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 ÚVOD 

 

 Hlavním cílem této práce je vyzkoušet si napsat text odborného stylu, promyslet 

si předběžné plánování obsahu i rozsahu zpracovaného tématu, osvojit si základní 

návyky při vyhledávání vhodné literatury, naučit se správně citovat z použitých zdrojů, 

pokusit se vystihnout podstatu zkoumané problematiky, najít její nedostatky a 

navrhnout možná řešení.  

 Práce je vytvořena výhradně z ruskojazyčných pramenů. Téma bylo zvoleno 

záměrně, abych k jeho zpracování byl nucen zlepšit si svou úroveň ruského jazyka. 

Tento cíl byl splněn. Při dokončení práce se má úroveň ruského jazyka pohybuje na 

úrovni C1 (ТРКИ 3)1, v některých oblastech jako je pochopení psaného textu ještě výše. 

 První část práce je věnována obecnému pojetí institutu hlavy státu. Druhá část se 

podrobně zaobírá ústavně právním statusem prezidenta Ruské federace, tzn. jeho 

zařazení v systému dělby státní moci, definování jednotlivých funkcí a charakteristice 

právně neurčitých institutů příkazů a poslání prezidenta. Těžiště spatřují v části 

popisující různorodost názorů na zařazení prezidenta v dělbě moci. Snažil jsem se tuto 

část zpracovat jako paletu názorů jednotlivých znalců ústavního práva doplněnou o mé 

poznatky a výtky. 

 Všem čtenářům děkuji za čas, který stráví nad následujícími řádky. 

 Práce je zpracována s ohledem na právní stav k 9. 6. 2014.  

                                                 
 
1 Zkouška úspěšně složena v RF k datu 5. 6. 2014. 
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1 Hlava státu 

1.1 Úvod 

Dokud se lidé nepřestanou seskupovat do organizovaných celků nazývaných 

státy, vždy bude zapotřebí orgán, kterému náleží právo zastupovat, reprezentovat stát ve 

vnitrostátních a mezinárodních vztazích. Tento orgán se nazývá hlava státu. Můžeme jej 

považovat za poutavý fenomén vzniklý v minulosti, uznávaný v současnosti, důležitý 

pro budoucnost, jenž stojí na hranici několika vědních disciplín. Kromě zcela 

očividných oborů – státověda, ústavní právo, politologie, mám na mysli i sociologii, 

psychologii aj. Poutavým je pro svou flexibilitu. Samotný pojem stanoví pouze obecnou 

formu, jakousi skořápku základních rysů všech hlav států světa. Jeho konkrétní obsah se 

však v každém státu liší. Může jím být nepodstatná loutka ovládaná mechanismem státu 

nebo naopak silný mocenský hráč přizpůsobující si ústavní soukolí svým představám. 

1.2 Původ pojmu 

Jde o „slovní spojení, které vzniklo v dávných dobách ve vztahu k monarchům.“2 

Dnes je považováno za oficiální termín státovědy. Nejdříve jej můžeme nalézt 

v ústavách monarchií, až poté přechází do ústav republik, ale ne hned. Původně se o 

prezidentech republik hovořilo jako o hlavách moci výkonné.3 Dokonce ani v 

současnosti není termín hlavy státu zaveden jednotně ve všech zemích. Používají se 

označení jako emír, sultán, král, prezident bez toho, aby ukazovaly jeho místo 

v systému dělby moci. 

V ruské právní literatuře jej někteří autoři4 považují za anachronismus. 

Argumentují tím, že původ hlavy státu je silně svázán s absolutní monarchii, která se až 

na několik výjimek dnes už nevyskytuje. Pro ostatní5 to není pádný důvod k vyřazení 

hlavy státu z moderního, právního slovníku. 

                                                 
 
2 V. E. ČIRKIN: Glava gosudarstva : sravnitel'no-pravovoe issledovanie, 1. vyd., Moskva, Norma; 

INFRA-M, 2012, s. 17. 
3 Stejně bývají dle principu dělby moci charakterizováni i monarchové. 
4 například N.I. Lazarevskij, A.A. Mišin 
5 O.E. Kutafin a další 
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1.3 Hlava státu jako nejvyšší úřední osoba či orgán státu 

Vymezení hlavy státu nalézáme celou řadu. Nejvýstižnější z nich je 

charakteristika Kutafina:  „Nejvyšší úřední osoba nebo státní orgán, který právně 

zaujímá nejvyšší místo v systému orgánů státu.“6 

 K základním znakům hlavy státu patří skutečnost, že právně zaujímá 

nejpřednější místo v systému orgánů státu, ačkoli reálné pravomoci a význam mohou 

být zcela minimální. Absentuje u něj jakákoliv odpovědnosti za akty učiněné během 

funkce. Pokud by hlava státu byla odpovědná, už by se nejednalo o nejvyšší orgán státní 

moci.7 

K termínu úřední osoby Čirkin dodává, že se v základě vztahuje ke jmenovaným 

osobám, které jsou ve státní službě8. Jejich úkolem je plnit organizačně-nařizovací nebo 

administrativně-hospodářské funkce. Hlavu státu mezi ně zařadit nelze. Nejvyšší úřední 

osobu považuje za něco úplně jiného. Jde hlavně o první osobu státu.9   

Státním orgánem se rozumí strukturálně a organizačně oddělená část státního 

aparátu, vybavena veřejno-mocenskými pravomocemi, jednající jménem státu k výkonu 

jeho úkolů a funkcí.10  Za základní kritérium členění státních orgánů bývá považováno 

zařazení v systému dělby státní moci. Důležitým je také dělení státních orgánů na 

orgány státní moci a orgány státu bez mocenských pravomocí.11 K problematice 

postavení hlavy státu v systému dělby moci a jejím mocenským pravomocím viz dále.  

Pro úplnost dodávám, že  Èntin  používá obrat oficiální orgán.12 Baglaj spatřuje 

v hlavě státu oficiální osobu personifikující stát a vykonávající nejvyšší zastupitelskou 

                                                 
 
6 O.E.  KUTAFIN: Glava gosudarstva, 1. vyd., Moskva, Prospekt, 2013,  s. 4. 
7 s výjimkou impeachmentu 
8 V RF se odlišují pojmy: státní funkce a funkce státní služby. Prezidenta RF řadíme do kategorie státní 

funkce. 
9 V. E. ČIRKIN: Glava gosudarstva : sravnitel'no-pravovoe issledovanie, 1. vyd.,  Moskva, Norma; 

INFRA-M, 2012, s. 45. 
10 M.V. BAGLAJ;  V.A. TUMANOV: Malaâ ènciklopediâ konstitucionnogo prava, 1. vyd. Moskva, 

BEK, 1998, s. 110. 
11 N.V. VITRUK  aj.: Konstitucionnoe pravo Rossijskoj Federacii : učebnik, 1. vyd., Moskva, Norma; 

INFRA-M, 2010. s. 395. 
12 M.V. BAGLAJ; Û.I. LEJBO,; L.M ÈNTIN, aj., Konstitucionnoe pravo zarubežnyh stran : učebnik, 3. 

přeprac. a doplň. vyd., Moskva, Norma;  INFRA-M, 2012, s. 256. 
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činnost.13 A v neposlední řadě Čirkin zdůrazňující pojem ústavního orgánu14 jako centra 

pravomocí státního aparátu15. Svou definicí zdůvodňuje například pravomocí hlavy 

státu jmenovat soudce či funkcí vrchního velitele ozbrojených sil, kterou může 

vykonávat i žena, jež zbraň nikdy v rukou neměla. 

1.4 Hlava státu jako symbol státu a jeho dirigent 

Vystupuje jako symbol jednoty státu a jeho kontinuity, arbitr a usmiřovatel 

v každodenní činnosti státních orgánů, jako zástupce národní jednoty, zabezpečující 

normální fungování státních institutů. Nevykonává ale běžnou každodenní správu státu. 

K tomu Osavelûk dodává, že tato každodenní správa musí být vykonávána jinými 

orgány státní moci. Přičemž vůči každému takovému orgánu má hlava státu speciální 

pravomoc, kterou může uplatnit až v případě, kdy ostatní orgány nezvládají své 

pravomoci, popř. jednají v nesouladu s jinými orgány státu. Má tím na mysli hlavně 

případy politické krize, kdy ostatní státní orgány z různých příčin nejsou schopny 

spravovat stát, pak je právě úkolem hlavy státu najít řešení složité situace. Osavelûk 

proto hlavu státu připodobňuje k dirigentu orchestru, jenž nehraje sám na žádný 

z hudebních nástrojů, ale jeho úloha spočívá v tom, aby orchestr jako celek hrál 

melodickou skladbu.16 Strašun upozorňuje, že tuto funkci může plnit zvláštní orgán, 

jakým je hlava státu, popř. může být začleněna do kompetence jiného orgánu. Závisí dle 

něj na politické volbě.17 

                                                 
 
13 G.G. ARUTÛNÂN; M.V BAGLAJ:  Konstitucionnoe pravo : Ènciklopedičeskij slovar', 1. vyd, 

Moskva, Norma, 2006, s. 93. 
14 V.E. ČIRKIN: Konstitucionnoe pravo zarubežnyh  stran : učebnik, 7. přeprac. a doplň. vyd.,  Moskva, 

Norma; INFRA-M, 2012, s. 293. 
15 V. E. ČIRKIN: Glava gosudarstva : sravnitel'no-pravovoe issledovanie, 1. vyd.,  Moskva, Norma; 

INFRA-M, 2012, s. 23. 
16 B.A. STRAŠUN aj.: Konstitucionnoe (gosudarstvennoe) pravo zarubežnyh stran : Obšaâ Čast'. 4. 

aktualiz. a doplň. vyd. Moskva, NORMA, 2005. s. 690 a 691. 
17 B.A. STRAŠUN aj.: Konstitucionnoe (gosudarstvennoe) pravo zarubežnyh stran : Čast' obŝaâ, 1. vyd., 

Moskva, BEK, 1995, s. 252. 
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1.5 Hlava státu jako komplexní ústavně-právní institut 

Komplexním ústavně právním institutem se rozumí systém norem ústavního 

práva, který upravuje právní postavení hlavy státu jako veřejno-právního útvaru nutného 

k plnění právně významných funkcí v systému státní správy, které nemohou být 

vykonávány jinými orgány. Stejně tak lze považovat za komplexní ústavně právní 

instituty parlament, vládu aj.18 Čerkasov pak klade velký důraz na přesné vymezení 

vzájemných vztahů s jinými instituty.19 Setkáme se i s názorem, že právní úprava hlavy 

státu se ve srovnání s jinými ústavními instituty v jednotlivých ústavách nejvíce 

odlišuje.20 

1.6 Hlava státu jako právně-faktická konstrukce21 

 Toto označení jsem si vypůjčil od Čirkina pro jeho přesnost. Ve své podstatě 

znamená, že pokud budeme studovat jen právní normy, nikdy se nám nesloží ucelená 

představa o hlavě státu. Zjistíme pouze její právní status, tzn. jaké místo zaujímá 

v systému státních orgánů, jaké má funkce a pravomoci.  Faktická role ovšem často 

právnímu stavu neodpovídá. Je si třeba uvědomit skutečnost, že v některých státech je 

právní úprava hlavy státu velice podobná, avšak skutečná role odlišná. Proto bychom 

měli zkoumat jak právní, tak i faktickou stránku věci a nakonec oba přístupy spojit. Dle 

mínění Čirkina22 reálná moc hlavy státu je dána souhrnem následujících faktorů: objem 

jeho pravomocí, forma vlády, charakteristikou politického režimu, rozložení sil ve státě 

(v závislosti na čase) a v neposlední řadě i osobními kvalitami hlavy státu. Řada těchto 

faktorů má proměnnou úroveň. 

