládalo další argumenty, proč stažení 14. armády do textu smlouvy nezařadit.
124

 

Druhým aspektem bylo, že hodně příslušníků 14. armády považovalo Podněstří za svůj 

domov. Narodili se tu a prožili podstatnou část svého života, založili rodiny a byli zde trvale 

usídleni.
125

 Představa, že by se museli opustit své domovy a vystěhovat do Ruska pro ně 
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nebyla přijatelná.
126

 PMR této skutečnosti využila a po roce 1991 přijala část početního stavu 

14. armády do armády své. Otázka tedy nezněla pouze jak odsunout ruskou 14. armádu, ale 

jak zároveň demobilizovat část složek v armádě PMR.
127

 Přítomnost těchto vojáků byla 

komplikací ve vyjednávání. Ozbrojené složky a policie PMR byly tvořeny právě těmito 

ruskými vojáky. Podněstří si tedy ani samo nedokázalo zajistit obranu svého území a muselo 

se v tomto spoléhat na pomoc svého patrona.  

Rusko odůvodňovalo přítomnost svých vojenských jednotek mimo jiné i tím, že střeží 

sklady vojenské munice, které zde zůstaly ze sovětských dob.
128

 Tyto zbraně byly Ukrajinou a 

Moldavskem považovány za hrozbu a Podněstřím za záruku své bezpečnosti. Dokud tedy na 

území Podněstří budou tyto zbraně, zůstává ruská vojenská přítomnost „odůvodněná“. Pokud 

by došlo k jejich odsunu, znamenalo by to konec mise ruské armády a musela by se stáhnout, 

čímž by PMR zůstalo bez ozbrojených a pořádkových složek.
129

  

Vztah mezi Moldavskem a Podněstřím ještě ovlivňoval vztah Moldavské republiky 

k Rusku. Moldavsko je závislé na ruské ropě a trhu. Rusko tvoří 80% moldavského exportu a 

50% importu a navíc Moldavská republika má u RF dluh za energii.
130

 To vše bylo nutné při 

vyjednávání zohlednit. Rusko využívalo tyto páky, aby přimělo Moldavsko na příklad ke 

vstupu do SNS nebo k podpisu dohody o společném trhu mezi Ruskem, Běloruskem, 

Kazachstánem a Ukrajinou, k čemuž došlo v r. 2003.
131

  

Moldavsko se nachází na pomezí mezi Ruskem a západními integračními strukturami. 

Na RF je závislé ekonomicky, je členem SNS a potřebuje jeho trhy. Na druhou stranu by se 

chtělo zbavit ruského politického vlivu. Proto se snaží připoutat k západním organizacím, ale 

v konečném důsledku z toho vzniká neefektivní politika na obě strany. To je ještě umocněno 

existencí separatistického Podněstří, které je jednou z hlavních překážek těsnější západní 

integrace.
132

  

Vztah mezi Moldavskem a Podněstřím je zároveň ovlivňován jejich vztahem k Rusku. 

Obě země ke své prosperitě Rusko potřebují, i když Moldavsko by se chtělo z této závislosti 

vymanit. Moldavsko oficiálně považuje Podněstří za součást Moldavské republiky, která má 
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autonomii, ale ve skutečnosti toto území nemá pod kontrolou. Přítomnost ruských vojenských 

jednotek proto považuje za protizákonné, trvá na jejich stažení a likvidaci sovětského 

vojenského arzenálu.  

 

3.2 Ukrajina 

Ukrajina se do vyjednávání zapojila ze dvou hlavních důvodů. Je sousedem 

Moldavska a veškeré nepokoje v tomto státu jsou hrozbou i pro Ukrajinu. Navíc se na území 

Moldavska i Podněstří nachází velké množství ukrajinského obyvatelstva a Ukrajina se 

přirozeně zajímala o jejich osud.
133

 Rusko se snaží získat v oblasti vliv, což samo o sobě 

Ukrajinu ohrožuje. Na východě hraničí přímo s RF, na severu s Běloruskem a nestála o 

ruskou vojenskou přítomnost u dalších hranic.
134

  

Druhý důvod ukrajinské angažovanosti je vlastní podobný problém se separatismem. 

Na poloostrově Krym se nachází etnicky i jazykově odlišné skupiny obyvatel – krymští Tataři 

a také vysoký počet ruského obyvatelstva. V připojení Krymu k Ukrajině lze najít mnohé 

paralely s Podněstřím. Ukrajina se obává, že by obyvatelé Krymu mohli po vzoru Podněstří 

pomýšlet na secesi. Kvůli tomuto cíli po vstupu do rozhovorů po roce 2004 stála na straně 

Moldavské republiky a tlačila na začlenění Podněstří zpět do moldavského státu. Krom této 

oblasti se Ukrajina ještě obávala o území severní Bukoviny a jižní Besarábie (Budžak), které 

byly k Ukrajině připojeny až v r. 1939 a mohly by také aspirovat na secesi.
135

 

Ukrajina nezastávala protiruské postoje od začátku. Za prezidenta Kravčuka a Kučmy 

se přikláněla spíše k proruské politické linii. K obratu došlo až po Oranžové revoluci v r. 2004, 

kdy v prezidentských volbách zvítězil Viktor Juščenko. Ukrajina následně zpřísnila celní 

podmínky pro průchod zboží přes podněstersko – ukrajinskou hranici.
136

 Vztahy PMR 

s Ukrajinou probíhaly na nepolitické úrovni v rámci nelegálních obchodů. Díky existenci 

oděské politické správy, která byla relativně nezávislá na ukrajinské vládě, šlo pašovat zboží 

z PMR přes oděský přístav. Po r. 2004 ukrajinská vláda podnikla kroky k zamezení těchto 

praktik.
137
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Ukrajina se v rozhovorech snažila vyvážit vliv RF.
138

 V roce 1997 začala jednat o 

vytvoření platformy bez ruského vlivu, která by nabídla alternativu řešení konfliktů a 

vzájemných otázek.
139

 V r. 2001 došlo k vytvoření uskupení GUAM, kde je členem kromě 

Ukrajiny právě Moldavsko, Gruzie a Ázerbajdžán.
140

 Rusko na tuto organizaci pohlíží 

negativně a vnímá ji jako ukrajinský projekt budování vlastní sféry vlivu v rámci SNS.
141

 

Ukrajina se podílela na řešení situace v Moldavsku, protože ozbrojený konflikt se 

separatistickým motivem v sousední zemi představoval ohrožení i pro ukrajinské území. 

Z tohoto důvodu se pokoušela o začlenění PMR do Moldavska a přistoupila k omezení 

celního pohybu skrz své hranice.  Obava o možnou ztrátu vlastních území a nárůst vlivu RF 

v oblasti přiměl Ukrajinu pomýšlet na vlastní způsob institucionalizace regionální spolupráce, 

což vyvrcholilo založením organizace GUAM.  

 

3.3 Rumunsko 

 Rumunsko spolu s Ukrajinou a Ruskem mělo monitorovat dohodnuté příměří. 

Rumunsko se ale v té době potýkalo s vlastními vnitropolitickými problémy spojenými 

s tranzicí a propadem ekonomiky, takže tomuto případu nevěnovalo tolik pozornosti.
142

 Stálo 

na straně Moldavska kvůli podobným důvodům jako Ukrajina. Ozbrojený konflikt 

v sousedním státě ohrožoval i Rumunsko. Navíc to byl konflikt vedený proti rumunským 

obyvatelům Moldavska a tedy proti „rumunskému živlu“, což se Rumunska přímo dotýkalo. 

V této době sice už nebylo pravděpodobné spojení obou zemí, ale přesto si Rumunsko 

uchovalo k Moldavsku bližší vztah na základě pocitu etnické spřízněnosti.
143

 

Vznik Podněstří pod ruským vlivem znamenal větší vliv RF v oblasti, a to si ani jedna 

ze stran stojících na straně Moldavska nepřála. Proto Rumunsko požadovalo integritu 

moldavského území bez ruského vlivu.
144

 Tím, že Rumunsko s PMR přímo nesousedí, tak se 

jejich styky omezily pouze na monitoring bezpečnostního pásma podél Dněstru a v rámci 

mírových rozhovorů.  
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Případ Podněstří se znovu dostal do centra pozornosti vstupem Rumunska do 

Evropské unie.
145

 Moldavsko se tak ocitlo na hranicích EU, což znamená větší angažovanost 

Unie v této oblasti. Rusko na toto východní rozšiřování pohlíží jako na narušení svého 

výsadního postavení v regionu. Považuje EU za konkurenta SNS hlavně z ekonomického 

hlediska.
146

  

Rumunsko se do případu Podněstří zapojilo jako aspirant na sjednocení s Moldavskem. 

K tomu nakonec nedošlo, ale kvůli pocitu etnické spřízněnosti podporovalo moldavská 

stanoviska. Jeho zájmem bylo vyvážit vliv Ruska v regionu.  

 

3.4 Ruská federace 

 

3.4.1 Formování ruské zahraniční politiky vzhledem k Podněstří 

 Po vyhlášení nezávislosti Moldavské republiky a sérii násilností tehdejší lídr SSSR 

Michail Gorbačov vyhlásil nevměšování se do moldavských záležitostí. To znamenalo, že 

Rusko se nebude angažovat na straně Podněstří, ale ani nebude bránit integritu Moldavské 

republiky.
147

 Gorbačov tím chtěl Moldavsku ukázat, že jeho místo je v Sovětském svazu, 

který snažil zachovat. Cílem bylo nechat Moldavsko projít krizí, aby se poučilo, že jeho síly 

na urovnání nestačí a SSSR by pak vystoupil v roli zachránce a přijal by pokorné Moldavsko 

zpět. Tento předpoklad, jak historie ukázala, nevyšel.
148

  

 Po rozpadu SSSR bylo potřeba nastavit nový kurz Ruské federace ve všech směrech. 

Směřování ruské zahraniční politiky se vyvíjelo zhruba do konce r. 1993, ale tento proces 

není ukončený a stále se vyvíjí.
149

 Z velké části byla ovlivněna právě událostmi v Podněstří, 

jakožto prvním ozbrojeným konfliktem v prostoru bývalého SSSR. V tomto období můžeme 

sledovat dva názorové proudy, které ovlivňovaly debatu ohledně dalšího postupu RF. Byl to 

proud reformní, který usiloval o zánik Sovětského svazu a politiku s ním spojených a druhý 

konzervativní, který naopak zastával zachování SSSR.
150

 V prvních letech po rozpadu SSSR 

v ruské zahraniční politice převládali reformisté a  příklon k západu, tedy vztahy se státy 
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bývalého SSSR byly považovány za okrajové.
151

 Rusko v první fázi bojů v Podněstří 

nevydávalo instrukce pro své jednotky, což znamenalo, že zapojení do bojů je iniciativa 

místního velení, v jehož čele stál generál Lebeď (viz druhá kapitola).  

 Na začátku roku 1992 se změnilo zaměření zahraniční politiky z „dalekého“ zahraničí 

na „blízké“. Postupně začínala krystalizovat představa Ruska jako dědice SSSR v postavení 

mezinárodní velmoci založené na jeho jedinečnosti a ruském státním zájmu.
152

 Pro tuto dobu 

bylo za hlavní hrozbu považováno propuknutí ozbrojených konfliktů v blízkém zahraničí a 

jejich přenesení na území RF. Rusko na sebe začalo pohlížet jako na hlavního garanta míru a 

stability v regionu i proto, že mělo v těchto zemích rozmístěny (zděděny) vojenské jednotky. 