                                                 
 
18 V. E. ČIRKIN: Glava gosudarstva : sravnitel'no-pravovoe issledovanie, 1. vyd., Moskva, Norma; 

INFRA-M, 2012, s. 44. 
19 A. I.  ČERKASOV:  Glava gosudarstva i pravitel'stvo v stranah sovremennogo mira: Konstitucionno-

pravovoe regulirovanie i praktika, 1. vyd., Moskva, Èkzamen, 2006. s. 11. 
20 E. N. HAZOV;  I. N. ZUBOV  aj.,  Konstitucionnoe pravo zarubežnyh stran : učebnik, 1. vyd. , 

Moskva, Ûniti-Dana, 2013, s. 152. 
21 V. E. ČIRKIN: Glava gosudarstva : sravnitel'no-pravovoe issledovanie, 1. vyd., Moskva, Norma; 

INFRA-M, 2012, s. 29. 
22 V. E. ČIRKIN; B. N.  TOPORNIN: Sravnitel'noe konstitucionnoe pravo : Učebnoe posobie, 1. vyd., 

Moskva : Meždunarodnye otnošeniâ, 2002, s. 348-349. 
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 Gabričidze upozorňuje na nutnost všimnout si zvláštností institutu v různých 

zemích. Dokonce ani v osmi ekonomicky nejvyspělejších státech světa není postavení a 

status prezidenta shodný. Což dle jeho mínění, je zřejmý důkaz různorodé organizace 

státní moci v těchto zemích.23 

1.7 Vztah k pojmům forma státu, forma vlády, státní režim 

Aristoteles ve svém díle Politika rozlišuje tři dobré formy státu: monarchie – 

vláda jednoho, aristokracie – vláda několika, demokracie24 - vláda všech. Toto již 

tradiční dělení je považováno za zastaralé, protože se s aristokracií už nesetkáme. 

Současné nejrozšířenější dělení států je založeno na institutu hlavy státu. Pokud 

v čele státu stojí monarcha, pak se jedná o formu státu – monarchie. Státy s prezidentem 

jako hlavou státu jsou republikami. Ve světě druhá možnost převažuje. Prezident stojí 

v čele 150 zemí světa z celkového přibližného počtu 200 států, v ostatních nalezneme 

monarchii. 

Základní rozdíl mezi monarchií a republikou spočíval v tom, kdo má moc. 

V monarchiích byla moc soustředěna do rukou jedince, naopak v republice měli moc 

všichni, popř. mnozí. Dnes se toto dělicí kritérium stírá. Například v Anglii, která je 

monarchií, má moc podobný počet lidí jako ve Francii, tzn. v republice. Ve státovědě 

vznikají otázky tohoto typu: Není monarcha dědičným prezidentem? A prezident není 

monarchou na určité období? Jinými slovy řečeno, rozdíl v tom, zda hlavou státu je 

                                                 
 
23 B. N. GABRIČIDZE aj.: Sistema organov gosudarstvennoj vlasti Rossii : učebnoe posobie, 3. přeprac. 

a doplň. vyd., Moskva : Ûniti-Dana, 2013, s. 102. 
24 Demokracie bývá definována jako vláda všech lidí. Považuji tuto definici za zavádějící, po 
jejím prvním přečtení si většina lidí utvoří představu, že k naplnění pojmu demokracie musí 
vládnout lid jako celek. Ve skutečnosti tomu tak není. U zastupitelské (nepřímé) demokracie 
mohou volit (ve smyslu vládnout) pouze oprávnění voliči. Příkladem může být Česká republika, 
kde z celkového počtu 11 milionu občanů volí 8 milionů z nich. Přímá demokracie trpí stejným 
problémem, jen těžko si lze představit situaci, kdy na kmenové radě stařešina zkoumá názor 2 
týdenního soukmenovce, jestli zaútočí na sousední kmen či nikoli. Ani zde přímo nevládne celý 
lid. Lze tedy uzavřít konstatováním, že demokracie je sice vládou lidu, nikoli však lidu celého, 
ale jen jeho způsobilé části. Po dobu, kdy je člověk nezpůsobilý vládnout, ačkoli je součástí 
lidu, o něm rozhodují ostatní. Klíčovým je kritérium nezpůsobilosti, pokud se jedná o nízký 
věk, duševní nemoc apod.. Pořád se nacházíme uvnitř rámce demokracie. Při jiných důvodech 
nezpůsobilosti, jako jsou politická příslušnost, rasa, náboženství, se jedná o diskriminaci a 
dostáváme se za hranice demokracie. Pojmy demokracie a zákaz diskriminace jsou 
neoddělitelné. 
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monarcha či prezident není tak markantní, jak tomu bylo v historii25. Někteří v tom vidí 

spíše historickou tradici než základní ukazatel charakteru státu26. Nestačí říci, že stát je 

monarchií nebo republikou. Musíme dodat jakou monarchií, jakou republikou. Tím se 

dostáváme k dalšímu pojmu ústavního práva, a to k formě vlády. 

Forma vlády odpovídá na otázku, jakým způsobem je v daném konkrétním státě 

organizován výkon státní moci. Jaké orgány státní moci máme, jaké plní funkce 

v systému státní moci, jakými disponují pravomocemi k výkonu svých funkcí a také 

jaký je jejich vzájemný vztah při výkonu státní moci.  

Organizace státní moci bývá nejčastěji řízena zásadou rozdělení moci a 

systémem brzd a protivah, viz dále. 

Dle formy vlády rozlišujeme monarchie absolutní a konstituční27. Republiky 

dělíme na prezidentské, parlamentní a poloprezidentské28. 

Konkretizace jednotlivých forem vlády není předmětem této práce, proto se 

omezím na pouhé konstatování, že Ruská federace bývá řazena mezi prezidentské, popř. 

poloprezidentské republiky. O tomto zařazení nepanuje mezi odborníky přesná shoda.  

Při analýze postavení hlavy státu v konkrétní zemi je vždy třeba zjistit, o jakou 

formu vlády se jedná. Můžeme uzavřít konstatováním, že ústavně právní postavení 

hlavy státu je determinováno formou vlády a dle hlavy státu rozlišujeme jednotlivé 

formy státu. 

Forma vlády jako systém formování a vzájemných vztahů hlavy státu, 

nejvyšších orgánů zákonodárné, výkonné, soudní moci bývá považována za klíč 

k pochopení smyslu systému orgánů státní moci. Dnes už není důležité, jakým 

způsobem se člověk stane hlavou státu (volbou či následovnictvím), ale jakým 

způsobem je rozdělena moc ve státě. Kaškin v této souvislosti dodává: „Je očividné, že 

nelze analyzovat ústavní model vztahů moci bez zřetele k faktickému systému těchto 

                                                 
 
25 Přesto lze nalézt některé rozdíly, např. monarcha vykonává funkci doživotně, je ze své funkce 

neodpovědný, zákony, které mění práva monarchy, nemohou být vydány bez jeho souhlasu atd. 
26 Např. A. A. Mišin 
27 Konstituční se dále člení na dualistické a parlamentní. 
28 Také se používá název smíšené. 
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vztahů, tzn. ke státnímu režimu.“ 29 Od ústavního modelu se může státní režim silně 

odlišovat, někdy dokonce mohou být ve vzájemném rozporu. Zároveň nelze pojem 

státního režimu zaměňovat s velice blízkým pojmem politického režimu. Rozdílnost je 

dána tím, že politický režim je pojem širší.  

1.8 Nenahraditelnost hlavy státu 

 Důvodů, proč hlava státu je nenahraditelnou součástí každého státu, nalézáme 

v odborné literatuře spoustu. Suvorov je rozčlenil do tří bodů.  

Zaprvé hlava státu zaujímá místo jakoby nad větvemi moci, pomáhá jim 

normálně fungovat, harmonizuje je.30 Pokud by to vykonával jiný orgán, bylo by to 

nelogické. Za příklad uvádí situaci, kdy byla vládě vyslovena parlamentem nedůvěra a 

ona by měla právo jej rozpustit. Také považuje za přirozenou v mnohém formální úlohu 

hlavy státu při ustavení vlády v parlamentních či smíšených republikách, ačkoli její 

kroky jsou determinovány politickým složením zastupitelského orgánu. 

Zadruhé plní funkce a vystupuje jménem samotného státu. Nevystupuje jménem 

vlády, parlamentu a ostatních orgánů, které se často mění. Nese právní kontinuitu státu. 

Jedná jako nejvyšší představitel státní moci v celku, na rozdíl od jiných státních orgánů, 

jejichž politická pozice se mění v závislosti na výsledku voleb. 

A konečně zatřetí hlava státu nemusí mít silné právní instrumenty k výkonu 

moci, a přesto může mít významnou politickou váhu a autoritu, což jí umožňuje 

efektivně spolupracovat s větvemi moci, s politickými stranami a ve svém důsledku i 

spolupráci větví moci mezi sebou. Tím se posiluje význam institutu hlavy státu 

v politickém systému.31 

                                                 
 
29 B. A. STRAŠUN aj.: Konstitucionnoe (gosudarstvennoe) pravo zarubežnyh stran : Obšaâ Čast', 4. 

aktualiz. a doplň. vyd., Moskva : NORMA, 2005, s. 383. 
30 V podstatě se jedná o parafrázi Osavelûkova přirovnání s dirigentem. 

31 V.N. SUVOROV: Institut glavy gosudarstva : ûridičeskaâ priroda i položenie v sisteme vlasti, Pravo i 

žizn', 1998, č. 13, s. 53 a 54. 
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1.9 Vztah hlavy státu k systému dělby státní moci 

Dělba státní moci je jedním ze základních megaprincipů ústavního práva32, snese 

zařazení mezi takové velikány, jako jsou demokratický stát, právní stát, sociální stát a 

další. Rozdělení jediné státní moci do jednotlivých větví chápeme protikladně k jednotě 

státní moci, kdy veškerá moc je soustředěna v rukou jedince. Typicky jednotnou moc 

nalézáme u absolutních monarchií. Dělbu moci lze označit za negaci takové situace.  Při 

tom je třeba mít stále na paměti, že se jedná o právní princip, nikoli o právní normu 

(pravidlo chování). Hlavní rozdíl spočívá v tom, že princip nám stanoví cíl, kterého se 

v právu snažíme dosáhnout. U dělby moci se za cíl považuje předejít situaci, kdy jedna 

větev státní moci převáží nad ostatními a stane se nadřízenou těm ostatním. Jednoduše 

řečeno jde o prevenci jednoty moci. Oproti tomu právní norma stanoví, jak cíl 

vyjádřený v právním principu konkrétně realizovat v praxi.  

Můžeme se setkat i s primitivním nazíráním na princip dělby moci, kdy je 

chápán jako pouhé rozdělení funkcí ve státě. To je samozřejmě chybná interpretace. 

Rozdělení funkcí ve státě je pouhým více či méně zdařilým výsledkem aplikace 

právního principu. S tím souvisí i další podstatný znak právních principů, a to je 

skutečnost, že vyjadřují nedostižný ideál, který se můžeme pokoušet realizovat v praxi, 

předem jsme však odsouzeni k nezdaru. Stejně jako ve fyzikální vědě se nepovede 

vyrobit ideálně černé těleso, tak ani v ústavním právu se nikdy nepovede rozdělit 

pravomoci, resp. funkce ve státu mezi jednotlivé orgány tak, abychom dosáhli 

křišťálově čistého oddělení jednotlivých větví moci. 

Jak jsem napsal výše, cílem dělby moci je prevence jednoty moci, 

prostřednictvím čehož se zabezpečuje svoboda občanů i obecně všech lidí. Taková 

situace nastane, pokud stání moc bude vykonávána různými orgány, které budou na 

sobě nezávislé a které se budou vzájemně vyvažovat a brzdit33. Kutafin k tomu dodává, 

že k zabezpečení svobody dle tohoto principu nestačí jen rozdělit moc mezi několik 

orgánů, musí být splněna ještě další tři kritéria. Větve moci se musí nacházet ve 

                                                 
 
32 Ústavní právo plní dvě základní poslání: upravit způsob mechanismu fungování státní moci a chránit 

člověka a občana. V obou těchto problematikách hraje princip dělby moci klíčovou roli, proto jej označuji 

za megaprincip. 
33 systém brzd a protivah 
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vzájemné rovnováze. Ani jedna z nich nesmí nabýt nad ostatními převahu. A každá 

z větví musí být chráněna proti útoku na svou samostatnost ze strany jiné větve. Dále 

pokračuje, že ve výsledku takto organizované moci nejsou podřízeny jedna druhé, avšak 

jsou v těsném vztahu mezi sebou a v součinnosti. Ani jedna nemůže nic udělat bez 

druhé, což je nutí jednat ve vzájemném souladu a společně.34  

Pravá tvář institutu hlavy státu se nám rozkryje, jakmile začneme hledat její 

místo v systému dělby státní moci. Až v danou chvíli definice Kutafina nabere ostrých 

kontur.  

Vztah hlavy státu a principu dělby moci může být dvojího charakteru. Tou méně 

vyskytující se možností je situace, kdy v daném státě tento princip není uplatněn, ba 

právě naopak vyskytuje se jednota státní moci. Z pohledu formy vlády máme co 

dočinění s absolutní monarchií35. Ve světě je však spíše raritou než pravidlem. Daleko 

častější je možnost, že státní mechanismus je založen na principu dělby moci. Pak ale 

vzniká otázka, do které větve moci hlavu státu zařadíme. Abychom na ni mohli správně 

odpovědět, je třeba nejdříve zjistit, co to vůbec větev moci je. Čirkin se ve svém 

článku36 domnívá, že takové vymezení v zahraniční literatuře chybí. Ruská právní věda 

jej také postrádala až do roku 2002, kdy Avtonomov se o její definici pokusil. Jedná se 

o „jeden nebo několik státních orgánů tvořících v rámci jednotného mechanizmu výkonu 

moci samostatný systém, který má mocenské pravomoci k výkonu svých funkcí.“37 

Prostěji řečeno, ve větvi státní moci vidí organizovaný systém, jenž má právě takové 

pravomoci, aby mohl plnit svou funkci. Čirkin jde se svou definicí více do hloubky: 

„oddělená organizačně-funkční struktura uceleného mechanismu výkonu státní moci 

orgány, které realizují určitou funkci státního mechanismu správy společnosti, při 

výkonu pravomocí nejsou podřízeny orgánům jiných větví státní moci a používají při své 

                                                 
 
34 O. E. KUTAFIN: Glava gosudarstva, 1. vyd., Moskva, Prospekt, 2013, s. 19. 
35 Např. Saudská Arábie, Omán 

36 V.E. ČIRKIN: O ponâtii "vetv' gosudarstvennoj vlasti", Pravo i politika, 2003,č. 4, s. 4-6. 

37 Čirkin, tamtéž s. 4. 
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činnosti specifické formy, metody a procedury.“38 Svou definici osvětluje v pěti 

základních bodech: 

Každá větev předpokládá existenci zvláštních, specializovaných státních orgánů 

zaujímajících své místo v uceleném státním aparátu a vykonávajících určitou činnost 

státní správy. Tzn. jde o část mechanismu, která plní své úkoly společně s jinými 

částmi. Bez žádné své části nemůže celý mechanismus pracovat. 

Státní orgány každé větve jsou samostatné, při plnění svých úkolů nejsou 

podřízeny žádným jiným orgánům.39  

Větev není jen souhrn orgánů, ale jde o stanovenou strukturu ve státním 

mechanismu. Struktura může být dána organizací orgánů nebo jejími funkcemi. Může 

se jednat o jediný orgán či o celou řadu různých orgánů plnících tentýž úkol. 

Každá větev je zhmotněnou, funkčně vymezenou částí státního aparátu.40 Neboli 

je organizačně-právní transformací určité funkce státního aparátu určenému ke správě 

společnosti. 

Každá větev má vlastní specifické formy, metody a procedury své činnosti. 

Po objasnění, co je to větev moci, se můžeme pokusit zařadit hlavu státu do 

některé z nich. A právě v této chvíli zjistíme podstatu tohoto institutu, kterou můžeme 

obrazně pojmenovat následující metaforou41: 

V hlavě státu spatřuji minci o dvou stranách. Jednu má vždy výraznou a tu 

druhou má s různou intenzitou.  

                                                 
 
38 Čirkin, tamtéž s. 6. 
39V rámci jedné větve mohou být vztahy podřízenosti a závislosti. 
40Čirkin považuje pojmy aparátu a mechanismu za prakticky shodné. 
41 Jsem si vědom, že každé přirovnání pokulhává a právní věda upřednostňuje ostře vymezené významy 

jednotlivých pojmů. I při tomto faktu, se uchýlím k metafoře, aby byl text srozumitelnějším. 
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Hlava státu, jak bylo definováno v úvodu, je nejvyšší úřední osobou, nebo 

státním orgánem atd. V této definici je použita logická spojka disjunkce - nebo. Což ve 

své podstatě dle pravidel výrokové logiky znamená, že dané tvrzení je pravdivé, pokud 

je pravdivá alespoň jedna ze dvou jeho částí. To není náhoda, cílem je poukázat na 

skutečnost, že hlava státu může vystupovat ve dvou základních kvalitách. Jde o 

dvojjediné postaveni jediné státní funkce42. Jako nejvyšší úřední osoba vystupuje v 

zásadě jakákoli hlava státu. Jde o výkon takových funkcí, kdy je hlava státu symbolem, 

dirigentem, zástupcem státu jako celku atd. Jde především o zastupitelské funkce a 

některé další. Pokud by je vykonávala některá větev státní moci, došlo by k její převaze 

nad ostatními větvemi. Dle mého soudu hlavu státu při výkonu těchto pravomocí nelze 

zařadit do žádné z větví moci. Spíše představuje prvek státního mechanismu, který 

napomáhá fungovaní jednotlivých větví moci. Ať je to činěno vahou jeho osobnosti, 

politickou silou nebo čímkoli jiným. Podkladem mého soudu je jednak formální 

označení za nejvyšší43, a pokud něco označíme za nejvyšší, nemůžeme se přeci snažit 

zařadit to do systému dělby moci. Nejvyšší je vrcholek pyramidy, něco nad vším 

ostatním a to přeci v systému dělby moci nemá místo. Bylo by to v rozporu s její 

zákonitostí, že žádná větev není nadřazena druhé. Žádný vztah nadřízenost - 

podřízenost. A dalším důvodem je, že v podstatě ani nemusí jít o výkon státní moci. 

Druhou kvalitou je pak jednání jako státní orgán. Ten už státní moc vykonává, a 

zařazení do některé větve moci je proto nutností. Tuto kvalitu nevykonávají všechny 

hlavy státu, a pokud ano, tak se liší v intenzitě jejího výkonu, závisí hlavně na formě 

vlády. Obecně lze tvrdit, že hlavně v parlamentních republikách hlavy států tuto kvalitu 

postrádají a zbývá jim pouze kvalita první, nebo ji sice mají, ale jen velice slabou, popř. 

jen formální. 

Na základě této úvahy považuji vedlejší větu Kutafinovy definice „který právně 

zaujímá nejvyšší místo v systému orgánů státu“ za poměrně matoucí. Vidím v ní snahu 

vyjádřit vlastnost hlavy státu, která se vztahuje k jeho první kvalitě - nejvyšší úřední 

osoba, a jak jsem napsal již výše, použití obratu nejvyšší místo ve vztahu mezi státními 

orgány je nešťastné. V rámci jediné větve státní moci hierarchie orgánů tvořících její 
                                                 
 
42 ve smyslu postu ve státním aparátu 
43 úřední osobu 
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strukturu je možná. Ve vztahu jednoho orgánu k orgánu druhé větve je použití tohoto 

obratu chybné. Z mého pohledu se spíše jedná o nazírání na stát z pohledu zahraničních 

pozorovatelů, kteří se snaží označit jedinou osobu daného státu za tu, s niž budou 

jednat. Tedy opět vyjádření reprezentativní funkce. Naopak z vnitrostátního hlediska je 

toto formální označení matoucí, až zbytečné. 

Celkově lze uzavřít konstatováním, že hlava státu hraje v ústavním systému 

konkrétní země dvojí úlohu. Základem je reprezentovat stát a harmonizovat činnost jeho 

orgánů jako nejvyšší úřední osoba. A za druhé v různé míře vykonávat státní moc jako 

statní orgán.44 

1.10  Možná zařazení hlavy státu jako státního orgánu v systému dělby 

moci 

Základní mechanismus rozdělení státní moci lze vyjádřit takto: parlament vůli 

lidu projeví45, vláda a hlava státu ji vykonají46 a případné spory mezi orgány státu 

vykonávající pravomoci předešlých větví vyřeší nezávislé soudy47. Z tohoto modelu lze 

vyčíst, že hlava státu je součástí výkonné moci. Ne vždy tomu tak skutečně je. 

Navzdory jednotlivým výjimkám platí, že vztah hlavy státu k výkonné moci je 

nejsilnější, bez ohledu na skutečnost, zda je pouhou její součástí, nebo dokonce hlavou. 

Struktura výkonné moci může být monistickou, tzn. veškerá výkonná moc náleží 

jedinému orgánu. Tento model existuje v prezidentských republikách, kde prezident řídí 

výkonnou moc a je zároveň její hlavou48. Ve většině západoevropských států převažuje 

dualistický model. Výkonná moc je v něm rozdělena mezi prezidenta a jím jmenovanou 

vládu, která je na něm nezávislá a odpovídá parlamentu. V těchto zemích hlava státu 

často hraje úlohu arbitra mezi politickými silami. 

                                                 
 
44 ve smyslu mocenský orgán 
45 zákonodárná moc 
46 výkonná moc 
47 soudní moc. K jejím dalším funkcím patří stanoveni spravedlnosti v právním slova smyslu, 

rozhodovaní sporů o právo, potrestaní pachatelů trestných činů a zjednání nápravy porušeného práva. 
48 Např. USA, Mexiko, Filipíny 
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Postavení hlavy státu ve struktuře výkonné moci může být následující: 

 Za prvé hlava státu spadá do struktury výkonné moci. Např. Maklakov tvrdí, že 

„hlava státu je vždy právně či fakticky součástí výkonné větve moci.“49 Nebo do 

výkonné moci nespadá, ale má zvláštní prezidentskou moc. Zastánce tohoto názoru je 

např. Čirkin50. Třetím přístupem je tvrzení, že to nelze obecně stanovit. Vždy závisí 

případ od případu na ústavním zřízení státu, jeho ústavě, národním zákonodárství a 

praktickém fungování státních institutů. Představitelem daného názoru je třeba Èntin51. 

V některých zemích světa není hlava státu součástí žádné větve moci52, dochází 

zde k převážení kvality nejvyšší úřední osoby na úkor orgánu státní moci. Nebo 

výjimečně je součástí jak výkonné, tak i zákonodárné moci53. Nutno poznamenat, že 

poslední možnost je v rozporu s dělbou moci, se samostatností a odděleností 

jednotlivých jejích větví. 

Závěrem je třeba poznamenat obecnou skutečnost, že hlava státu většinou je 

svázána v menší či větší míře se všemi větvemi moci bez toho, aby byla formálně jejich 

součástí. 

1.11 Funkce a pravomoci hlavy státu 

 Ústavní právo zakotvuje dva základní pojmy, mezi nimiž je rozdíl. Jsou sice 

velmi blízké, nikoli však totožné. Baglaj je definuje následovně: 

                                                 
 
49 B. A. STRAŠUN aj.: Konstitucionnoe (gosudarstvennoe) pravo zarubežnyh stran : Obšaâ Čast', 4. 

aktualiz. a doplň. vyd., Moskva, NORMA, 2005, s. 712. 
50 V. E. ČIRKIN: Prezidentskaâ vlast', Gosudarstvo i pravo, Moskva : Nauka, 1997, č. 5, s. 15. 
51 M. V. BAGLAJ aj.: Konstitucionnoe pravo zarubežnyh stran : učebnik, 3. přeprac. a doplň. vyd., 

Moskva, Norma, Moskva, INFRA-M, 2012, s. 256. 
52 Např. Spolková republika Německo, Itálie 
53 Indie, Velká Británie 
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 „Funkce jsou nejdůležitější obecné povinnosti hlavy státu, které jsou dány jeho 

postavením v systému orgánů státní moci.“54 

 Při tvorbě ústavy by se nejdříve měl vytvořit koncept základních ústavních 

orgánů a vymezit jejich základní postavení v systému. Na základě tohoto konceptu se 

pak jednotlivým ústavním orgánům přidělují obecné povinnosti neboli funkce, pokud 

k právu přistoupíme z druhé strany, tzn. jako lidé, kteří jej budou aplikovat. Nejdříve se 

musíme seznámit s funkcemi hlavy státu, čímž se nám utvoří představa o jeho postavení 

v systému. 

„Pravomoci vycházejí z funkcí hlavy státu, skládají se z konkrétních práv a 

povinností v otázkách spadajících do jeho kompetence.“55 

  Jedná se o konkretizaci obecných povinností. Při čemž platí, že funkce nemohou 

být konkretizovány pravomocemi v plném objemu. Proto má hlava státu vždy i 

pravomoci neupravené  v ústavách, které se objeví v mimořádných, neočekávaných 

situacích a jsou de facto uznány parlamentem nebo judikaturou ústavního soudu. 

Pojmu kompetence bývá v ústavním právu připisován obsah zahrnující zároveň 

jak funkce, tak i pravomoci státního orgánu.  

Funkce hlavy státu mohou být v ústavě velice precizně zformulovány, jak je 

tomu například  v ústavě Španělska z roku 197856. Z praktického hlediska by větší důraz 

měl být kladen na podrobné a jasné vymezení jeho pravomocí. Obecně lze tvrdit, že 

lepším se jeví případ vágnějších funkcí s jasnými pravomocemi než vágní pravomoce 

s precizně vymezenými funkcemi. 