Na konci roku 1992 lze pozorovat názory, že Rusko má přirozenou sféru vlivu v „blízkém 

zahraničí“ nebo že má zvláštní místo jako most mezi východem a západem.
153

 

 V r. 1993 byl schválen nový koncept zahraniční politiky RF. Byl ratifikován 

parlamentem, dokonce i publikován, ale nakonec nebyl oficiálně přijat.
154

 Zahrnoval kritický 

postoj k rozšiřování NATO do oblasti Společnosti nezávislých států (SNS), kde Rusko chtělo 

obnovit vazby mezi bývalými sovětskými republikami na nesovětském základě.
155

 Tento 

koncept ustanovil strategickou úlohu Ruska a jeho přirozené zájmy v „blízkém zahraničí“.
156

 

Zakotvoval ochranu rusky mluvících obyvatel, jejich lidských práv a svobod. S tím souvisel 

článek o legalizaci ruské vojenské přítomnosti v některých státech SNS a v extrémních 

případech možnost použít vojenskou sílu k zastavení agrese. Použití vojenské síly bylo možné 

pouze na základě vzájemné dohody mezi RF a postiženou oblastí.
157

 Toto ustanovení vzniklo 

na základě zkušeností s Podněstřím, protože PMR požádala RF o ochranu před 

„agresí“ Moldavské republiky.
158

 Podle této doktríny ruské jednotky mohou být rozmístěny 

mimo území RF, aby ochraňovaly RF nebo státy SNS a působily jako mírové jednotky 

k ochraně hranic, které v té době byly velmi nestabilní. Na základě dohody mezi RF a 

podněsterským vedení byla přítomnost 14. armády v PMR legitimizována z hlediska ruských 

zákonů. Moldavsko toto neuznalo a dál považovalo ruskou vojenskou přítomnost za 

protiprávní.
159
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I když tento dokument nebyl nikdy oficiálně přijat, RF se jím do určité míry řídila. 

Devadesátá léta a zvláště jejich první polovina byla obdobím zmatků a potřeby vybudovat 

mnoho politik a modelů jednání, takže i v oblasti zahraniční politiky docházelo k ad hoc 

rozhodnutím či rozhodnutím mimo tento koncept.
160

  

 Ihned po rozpadu SSSR vznikl v konzervativním proudu plán na spojení států 

bývalého SSSR na základě ekonomických a vojenských vazeb. Hlavní představitel tohoto 

plánu byl ruský ministr zahraničí Kozyrev, který v rámci SNS kladl důraz na vojenskou 

sílu.
161

 Znamenalo to přítomnost ruských vojenských sil na hranicích států SNS, ponechání si 

vojenských základen v těchto zemích a také, že Rusko zůstane jedinou mocností v regionu, 

která vlastní jaderné zbraně. K dosažení tohoto cíle bylo využíváno Podněstří. PMR má 

sloužit jako dislokovaná základna, která bude kontrolovat jihozápadní část SNS.
162

   

V období 1993 – 1996 se Rusko snažilo konsolidovat své postavení regionální velmoci. 

Při tom naráželo na západní státy, hlavně na NATO a evropskou integraci.
163

  

Po nástupu nového ministra zahraničí Primakova v 1996 ruská zahraniční politika 

v rámci SNS přibírala mírnější vlivové prostředky.
164

 Hlavními rysy ruské politiky se stávalo 

vybudování silné státní moci, která bude aspirovat na výsadní postavení v rámci světové 

mezinárodní politiky.
165

 Za největší hrozbu byla považována možnost vzniku unipolárního 

mezinárodního systému NATO a USA, a proto v této době RF vyvíjela nátlak na větší 

propojenost zemí v rámci SNS.
166

 Kvůli tomu také bude Rusko negativně pohlížet na možnost 

rozšíření NATO do střední a východní Evropy a možnost přistoupení zemí bývalého SSSR za 

hrozbu pro svou bezpečnost.
167

  

Po 11. září 2001 RF začalo vidět největší hrozbu v terorismu. Z tohoto hlediska 

usilovalo o lepší vztahy s USA, protože je spojoval stejný nepřítel. Neznamenalo to ale změnu 

v náhledu na rozšiřování NATO a EU na východ. Stále to bylo nahlíženo jako hrozba pro 

Rusko, takže čím více se blížila hranice těchto západních organizací k hranicím ruským, tím 
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víc se RF snažala ze zemí blízkého zahraničí vybudovat nárazníkové pásmo.
168

 Znamenalo to 

zisk vlivu v Moldavsku, Ukrajině a Bělorusku.  

RF v době vypuknutí bojů a těsně po tom hledala způsob, jak se zachovat 

k podněsterskému konfliktu a jak podobné situace řešit do budoucna. Po debatě se ustálila na 

přístupu k „blízkému zahraničí“ jako oblasti ruských privilegovaných zájmů. Integrace 

„blízkého zahraničí“ do Společenství nezávislých států měla sloužit jako nárazníkové pásmo a 

zároveň jako vyjádření postavení RF jako regionální velmoci. To zahrnuje odmítavý postoj 

vůči rozšiřování západoevropských struktur do států SNS. Zároveň si Rusko nárokovalo 

právo zasahovat i vojensky ve státech SNS, pokud zde došlo k nějakému ozbrojenému 

konfliktu či zasáhnout proti potlačování práv ruských občanů.  

  

3.4.2 Ruské zájmy 

 V počáteční fázi si Rusko mohlo vybrat, na kterou stranu se v moldavsko – 

podněsterském konfliktu přikloní, popřípadě jestli zůstane nestranné. V následujícím oddíle se 

práce pokusí pojednat  o příčinách, které vedly k ruské angažovanosti v konfliktu, a proč se 

přiklonilo na podněsterskou stranu.  

 Obecně je vztah Ruska ke státům bývalého Sovětského svazu v zásadě založen na 

třech zájmech, které budou tvořit osnovu pojednání vztahů RF a PMR. Jsou to zájmy 

ekonomické, vojensko – bezpečnostní a ochrana ruských menšin.
169

  

 

3.4.2.1 Vojensko - bezpečnostní zájem 

Rusko se vyrovnává s nástupnictvím po globální velmoci. Dědictví po Ruském 

impériu a Sovětském svazu zanechalo v RF velmocenskou mentalitu.
170

 Znamená to zvýšený 

zájem o oblasti, které dřív spadaly pod území Sovětského svazu a představu přirozeného 

zájmu v těchto oblastech.
171

 RF také zůstaly vojenské základny a jednotky rozmístěné po 

celém území bývalého SSSR. Jednou z oblastí nejrozsáhlejší vojenské přítomnosti bylo 

Podněstří. To je také důvod, proč se Rusko konfliktu zúčastnilo v takové míře a následně se 

tak stalo jedním ze stěžejních aktérů při mírových rozhovorech.
172
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Rusko se po r. 1991 nestáhlo z této oblasti, protože považovalo oblast Moldavska a 

Podněstří za strategicky výhodnou vůči Ukrajině a Balkánskému poloostrovu. Navíc Rusko 

bylo v regionu vojensky přítomno i historicky. Tento stav byl tedy nahlížen jako přirozeným 

pokračováním této skutečnosti.
173

 RF argumentovala, že její vojáci brání opětovnému 

propuknutí násilí v oblasti a střeží staré sovětské arzenály zbraní, které by jinak zůstaly bez 

kontroly.
174

  

Nabouráním představy přirozených ruských zájmů byla myšlenka na sjednocení 

Moldavska s Rumunskem
175

. V 2. kapitole byla popsána geneze vztahů mezi těmito třemi 

státy a hlavně vytrvalá snaha Ruska o ovládnutí Besarábie. Za dvě stě let si Rusko (později 

SSSR) zvyklo považovat tuto oblast za svou nedílnou součást. Spojení s Rumunskem by tedy 

znamenalo ukončení ruského vlivu v oblasti a nutnost úplného odsunu ruské vojenské 

přítomnosti. Navíc Rusko v této době doufalo, když už ne v obnovu Sovětského svazu, tak 

alespoň v těsnější spojení všech bývalých svazových republik.
176

 Sjednocení Moldavska 

s Rumunskem by mohlo mít dominový efekt na ostatní státy a znamenalo by okamžité 

oslabení vlivu Ruska v Moldavsku. Možnost spojení s Rumunskem byla reálná, protože 

Moldavsko bylo jediným státem, který se mohl identifikovat s národem mimo hranice 

bývalého SSSR.
177

 To byl jeden z důvodů, proč RF stála na straně Podněstří. Jakmile samo 

Moldavsko odmítlo spojení s Rumunskem, opadl i zájem Ruska na této otázce.
178

  

Moldavsko odmítalo vstup do Společnosti nezávislých států.
179

 Ruská vojenská 

přítomnost na území Moldavska sloužila jako donucovací prostředek spolu s ekonomickými 

sankcemi - zákazem dovozu moldavského zboží do Ruska. Moldavští představitelé označili 

ruské chování za imperialistické, ale nakonec Moldavsko do SNS vstoupilo.
180

  

RF nechce, aby Moldavsko vstoupilo nebo jen navázalo těsnější spolupráci s NATO. I 

když je to vzhledem k nevyspělosti Moldavska v nebližším výhledu nepravděpodobné, tak se 

RF snaží veškeré tyto snahy eliminovat, protože je označuje za bezpečnostní hrozbu pro své 

zájmy.
181

 K tomu RF využívá Podněstří, protože možnost vstupu Moldavska do západních 

organizací je nulová právě kvůli nedořešené situaci v Podněstří. Udržování současného statu 

quo tedy znamená pojistku proti vstupu Moldavska do jakýchkoli západních organizací.  
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Stažení vojenských jednotek znamená pokles vlivu RF z oblasti a snížení 

vyjednávacího vlivu na moldavskou vládu. Prostřednictvím hrozby okamžitého vojenského 

útoku může Rusko vyvíjet tlak nejen na Moldavsko, ale i na jeho souseda Ukrajinu. Zároveň 

tyto jednotky mohou být vyslány k rychlým operacím na Balkán. Pro Rusko je z vojensko – 

bezpečnostního hlediska Podněstří strategickým územím.
182

   

 

3.4.2.2 Ochrana ruských menšin 

 Získat vliv prostřednictvím práv nebo ochrany menšin se pokoušela už Kateřina II. 

v 18. století.
183

 Od té doby carské Rusko, později SSSR, se pokoušelo rozmělnit homogenní 

složení obyvatelstva na nově dobytých území, aby snadněji tato území ovládlo.
184

 Motiv 

zájmu o osud etnických Rusů nebo ruskojazyčných minorit Rusko uplatňuje dodnes.
185

 Zákon 

RF z r. 1992 dával všem občanům bývalého SSSR právo na ruské občanství, i když se 

rozhodli trvale žít mimo území RF. Ruská federace schválila dokonce speciální zákon o 

krajanech, tedy o obyvatelích bývalého SSSR, kteří žijí v zahraničí kromě těch, kteří mají 

občanství toho státu, ve kterém žijí.
186

 V Ústavě RF je zakotveno právo Ruska na ochranu 

všech těchto občanů.
 187

 Tato ochrana se stala jedním z prostředků ruské zahraniční politiky. 

Přes své minority se snaží Rusko tlačit na vlády dotyčných zemí, aby si vyjednalo 

ekonomické výsady, hlavně ohledně ruské ropy a plynu.
188

 

 Za ministra zahraničních věcí Kozyreva byla veřejně připuštěna možnost použití 

armády v zahraničí na ochranu těchto minorit.
189

 Na základě těchto tezí byla v Podněstří 

použita vojenská síla při obnovení bojů v r. 1992. Názory na secesi Podněstří nebyly mezi 

ruskou vládnoucí elitou jednotné. Vyskytovaly se i hlasy proti ustanovení samostatného 

podněsterského státu. 