                                                 
 
54 M. V. BAGLAJ: Konstitucionnoe pravo Rossijskoj Federacii : učebnik, 9. změň. a doplň. vyd., 

Moskva, Norma, Moskva, INFRA-M, 2011, s. 453. 
55 Baglaj, tamtéž. 
56 Král je hlavou státu, symbolem jeho jednoty a trvalosti, vystupuje jako arbitr mezi orgány a ovlivňuje 

jejich stálou činnost, vykonává nejvyšší zastoupení státu v mezinárodních vztazích… a vykonává funkce, 

kterými jej vybavila ústava a zákony. 
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1.12 Dělení pravomocí 

Osavelûk uvádí následující: „V závislosti na formě vlády, státním režimu, 

politických vztazích ve státě jsou pravomoci hlavy státu: nominální, reálné, rezerva 

v době krize.“57 

 Reálné pravomoci jsou ty, které hlava státu vykonává samostatně bez závislosti 

na jiném orgánu. Nejvíce vypovídají o síle hlavy státu. Závislost nominálních 

pravomocí spočívá v nutnosti buď schválení či souhlasu parlamentem58 nebo souhlasu 

vlády či podpisu předsedy, resp. člena vlády59. Pravomoci spadající do kolonky rezerva 

v době krize bývají nazývány také jako skryté pravomoci. S tímto třetím oddílem ne 

všichni právní vědci souhlasí, například Gradovskij píše: „Orgány moci nemají tajná 

práva, stejně jako občané nemají tajné povinnosti.“60 

1.13 Právní formy hlavy státu 

 Právní forma hlavy státu je určena formou vlády, na které závisí organizace 

nejvyšší státní moci a také jejich nositelů. 

Hlava státu může být monokratickým orgánem. Je tvořena jedinou osobou jako 

monarcha či prezident. Monarcha může svou funkci zdědit61, může být určen či zvolen 

v rámci dynastie62, popř. je zvolen jinými monarchy, kolegy, kteří stojí v čele subjektů 

                                                 
 

57 B. A. STRAŠUN aj.: Konstitucionnoe (gosudarstvennoe) pravo zarubežnyh stran : Obšaâ Čast', 4. 

aktualiz. a doplň. vyd., Moskva, NORMA, 2005, s. 691. 

58 Např. při jmenování velvyslance v USA. 
59 Jedná se o kontrasignaci. Odpovědnost za úkon, akt pak nese vláda. Může mít i ústní formu, např. VB, 

Indie. 

60 V. E. ZORKIN: Ežegodnye Poslaniâ Federal'nomu Sobraniû Rossijskoj Federacii – kak akt Prezidenta 

Rossijskoj Federacii, Ûridičeskaâ mysl', Sankt-Peterburg : Ûridičeskaâ mysl', 2011, č. 2, s. 37. 

61 Veliká Británie 
62 Saudská Arábie, Katar 



16 

 

federace.63 Prezident je zvolen občany64, parlamentem65 nebo speciálním kolegiem.66 

Mezi monokratické orgány můžeme zařadit i generál-gubernátora zastupujícího 

britského monarchu ve státech bývalých dominií, kde nemají vlastní hlavu státu67. A 

také kmenového vůdce tradicí uznaného národem nebo jinými státy za vůdce státu68. 

 Nebo je hlava státu kolegiálním orgánem zvoleným parlamentem na určité 

období69. Zařadit zde můžeme i regentskou vládu, jež má dočasný charakter, bývá 

využívaná zejména při nezletilosti dědičného monarchy. 

 Někdy hlava státu jako zvláštní orgán úplně chybí, nicméně její funkce jsou 

vykonávány jiným orgánem nebo orgány, u nichž se jedná o vedlejší činnost. 

 Pro úplnost zmíním ještě možnost, kdy se stane hlavou státu monokratický či 

kolegiální orgán, ale nezákonnou cestou. Jedná se o uzurpaci moci zpravidla učiněnou 

vojáky. 

 Příklady k jednotlivým formám hlavy státu, uvedené pod čarou, jsou pouze 

demonstrativního charakteru. 

Historii Ruska s přihlédnutím k formě hlavy státu můžeme rozdělit do tří úseků. 

Tím prvním je období Ruského impéria. Hlavou státu byla zpravidla jediná osoba – 

dědičný monarcha. Podstatou řeckého slova monarcha je vyjádření vlády jediné osoby, 

přesto se v Rusku vyskytly situace, kdy vládly dvě osoby : monarcha a patriarcha70, 

popř. dva carové71. Druhý úsek představuje sovětská éra, kdy úkoly hlavy státu 

vykonávaly různé kolektivní orgány. Samotná hlava státu (prezident) se objevila až 

nedlouho před rozpadem Sovětského svazu. A konečně během třetího úseku, tzv. 

postsovětského období, stojí v čele Ruské federace jako hlava státu Prezident Ruské 

federace. 

                                                 
 
63 Malajsie 
64 Česká republika, Slovensko, RF 
65 Itálie 
66 Například tvořeným členy parlamentu a zástupci místních orgánů moci. 
67 Kanada, Austrálie, Nový Zéland, Jamajka 
68 Západní Samoa 
69 Kuba 
70 monarcha Mihail Fedorovič a jeho otec patriarcha Filaret 
71 Ioann Alekseevič a jeho bratr Petr I. 
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2 Ústavně právní status prezidenta Ruské federace 

„Prezident je po parlamentu (celonárodní, volený, zastupitelský orgán) 

nejvýznamnějším státním orgánem, který má ohromnou moc v politickém i státním 

životě země.“ 72 

Daný citát je věnovaný obecně institut prezidenta v libovolné republice. V ruské 

ústavě se z celkového počtu 137 článků prezidenta bezprostředně týká kolem třiceti. 

V ruském ústavním systému je postavení hlavy státu osobité. Zvláštnost je zakotvena už 

samotném postavení v systému dělby moci. 

2.1 Místo prezidenta Ruské federace v systému dělby moci 

V odborné literatuře můžeme nalézt několik přístupů k této klíčové 

problematice. Nejzřetelněji se zařazení do větví moci projeví při sporu jednotlivých 

státních orgánů o výkon jejich pravomocí, tzn. v situaci, kdy si dvě a více stran nárokují 

výkon jediné pravomoci, a v situaci, kdy si nejsme jisti, zda orgán, který pravomoc 

vykonal, byl k tomuto výkonu oprávněn. Jediné správné řešení těchto dvou problémů by 

mělo být v souladu s principem dělby moci. 

 V ústavě RSFSR z roku 1978 byl prezident charakterizován jako nejvyšší úřední 

osoba a hlava výkonné moci. Ve výsledku prezident RF byl zařazen do systému orgánů 

výkonné moci, a proto se fakticky účastnil v systému brzd a protivah.  

 Okun'kov píše: „Je zajímavé, že se poslední roky o úroveň nejvyšší funkce začali 

ucházet i řídící jiných nejvyšších státních orgánů. To může být příčinou, proč se 

v ústavě 1993 a v zákonodárství o státní službě od termínu nejvyšší úřední osoba 

upustilo. Vycházelo se ze samostatnosti tří větví moci.“ 73 

 Výnosem z 11.1. 1995 prezident schválil výčet státních funkcí. Pozoruhodné na 

daném seznamu je, že všechny pojmenované státní funkce předvídané ústavou RF a 

federálními zákony jsou dány bez jakýchkoli upřednostnění v jediném seznamu. Chybí 

hierarchie orgánů i přes to, že seznam obsahuje vedoucí a jiné úřední osoby. 

                                                 
 
72 B. N. GABRIČIDZE aj.: Sistema organov gosudarstvennoj vlasti Rossii : učebnoe posobie, 3. přeprac. 

a doplň. vyd., Moskva : Ûniti-Dana, 2013, s. 101. 
73 L. A. OKUN'KOV: Prezident Rossijskoj Federacii, 1. vyd., Moskva : Norma; Moskva : INFRA-M, 

1996, s. 13. 
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Po přijetí ústavy z roku 1993 byl zákon RSFSR z 24. dubna 1991 O prezidentu 

RSFSR prohlášen výnosem prezidenta RF z 24. prosince 1993 za neúčinný pro rozpor 

s ústavou a byl předán k projednání a zrušení Federálnímu shromáždění. 

Ústava z roku 1993 prohlašuje prezidenta RF v čl. 80 odst. 1 za hlavu státu. 

Okun'kov dodává: „Prezidentu RF fakticky i právně byly přiděleny výsady hlavy státu. 

V organizačně-správním aspektu prezident RSFSR nebyl podřízen ani Sjezdu národních 

poslanců ani Nejvyššímu sovětu. Kontrolní pravomoci parlamentu dopadly značnou 

měrou na vládu, což způsobovalo problém, ačkoli prezident byl formálně distancován 

od vlády. Už v té době se prezident stal nezávislým na parlamentu.“ 74 

2.1.1 Zařazení k moci výkonné 

Suvorov 

Suvorov75 argumentuje následovně: V článku 11 Ústavy  je prezident zařazen 

mezi orgány vykonávající státní moc. Článek 10 stanoví, že státní moc je vykonávána 

na základě rozdělení na zákonodárnou, výkonnou a soudní. A orgány těchto větví jsou 

samostatné. Z uvedeného dochází k následujícímu závěru: Pokud prezident vykonává 

státní moc, pak nutně musí být zařazen do jedné ze tří větví moci. Existenci jiných větví 

moci a jejich orgánů článek 10 nepřipouští. Státní orgán nemůže mít pravomoci 

několika větví moci, to je porušením daného článku. A k článku 10 ještě dodává, pokud 

budeme  vládu považovat za hlavu výkonné moci a prezidenta do výkonné moci 

nezařadíme, pak nemůže mít pravomoc řídit orgány výkonné moci, přijímat rozhodnutí 

závazná pro výkonnou moc. Proto prezidenta řadí do výkonné moci. Používá 

argumentaci formální na základě litery Ústavy 1993, když tvrdí, že nezařazení 

prezidenta k moci výkonné by bylo porušením daného článku. Ale také argumentaci 

materiální, prezident vykonává pravomoci typické pro výkonnou moc: řídí zahraniční 

politiku Ruské federace76, je vrchním velitelem Ozbrojených sil Ruské federace77, 

vyhlašuje na území Ruské federace nebo v jednotlivých oblastech válečný stav78, 

                                                 
 
74 Okun'kov, tamtéž s. 15. 
75 V.N. SUVOROV: Konstitucionnyj status Prezidenta Rossijskoj Federacii, Moskva, 2000, str. 14 - 15. 
76 čl. 86 písm. a) Ústavy 
77 čl. 87 odst. 1. Ústavy 
78 čl. 87 odst. 2. Ústavy 
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v souladu s Ústavou Ruské federace a federálními zákony určuje základní směřování 

vnitřní i zahraniční politiky státu79. 

Kutafin80 zmiňuje, že ne náhodou v řadě federálních zákonů81 je prezident řazen 

mezi orgány vykonávající státní správu. Pro mnohé badatele pravomoci prezidenta 

spadající pod výkonnou moc a jeho postavení k moci výkonné i k vládě jsou pádným 

argumentem pro jeho zařazení k moci výkonné. 

Lučin – prezident hlava moci výkonné 

 Lučin82 se nespokojuje s pouhým zařazením prezidenta k moci výkonné, ale 

rovnou jej umisťuje na první místo v hierarchii této větve státní moci. Své tvrzení 

podkládá následujícím: Důkazem toho, že prezident Ruské federace je hlavou výkonné 

moci je skutečnost, že má právo předsedat na zasedáních vlády83. V případě odstoupení 

prezidenta z funkce může jeho pravomoci dočasně vykonávat pouze předseda vlády84. 

Společně prezident a vláda zabezpečují v souladu s Ústavou Ruské federace výkon 

pravomocí federální státní moci na celém území Ruské federace85. 

Baglaj 

Baglaj86 poukazuje na to, že pokud se hovoří o postavení hlavy státu v systému 

orgánů státní moci, má se na mysli vztah jeho funkcí k zákonodárné a výkonné moci. 