Média sehrála důležitou úlohu v názorech ruské politické elity. Ta zastávala 

jednoznačně pro-podněsterskou pozici a popisovala diskriminaci ruské menšiny. Volala také 

po akci ze strany ruské vlády.
190

 Prezident Jelcin a jeho vláda začali Podněstří podporovat ve 

svých veřejných projevech, čímž došlo k zvýšení jejich popularity. Jednalo se hlavně o 

rétorickou podporu, protože zapojení 14. armády do bojů bylo akcí místního velení a ne 
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rozkazu z Moskvy.
191

 První strategický zisk Ruska z Podněstří byl tedy velký nárůst osobní 

popularity, na které si Boris Jelcin zakládal. Na druhou stranu se jednalo o dvousečnou zbraň, 

protože přesto, že Rusko podpořilo zvýhodněný status Podněstří, podněsterští vůdci 

podporovali ruské konzervativce, kteří r. 1993 provedli převrat proti Jelcinovi.
192

 

Média prezentovala požadavky ruských občanů na vládní ochranu ruské menšiny 

v Podněstří. Zapojení RF do bojů bylo ruskými médii považováno za úspěch, tedy že se 

podařilo ochránit ruskou menšinu před diskriminací Moldavanů. Vládnoucí elita se na tomto 

případu přesvědčila, že vyjednávání, které probíhalo v první fázi konfliktu do obnovení bojů 

v červnu, selhalo a pouze použití síly vyvolalo požadovaný účinek.
193

 Rusko se přesvědčilo, 

že západ nebude ani kritizovat ani odpovídat na ruské akce v SNS. Zároveň ruští politici 

zjistili, že podpora ruských menšin v zahraničí jim přinese domácí podporu.
194

  

Jedním z prostředků, jak uplatňovat vliv na vlády států v SNS, je právo na ochranu 

ruskojazyčných menšin. Ruští vládní představitelé se přesvědčili, že mezi ruskými občany jim 

toto téma přináší popularitu. Zároveň Rusko tohoto prostředku využívá při nátlaku na vlády 

států ohledně dosažení svých zájmů.  

 

3.4.2.3 Ekonomický zájem 

V rámci SSSR byly rozdílné ekonomické vazby na Moldavsko a na Podněstří. 

Moldavsko bylo z většiny pěstitelem ovoce a zeleniny, kterou produkovalo hlavně pro domácí 

trh. Oblast za Dněstrem byla inkorporována do sovětského vojensko – průmyslového 

komplexu. Kromě koncentrace rozvinutého průmyslu zde bylo energetické centrum pro 

jihozápadní oblast SSSR. To znamená, že Podněstří vyváželo především na celosovětský trh a 

to mu zaručovalo jisté privilegované vztahy s vládou v Moskvě.
195

 Po rozpadu SSSR bylo pro 

Rusko a hlavně pro Podněstří výhodné pokračovat ve vzájemných ekonomických vazbách. 

Rusko do Podněstří dováží suroviny, v podněsterských továrnách se zpracují a prodávají zpět 

do Ruska.
196

 

Moldavsko po r. 1991 prodělalo hospodářský propad. Kvůli nekonkurenceschopnosti 

nemohlo dovážet na západní trhy a v podstatě ani na ukrajinský a ruský, které měly vlastní 

problémy a byly špatně financované.
197

 Navíc konflikt s Podněstřím odlákal zahraniční 
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investory. Všechen průmysl byl za Dněstrem a přes Podněstří šly ropovody a plynovody 

z Ruska. Moldavsko tedy energeticky a posléze i ekonomicky záviselo na Rusku a své 

separatistické oblasti.
198

  

Jedním z důvodů, proč Rusko začalo podporovat Podněstří a ne Moldavsko byl tedy 

průmysl. Podněstří potřebovalo ochranu silnějšího státu, aby přežilo. A Rusko mohlo tento 

problém využít k nátlaku na moldavskou vládu.
199

   

Dalším důvodem, proč ruská podpora PMR přetrvává, je, že v rámci privatizace 

většinu podněsterských podniků nakoupily ruské a ukrajinské společnosti. Na příklad ocelárna 

v Ribnici byla prodána ruské společnosti i přes protesty moldavské vlády.
200

 Ruské 

ekonomické elity mají zájem na udržení vlastnictví těchto továren. Pokud by se Podněstří 

integrovalo s Moldavskem, je vysoce pravděpodobné, že Moldavsko by označilo prodej za 

protiprávní a požadovalo by továrny zpět.  

Rusko je jediným investorem v Podněstří. Ostatní investoři sem nejdou kvůli 

nejasnému právnímu prostředí.
201

 To RF nevadí, protože Podněstří mimo jiné zpracovává 

specifické ruské zakázky, které by jinde s sebou nesly řadu omezení. Není to nikde oficiálně 

řečeno, ale jedná se hlavně o zakázky na zbraně.
202

 Díky továrnám z dob SSSR jsou 

podněsterské produkty technologicky na výši. Podněstří zbraně neprodává jen do Ruska, ale 

objevují se i v konfliktech po celém světě.
203

 

Rusko využívá energetiku jako páku na vlády jednotlivých států.
204

 Na příklad 

Moldavsko odebírá ropu a plyn za tržní ceny, kdežto Podněstří za její zlomek. Navíc 

podněsterský dluh za energie požaduje Rusko zaplatit po moldavské vládě na základě 

Základní smlouvy z r. 2001, která byla podepsána, ale nebyla ratifikována.
205

 

Dalším ekonomickým nátlakovým nástrojem Ruska je omezení dovozu na ruský trh a 

trh v rámci SNS. To se velmi citelně dotýká právě Moldavska, protože v současnosti je Rusko 

jeho největším obchodním partnerem. V průběhu let Rusko zakazovalo dovoz různých 

moldavských komodit podle toho, jak potřebovalo na moldavskou vládu vyvinout tlak.
206

  

Ekonomický zájem Ruska v Podněstří vychází z historických vazeb. Po rozpadu SSSR 

se vztahy s PMR přeorientovaly na zpracovávání specifických zakázek jako výrobu 
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technologicky náročných zbraní. Zároveň vlastníky velkého množství podněsterských továren 

jsou Rusové, takže Rusko chrání tyto zájmy. Koncentrace výroby energií v Podněstří slouží 

jako další vlivový prostředek Ruska na moldavskou vládu, stejně jako cena ropy a plynu nebo 

omezení dovozu na ruský trh.  

 

3.4.3 Prostředky ruského vlivu 

 RF používá různé prostředky, jak si v Podněstří a v Moldavsku udržet vliv. Jedním 

z nejvlivnějších prostředků je vojenská síla. V době SSSR tvořila sovětská vojenská síla 

hlavní nástroj vlivu, který po r. 1991 musel být z většiny území stažen.
207

 Mimo jiné i proto 

Rusko stojí o udržení vojenských jednotek v Podněstří. Zde slouží nejen jako ochrana PMR, 

ale zároveň jako dislokovaná vojenská jednotka, která v případě potřeby může být nasazena 

v oblasti Moldavska, Ukrajiny nebo Rumunska například k vyvolání nepokojů nebo jako 

mocenská páka.
208

 Zároveň Rusku slouží jako pojistka proti akci ze strany NATO.
209

 

Vzhledem k současné situaci na Krymu se předpokládá, že Rusko může využít právě tuto 

zálohu proti Ukrajině.
210

  

Vliv Ruska v zemích bývalého SSSR tkví také v jejich závislosti na ruském dovozu 

energií a surovin. Aby mohly země produkovat zboží, musí odebírat tyto suroviny a opět je 

prodávat na ruský trh nebo do zemí SNS, protože tyto výrobky nejsou konkurenceschopné na 

jiných trzích.
211

 Tím dochází k připoutávání těchto států k RF. Rusko se snaží 

institucionalizovat závislost zemí bývalého SSSR vznikem organizace Společenství 

nezávislých států.
 212

 SNS zahrnuje většinu zemí, které Rusko označuje za „blízké 

zahraničí“ a považuje je za svou přirozenou sféru vlivu.
213

 Výše ceny i to, zda se suroviny 

vůbec budou do země dovážet je silný nástroj vlivu, stejně jako poskytnutí nebo odepření 

přístupu na ruský trh případně trh SNS. Uplatňování ekonomických nástrojů vlivu lze vidět na 

příklad na zákazu dovozu moldavských vín do Ruska, který způsobil markantní propad 
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moldavské ekonomiky a donutil tak moldavskou vládu slevit ze svých požadavků ve 

vyjednávání o statusu Podněstří.
214

 

 Rusko se snaží získat vliv na moldavskou vládu prostřednictvím práv etnických Rusů 

a ruskojazyčných menšin, kteří se nacházejí v Podněstří.
215

 Mimo jiné si Rusko nárokuje 

právo jednat za tyto Rusy s moldavskou vládou a s ostatními aktéry v mírovém procesu. Na 

příklad první schůzka po ukončení bojů v Podněstří byla mezi moldavským prezidentem a 

jeho ruským protějškem. Podněsterský představitel k jednání nebyl přizván.
216

 S tím souvisí i 

zvažování zavedení víz do Ruska pro moldavské občany, zatímco na obyvatele Podněstří by 

se vízová povinnost nevztahovala. Pro Moldavany by to znamenalo velké překážky, protože 

stovky tisíc jich v RF pracují. Tento krok by znamenal větší rozkol mezi moldavskou vládou a 

Podněstřím.
217

 

 Za další prostředek vlivu RF v Moldavsku a Podněstří lze považovat média.
218

 V obou 

zemích jsou nejvíce sledována ruská média. Jsou považována za profesionálnější než domácí 

kanály.
219

 Z Ruska se ve velkých nákladech dováží noviny a knihy, někdy se mluví i o tom, že 

třetím nejvíce importovaný ruský produkt po ropě a plynu jsou právě knihy.
220

 Jejich 

prostřednictvím recipienti čerpají informace nejen o své zemi, ale i o okolním světě. 

Prostřednictvím podněsterské cenzury a nátlaku na média z ruské strany, dochází 

k manipulaci s recipienty, kdy je jim předkládána záměrně zkreslená realita, která zobrazuje 

aktuální vztah Ruska k Moldavsku a Podněstří.
221

 

 Představitelé politického vedení RF mají úzký vztah s nejvyššími představiteli ruské 

pravoslavné církve. Tento vztah podle všeho funguje na základě vzájemné výhodnosti.
222

 

V Moldavsku i Podněstří má církev velkou důvěru lidí, což je Ruskem využíváno k proruské 

agitaci zvláště v Podněstří.
223

 Například návštěva ruského patriarchy Kirilla v Podněstří může 

být považována za vyjádření podpory církve odtrženému regionu.
224
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 Podpora separatismu se dá vnímat jako další prostředek ruského ovlivňování. RF 

nepodporuje pouze separatisty v Podněstří, ale i v Kyrgyzstánu, Tádžikistánu, Gruzii a 

Arménii. Podpora separatistických tendencí slouží k destabilizaci země a vzniku 

vnitropolitického napětí. Rusko tento stav pak využívá k nátlaku na vládu, aby dělala ústupky 

ve prospěch RF.
225

  Na druhou stranu Rusko podporuje „spřátelené“ vlády, které vládnou 

většinou nějakou formou autoritářského režimu. Zde neexistuje personální alternace autoritáře, 

kterému ruské prostředky pomáhají udržet se u moci jako na příklad v Bělorusku.
226

 

 Při podpoře separatismu je využíván nástroj referenda, aby si místní obyvatelé sami 

rozhodli o svém dalším směřování.
227

 Toto bylo využito pro demonstrování vůle Podněstřanů 

k odtržení od zbytku Moldavska a jako důkaz oprávněnosti secese.
228

 Stejně tak můžeme 

pozorovat v dnešních dnech vyhlášení referenda o Krymu, které se vyslovilo pro odtržení od 

Ukrajiny a RF naléhá na ostatní státy, aby referendum uznaly.
229

 Že se jedná o účelový nástroj 

lze vidět na tom, že čečenské referendum o nezávislosti Rusko označilo za neplatné.
230
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4. Vnitřní suverenita 

 

Tato kapitola pojedná o dvou tématech: formální stránku podněsterské nezávislosti a 

její reálnou podobu. Pro první téma budou použity internetové stránky podněsterských 

státních orgánů, konkrétně jejich anglická mutace (podkapitoly 4.1 a 4.1.1). V dalších 

kapitolách bude pojednáno reálné fungování podněsterského systému. Ve shrnutí bude 

provedeno zhodnocení míry závislosti vnitřní suverenity Podněstří na rozhodnutích RF.  

 

4.1 Formální aspekty podněsterské vnitřní suverenity
231

 

 Ústava PMR byla přijata referendem 24. 12. 1995 a obyvatelstvo považuje za 

multietnické. Oficiálními jazyky jsou moldavština, ruština a ukrajinština a všechny jsou si 

rovny. Zároveň PMR povoluje dvojí občanství. Bez toho by obyvatelé nemohli Podněstří 

vůbec opustit, protože jejich pasy neuznává ani Moldavsko ani Ukrajina. Podněstřané tedy 

mají většinou ještě moldavský nebo ruský pas. Veškerá vládnoucí elita má pas ruský.
232

  

Podněsterská ústava dále odmítá cenzuru, deklaruje plnou svobodu slova a 

shromažďování, právo na soukromé vlastnictví, hlásí se k lidským právům. Formálně 

zakotvuje základní občanská a lidská práva tak, jak je známe z ústav demokratických států.  

 PMR je prezidentskou republikou s jednokomorovým parlamentem. Parlament se 

nazývá Nejvyšší rada PMR, je naplňována většinovým volebním systémem na pětileté 

funkční období a má 43 poslanců. Poslanec nesmí zároveň vykonávat jakoukoli jinou 

exekutivní, legislativní nebo soudní funkci a nesmí podnikat. Tento článek v praxi není vůbec 

dodržován, protože poslanci jsou minimálně z poloviny tvořeni ekonomickou elitou země.
233

  

 Prezident je přímo volený většinovým systémem na pětileté funkční období a musí být 

minimálně 10 let občanem PMR. Z hlediska formálních pravomocí je velmi silný. Kromě 

jiných pravomocí běžných pro demokratické prezidenty stanovuje domácí i zahraniční 

politiku, která již nespadá do schvalovacího procesu v parlamentu. Může vydávat dekrety, 

které opět nepodléhají schválení parlamentem a jsou závazné. V případě ohrožení Podněstří 
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má právo vyhlásit stanné právo a pouze o tom informovat Nejvyšší radu. Také má právo 

rozhodovat při udílení občanství. Naopak co Ústava neobsahuje, je omezení počtu funkčních 

období prezidenta.  

  Pravomoci jednotlivých institucí úplně neodpovídají západním představám o 

demokratickém zřízení ani po pouze formální stránce. Zarážející v tomto případě je, že 

v anglické mutaci se Ústava třikrát explicitně odvolává na Ruskou federaci. Je to konkrétně 

článek 6, článek 15 a článek 45. V ruském jazyce, ve kterém je originál Ústavy napsán, se 

zmínky o RF vůbec nevyskytují. Tyto články v Ústavě jsou a pojednávají o tomtéž, ale bez 

odkazů na Rusko jako je tomu v anglické mutaci. To, že tato „chyba“ se vyskytuje na 

oficiálních stránkách podněsterského parlamentu je přinejmenším zvláštní. Už jen z tohoto 

hlediska je vidět, že Podněsterský stát nebude úplně fungovat tak, jak by se u nezávislého 

státu dalo čekat. Přesto vyvozovat z toho větší závěry příliš nelze. 

 

4.1.1 Podněsterské pojetí vlastní historie
234

 

 Na stránkách Podněsterské Nejvyšší rady je kromě základních informací o PMR 

uvedeno oficiální pojetí historie. Pokud budeme porovnáme s dynamickou rétorikou 

podněsterských lídrů, je toto pojetí překvapivě střízlivé. Článek neobsahuje nadnesené fráze o 

národních křivdách ani boji za osvobození. Hlásí se k vícestranickému systému a privatizaci. 

Odmítá vládu jedné strany, ale nekritizuje ji a ani neodsuzuje SSSR. Článek popisuje, že 

podněsterská administrativa se rekrutovala z ředitelů průmyslových podniků a organizace 

OSTK. 2.9. 1990 bylo svoláno referendum o nezávislosti a s jeho výsledkem nastala těmto 

národním vůdcům historická odpovědnost za občany Podněstří, kteří mají historickou kulturu 

a tradice.  

 29.11. 1990 byla vyhlášena Podněsterská moldavská sovětská socialistická republika 

(PMSSR) a jejím nejvyšším orgánem byla Nejvyšší rada s předsedou jako představitelem 

státu. Tímto předsedou je zvolen Igor Nikolajevič Smirnov. Zároveň došlo k vyhlášení 

PMSSR jako integrální součásti SSSR. Po rozpadu Sovětského svazu proběhlo další 

referendum o nezávislosti a současně prezidentské volby. Výsledek byla většina pro 

nezávislost a prezidentem se stal Igor Smirnov. Zároveň došlo k obměně státních struktur, aby 

více odpovídaly samostatnému státu a jejichž přesnou podobu přinesla Ústava z roku 1995.  

 V popisu Podněsterské historie chybí dvě věci. Za prvé, zmínka o Rusku a jeho 

pomoci minimálně při bojích v r. 1992 a za druhé, fakt, že mezi rozpadem SSSR a začátkem 
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existence Podněstří jako „samostatného“ státu chybí krátká doba existence Podněstří jako 

součástí Moldavského státu.  

 

4.2 Omezený politický pluralismus 

V Podněstří můžeme pozorovat určitý politický pluralismus, který ale má své limity. 

Nejedná se ale o rigidní uspořádání, ale o proces, který se určitým způsobem vyvíjí a 

posunuje.  

První podněsterská ústava vstoupila v platnost 1995 a zakotvovala prezidentskou 

republiku s mocí výrazně vychýlenou ve prospěch hlavy státu.
235

 V druhé polovině 

devadesátých let dochází ke konsolidaci režimu v rukou podněsterských elit pod vedením 

„prezidenta“ Smirnova. Důkaz, že Smirnovova frakce měla vnitřní záležitosti PMR pod 

kontrolou je hladká změna Ústava z r. 2000, kdy je vypuštěna pasáž o omezení volebních 

období prezidenta.
236

  

Tato konsolidace je zhruba od roku 2000 narušována a vrcholí v roce 2005 dvěmi 

událostmi. Vstupem dvou nových stran do stranického systému a návrhem poslanců, aby byla 

omezena prezidentská moc.
237

 Od této doby můžeme pozorovat vznik limitované opozice 

uvnitř podněsterských elit. Autorka zde vidí i souvislost s mezinárodním postavením 

Podněstří. Do roku 2004 má PMR ještě celkem silnou pozici ve vyjednávání, ale po tomto 

datu oslabuje.
238

 Oslabením mezinárodní vyjednávací pozice dojde k oslabení důvěry ve 

Smirnovovo vedení  a začnou se hledat jiné možnosti podněsterského směřování. 

Návrh poslanců z roku 2005, v jejichž čele stál mluvčí parlamentu a budoucí 

„prezident“ PMR Jevgenij Ševčuk, předkládal převedení některých pravomocí z prezidenta na 

parlament a vytvoření funkce premiéra, kterému by byla podřízena vláda. Návrh sice neprošel, 

ale jedná se o důkaz vytvářejícího se pluralismu, kdy se poslanci přímo postavili proti 

prezidentovi.
239

  

Parlament se stává zdrojem tohoto limitovaného pluralismu v Podněstří. Není sice 

příliš mocným tělesem, ale přesto nepůsobí pouze jako nástroj v rukou prezidenta. Kromě 
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zákonodárné iniciativy např. stanovuje fiskální politiku.
240

 To má čím dál tím větší váhu, 

protože názorová pluralita mezi poslanci se odvíjí od ekonomických otázek a hlavně od toho, 

zda budou provedeny ekonomické reformy.  

V roce 2009 „prezident“ Smirnov podal návrh na změnu Ústavy a chtěl o něm nechat 

hlasovat v referendu, jenže parlament se postavil proti a referendum i se změnou Ústavy 

zamítl. Důsledkem naopak bylo svolání komise, která vypracovala ústavní změny v 

poslanecké režii v roce 2011.
241

  Zde se tedy parlament postavil nejen proti navýšení vlivu 

prezidenta, ale ještě více oslabil jeho pravomoci. 

Vstup dvou nových stran do systému v roce 2005 povzbudil stranický systém natolik, 

že v roce 2007 se k volbám registrovalo už 10 nových stran.
242

 Podněstří není klasickým 

stranickým systémem, mnoho kandidátů kandiduje bez stranické příslušnosti a u mnohých 

kandidátů ani nelze zjistit, jestli vůbec k nějaké straně náleží.
243

 Tyto dvě strany z roku 2005 

nejsou nové v pravém slova smyslu, protože pouze představují štěpení vládnoucí elity, která 

se institucionalizovala do dvou odlišných hnutí.
244

 Je otázka, zda vytvoření těchto stran není 

pouze odpovědí na mezinárodní tlak.  

Strana Republika je navázána na lidi kolem „prezidenta“ Smirnova. Druhou stranou je 

Obnova, která sdružuje nové podnikatelské elity zastupující hlavně zájmy organizace Sheriff 

a jedním z lídrů byl dlouhou dobu Jevgenij Ševčuk.
245

 Obnova není opozičním uskupením a 

ani jedna ze stran nekritizuje nezávislost Podněstří; debata a politická soutěž probíhají hlavně 

o ekonomické otázky a o modernizaci.
246

 Ve volbách 2005 Obnova a Republika dohromady 

obdržely 30 mandátů z 43. Celkově ve volbách kandidovalo 173 kandidátů na 43 mandátů.
247

 

Pro žádné volby není pravidlem, aby se počet jmen na kandidátce rovnal počtu mandátů. 

Všichni kandidáti jsou prověřováni a rovnou jsou vylučovány ty síly, které zpochybňují 

nezávislost Podněstří nebo zastávají smířlivý postoj vůči vyjednávání nebo dokonce 

sjednocení s Moldavskem a ty, které by ohrožovaly zájmy a postavení vládnoucí elity. Ti co 
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projdou tímto výběrem mají možnost se prezentovat před občany, probíhají veřejné debaty a 

kampaně.
248

 Mezi těmito kandidáty probíhá reálná politická soutěž. Takovýmto omezeným 

pluralismem se podněsterská elita snaží posílit svou legitimitu jak pro domácí obyvatele tak 

pro mezinárodní pole. Ale významné posty jako prezident, ministr bezpečnosti a ministr 

zahraničních věcí byly po 20 let obsazeny stejnými osobami.
249

 Na jednu stranu je tu snaha o 

legitimizování režimu skrz politickou soutěž, ale jen o bezvýznamné funkce.  

Klíčovými aktéry ve vnitřní politice jsou dvě zájmové skupiny: státní úředníci a 

byznysmeni.
250

 Ti z většiny obsazují funkce v zákonodárném a výkonném aparátu. Vztahy 

mezi politickou elitou jsou založeny na klientelismu. Přerozdělovací funkce státu se zužuje na 

zvýhodňování pouze některých skupin obyvatel. O pochybném stranickém systému tohoto 

státu svědčí i personální složení vlády. Výmluvným příkladem je, že „prezident“ Smirnov byl 

ve své funkci po 20 let. Dalším příkladem je ministr spravedlnosti Viktor Balala, který byl 

členem ruské Dumy nebo Vladimir Aťujefev, šéf resortu bezpečnosti, je bývalý ruský generál 

a je trestně stíhaný Interpolem.
251

  

Současná situace je výhodná pro ty podnikatele, jejichž oboru podnikání by se 

v podmínkách právního státu týkaly přísná omezení – na př. obchod se zbraněmi, tabákovými 

výrobky, alkoholem atd. Ti nebudou vyvíjet tlak na vyřešení konfliktu. Jediní, kteří by něco 

získali uznáním nezávislosti Podněstří jsou podnikatelé, kterým by více zisku přinesly legální 

zahraniční zakázky. Ale i po mezinárodním uznání by na tyto zakázky nedosáhli snadno, 

kvůli nestabilnímu politickému a právnímu prostředí v Podněstří.
252

 Přesto tato skupina tvoří 

důležité hráče v dalším vývoji Podněstří z hlediska artikulace požadavků na domácí politiku.  