V demokratickém právním státě vždy existuje princip dělby moci, který předpokládá, že 

mocenské pravomoci libovolného orgánu se zařadí k jedné ze tří větví moci – 

zákonodárné, výkonné, soudní. Funkce hlavy státu se dotýkají všech tří mocí, ale 

všechny jeho základní funkce pravomoci nelze zařadit k zákonodárné nebo soudní 

moci. Něco jiného je vztah k výkonné moci, neboť žádný orgán nemůže mít základní 

                                                 
 
79 čl. 80 odst. 3. Ústavy 
80 O. E. KUTAFIN: Glava gosudarstva, 1. vyd., Moskva, Prospekt, 2013, s. 317. 
81 Např. Zákon o meliorizaci půd z 10. 1. 1996, č. 4-FZ 
82 V. O. LUČIN: Konstituciâ Rossijskoj Federacii : Problemy realizacii, 1. vyd., Moskva, ÛNITI-DANA, 

2002, s. 448. 
83 čl. 80 písm. b) Ústavy 
84 čl. 92 Ústavy 
85 čl. 78 odst. 4. Ústavy 
86 M. V. BAGLAJ: Konstitucionnoe pravo Rossijskoj Federacii : učebnik, 9. změň. a doplň. vyd., 

Moskva,  Norma, 2011, s 451, 452, 454. 
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pravomoci i funkce mimo jakoukoli větev moci. Dle ústavy z roku 1993 je prezident 

hlavou státu. V dřívější ústavě jeho funkce byly vymezeny pomocí termínů nejvyšší 

úřední osoba a hlavy výkonné moci. Změna ústavního vyjádření neznamená zúžení 

funkcí prezidenta Ruské federace nebo jeho vyloučení z výkonné moci. Termín hlava 

státu přesněji vymezuje oba předchozí termíny, ale nesvědčí o vzniku čtvrté základní 

větve moci. Pokud přesto ostatní autoři používají termín prezidentská moc, pak to může 

označovat jen zvláštní status prezidenta Ruské federace v systému tří mocí, existenci 

jeho vlastních pravomocí a komplexní charakter jeho různorodých práv a povinností ve 

vztahu s  druhými větvemi, ale v základě s výkonnou mocí. 

Šmavonân 

 Šmavonân87 tvrdí, že prezidentská moc je svou podstatou částí výkonné moci a 

prezident je hlavně ústavní orgán výkonné moci. Zvláštní status prezidenta jako hlavy 

státu spolu s funkcemi připisovanými mu v čl. 80 ústavy se plně nacházejí v mezích 

tradičního rozdělení moci a nerozchází se s právním statusem orgánu výkonné moci. 

Můžeme říct, že ruském ústavním systému státní moci je výkonná moc dualistická 

(pravomoci jsou rozděleny mezi prezidenta a vládu) s hlavní rolí prezidenta, který 

obecně vládu řídí. 

 Můžeme se setkat i s názorem88, že hlava státu sice má pravomoci výkonné moci 

nebo práva ze sféry výkonné moci, přesto jej k výkonné moci neřadí. 

Kutafin  

Kutafin89 tvrdí následující: Ačkoli ústava Ruské federace nedává přímou a 

jednoznačnou odpověď na otázku, do jaké větve státní moci se řadí prezident, 

prezidentská moc jako souhrn ústavních pravomocí prezidenta svou právní podstatou 

tvoří součást výkonné moci. A prezident je především ústavní orgán výkonné moci, 

která je vykonávána prezidentem společně s vládou Ruské federace a dalšími orgány 

státní správy. Základní podstatná charakteristika statusu prezidenta Ruské federace tkví 

                                                 
 
87 T. A. Šmavonân: Ûridičeskij harakter prezidentskoj vlasti v rossijskoj sisteme razdeleniâ vlastej, 4 vyd. 

Moskva, 2003, s. 130-168 prostřednictvím O. E. KUTAFIN: Glava gosudarstva, 1. vyd., Moskva, 

Prospekt, 2013, s. 318. 
88 Například A. P. Alehin, Û. M. Kozlov. 
89 O. E. KUTAFIN: Glava gosudarstva, 1. vyd., Moskva, Prospekt, 2013, s. 321. 
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v tom, že on je hlavou státu, spojuje v sobě dvě kvality: orgán státu a zároveň nejvyšší 

úřední osoba. Jako orgán státu plní funkce uložené mu ústavou a zákony. Jako nejvyšší 

úřední osoba plní různorodé zastupitelské funkce. 

S tímto přístupem nejvíce souhlasím. Zůstává jen otázka, jak se vyrovnat se 

silnou funkcí prezidenta jako koordinátora orgánů vykonávajících státní moc. 

Se zařazením prezidenta k výkonné moci souhlasí také: Nudnenko, Bezuglov, 

Soldatov, Bušuev, Šablinskij, Kraûškina, Kajnov a další. Jejich argumenty se vesměs 

opakují, proto je zde nebudu znovu uvádět. 

2.1.2 Samostatná větev moci – prezidentská 

Kolûšin 

Kolûšin90 se domnívá, že ve funkčním plánu prezident má důležité pravomoci ze 

sféry zákonodárné, výkonné i soudní moci. Právně se však nachází mimo tyto větve. 

Pokud k tomu doplníme transformaci nejvyšší úřední osoby v hlavu státu a pravomoci 

svázané s tímto statusem, pak máme všechny důvody pro tvrzení o existenci 

prezidentské moci jako samostatné větve moci. 

Že má prezident pravomoci spadající do všech větví moci, je samozřejmě 

pravda. Právně se nachází mimo větve – tím autor myslí, že v ústavě není výslovně 

zařazen k žádné větvi. Což samo o sobě představuje ryze formální kritérium, které o 

podstatě dané funkce nemusí nic důležitého vypovídat. Transformací terminologie ve 

své podstatě došlo k zaměnění konkrétnějšího termínu nejvyšší úřední osoba za termín 

obecnější hlava státu, který pod sebou zahrnuje jak nejvyšší úřední osobu, tak i orgán 

státní moci. Z důvodu historických šlo při přípravě ústavy 1993 o posilnění funkce 

prezidenta (ve vztahu k rudému parlamentu). O existenci samostatné větve to nic 

nenaznačuje. Navíc si troufám tvrdit, že prezident bude hlavou státu, i pokud tak nebude 

výslovně v ústavě označen. V Ruské federaci je cílem této ústavní formulace zdůraznění 

silné role hlavy státu v systému orgánů státu. 

Avak'ân  

                                                 
 
90 E. I. KOLÛŠIN: Konstitucionnoe pravo Rossii : Kurs lekcij, 1. vyd., Moskva : Gorodec, 2006. s. 252. 
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Avak'ân91 jde se svým názorem ještě o krok dál. Prezident v ruském ústavním 

modelu není součástí systému rozdělení moci a stojí nad všemi mocemi. Dle čl. 10 

ústavy je státní moc vykonávána na základě rozdělení na zákonodárnou, výkonnou a 

soudní. Čl. 11 – státní moc je vykonávána Prezidentem, Federálním shromážděním, 

Vládou, soudy Ruské federace. Tzn. že prezident také vykonává státní moc, ale kterou 

ze tří? Pokud zákonodárnou vykonává parlament (čl. 94 ústavy), výkonnou vláda (čl. 

110 ústavy) a soudní moc náleží soudům (hlava 7 ústavy), nezbývá než udělat závěr, že 

prezident má vlastní formu moci. Autoři některých komentářů nazvali jeho 

prezidentskou moc jako jednu ze samostatných větví moci. Dále pokračuje: Zdálo by se, 

že ze všeho nejblíže má k výkonné větvi moci; v dřívější ústavě byl oficiálně řazen 

k této větvi a v mnoha ustanoveních ústavy 1993 je také svázán s výkonnou mocí. Ale 

také je danou ústavou prohlášen za hlavu státu a od výkonné moci je oficiálně oddělen. 

Jen stěží jej můžeme zařadit k zákonodárné moci, ačkoli se účastní zákonodárného 

procesu, může navrhovat zákony, podepisuje a vyhlašuje zákony a v určitých situacích, 

kdy je normativní regulace nutná a zákony se zpozdí, může upravit společenské vztahy 

svými výnosy (tyto akty mají dočasný charakter, a jakmile se objeví zákon, musí být 

zrušeny nebo uvedeny do souladu se zákonem). Do soudní větve jej také nelze zařadit. 

Badatelé statusu prezidenta a autoři komentářů Ústavy Ruské federace navrhují vydělit 

moc prezidenta z tradiční triády a nazvat ji zvláštní formou státní moci – prezidentskou. 

Nikde není stanoveno, že jedna větev moci musí nutně být vykonávána pouze 

jedním orgánem. Vždyť taková struktura výkonné moci jako bifaciální systém je známa 

po celém světě. Ústava 1993 výslovně do moci výkonné řadí jen vládu (čl. 110 odst. 1 - 

Výkonnou moc Ruské federace vykonává Vláda Ruské federace), pokud budeme 

formalisté, můžeme namítnout, že článek netvrdí : pouze a jen vláda. Neznamená to 

tedy, že do systému výkonné moci nelze zařadit další orgán, navíc s přihlédnutím 

k reálnému fungování státního mechanismu. 

Prohlášení za hlavu státu neznamená formální oddělení od výkonné moci. Ve 

světové ústavní praxi se můžeme setkat s řadou případů, kdy hlava státu je zároveň 

                                                 
 
91 S. A. AVAK'ÂN: Konstitucionnoe pravo Rossii : učebnyj kurs, 4. přeprac. a doplň. vyd., Moskva : 

Norma; Moskva : INFRA-M, 2010, s. 346, 2. sv. 
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zařazena do výkonné moci nebo dokonce označena za její hlavu. Podstatná úloha 

v ostatních větvích je nesporná. 

Kozlova 

Kozlova92 zaujímá následující stanovisko: Přiznání prezidenta Ruské federace za 

hlavu státu značí, že prezident zaujímá zvláštní místo v systému orgánů státní moci. 

Přímo není součástí ani jedné z větví moci.  

Kutafin93 protiargumentuje: Tento přístup není v souladu s ústavou, kde je 

stanoveno, že státní moc v Ruské federace je vykonávána na základě rozdělení na 

zákonodárnou, výkonnou a soudní. To znamená, že prezident, který vykonává státní 

moc, nemůže nebýt součástí ani jedné z uvedených větví.  

Podstata sporu tkví v tom, zda čl. 10 Ústavy obsahuje taxativní, či 

demonstrativní výčet větví moci. Přikláním se k výčtu taxativnímu, to znamená 

k názoru, že prezident musí být do jedné z vyjmenovaných větví zařazen. 

Čl. 80 ústavy obsahuje ustanovení o tom, že prezident zabezpečuje souladné 

fungování a vzájemnou součinnost orgánů státní moci. To je základem, proč se Kozlova 

domnívá, že nezařazení ústavou prezidenta přímo do výkonné moci nenarušuje 

zakotvený princip výkonu státní moci na základě rozdělení na zákonodárnou, výkonnou 

a soudní. Rozčlenění na tyto větve moci nevylučuje, ale předpokládá existenci takového 

orgánu, který zabezpečuje souladné fungování a součinnost orgánů státní moci. 

V Ruské federaci je tato úloha svěřena prezidentu. 

Kutafin94 oponuje: Pokud je to tak, proč není v čl. 10 ústavy napsáno, že 

v Ruské federaci jsou orgány zákonodárné, výkonné a soudní moci, jejichž činnost 

koordinuje prezident. Což by stěží odpovídalo jejich samostatnosti, o které se hovoří 

v daném ustanovení ústavy. 

Klíčovým je zde slovní spojení koordinovat činnost státních orgánů. Co se 

koordinací přesně myslí? Jedná se o činnost působení na ostatní orgány moci s cílem, 

aby našly kompromisní řešení nebo o rozhodnutí sporné otázky přímo prezidentem? 

                                                 
 
92E. I. KOZLOVA; O. E. KUTAFIN: Konstitucionnoe pravo Rossii : učebnik, 5. přeprac. a doplň. vyd., 

Moskva, Prospekt, 2012. s. 361. 
93 O. E. KUTAFIN: Glava gosudarstva, 1. vyd., Moskva, Prospekt, 2013, s. 319. 
94 Kutafin, tamtéž s. 320. 
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Výsledné rozhodnutí bude projevem vůle sporných stran, či koordinátora? Resp. je 

vztah koordinátora s koordinovanými považován za rovný s rovným, nebo se jedná o 

vztah nadřízenosti a podřízenosti? Nadřízenost mezi orgány různých větví moci nemá 

v principu dělby moci místo. Koordinační pravomoc hlava státu vykonává, pokud jedná 

jako nejvyšší úřední osoba a jen v případech, kdy dojde ke sporu. Mělo by se jednat o 

řídké případy. Proto se domnívám, že na základě pravomoci, kterou orgán má 

vykonávat jen v ojedinělých případech, nelze postavit definici ústavně právního statusu. 