V Podněstří existuje uvnitř politické elity názorová pluralita. Tato pluralita je omezena 

tím, že jsou z ní vyjmuty určitá témata, která jsou alespoň navenek všemi považovaná za 

nezpochybnitelná. Existuje celkem svobodná debata na př. ohledně sociálních a 

ekonomických otázek, ale legitimitu PMR nezpochybňuje nikdo. 

 

4.3 Ústavní změny z roku 2011 

 Změnu Ústavy v r. 2011 lze chápat jako vyvrcholení procesu postupných vnitřních 

změn. Podařilo se je prosadit přes odpor „prezidenta“ Smirnova a přes jeho snahu posílení 
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vlastních pravomocí. Hlavní změnou tedy bylo oslabení výsadního postavení prezidentských 

pravomocí směrem k parlamentu. Byla zřízena instituce premiéra, který sestavuje vládu. 

Vláda už tedy není odpovědná prezidentovi, ale premiérovi. Premiéra jmenuje prezident, ale 

jmenování podléhá schválení parlamentem. Pokud parlament třikrát neschválí  prezidentova 

kandidáta, může prezident parlament rozpustit stejně jako pokud dvakrát vysloví nedůvěru 

vládě.
253

  

Možnost rozpustit parlament je změna oproti Ústavě z roku 1995, která tento krok 

nepřipouštěla a ani nezakotvovala možnost předčasných voleb. Prezident může odvolávat 

vládní nařízení, ale pouze ta, která jsou v rozporu s Ústavou.
254

 Přesto že došlo k výrazným 

změnám Ústavy, bude podle Pavly Dočekalové záležet na personálním obsazení postů a 

neformálních pravomocech, na příklad jestli bude premiér loajální k prezidentovi, nebo mezi 

nimi bude docházet ke kohabitaci.
255

 V celém procesu lze vidět tendence k decentralizaci. Po 

těchto změnách došlo k posílení parlamentu, kde občas dochází ke střetům s prezidentem a 

prosazení některých aktů i přes jeho nesouhlas.  

 

4.4 Opozice 

Mimo omezené plurality v rámci politického vedení existuje v Podněstří ještě určitá 

reálná opozice. Ta je nesystematická a nekonsolidovaná (což jsou ale i politické strany) a 

nachází se vně politických struktur. Sdružuje se v nevládních organizacích, organizacích 

spojených s lidskými právy nebo se jedná o některé novináře.
256

 Spíše se jedná o jedince než o 

rozsáhlejší skupiny. Vzhledem k roztříštěnosti opozice ji nelze charakterizovat jednotně, 

kromě tří základních prvků, které mají podporu napříč všemi opozičníky.  

V první řadě je to demokratizace, tedy snaha o zavedení prvků liberální demokracie do 

podněsterského politického systému.
257

 Zahrnuje to povolení reálné politické opozice bez 

současných omezení nebo zrušení cenzury médií. Podněsterské kanály jsou cenzurovány a 

zbylé kanály jsou ruské.
258

 Necenzurované informace lze získat jen obtížně.  
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Druhým prvkem je otázka normalizace vztahů s Moldavskem.
259

 To neznamená 

integraci s Moldavskem, ale pouze vyřešení vzájemného stavu natolik, aby mezi oběma 

zeměmi mohla probíhat nějaká interakce. Konkrétně na příklad vzájemná pomoc, nebo i 

kulturní výměna.
260

  

Posledním shodným bodem je kritika „prezidenta“ Smirnova a jeho vedení PMR.
261

 

Personální alternace je viděna jako jedna z možností nastolení změny současného systému.  

Kromě této nezávislé opozice v Podněstří ještě existuje „státní“ podpora určitých 

forem pluralismu. Ta probíhá pouze v těch oblastech, kde to nenarušuje monopol moci 

podněsterských vládních elit. Státní orgány sledují veškeré občanské aktivity, a pokud nejsou 

jasně apolitické, používají proti nim různé formy obtěžování a omezování, ale opozice není 

zakázána jako celek. Je omezováno právo na svobodu slova a média a veřejný prostor jsou 

cenzurovány.
262

 Opozici jsou povolena tištěná média, ale nemohou vydávat elektronická.
263

 

Občanská společnost je rozvinuta jen velmi slabě a ještě je z velké části řízena nebo 

dozorována bezpečnostními složkami. Tím se ztěžuje možnost opozice získat patřičnou 

odezvu v domácím prostředí. Navíc lidé mají strach opozici podporovat a podpora zvenčí na 

př. od moldavské vlády nebo od mezinárodních organizací je omezená.
264

 Ale nejen opoziční 

aktivisté jsou zastrašováni a je jim vyhrožováno, ta samá metoda je využívána i proti pro-

vládním politikům, pokud se zdá, že vyjadřují smířlivý postoj vůči kišiněvské vládě.
265

 Na 

druhou stranu v Podněstří existuje skupina kolem rektora Tiraspolské státní univerzity 

Valerije Jakovleva, která tvoří výrazně proti-rumunské sdružení a na každý smířlivější krok 

k Moldavsku i ze strany vlády reaguje ostrými protesty.
266

  

Přes tato omezení se opozici alespoň částečně daří narušovat monopol vládních elit 

v politickém procesu. Opozice se na příklad účastnila komunálních voleb v roce 1995. To sice 

není oblast, která by měla velký vliv, ale už v roce 2001 se opoziční představitelé účastnili 

voleb prezidentských.
267

 Kandidát z opozice Alexandr Radčenko měl jen nepatrné šance proti 

Igoru Smirnovovi, který byl jasný lídr voleb už od začátku.
268

 Navíc opozice neměla rovný 
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podíl na mediálním prostoru a hlavně neměla dostatečné prostředky na kampaň. Sama opozice 

významnější finanční prostředky nemá a moldavská vláda, které by se hodil prezident se 

smířlivějšími názory na sjednocení, poskytla jen nevýznamnou podporu.
269

  

Toto vše svědčí o existenci různých názorových pnutí ve společnosti a nelze 

podněsterskou vládní elitu nahlížet pouze jako skupinu lidí jednající bez ohledu na reakce 

zbylé populace. I přesto, že tato interakce mezi vládou a lidmi není intenzivní, tak není úplně 

zanedbatelná.  

 

4.5 Prezidentské volby 2011 

Volba prezidenta z roku 2011 je přelomová v tom, že ukončila dvacetileté období 

úřadu Igora Smirnova. Spolu s tím nastaly v Podněstří i další politické změny.  

Ve všech prezidentských volbách bylo vždy více kandidátů, ale Smirnov jednoznačně 

vedl a pravidelně vítězil v prvním kole s 70-80% hlasy.
270

 Účast ostatních kandidátů byla 

pouze pro zdání demokratičnosti, ale v důsledku nerovných podmínek jako výsadním 

postavením v hromadných sdělovacích prostředcích, podpoře z Ruska nebo omezování 

kampaní ostatních kandidátů vždy vyhrál Igor Smirnov.
271

 V volbách 2011 Rusko vyslovilo 

nesouhlas s další Smirnovovou kandidaturou a naléhalo na jeho odchod z politiky.
272

 Není 

úplně zřejmé, co zapříčinilo rozhodnutí Moskvy Smirnova již nepodporovat. Jedním 

z možných vysvětlení může být, že po r. 2001 se stala hlavním tématem ruské zahraniční 

politiky válka s terorismem. Z tohoto hlediska začíná být pro RF nevyhovující existence 

ilegálního separatistického státu v „šedé zóně“, který vyzbrojuje separatisty po celém světě.
273

  

Jasným signálem Smirnovovy ztráty ruské podpory bylo zahájení vyšetřování 

Smirnovovy rodiny ze zpronevěry ruské humanitární pomoci Podněstří, jejíž velká část po 

dvacetileté prezidentské období šla na konto Smirnovových.
274

  Smirnov i přesto kandidoval a 

Rusko ve volbách podporovalo jeho protikandidáta Anatolije Kaminského.
275

 Kandidátů bylo 

celkem 6 a poprvé se objevily i osobnosti, které měli reálnější šanci na zvolení, než kandidáti 

z minulých voleb. Kromě Kaminského se jednalo ještě o Jevgenije Ševčuka. Ten byl od r. 
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2000 poslancem a stál v čele poslaneckého návrhu na změnu Ústavy z roku 2009. Tím se 

dostal do konfliktu s „prezidentem“ Smirnovem a  rezignoval na post předsedy parlamentu. 

Zároveň byl odvolán z vedení politické strany Obnovy a v obou funkcích ho nahradil právě 

Anatolij Kaminskij.
276

 Ševčuk založil vlastní stranu Obroda, která má v programu 

ekonomické změny a modernizaci.
277

 To byl i jeho volební program. Při kampani mu byl 

omezen přístup do televizního vysílání, ale Ševčuk se zaměřil na sociální sítě a meetingy 

s voliči po celé zemi, ve kterých úřady nebyl omezován. Zde kritizoval korupci ve státní 

správě i ve vedení země a hospodářskou kriminalitu.
278

  

Kolem Ševčuka a Obnovy (a Obrody) se sdružuje podněsterská mladší generace 

podnikatelů a byznysmenů. Toto uskupení tvoří jeden pól podněsterského politického 

pluralismu. Nejvíc se vymezuje vůči starým komunistickým elitám z dob SSSR, které se 

sdružují kolem Igora Smirnova. Jak již bylo řečeno, jedná se o pluralismus v rámci 

vymezených hranic.
279

 Cílem této skupiny je reformovat podněsterskou ekonomiku, protože 

jim nevyhovuje stávající stagnace. Kladou důraz na rozvoj průmyslu a jeho modernizaci a 

také na přilákání zahraničních investic. Na první pohled nejviditelnějším rozdílem 

v prezidentské kampani je, že Ševčuk nepoužíval štvavou rétoriku 

„studenoválečnického“ stylu, jakou používal Igor Smirnov. Ten se prezentoval dlouhými 

proslovy, ve kterých nadměrně používal výrazy typu: imperiální nepřítel, nacionálně 

fašistický teror Moldavska, obrana proti fyzické likvidaci Podněstří atd.
280

 Tato rétorika 

mohla mobilizovat voliče v první polovině 90. let, ale po 20 letech působí poněkud vyčpěle.  

Smirnov a jeho frakce se zaměřují především na vnější stránku, tedy rétoriku a 

ideologii. Zároveň představují silně pro-ruské a proti-západní směřování PMR.
281

 Ševčuk a 

ekonomická elita kolem něj nepohlíží na západ jako na nepřítele, ale jako na budoucí možný 

trh. Touto optikou nabídli novou alternativu podněsterské budoucnosti, zaměřenou na 

ekonomický rozvoj, boj proti korupci, vyšetření korupčních afér a postavení viníků před soud 

nebo zvyšování životní úrovně a zlepšení sociálních služeb. Toto bylo i obsahem Ševčukovy 

předvolební kampaně.
282
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Příznivci Igora Smirnova se rekrutují z bývalých komunistických ředitelů podniků a 

šéfů průmyslu v Podněstří, kteří stáli za odtržením od Moldavska. Podpora Smirnovovy 

strany Republika je mezi státními úředníky a představiteli bezpečnostních složek. Smirnovova 

rodina postupně ovládla klíčové pozice ve státním aparátu, díky čemuž jim plynuly obrovské 

zisky.
283

 V Podněstří dochází k prorůstání kriminálních a vládních struktur, kdy politická elita 

loajální ke Smirnovovi má podíl na nelegálních obchodech.
284

 Těmto lidem vyhovuje situace, 

která byla nastavena v 90. letech a nevidí potřebu ji měnit. Navíc za Smirnovem a jeho 

politickým kurzem stojí podpora Ruska.
285

 

Ševčuk vyhrál v druhém kole, za ním byl Kaminskij a Smirnov skončil jako třetí.
286

 

Smirnov podal žalobu na volby. Stejně tak ostatní kandidáti, kteří v minulých prezidentských 

volbách označili volby za zfalšované a podávali stížnosti, které byly vždy zamítnuty.
287

 

Kandidáti mohli obvinit Smirnovova z podvádění a nebyli za to nijak perzekvováni. I 

Smirnovova žaloba byla zamítnuta a bývalý „prezident“ nakonec pokojně předal úřad 

Ševčukovi.
288

  

Nový „prezident“ odvolal celou vládu a vedení státních úřadů, kteří byli loajální 

k Smirnovovi a většinou se jednalo o Rusy, kteří se do Podněstří přistěhovali. Ševčuk je 

nahradil svými lidmi, kde národnostně většinu tvořili Ukrajinci a Moldavané, kteří se narodili 

už v Podněstří. Odvolal i kontroverzního šéfa resortu bezpečnosti Anťufejeva nebo došlo 

k zatčení šéfky Podněsterské centrální banky Oksany Ionové. Ta byla úzce napojena na 

Smirnova a byla obviněna z praní špinavých peněz.
289

  

Lubomír Gombos tyto prezidentské volby označuje za „relativně svobodné“ a vítězství 

Ševčuka za „přesvědčivé“.
290

 Je pravda, že Ševčuk zvítězil, i když Rusko podporovalo jiného 

kandidáta. Ševčukovy kroky vykazují snahu očistit státní aparát od Smirnovova vlivu. Ale je 

otázka, zda se nejedná pouze o alternaci profitujících. Nový „prezident“ mimo jiné po volbách 

prohlásil, že se chce zaměřit na budování vztahů se sousedy, tedy Moldavskem a 
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Ukrajinou.
291

 Hned v následujících měsících vyhlásil zrušení stoprocentní dovozní daně na 

zboží z Moldavska.
292

  Na druhou stranu na začátku roku 2014 se odmítl účastnit obnovených 

rozhovorů 5+2, protože sociální a ekonomická témata, která byla  na programu, považuje za 

vyřešená. Prohlásil, že bude jednat pouze o politických tématech.
293

 

Ševčukovy kroky ohledně vnitřní politiky zahrnují návrhy na ekonomické reformy, 

které byly obsahem jeho prezidentské kampaně. Také podnikl některé kroky na zlepšení 

sociálního státu, důchodového zabezpečení a hlavně zdravotní péče. Snaží se bojovat proti 

obchodu s lidmi a domácímu násilí.
294

 Zároveň Ševčuk přitvrzuje ohledně opozice. Podal 

návrh zakázat pořádání veřejných akcí těm lidem, kteří byli odsouzeni za činnost proti 

státu.
295

 A na jaře roku 2013 došlo k zablokování stránek, které pojednávaly o právu na 

svobodu slova a vytvořila je podněsterská nevládní organizace Apriori.
296

  

Bude záležet na Ševčukově dalším postupu, zda Podněstří povede jiným směrem než 

Smirnov a také na prostoru, který Moskva Podněstří vyčlení. Z toho, co bylo výše popsáno 

vnitřní záležitosti probíhají relativně v režii podněsterského vedení. Moskva vydává obecné 

instrukce, které poskytují dost prostoru domácím lídrům. Je otázkou, nakolik možné jednat 

nezávisle, pokud Rusko z větší části financuje fungování podněsterského státu.
297

  

 

4.6 Shrnutí 

 Podněstří se chová jako kdyby bylo uznaným nezávislým státem. Institucionalizovalo  

legislativní, exekutivní a soudní moc, buduje státní struktury a instituce jako Centrální banku, 

komunální samosprávu, má vlastní měnu a další.  

Z výše popsaných skutečností lze vyvozovat, že RF stanovila pro fungování 

podněsterských vnitřních záležitostí určité mantinely. Pokud jsou tyto limity PMR 

dodržovány, RF do vnitřních záležitostí zasahuje minimálně. Ve vnitřní suverenitě má tedy 

Podněstří limitovanou autonomii na RF. Rusko uplatňuje svůj vliv na vnitřní záležitosti 

spíše podporou než tresty pro jednotlivé podněsterské představitele. Na př. snaha Moskvy 

odstranit Smirnova z čela PMR nastala tím, že Rusko neposkytlo Smirnovovi podporu 

v kampani a také tím, že vydalo tichý souhlas se zahájením jeho stíhání za zpronevěru. Když 
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ve volbách vyhrál Ševčuk místo Moskvou podporovaného kandidáta, bylo mu umožněno 

převzít úřad. RF nejde ani tak o konkrétní personální obsazení postů, ale o zachování 

nastavených limitů.   

Popsaný limitovaný pluralismus v rámci vládnoucí elity vychází z Podněstří, ne 

z požadavků RF. Stejně tak parlamentní volby probíhají v režii Podněstří a vliv Ruska je zde 

minimální.  

O něco více Rusko uplatňuje svůj vliv v prezidentských volbách. Zde svojí podporou 

jasně určuje, koho si přeje za vítěze. Je to dáno také nastavením podněsterského systému. 

Parlament a ostatní státní orgány byly do nedávné doby výrazně podřízeny prezidentovi, takže 

stačilo mít kontrolu nad prezidentskou funkcí a tím i nad celým Podněstřím.  

Od r. 2005 lze pozorovat požadavky na změnu výsadního postavení prezidentské 

funkce, což má vliv na narůstající autonomii orgánů na prezidentské moci. Je otázka, zda 

tento proces bude postupovat dále, jestli se RF nezačne víc angažovat v podněsterských 

vnitřních záležitostech.  

S tím souvisí i to, že za vlády „prezidenta“ Smirnova tvořili špičky vedení PMR lidé 

přímo napojení na RF. Po nástupu Ševčuka došlo k jejich nahrazení lidmi z Podněstří bez tak 

přímých vazeb na RF. Z toho se dá usuzovat, že PMR vykazuje tendence vymanit vnitřní 

záležitosti z vlivu Moskvy.    
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5. Podněsteří a otázka identity 

 

 Kapitola o podněsterské identitě byla do této práce zařazena proto, že doplňuje 

formální procesy budování PMR. Podněstří chce být nezávislým státem ve všech ohledech, a 

z proto také došlo k utvoření podněsterské národnosti. Zprvu to byl další z argumentů pro 

odtržení od Moldavska, ale postupně tato otázka překročila svůj prvotní účel. Podněsterská 

identita se nezastavila na formálních základech, ale došlo k vytvoření určité nadstavby. Spolu 

s dalšími prvky vnitřní suverenity popsanými v předchozí kapitole se Podněsterskému vedení 

podařilo získat i jistou míru autentické podpory obyvatel.
298

   

Identita je v Podněstří oblastí, kam RF nezasahuje nejméně. Tato záležitost leží plně v 

rukou PMR. Pokud by PMR byla pouze zločinecký stát založený na prospěchu vládních elit a 

RF, tak by nedošlo k tak rozsáhlému budování identity, protože by to z hlediska tohoto účelu 

nebylo podstatné. Naopak pokračující podpora rozvíjení podněsterské identity spíše odkazuje 

ke snaze PMR nefigurovat pouze jako objekt Ruska, ale vytvořit nějaký autentický základ pro 

další rozvoj PMR.  

 

5.1 Identita 

V této práci je volen spíše termín identita než národnost, protože národnost bývá 

spojována s územím, což je v případě Podněstří problematický faktor.
299

 Další problematické 

místo je, že národy jsou pociťovány jako něco konstituovaného a konstitujícího se velmi 

dlouho. Je to vágní vymezení, avšak pojem identita dokáže pojmout faktory, které jsou 

spojovány s národností, bez výše uvedených obtížností. Identita může být navázána na jiné 

prvky, než na které je navázána národnost.  

Přístupy k identitě jsou různé a tato práce bude pracovat s jejím vymezením na základě 

článku Brubakera a Coopera. Autoři v článku kritizují pojem identity. Tato práce přijímá 

jejich vymezení pojmu, ale nepřijímá jeho odmítnutí, protože vzhledem k danému tématu je 

nápomocný. Budou pojednány prvky jak tzv. slabého pojetí identity tak i tzv. silného pojetí.  

V slabém pojetí identity se práce zaměří na identitu jako politickou fikci, která 

v určitých chvílích poskytuje nějakou formu realitě.
300

 Toto pak lze využít např. politiky, kteří 
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chtějí skrz identitu lidem vysvětlit, co potřebují, nebo tím ospravedlnit nějakou kolektivní 

akci apod.
301

 Sem bude patřit snaha podněsterských lídrů formovat podněsterskou identitu, 

aby získali podporu od podněsterských občanů.  

Z hlediska silného pojetí bude pojednáno to, že každý jedinec se považuje za 

objektivního nositele určité identity, nebo takovou identitu hledá. Ta se ne vždy musí krýt 

s národností a bude ovlivňovat sociální a politické chování jedince.
302

  

Identita bude dále pojímána jako sebepojetí nebo chápání sebe sama ve vztahu 

k ostatním, v jejímž základě lze najít vymezení jazykové, etnické, kulturní, a mohou se do 

toho promítat i prvky teritoriální a náboženské.
303

 Je to pocit přináležitosti k nějak vymezené 

skupině, která uvnitř mezi sebou pociťuje solidaritu a pocit spříznění v určitých ohledech a 

tak se mohou vymezit proti ostatním mimo tuto partikulární skupinu.
304

 Tato přináležitost je 

stálá jak synchronně tak diachronně.
305

 Je to vědomí jedince, že ho něco časově přesahuje, co 

je ukotveno v historii, a přetrvá dál po jedincově smrti. Cílem následujících kapitol bude 

vyzkoumat, zda podněsterská identita funguje na těchto rovinách.    

 

 

5.2 Formování podněsterské identity 

  Besarábie byla ovlivňována vlivy velmocí, které ji ovládaly. Roku 1812 se dostává 

pod nadvládu Ruského impéria a je zasažena přistěhovalstvím etnických Rusů, Ukrajinců a 

dalších národností jako Bulhaři, Němci atd. Obyvatelstvo obou břehů Dněstru bylo v této 

době stejně multietnické.
306

 Školství a sociální vzestup byly vázány na ruský jazyk a lidé se 

neidentifikovali s národností, ale s náboženstvím, které je rozdělovalo na my vs. oni.
307

  

Případně se ještě dělili podle jazyka, kterým hovořili, ale to nebylo považováno za tak 

důležité jako náboženství.
308

  

Se vzrůstající vzdělaností si nová rusky mluvící inteligence z moldavského území 

začala uvědomovat svoji odlišnost od ostatních obyvatel Ruského impéria. Devatenácté století 

bylo pod vlivem dobově rozšířeného nacionalismus a pod tímto vlivem začala moldavská 

inteligence pátrat po své historii a objevila středověkou Moldávii, začala sbírat lidový jazyk a 
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snažila se o „národní obrození“.
309

 S touto dobou se také objevuje touha když už ne po 

národním osvobození zpod nadvlády impérií, tak alespoň touha po vlastní správě území 

většinově obývajícím určitou skupinou lidí, která sdílí vědomí společné identity. V této době 

se považovalo, že pouze svébytný a samostatný národ může mít vlastní stát.
310

 Pokud tedy 

moldavská inteligence usiluje o samostatnou správu vlastních záležitostí, je třeba dokázat, že 

obyvatelstvo moldavského území je národem.  

Ne celá moldavská inteligence měla politické ambice. Každopádně došlo k protnutí 

zájmů jazykovědců a inteligence s politickými ambicemi. Začíná sbírání lidového jazyka, 

tvoří se gramatiky a slovníky a ukáže se, že jazyk lidový je v podstatě rumunský, což dodnes 

tvrdí velká část Moldavanů.
311

 Pátrá se po výjimkách a regionalismech, které by potvrdily 

nebo vyvrátily, zda jazyk používaný na moldavském území je nebo není rumunština.  