  Kozlova95 pokračuje dále: Pokud prezident není přímo součástí ani zákonodárné, 

ani výkonné, ani soudní moci, vzniká otázka, jak pojmenovat státní moc, kterou 

vykonává prezident, dále neporušuje-li tato moc tradiční systém tří větví moci. Nelze 

absolutizovat koncepci dělby moci na tři větve a předpokládat, že kromě těchto orgánů 

nejsou a nemohou být jiní nositelé státní moci. Je i prezidentská moc. Termín 

prezidentská moc má v Ruské federaci i právní zakotvení ve výnosech prezidenta o 

standartě, výnos prezidenta o znaku prezidenta, ve kterých jsou stanoveny za symboly 

prezidentské moci. 

Kutafin96 v mnohém souhlasí. V Rusku je mnoho státních orgánů, orgánů 

podřízených jiným orgánům i podřízených pouze zákonu atd. Avšak ne absolutizování 

koncepce dělby moci cestou jejího rozrývání, to je něco jiného než její popírání. A 

žádné výnosy prezidenta prohlašující prezidentskou moc navzdory ústavě nic dokázat 

nemohou. Ve světě není ani jedna demokratická země, ve které by prezidentská moc 

nebyla součástí výkonné moci, pokud hraje jakoukoli významnou úlohu. V tom tkví 

smysl rozdělení moci. 

Z teoretického hlediska je samozřejmě možné vyčlenit více větví státní  moci. 

Pouze však za předpokladu, že bude splněn základní cíl dělby moci, tzn. prevence před 

soustředěním moci v rukou jedné osoby či orgánu. A zároveň musí být větve odděleny, 

musí být zajištěna jejich samostatnost, nejlépe i vyváženost. Dle mého soudu, pokud se 

k takovému kroku ústavodárce rozhodne, pak by měl své rozhodnutí explicitně v ústavě 

vyjádřit. V ruské ústavě o prezidentské větvi moci nenalezneme žádnou zmínku. A 

                                                 
 
95 E. I. KOZLOVA; O. E. KUTAFIN: Konstitucionnoe pravo Rossii : učebnik, 5. přeprac. a doplň. vyd., 

Moskva, Prospekt, 2012. s. 362. 
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dovozovat skutečnost, že ústava konkludentně se čtvrtou větví počítá, se mi jeví až moc 

odvážná.  

Kozlova97 dodává: V ústavě je založen systém garancí bránících změně 

prezidenta v autoritářského vládce. Spočívají v omezení funkčního období prezidenta na 

6 let, způsobu volby, alternativním charakteru voleb, v omezení možnosti být zvolen 

více než dvakrát za sebou, v možnosti zbavit prezidenta jeho funkce a v možnosti 

prohlásit ústavním soudem normativní akty prezidenta za nesouladné s ústavou atd. 

Co se týká prvního argumentu omezeného funkčního období, je třeba zmínit, že 

šest let je poměrně dlouhá doba, a pokud jde o výkon tak silné pozice, jakou prezident 

Ruské federace bezpochyby zastává, můžeme to přirovnat k situaci, kdy si lid 

demokraticky jednou za šest let zvolí svého autokrata. Samotná délka funkce není 

dostatečnou garanci před uzurpací státní moci. Mnohem důležitější je skutečnost, jakou 

roli daná funkce v celém systému sehrává. 

Druhým argumentem je pak způsob volby a alternativní charakter voleb. 

Alternativnost spočívá v možnosti voličů vybrat si z několika kandidátů. To je 

samozřejmě správné, ale musíme si uvědomit, že Rusko je státem s velikou rozlohou 

teritoria. Lidé nemají možnost dané kandidáty osobně znát, vždy se rozhodují dle 

představy o kandidátech, kterou vytvářejí prostředky masové komunikace. V této 

souvislosti zmíním statistiku98 vytvořenou jedním z nejneutrálnějších a 

nejobjektivnějších z ruských časopisů a zároveň internetového serveru – Ruský reportér. 

Jde o statistiku, odkud lidé berou informace. Na základě těchto informací si utvářejí 

představu o dění v jejich státě i v zahraničí. Jinými slovy řečeno, informace získané 

z uvedených pramenů slouží i jako podklad pro rozhodnutí, kterému z prezidentských 

kandidátů dají svůj hlas. Korespondenti měli možnost označit více zdrojů, proto čísla ve 

svém celkovém součtu nedávají sto procent.  

V kategorii celkového obyvatelstva, stejně jako v dalších kategorií podle let 

respondentů jednoznačně vévodí televize. Přičemž nepřekvapí ani fakt, že čím byli 

respondenti starší, tím více televize dominuje. S velkým odstupem dále vidíme 
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rozhovory se známými, tisk, internet, rádio, fóra a blogy. K výše uvedenému dodám jen, 

že televize, rádio ani tisk nejsou v RF nezávislými prostředky masové komunikace, je 

fakticky zakázáno jakoukoli formou kritizovat vládnoucí garnituru v čele s prezidentem.  

Omezení možnosti být zvolen dvakrát za sebou také není příliš účinné. Osobně 

bych se přikláněl spíše k omezení na pouhé jedno volební období, aby u veřejného 

činitele nemohlo dojít k silnému propojení se soukromým sektorem. Navíc pokud má 

daná osoba řadu dobrých nápadů, většinu stihne realizovat během prvních šesti let. Dvě 

volební období, tzn. dvanáct let ve funkci sice vedou hlubokému poznání možností 

funkce, zároveň s sebou nese hrozbu potenciálního zneužití prezidentského úřadu.  

Poslední dva argumenty Kozlovy vyvrací Kutafin99: Je třeba říci, že způsob 

zbavení funkce prezidenta je natolik složitý, že mnozí jej považují za fakticky 

neuskutečnitelný. A prohlášení normativních aktů ústavním soudem za neústavní už 

jednou skončilo ukončením činnosti samotného Ústavního soudu. Je pravdou, že 

možnost realizace tohoto systému garancí v mnohém závisí na osobnosti samotného 

prezidenta. Avšak taková závislost likviduje veškerou hodnotu garancí. 

Nakonec Kozlova100 dodává: V Ústavě je založen nutný systém brzd a protivah, 

který umožňuje vyvažovat součinnost mocí. Mezi nimi není vztahu podřízenosti. Své 

pravomoci prezident vykonává ne na základě jeho ničím neomezené vůle, ale v mezích 

daných Ústavou Ruské federace a v souladu s ní a dle federálních zákonů, v nutné 

součinnosti s parlamentem a vládou Ruské federace. 

Pokud tato slova vztáhneme na libovolný orgán státní moci, vzniká otázka, proč 

vlastně je třeba funkce koordinátora? Je pravda, že systém nikdy nedokážeme tak 

perfektně nastavit, aby mezi jednotlivými jeho složkami nevznikaly žádné třecí plochy. 

Ale vytvoření koordinátora, který kdykoli přetlačí všechny ostatní hráče ústavního 

systému, také není správnou variantou. 

Čirkin  

                                                 
 
99 O. E. KUTAFIN: Glava gosudarstva, 1. vyd., Moskva, Prospekt, 2013, s. 321. 
100 E. I. KOZLOVA; O. E. KUTAFIN: Konstitucionnoe pravo Rossii : učebnik, 5. přeprac. a doplň. vyd., 

Moskva, Prospekt, 2012. s. 362. 



27 

 

 Čirkin101 se domnívá, že v ústavách po celém světě je otázka o podstatě 

prezidentské moci řešena nejednoznačně. Taková neexistence určitosti dle jeho názoru 

není náhodná. V současných podmínkách mnohých států prezidentská moc zaujímá 

vlastní postavení. Ona, stejně jako moc vlády, je charakterizována svou osobitostí. 

V souladu s tím vzniká otázka, zda je možné přísné zařazení prezidentské moci do 

klasické triády moci a to ještě při různých formách vlády. 

 V tomto názoru není Čirkin osamocen, například Gabričidze si povšiml, že 

„zájem o problematiku prezidenta v poslední roky narůstá a celkově toto téma čeká na 

fundamentální výzkum.102“  Také je třeba připomenout, že triáda je pouze jediná a 

instituty prezidenta různorodé, proto nelze konfekčně prezidenta zařadit do jedné větve 

moci. Jednotlivé ústavní systémy jsou natolik od sebe odlišné, že jakákoli snaha 

podrobně analyzovat prezidenta má smysl pouze ve vztahu k jednotlivým státům. 

 Dále Čirkin103 dokládá, že koncepce dělby moci jako nezměnitelný postulát 

demokracie má především orientační charakter a nikde za současných podmínek 

neexistuje a nemůže existovat v čisté formě. Zákonodárná moc v drtivé většině zemí 

světa náleží parlamentu. Čirkin upozorňuje, že na jejím výkonu se obvykle účastní 

prezident: promulguje zákony, má právo veta, ve zvláštních případech vydává akty 

mající sílu zákona. Vláda v některých zemích také vydává akty mající sílu zákona, na 

základě delegace parlamentu nebo udělené vládě reglementační pravomocí. Soudy 

prohlašují zákony za neústavní a ruší jejich účinnost. Současně se parlament podílí na 

výkonně nařizovací činnosti, přičemž nejen na otázkách vnitřní organizace, ale i ve 

sféře správy státních záležitostí. Rozhoduje o výkazech vlády, kde se uvádějí konkrétní 

správní záležitosti, o zprávách ministrů a jiných úředních osob na zasedání parlamentu. 

Soudní moc také jen nevykonává soudnictví. Bylo již zmíněno právo prohlásit zákon za 

neústavní. Soudy mají nařizovací, administrativní pravomoci. Pokud budeme tímto 
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způsobem definovat podstatu prezidentské moci, je třeba vycházet ze vzájemného 

prolínání různých větví známé triády. V každé větvi nepochybně  nalezneme dominantu, 

která určuje její podstatu a zároveň nalezneme drobné, ale časté a významné prvky, 

které jsou typické pro jiné větve. Z daných argumentů docházíme k následujícímu 

obecnému závěru: Podstatu prezidentské moci nelze přísně vázat ani k jednomu 

elementu triády rozdělení moci, zvláště v podmínkách některých forem vlády. 

 Jednotlivé větve se prolínají, o tom není žádného sporu. Vykonávají přeci 

společně jedinou státní moc. Systém je nutí k součinnosti, aby bylo v konečném 

důsledku dosaženo kompromisu. Jde jen o projev systému brzd a protivah. Také je 

zřejmé, že v každé větvi moci existuje dominanta určující její podstatu. Každá větev 

vytváří samostatný systém, strukturu, uvnitř které vznikají vztahy nadřízenosti a 

podřízenosti. Dle mého soudu v prezidentské činnosti převažují znaky typické pro 

výkonnou moc. Když vydělíme prezidentskou moc jako samostatnou větev moci, nijak 

nesvázanou s ostatními a nesoucí čistě nominální charakter, tzn. bez reálných 

mocenských pravomocí, pak samotný systém dělby moci neutrpí žádnou škodu. 

V Ruské federaci tento scénář není možný, prezident je silným orgánem státní moci, 

vykonává řadu významných funkcí státní moci. Jeho vyčlenění mimo klasické větve by 

bylo porušením daného principu, resp. jeho reálné opodstatnění by bylo nesmyslné. 

 Jak se Čirkin104 vypořádává s dalším problémem svázaným s prezidentskou 

mocí? V právnické literatuře tradiční triáda je navržena v podmínkách 17. a 18. století, 

nevyčerpává různorodost druhů státní moci. V politologické a hlavně sociologické 

literatuře je nazváno do tuctu různých mocí a v některých ústavách se lze setkat 

s dalšími větvemi moci, které doplňují klasickou triádu a také jsou součástí státní moci: 

volební moc, politická moc, ustavující moc, kontrolní moc. Dochází k vydělování  

nových větví moci. K tomu je třeba přihlédnout při analýze místa a role prezidentské 

moci. Sloučení dřívějších a nových elementů může dát prezidentské moci novou kvalitu, 

která chybí u tradičních větví mocí. Následuje druhý obecný závěr Čirkina. Pro právní 

kvalifikaci prezidentské moci, se nelze omezovat jedním, ale ani několika elementy 

známé triády. Je třeba snažit se nalézt, alespoň v situacích některých forem vlády, jiné 

mocenské vztahy, které jdou za hranice zmíněného konceptu. 

                                                 
 
104 V. E. ČIRKIN: Prezidentskaâ vlast', Gosudarstvo i pravo, Moskva : Nauka, 1997, č. 5, s. 16, 17. 
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 S výše uvedeným ne všichni právní vědci souhlasí. Základním protiargumentem 

je skutečnost, že „teorie dělby moci nikdy neměla za cíl obsáhnout všechny moci, které 

existují ve státě. Cílem bylo rozdělit hlavní, zlomové větve státní moci, které mají 

význam pro demokratické uspořádání státu. A také v ruské politologické, sociologické i 

právní literatuře existuje různé pojímání týchž pojmů“ 105. 