Sovětský svaz využije tohoto národního obrození a podpoří vznik moldavské 

národnosti.
312

 Účelovost tohoto výtvoru z vnějšku byla již popsána v kapitole o historii 

Moldavska. Na druhou stranu lze vnímat určité tendence k hledání a tvorbě vlastní identity 

z vnitřního prostředí, které původně chtěly být odlišné od ruské. Dnes se můžeme jen 

dohadovat, zda by moldavský stát existoval, pokud by nedošlo k podpoře moldavské identity 

Sovětským svazem. Je možné, že bez tohoto vlivu by se obyvatelé Besarábie identifikovali 

s identitou rumunskou, ale to už je pouze na úrovni dohadů. (viz 2. kapitola)  

Rozvíjení moldavské identity trvá zhruba do 30. let. Po Druhé světové válce se tento 

kurz mění k protinacionalistické politice a posléze k sovětizaci.
313

  

Po r. 1940 začíná další vlna přistěhovalectví.
314

 Tito lidé pocházeli z různých částí 

Sovětského svazu a mísili se s místním obyvatelstvem, takže v Moldavsku ani v Podněstří 

nemůže být o etnicitě vůbec řeč. Přesto Moldavané zůstali na pomezí mezi Ruskem (potažmo 

SSSR) a Rumunskem. Za krátkou dobu trvání unie Rumunska s Moldavskem byli Moldavané 

považováni za obyvatele druhé kategorie a stejně tak i potom v SSSR a navíc Rumunsko bylo 

v té době nepřitažlivé ekonomicky i ohledně pomalých politických reforem.
315

 V 90. letech se 
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tedy Moldavané rozhodli pro nezávislost. Tím zároveň vyslovili vůli budovat moldavskou 

identitu odlišnou od rumunské i od sovětské.  

 

5.3 Podněsterská identita 

Podněstří odmítlo snahu kišiněvské vlády o budování moldavské identity, což 

obnášelo pro většinově rusky mluvící obyvatele naučit se moldavsky/rumunsky.
316

 Dalším 

důsledkem přijetí moldavské identity a tím i moldavského nezávislého státu, byla již 

zmiňovaná ztráta moci podněsterských ředitelů podniků.  

Termín podněsterská národnost byl vytvořen v 90. let 20. století a měl sloužit jako 

odůvodnění odtržení Podněstří od zbytku Moldavska. Stejně jako moldavská vláda se snaží 

integrovat své obyvatele pod určitou identitou, tak i Podněstří se snaží budovat vlastní identitu. 

Tato identita pracuje se dvěma aspekty. Z hlediska hodnot je navázána na dnes již neexistující 

Sovětský svaz a z hlediska vnější stránky na Ruskou federaci.
317

   

Vnější stránku lze vidět všude po Podněstří. Jsou to různé symboly o spojení PMR se 

SSSR nebo Ruskou federací, jako nástupcem Sovětského svazu. Při vjezdu do Tiraspolu, 

hlavního města PMR, pod cedulí označující název, visí znak SSSR. Na ulicích lze vidět 

bilbordy, kde si Igor Smirnov potřásá rukou s bývalým ruským prezidentem Medvěděvem. 

Dále plakáty hlásající, že budoucnost Podněstří závisí na spojení s Ruskem. Podněsterská 

vlajka obsahuje srp a kladivo a stejně tak státní znak je velmi podobný sovětskému. Před 

sídlem Nejvyšší rady stojí socha Lenina a další před Domem sovětů. To je jen několik 

příkladů vnějšího odkazování na Rusko a SSSR.
318

  

Napojení na sovětskou identitu znamená odkaz na dřívější jistotu a stabilitu.
319

  

Obyvatelstvo je většinou rusifikované a socializované v životním stylu Sovětského svazu. Je 

třeba zdůraznit, že sovětská identita nemusí být spojena se souhlasem s komunistickou 

ideologií. Základem je spíše to, proti čemu se Podněstří vymezuje. Tedy pokud je Moldavsko 

antisovětské, tak Podněstří je anti-antisovětské.
320

 Hlavním prvkem relevantním v tomto 

případě je, že podněsterská identita s sebou nese pocit jistoty, stability a známosti. Naopak 

moldavská identita byla považována za něco nejistého a inherentně nepřátelského ke všemu 
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ruskému i sovětskému. Tito lidé byli celý svůj život vychováváni v tom, že jsou Sověti. 

Najednou se tato identita rozpadla a měla by být nahrazena jinou, která by obnášela naučit se 

úplně jiný jazyk. Navíc konec 80. a začátek 90. let se nesl ve znamení nepokojů a dokonce i 

násilností vůči rusky mluvícímu obyvatelstvu.
321

 

Další hybnou silou v tomto procesu bylo upřesnění podněsterské identity na základě 

ozbrojeného konfliktu z r. 1992 čili vytvoření národního nepřítele.
322

 Obyvatelé Moldavské 

republiky byli označeni za agresory, kteří chtějí Podněstřany utlačovat. Ozbrojený konflikt 

byl přetvořen do obrazu svaté války proti tyranům a všechny padlé Podněstřany líčí jako 

národní hrdiny za svobodu.
323

 Proto když někdo zastává smířlivý postoj vůči integraci 

s Moldavskem, je to považováno za znevážení „národnostního“ boje.
324

 Konflikt se dostal do 

podněsterských učebnic a stejně jako další úprava výuky ve škole slouží k budování 

podněsterské identity. Na příklad odkazuje na odlišný historický vývoj než u zbytku 

Moldavska v tom, že Podněstří až na krátkou dobu za Druhé světové války nebylo nikdy 

součástí Rumunska.
325

 Dalším prostředkem pomáhajícím k utváření podněsterské identity 

jsou média, která v tomto případě podléhají velmi přísné cenzuře.
326

 Nikde ve veřejném 

prostoru se neobjevují národnostní polemiky. Všechny tyto zmínky jsou důkladně 

cenzurovány a jakýkoliv projev jiného názoru na podněsterskou identitu než ten oficiální je 

tabu.
327

   

Pavla Dočekalová ve svém článku říká, že díky tomu se celkem podařilo vybudovat 

podněsterskou identitu a to hlavně mezi mladými lidmi, kteří prošli podněsterským školstvím. 

Narozdíl od starších lidí, kteří si pamatují na dobu SSSR, kdy toto území byla Moldavská 

sovětská socialistická republika a podněsterská národnost neexistovala.
328

   

Dokumentární film Pevnost zachycuje podněsterskou propagandu a částečně 

prezidentskou kampaň z roku 2012. Film například zachycuje, jak vystupují podněsterští 

političtí lídři. Lze tu shlédnout projev Igora Smirnova z roku 2012, kde označuje Moldavany 
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za fašisty, kteří chtějí rumunizaci celé země a fyzickou likvidaci Podněstří. Říká, že pouze 

Rusko je garantem míru.  Někteří lidé tomu věří a nejsou to jen mladší lidé a naopak i ti, kteří 

prošli podněsterským školstvím tomu nevěří. Těžko soudit, nakolik bylo budování 

podněsterské identity úspěšné, protože na toto téma neexistují průzkumy.
329
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6. Autonomní jednání Podněstří z hlediska vnější suverenity 

 

 Na základě předložených argumentů tato práce došla k závěru, že Podněstří není pouze 

zločinecký stát, jehož existence bude ukončena až přestane přinášet zisk. Podněstří na těchto 

základech vzniklo, ale postupně se vymanilo z tohoto účelu a začalo naplňovat i jiné funkce. 

Podněstří se stará o své občany – poskytuje sociální systém, zdravotní péči, vzdělání atd. 

Dokonce usiluje o uznání podněsterských vzdělávacích diplomů Moldavskem. Také buduje 

identitu, na základě které se snaží spojit občany svého území. Toto vše probíhá za patronátu 

Ruské federace, která sponzoruje a střeží status Podněstří. Z hlediska vnitřní suverenity je 

Podněstří na RF skoro nezávislé v rozhodovacích pravomocech, ale závislé finančně. Právě 

vnitřní relativně nezávislá suverenita dává Podněstří tuto nadstavbu. Na druhou stranu nelze 

vnitřní suverenitu příliš přeceňovat, protože Rusko se sice nevměšuje a poskytuje tento 

prostor jednání, ale ta možnost vměšování existuje.  

Ruská federace za svůj patronát požaduje po Podněstří určité chování v mezinárodních 

vztazích. Nakolik je Podněstří schopno vstupovat do mezinárodních vztahů je rozdělena do 

dvou dimenzí: na samostatné jednání vzhledem k Rusku a vzhledem k mezinárodnímu 

společenství.  

 

6.1 Samostatné jednání Podněstří vzhledem k mezinárodnímu společenství 

 Podněstří není uznáno žádným suverénním státem. PMR uznali pouze Jižní Osetie, 

Abcházie a Náhorní Karabach, které jsou sami neuznané.
330

 Na státní úrovni má Podněstří 

vztahy pouze s těmito neuznanými státy a s Ruskou federací. Tyto čtyři neuznané státy 

založily v r. 2006 mezinárodní organizaci, pro kterou se vžil název Společenství neuznaných 

států.
331

 Tato organizace má za cíl vzájemnou pomoc mezi členy vůči mezinárodnímu 

společenství. Tyto státy mezi sebou vystupují na státní úrovni, pořádají mezivládní setkání a 

konference.
332

  

 Další situace, kdy Podněstří vstupuje do nějakých mezinárodních vztahů je mírové 

vyjednávání ohledně řešení zamrzlého konfliktu. Zpočátku za Podněstří jednala RF, ale po r. 

2005, kdy jsou ustanoveny schůzky 5+2, je Podněstří pro účely vyjednávání přiznán stejný 
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status jako ostatním státům.
333

 Z tohoto důvodu také probíhají bilaterální schůzky nejvyššího 

vedení PMR se zástupci jednajících stran, kdy na příklad „prezident“ PMR Ševčuk jednal 

v Tiraspolu s ukrajinským mimořádným zmocněncem pro Moldavsko.
334

  

Vztahy PMR a okolních zemí Moldavska, Rumunska a Ukrajiny nejsou na státní 

úrovni. Tyto tři státy oficiálně neuznávají ani autonomii tohoto území a považují jeho secesi 

za protiprávní.  

Mezi Ukrajinou a PMR probíhají vztahy na nestátní úrovni. Při privatizaci 

podněsterských továren se totiž majiteli mnohých z nich stali ruští a ukrajinští občané.
335

 

S tím souvisí i výše pojednaný problém o vývozu zboží z Podněstří, které musí probíhat přes 

moldavskou nebo ukrajinskou hranici. V minulosti měli podněsterští lídři a byznysmeni 

neoficiální vztahy s představiteli oděské státní správy, protože právě přes oděský přístav na 

Ukrajině se vyváželo podněsterské zboží. Jednalo se ovšem o vztahy nezákonné, které byly 

z větší části ukončeny po nástupu Viktora Juščenka do funkce prezidenta.
336

   

V souvislosti s řešením konfliktu má Podněstří vztahy i s mezinárodními organizacemi. 

Bezprostředně po vzniku konfliktu byla ustanovena mise OBSE, která funguje dodnes.
337

 

Zástupci OBSE jednají s podněsterskými lídry a zároveň s ostatními účastníky konfliktu nebo 

monitorují podněstersko – moldavské hranice.
338

  

 Ve druhé kapitole byly popsány vztahy PMR s Moldavskou republikou, které 

probíhají za mediace jiných států a organizací. Při těchto jednání je Podněstří bráno jako 

nezávislá jednotka, která podepisuje mezistátní smlouvy. PMR při této příležitosti vystupuje 

jako subjekt mezinárodních vztahů, i když podle mezinárodního práva stále zůstává 

objektem.
339

  

Podněstří s Moldavskem spolupracuje i v některých nepolitických otázkách. 

V poslední době probíhají jednání ohledně vzdělávání, kdy se jedná o možnosti uznávání 

certifikátů o ukončeném vzdělání z PMR  Moldavskou republikou.
340
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Podněstří má s Moldavskem i ekonomické vztahy, protože do PMR se dováží 

moldavské zboží a některé podněsterské firmy získaly certifikát od moldavské vlády pro 

vývoz zboží z Podněstří.
341

 Existují tedy reálné vztahy mezi podněsterskými podnikateli a 

moldavským státem. Vzhledem ke krizi, které vydávání těchto certifikátů způsobilo v r. 2004, 

se jedná o vztahy problematické, ale existující.
342

 Je ale otázka, nakolik tyto vztahy jsou 

z moldavské strany dobrovolné, a nakolik mohou být vynucovány Ruskem, vzhledem k dříve 

zmíněným ruským zakázkám v Podněstří, které se do Ruska musí nějakým způsobem 

dostávat.
343

  

Podněstří se snaží i o jiné kontakty na nestátní úrovni než pouze s Moldavskem. Na 

příklad se jedná o rozvoj meziuniverzitní spolupráce, kdy v dubnu 2014 PMR hostila zástupce 

Barcelonské univerzity, který se vyslovil pro zahájení této spolupráce.
344

 

Podněstří vstupuje do skutečných vztahů na mezistátní úrovni pouze s ostatními 

neuznanými státy a RF. S ostatními státy nemá na mezistátní úrovni vztahy žádné, nebo se 

omezují na vyjednávání ohledně moldavsko – podněsterského konfliktu. Více interakcí na 

nestátní úrovni probíhá mezi PMR a ostatními nezávislými státy v oblasti kultury nebo 

vzdělávání. Těchto vztahů se za PMR účastní většinou „prezident“ nebo „vládní“ činitelé, ale 

na opačné straně se účastní pouze odborníci, nikdy politici. Ekonomické vztahy jsou 

navázány na jednotlivé občany jiných států, takže se opět nejedná o mezistátní úroveň, kromě 

Moldavska. Zde se jedná o trochu jiný případ, totiž vztah Podněstří k jeho mateřskému státu a 

je s otázkou, nakolik do tohoto vztahu zasahuje Ruská federace.  

 

6.2. Samostatné jednání Podněstří vzhledem k Ruské federaci 

RF je jediný nezávislý stát, který má s Podněstřím vztahy na vládní úrovni. Rusko 

uznává podněsterské parlamentní a prezidentské volby a hlásí se k spolupráci na mezinárodní 

úrovni. Dokonce ustanovilo funkci Speciálního zastupitele ruského prezidenta pro Podněstří, 

kterým je v současnosti Dmitrij Rogozin.
345

 Dále na příklad proběhla schůzka mezi 

„prezidentem“ Podněstří Ševčukem a ruským velvyslancem v únoru 2014.
346

 Je to paradoxní, 
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protože Rusko s PMR navenek jedná jako s nezávislým státem, ale jeho suverenitu oficiálně 

neuznalo.
347

  

Není moc příkladů, kde by Podněstří jednalo bez ruského souhlasu nebo dokonce 

jednalo proti němu. Jedním z mála příkladů je v r. 1993, kdy podněsterští lídři podpořili 

převrat proti prezidentu Jelcinovi. I přes to, že Jelcin podpořil Podněstří proti Moldavsku.
348

 

V té době ale ještě nebyly vztahy mezi PMR a Ruskem uspořádány tak jasně, jako jsou nyní, 

takže tento příklad není úplně vypovídající.  

Druhým takovým jednáním proti instrukcím z Moskvy je kandidatura Igora Smirnova 

v prezidentských volbách 2011. Rusko nesouhlasilo s další Smirnovovou kandidaturou, a 

přesto Smirnov kandidoval.
349

 Moskva proti němu nijak nezakročila, ale pouze poskytla 

podporu jeho protikandidátovi Anatoliji Kaminskému.
350

 Volby nevyhrál ani jeden z nich, ale 

třetí kandidát Jevgenij Ševčuk.
351

 Rusko se proti výsledkům nepostavilo a na celé události lze 

vidět, že i Podněstří někdy jedná v rozporu se záměry Moskvy.  

Podněstří je na Rusku existenčně závislé. Je závislé ekonomicky i bezpečnostně, 

Rusko financuje podněsterský sociální systém, zdravotnictví a díky nízké sazbě za ropu a plyn 

v podstatě financuje i podněsterské energie.
352

 Pokud chce Podněstří dále čerpat tyto výhody 

ruského patronátu, nemůže jednat příliš nezávisle na vůli Moskvy. Byly popsány  pouze dva 

momenty, kdy Podněstří jednalo v rozporu s moskevskými instrukcemi a ani v jednom 

případě se nejedná o zásadní věc. Podpora pučistů z r. 1993 je velmi starou záležitostí a 

kandidatura Smirnova není případ jednání z hlediska vnější suverenity. Podněstří v ostatních 

případech nejednalo proti Rusku. Jak bylo popsáno v práci, Moskva nechává Podněstří 

určitou míru prostoru, kde může jednat vlastním způsobem. Čili v tomto prostoru jedná 

Podněstří nezávisle na Rusku, ale tento prostor nezahrnuje významná místa jako třeba 

zahraniční politiku. Zde jsou jednoznačně Ruskem nastavovány limity. Na příklad v jednání o 

moldavsko – podněsterském konfliktu PMR požadovalo totéž, co navrhovalo Rusko (viz 

kapitola 2).  
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6.3. Shrnutí 

 Podněstří nevstupuje do skutečných mezinárodních vztahů s ostatními nezávislými 

státy kromě Ruské federace. Tento vztah se ale také nedá označit za vztah typický pro dva 

nezávislé subjekty mezinárodních vztahů, protože RF neuznala nezávislost Podněstří. 

Předpoklad, že PMR je nástroj Ruské federace se potvrdil. PMR nepřijímá rozhodnutí 

ohledně zahraniční politiky nezávisle na Ruské federaci, naopak jedná podle jejích instrukcí. 

Samostatná rozhodnutí nezávislá na Moskvě přijímá pouze v oblastech, kam se RF nevměšuje. 

Je to především oblast vnitřní politiky Podněstří. Zahraniční politika Podněstří je utvářena 

Ruskou federací tak, aby vyhovovala zájmům RF. Rusko tedy využívá PMR jako prostředek 

vlivu především na Moldavskou republiku, či jako dislokovanou základnu pro své vojenské 

jednotky a tím slouží jako prostředek ruského vlivu v této oblasti.   

Podněstří naplňuje definici kvazistátu. Je neuznané od ostatních suverénních států a 

fungování jeho vnitřní a i vnější suverenity jasně ukazuje, že samostatným nezávislým státem 

není. Přesto ale také nepůsobí pouze jako objekt Ruské federace. V některých oblastech 

dokázalo jít za původně vytyčené hranice a rozvinout služby, které svým občanům poskytují 

nezávislé státy.  
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Závěr 

Tato práce se zabývala vztahem Ruské federace a Podněstří. Zkoumala nakolik je 

Podněstří závislé na tomto svém patronovi.  

Nejprve byla pojednána teorie slabé státnosti, ve které byly popsány znaky kvazistátu 

a následně aplikovány na Podněstří. Stěžejní argumenty představovalo to, že Podněstří není 

uznáno jinými nezávislými státy, ale má stálou populaci, jasně definované území i vládu, 

která je schopna prosadit svá rozhodnutí. Přítomnost těchto silných znaků a dalších tzv. 

průvodních jevů vedla k závěru, že Podněstří je kvazistát závislý na podpoře patrona, kterým 

je Ruská federace. 

Tato závislost byla dále zkoumána z hlediska historického vývoje, kdy bylo ukázáno, 

jak se Sovětský svaz/Ruská federace prostřednictvím moldavské a posléze podněsterské 

identity snažil ovládnout území Besarábie. V této části práce představila ruské historické 

zájmy v regionu, které se promítly do současné zahraniční politiky Ruské federace.  

Na konkrétních případech Moldavska, Ukrajiny, Rumunska a RF byla zkoumána míra 

podněsterských autonomních mezinárodních vztahů. U všech jmenovaných zemí dochází na 

jednání o zamrzlém konfliktu k „tiché dohodě“ na tom, že pro účely těchto schůzek bude 

Podněstří považováno za subjekt mezinárodních vztahů, které může podepisovat smlouvy 

s mezinárodní platností. Mimo tento proces neexistují legální vztahy na státní úrovni kromě 

s Ruskou federací.  

Ruská federace Podněstří jako nezávislý stát neuznala, ale mezi těmito dvěma státy 

fungují vztahy na mezistátní úrovni. RF si nárokuje ochraňovat práva ruských menšin 

v zahraničí. Na základě žádosti dané menšiny může v zahraničí zasáhnout i vojenskou silou, 

což je případ Podněstří. Rusko podpořilo PMR, protože ji využívá pro své účely. Přímo 

v Podněstří má zájem na jeho udržení jako dislokované vojenské základny a pro zpracovávání 

specifických zakázek hlavně ve zbrojním průmyslu. Prostřednictvím Podněstří Rusko vyvíjí 

nátlak na okolní státy, které považuje za nárazníkové pásmo mezi sebou a západními 

integračními strukturami, hlavně NATO a EU. PMR následuje vedení Ruska v těchto jeho 

zájmech. V oblasti vnější suverenity je Podněstří naprosto závislé na RF.  

Z hlediska vnitřní suverenity má Podněstří formu limitované autonomie na RF. Ta 

stanovila limity, ve kterých se podněsterský politický systém může pohybovat, a pokud tyto 

limity nejsou překračovány Ruská federace se nevměšuje. Nutno dodat, že podněsterští lídři 

se nesnaží tyto limity překračovat. Přesto se za více než 20 let existence PMR podařilo 
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v rámci této limitované autonomie překročit svůj původní účel, pro který byla RF stvořena. 

Došlo k vybudování autentické podpory obyvatel podněsterskému vedení. To se stalo hlavně 

díky budování podněsterské identity. Spolu s politickými změnami a personální obměnou 

důležitých postů došlo v Podněstří k viditelné snaze o fungování jako nezávislého státu. 

Podněstří svým občanům poskytuje sociální stát, vzdělání, zdravotnictví, snaží se o 

ekonomické reformy, které by přinesly zisk i jinam než na konta nejvyšších politických 

představitelů a jejich ruských sponzorů.  

V Podněstří můžeme do určité míry najít autonomní jednání na Ruské federaci. Byly 

popsány jen dva případy, kdy Podněstří jednalo proti přímým direktivám z Moskvy, ale oba 

případy jsou na periferii důležitosti z hlediska pojednávaného tématu. Podněstří nejedná 

autonomně v zahraniční politice a v domácí se pohybuje v rámci Moskvou vytyčeného 

prostoru jednání. Přesto PMR má potenciál, který můžeme nalézt ve změnách ve vnitřní 

politice, a který může Podněstří posunout dál od závislosti na Rusku k větší autonomii. Ale 

dokud bude Rusko financovat celý podněsterský stát, půjde toto osvobození těžko. Řešením 

by bylo zaměření se na rozvoj ekonomiky, zisk financí na vlastní provoz a zároveň ukončení 

nelegálních praktik. Je ovšem otázka, nakolik je toto reálné a zda by se ruská federace vzdala 

vlivu, který díky Podněstří má.  
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Seznam zkratek 

 

EU     Evropská unie  

MASSR    Moldavská autonomní sovětská socialistická republika 

MSSR     Moldavská sovětská socialistická republika  

NATO     Severoatlantická aliance  

OBSE     Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě 

OSN     Organizace Spojených národů  

OSTK     Jednotné rady pracovních kolektivů 

PMR     Podněsterská moldavská republika  

RF     Ruská federace  

SNS     Společenství nezávislých států 

SSSR     Svaz sovětských socialistických republik  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