 Je pozoruhodné, proč Čirkin snahu o nalezení jiných mocenských vztahů, které 

jdou za hranice triády, spojuje s prezidentskou mocí a nutností právní kvalifikace její 

podstaty. Proces by měl být přesně opačný. Ruští ústavní vědci při tvorbě ústavy z roku 

1993 se přiklonili k systému dělby moci. Na jeho základě by měla být podstata 

prezidentské moci vytvořena. A tato představa kodifikována v ústavě a následně má být 

realizována v praxi. Čirkin se vydal opačným směrem. Na základě reálného fungování 

ústavní praxe vytváří teorii, jež ohýbá a mění princip zakotvený v ústavě. V konečném 

výsledku se vytvářejí tři roviny: situace předvídaná ústavou, právní teorie a reálná 

praxe. Je třeba poznamenat, že tyto roviny nejsou v souladu. Odlišnosti mezi reálnou 

praxí na jedné straně a teorií s literou zákona na straně druhé nejsou ve světě výjimkou, 

avšak rozpor mezi literou zákona a teorií mi připadá jedinečný. 

 Dále není zřejmé, proč sloučení starého a nového dá prezidentské moci novou 

kvalitu, kterou triáda nezná.  

 Čirkin106 pokračuje: Pro pochopení podstaty prezidentské moci je třeba mít na 

paměti nejen fluktuaci hranic mezi větvemi moci a proces odstřeďování nových větví, 

ale i jiné momenty: systém brzd a protivah, vzájemnou závislost větví moci. 

Prezidentská moc v demokratickém zřízení nemůže být bez hranic. Samotná existence 

několika větví moci způsobuje nejen jejich vzájemné omezení, ale i střety mezi nimi. Ty 

je třeba řešit zákonem danou cestou a za použití vyjednávání. Prezident, který tímto 

způsobem jedná, ani trochu nezmenšuje, ale naopak upevňuje svou moc. Dělá ji nejvíce 

legitimní v představách obyvatelstva.  Ne vzájemné urážky a vyjadřování podobného 

charakteru, ale pochopení vážnosti a nutnosti politické opozice, zastoupené v jiné větvi 

moci, spolupůsobí k pevnému postavení prezidenta. Role legální opozice napomáhá 

lepšímu pochopení uzrávajících potřeb společnosti a hledání optimálních řešení 

                                                 
 
105 Např. O. E. Kutafin 
106 V. E. ČIRKIN: Prezidentskaâ vlast', Gosudarstvo i pravo, Moskva : Nauka, 1997, č. 5, s. 17. 
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vznikajících problémů. Systém brzd a protivah se dávno stal částí mechanizmů 

ústavního práva, ale idea součinnosti, vzájemné závislosti mocí byla normativně 

ukotvena v ústavním právu teprve nedávno. Součinnost prezidentské moci s dalšími 

větvemi vytváří operativní mechanismus, který mění obsah rozhodnutí přijímaných 

prezidentem, a tudíž ovlivňuje samotnou podstatu prezidentské moci. 

 Až na závěr se dá se vším souhlasit, nejedná se však o pádné důvody pro 

existenci prezidentské moci. Nikoli součinnost prezidentské moci s dalšími větvemi, ale 

součinnost všech orgánů státu vykonávající státní moc bez ohledu na zařazení do větví 

vytváří operativní mechanismus. Jakákoli součinnost nutně vede k oboustrannému 

ovlivňování spolupracujících subjektů. 

 Čirkin107 uvádí, že problematika jednoty státní moci povstala v ústavním právu 

především v souvislosti se zkušeností postsocialistických států. Přebytečný důraz jen na 

rozdělení mocí přispěl k určité nerovnováze, ke ztrátě významného stupně 

ovladatelnosti státu. 

Není však tato situace vytvořena špatnou realizací zmíněného principu dělby 

moci? A nevede jednota moci spíše k větší nerovnováze než její rozdělení? A cílem 

ústavních právníků je vytvořit jednoduše ovládatelný stát, kde efektivní ovladatelnost se 

odrazí na ochraně práv a svobod člověka a občana nebo právě naopak fungující státní 

mechanismus, který sem tam zaskřípe střetem jednotlivých orgánů, ale to podstatné, tzn. 

samotní lidé na tom budou daleko lépe? Osobně se přikláním k druhé z předložených 

variant. 

Nakonec Čirkin objasňuje problém vztahu dělby moci a prosté dělby práce 

řízenou státem, o které psal Marx. Tvrdí, že Marx neměl pravdu tím, že zcela odmítal 

ideu dělby moci, která v sobě nese ohromný demokratický náboj, ale věrně konstatoval 

rozdělení práce řízené společností a státem mezi různé orgány.  

 Poslední teze není v ústavním právu zcela zamítnuta, naopak byl učiněn pokus 

sjednotit oba tyto přístupy. Při tom Čirkin odkazuje na zkušenosti některých 

rozvíjejících se států. Při určení podstaty prezidentské moci nelze brát v potaz jen 

západní směřování ústavní doktríny, jež se může ukázat jednostranným. Ale máme 

                                                 
 

107 Čirkin, tamtéž, s. 17. 
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zohlednit i zkušenosti jiných států světa, jiné ústavní koncepce z rozvojových států 

světa, ke kterým současné Rusko dle mnohých parametrů stojí blíže. 

 Belkin 

 Belkin108 tvrdí následující: Nad všechny větve moci se vyšvihl prezident, který 

jako by nevládl, ale byl jediným garantem moci. Přičemž mocenských pravomocí je u 

garanta více než u ruského imperátora. Belkin předpokládá, že v rukou prezidenta RF je 

shromážděno přibližně 80% mocenských pravomocí na federální úrovni. Ostatních 20% 

se nerovnoměrně dělí mezi tradiční větve moci. V takovém systému nelze vážně hovořit 

o systému brzd a rovnovah. 

 Vymezení, kolik procent ústavních pravomocí náleží tomu či jinému ústavnímu 

orgánu, je velice zajímavé. Je nejasné, jakým způsobem takové vymezení vzniká. 

Sečtou se veškeré pravomoci orgánu a vypočte se procento z celkového počtu 

pravomocí? Pokud ano, pak není uváženo kritérium váhy a důležitosti jednotlivých 

pravomocí, nemluvě o skrytých pravomocích. 

 Dále názor, že existuje samostatná prezidentská moc, sdílejí Dmitriev, Lazarev, 

Nikolaev, Trudcyn a další. 

2.1.3 Nezařazení prezidenta do žádné větve moci – zvláštní postavení 

 V systému státní moci existují orgány, které se nevměstnají do rámce tradiční 

triády větví moci. Takové orgány nazývá Baglaj: „federální orgány státní moci se 

zvláštním statusem.“109 Dle drtivé většiny komentářů110 ústavy mezi ně bez jakýchkoli 

pochybností má být řazen i prezident RF. Argumentuje se jeho označením za hlavu 

státu a jeho úkoly: konsolidovat státní moc, vyřešit konflikty mezi orgány státní moci, 

garantovat základní lidská práva a svobody a také imunitou prezidenta, jeho standartou, 

znakem prezidenta, speciálně vyhotoveným textem ústavy atd. Posledně zmíněné 

záležitosti jsou spíše formální, z mocenského hlediska zanedbatelné. Zda představují 

                                                 
 
108 V. O. LUČIN: Konstituciâ Rossijskoj Federacii : Problemy realizacii, 1. vyd., Moskva : ÛNITI-

DANA, 2002, s. 451. 
109 N. V. VITRUK aj.: Konstitucionnoe pravo Rossijskoj Federacii : učebnik, 1. vyd., Moskva : Norma; 

Moskva : INFRA-M, 2010, s. 406. 
110 například: veškeré komentáře k ústavě RF uvedené v bibliografii této diplomové práce, učebnice 

Komkovoj a Kolesnikova, Strekozova, Umnova a Aleškova atd.  
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relevantní opodstatnění pro vyvedení prezidenta mimo větve moci, si nejsem jist. Spíše 

se domnívám, že symbolizují společně s některými funkcemi prezidenta část jeho role 

ve státu jako hlavy státu. To je ale pouhá část jeho úkolu. Daleko podstatnější role jeho 

funkcí spočívá ve výkonu státní moci, proto je nutné jej zařadit do některé větve státní 

moci a ne nelogicky jej postavit vedle, popř. nad ně. 

 Dále se můžeme setkat s názorem111, že v ústavě RF hlava 4 o prezidentu otevírá 

výčet hlav věnovaných orgánům státní moci RF. V dřívější ústavě hlava o prezidentu 

následovala za hlavou o zastupitelském a zákonodárném orgánu. Bylo to logické, 

protože prezident byl definován jako hlava výkonné moci. Nové místo hlavy prezidenta 

v nynější ústavě má být právním důkazem potvrzujícím v přímé formě nezahrnutí 

prezidenta bezprostředně  do systému orgánů výkonné moci. Vypovídá zvolené pořadí 

úpravy orgánů státní moci o jejich zařazení a místě v systému dělby moci, nebo jen 

odráží jejich význam v ruském ústavním systému? Přikláním se k druhé z předložených 

variant. 

 Vinogradov 

 Podle Vinogradova112 prezident vykonává státní moc dle čl. 11 ústavy RF, ale 

při tom není součástí ani jedné větve státní moci. Prezident je trvale jednající orgán 

státní moci, vykonává své pravomoci jako hlava státu. Určuje základní směřování 

vnitřní i vnější politiky státu. Pokud je realizací vnitřní a vnější politiky pověřena vláda, 

pak dle mínění Ústavního soudu RF je tím odůvodněna odpovědnost prezidenta za 

činnost vlády RF113. Ústava zakotvuje, že prezident jedná ústavou stanoveným 

způsobem. V případech, kdy způsob není detailně popsán, a v případě výkonu 

pravomocí, které nejsou vypočteny v čl. 83-89 ústavy, obecný rámec dle mínění 

ústavního soudu se bude řídit principem dělby moci (čl. 10 ústavy) a požadavky čl. 90 

odst. 3 ústavy, podle kterých příkazy a nařízení nesmí být v rozporu s ústavou a zákony. 

 Autor předpokládá, že prezident nevchází do žádné větve státní moci, a na 

druhou stranu používá nález ústavního soudu, který deklaruje v případě mezer v právu 
                                                 
 
111 např.: V. I. FADEEV aj.: Konstitucionnoe pravo : učebnik dlâ bakalavrov, 1. vyd., Moskva : Prospekt, 

2013, s. 355. 
112 V. A. VINOGRADOV; L. V. ANDRIČENKO;R. Č. BONDARČUK: Konstitucionnoe pravo Rossii : 

učebnik, 1. vyd., Moskva : Ûniti-Dana, 2010, s. 335, 354. 
113 rozhodnutí ústavního soudu z 11. 12. 1998, č. 28-P 
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použití obecného principu dělby moci. Nevidím jediný racionální důvod pro pouhé 

subsidiární použití tohoto principu. Je zakotven výslovně v prvních ustanoveních 

ústavy, kde jsou stanoveny základní principy celého ústavního zřízení RF. Z logiky věci 

vyplývá jejich použití v každodenní činnosti státních orgánů. Samotné vytvoření 

státních orgánů a stanovení jejich funkcí musí být projevem daného principu. Nelze 

tvrdit a hrdě se hlásit k tomuto principu a zároveň mít zvláštní orgán, který se nám do 

něj nehodí. Ale jakmile se právní úprava ukáže být děravá, tak se k němu zase vrátíme. 

 Èbzeev, Prudnikov 

 V této publikaci114 je názor autorů následující. Prezident formálně nevchází do 

žádné větve moci, ale má pravomoci dovolující mu ovlivňovat jejich činnost. Systém 

prezidentské moci v Rusku nemá ve světě analogie. Tato skutečnost vyvolává určité 

nepochopení její specifikace, kritiku vládnoucí administrativy ze strany opozice, snahu 

revidovat ústavu a oslabit tak pravomoci prezidenta. Silný prezident není v RF 

náhodným jevem, jeho vznik je dán specifikou přechodného období, charakteristického 

ostrou politickou bitvou, tvrdou konkurencí v ekonomické sféře, svázanou s tvorbou 

tržních vztahů a zostřenou prohlubující se ekonomickou krizí, snahou regionálních elit 

zvýšit svůj vliv na utváření a provádění státní politiky, nejvíce ze všeho v oblasti 

rozmístění úhrnného národního produktu, nárůstem kriminality ve společnosti, existencí 

separatistických a extrémistických hnutí. V Rusku vznikl reálný komplex hrozeb a 

výzev národní bezpečnosti. V těchto podmínkách existence silné prezidentské moci 

dovoluje operativně reagovat na rychle se měnící situaci v různých oblastech 

zabezpečujících národní bezpečnost, dále konstruktivně rozvíjet kurz na demokratickou 

přeměnu, v neposlední řadě pak efektivně klást odpor trestným činům a destruktivním 

snahám zahraničních speciálních služeb. 

V dané knize zvolili autoři smířlivější formulaci: formálně není součástí. To 

znamená, že fakticky být může i nemusí. Ale má pravomoci dovolující ovlivnit jejich 

činnost. Použité množné číslo odkazuje na minimálně dvě ze tří větví moci. Dále je 

postavení prezidenta označeno za silné, o důvodech postavení mimo dělbu moci autor 

mlčí. Najdeme jen výčet společenských okolností a ekonomických vztahů v RF. Žádný 

                                                 
 
114 B. S. ÈBZEEV; A. S. PRUDNIKOV aj.: Konstitucionnoe pravo Rossii : učebnik dlâ studentov vuzov, 

5. přeprac. a doplň. vyd., Moskva : Ûniti-Dana, 2012, s. 435, 436. 
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právní argument není přítomen. S myšlenkou vytvoření silného prezidenta majícího za 

úkol demokratickou přeměnu společnosti nemohu souhlasit. Demokratický systém 

může být vytvořen pouze a jen na základě demokratických prvků, tzn. v našem případě 

na křišťálově čistém vymezení pravomocí i funkcí prezidenta a přesném jeho zařazení 

v systému dělby moci. V této souvislosti zmíním myšlenku Tomáše Akvinského: 

Jednání je správné, pokud je správný cíl, prostředky dosažení cíle i samotný výsledek 

našeho jednání. Proto považuji snahu vytvořit demokratický režim pomocí 

nedemokratických prvků za předem odsouzenou k nezdaru. 

2.1.4 Shrnutí 

Ať už se rozhodneme dát za pravdu prvnímu přístupu řadícího prezidenta k moci 

výkonné z důvodu svázanosti většiny jeho pravomocí s výkonnou větví moci, tzn. můj 

pohled na věc. Nebo naopak upřednostníme koordinačně-arbitrážní povahu jeho 

činnosti a vytvoříme pro něj speciální prezidentskou větev. Či nakonec přihlédneme 

k jeho ústavní charakteristice jako hlavy státu a vyčleníme jej mimo klasickou triádu 

moci. Vždy musíme mít na paměti, že princip dělby moci v Rusku má velice daleko ke 

svým zahraničním analogiím. Byl sice přijat ze zahraničí, jeho aplikace je však velice 

osobitá, ne zřídka dochází k situaci, kdy protiřečí svému původnímu smyslu. V RF není 

v žádném případě jednota státní moci. Moc se dělí na federální úrovni a také mezi RF a 

jejími subjekty. Nelze hovořit o tom, že prezident zabezpečuje jednotu moci, spíše ve 

svých rukou koncentruje takovou její část (bez ohledu na její zařazení v systému dělby 

moci), která mu dovoluje konat bez toho, aby byl svázán zákony a soudními 

rozhodnutími. Základní mocenské páky nejsou shromážděny v rukou kolektivního 

zastupitelského orgánu projevujícího jednotu národu, ale u vykonavatele jeho vůle – 

prezidenta RF.  

2.2 Vztah prezidenta RF k moci výkonné 

 Výkonná moc v RF má vertikální charakter. Jedná se o podřízenost hlav 

subjektů federace k hlavě státu. Vláda subjektu federace je podřízena nejen svému 

zákonodárnému orgánu a hlavě subjektu federace, ale také vládě federace. V této 

skutečnosti tkví základní rozdíl oproti zákonodárné moci. Parlamenty subjektů federace 

nejsou podřízeny parlamentu federace, ačkoli se musí řídit federálními zákony.  
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 Vztah prezidenta a aktů výkonné moci je definován právem prezidenta rušit tyto 

akty. Čirkin v této souvislosti poznamenává, že „dle obecného pravidla by akty 

prezidenta měly být v souladu se zákony. Někdy se však jeho akty stavějí na úroveň 

zákona nebo dokonce nad ni.“115 

2.2.1 Vztah prezidenta k vládě 

 Tento vztah lze popsat v devíti následujících bodech: 

 Prezident jmenuje předsedu vlády se souhlasem Státní dumy (čl. 83, 111 odst. 1 

ústavy). Návrh na kandidáta předkládá do dvou týdnů po vstupu do funkce nového 

prezidenta nebo po odstoupení vlády RF nebo do týdne ode dne odmítnutí kandidatury 

Státní dumou. Pokud Státní duma třikrát odmítne kandidáta na prezidenta, pak prezident 

Dumu rozpustí, jmenuje předsedu vlády a vyhlásí volby do Státní dumy. Z daného 

vyplývá, že prezident svého kandidáta protlačí vždy a Státní duma buď přežije, nebo ne.  

 Prezident schvaluje předsedou vlády předložené návrhy o struktuře federálních 

orgánů výkonné moci. Výnosem prezidenta z 17. 5. 2000 O struktuře federálních 

orgánů výkonné moci byla vyčleněna řada ministerstev a úřadů přímo podřízených 

prezidentu RF v otázkách náležejících řešit prezidentu dle ústavy a federálních zákonů. 

 Na návrh předsedy vlády jmenuje do funkcí a odvolává zástupce předsedy vlády 

a federální ministry (čl. 83 písm. g ústavy). 

 Má právo předsedat na zasedáních vlády RF (čl. 83 písm. b). 

 Prezident může odvolat vládu z libovolných příčin (čl. 83 písm. v). 

 Může rušit usnesení a nařízení vlády, pokud jsou v rozporu s ústavou, 

federálními zákony nebo výnosy prezidenta. 

 Vláda může předložit abdikaci, kterou prezident příjme nebo odmítne (čl. 117 

odst. 1 ústavy). 

 Státní duma může vyslovit vládě nedůvěru většinou hlasů všech poslanců Státní 

dumy. Prezident pak vládu odvolá nebo nebude se Státní dumou souhlasit. Pokud Státní 

duma do 3 měsíců znovu vysloví vládě nedůvěru, pak prezident odvolá vládu nebo 

rozpustí Státní dumu (čl. 117 odst. 3 ústavy). 

                                                 
 
115 V. E. ČIRKIN: Sravnitel'noe gosudarstvovedenie : učebnoe posobie, 1. vyd., Moskva: Norma; Moskva 

: INFRA-M, 2011, s. 192. 
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 Předseda vlády může iniciovat hlasování o důvěře vládě. Pokud Státní duma 

nevysloví důvěru, prezident do 7 dnů odvolá vládu nebo rozpustí Státní dumu a vyhlásí 

nové volby. 

 Z výše uvedeného vyplývá závěr, že faktickou hlavou vlády i moci výkonné je 

prezident RF. V jakémkoli sporu mezi ním a vládou vždy vláda prohraje a je přetlačena 

prezidentem. Parlament sice může vyslovit vládě nedůvěru, ale bez jakýchkoli následků. 

Pokud to udělá dvakrát v období tří měsíců, může být rozpuštěn.  

2.3 Nástroje prezidenta RF v oblasti výkonné moci 

2.3.1 Příkazy prezidenta RF116 

 Příkazem se obecně rozumí: „název právních aktů různých druhů vydávaných 

vedoucími orgánů státní moci nebo úředními osobami, které vykonávají zpravidla svou 

funkci jako monokratický orgán. V mnoha zemích příkaz označuje akty normativní tak i 

individuální ministerstev i jiných orgánů výkonné moci.“117 

 Pokud zařadíme Ruskou federaci do zmíněné kategorie „mnoho zemí“, 

nalézáme, za předpokladu svázání pravomoci vydávat příkazy výlučně s orgány 

výkonné moci, další argument pro zařazení ruského prezidenta do moci výkonné. 

Starcev vymezuje příkaz prezidenta jako „akt s neurčitým statusem, neznámý 

právní literatuře a neexistující pro ruské právníky.“118 Základní význam příkazů 

prezidenta je spatřován ve vyčlenění zásadních peněžních prostředků a ve skutečnosti, 

že jeho neuposlechnutí může být důvodem k odvolání významných federálních 

úředníků. V rámci ruské výkonné moci hraje příkaz důležitou roli. I přes svou 

mimoprávní povahu (někdy se používá označení stojící vně práva) je příkaz 

bezpodmínečně závazný projev vůle hlavy státu. 

 Vydávání příkazů prezidenta RF je velice frekventovaná aktivita. Údajně za 

kalendářní rok je vydáno od 1000 do 2000 příkazů119 orgánům výkonné moci a 
                                                 
 
116 поручения Президента Российской Федерации 
117 G. G. ARUTÛNÂN; M. V. BAGLAJ: Konstitucionnoe pravo : Ènciklopedičeskij slovar', 1. vyd., 

Moskva : Norma, 2006, s. 337-338. 
118Â. Û. STARCEV: Poručeniâ Prezidenta Rossijskoj Federacii : analiz instrumenta diskrecionnoj vlasti, 

Revue d'études comparatives Est-Ouest, 2000, roč. 31, č. 2, s. 139. 
119 někdy bývá počet ještě vyšší 
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administrativě prezidenta. Množství příkazů je stejné nebo větší ve srovnání s počtem 

výnosů a nařízení prezidenta, což svědčí o významnosti příkazů v činnosti prezidenta 

v systému státní správy Ruska. 

 Příkazy se nezveřejňují v oficiálních publikacích, k dokumentům aparátu 

prezidenta není přístup. Až na některé výjimky zveřejněné na internetových stránkách 

prezidenta RF120 se lze o nich dozvědět jen nepřímo z publikovaných právních aktů 

prezidenta, vlády, federálních ministerstev a úřadů, orgánů státní moci subjektů RF a ve 

výkazech Hlavního kontrolora správy prezidenta. 

 Ve Starcevově definici příkazu je zmíněn neurčitý status. Pokud přistoupíme 

k příkazu jako právnímu aktu, nalezneme tři společné znaky: 

 Za prvé obsahují projev vůle mocenského subjektu. Jedná se o přímou instrukci 

prezidenta jednat určitým způsobem. Tato skutečnost bývá dokumentována tím, že 

některé akty ministerstev a úřadů citují příkazy prezidenta. Odvolávají se na konkrétní 

dokument, který obsahuje datum vydání a registrační číslo. Chybí ovšem nadpis 

příkazu, tzn. jeden z důležitých elementů vyhotovení právního aktu v RF. 

 Za druhé jde o individuální, adresovaný akt. Vždy je uveden adresát příkazu, 

tzn. kdo má povinnost příkaz vykonat. Může jím být vláda RF, předseda vlády RF, 

ministerstvo jako celek nebo konkrétní úředník ministerstva; hlava, vláda nebo ministr 

subjektů Federace, Administrativa prezidenta a její vedoucí, zplnomocněný zástupce 

prezidenta, orgán121 a úřední osoby jednající při prezidentu. Prezident ve svém výnosu 

z 6.10.1996 stanovil, že jeho příkazy mají vykonávat federální orgány výkonné moci, 

orgány výkonné moci subjektů RF. Právníci, kteří komentují tento výnos, jej doplňují o 

jednotlivé úřední osoby federálních orgánů výkonné moci, subjektů Federace a jiných 

organizací. Ve své podstatě se jedná o celý systém výkonné moci (od celých orgánů po 

jednotlivé úředníky) a také prezidentské struktury. 

 Za třetí u příkazů je zřetelně vyjádřen jejich závazný charakter. V roce 1996 

přijal prezident výnos122 o posílení kontroly výkonu příkazů a odpovědnosti za jejich 

                                                 
 
120 www.kremlin.ru 
121 rady, komise 
122 z 6. 10. 1996, č. 1536 
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nevykonání. Starcev123 zmiňuje, že struktura a formulace tohoto výnosu plně odpovídá 

jiným výnosům prezidenta o kontrole a odpovědnosti za vykonání, resp. nevykonání 

klasických právních aktů nejvyšších orgánů státní moci, jako jsou výnosy prezidenta, 

nařízení vlády a federální zákony. Ve zmíněném výnosu se nařizuje bezpodmínečný a 

včasný výkon příkazů, za který nesou osobní odpovědnost vedoucí federálních orgánů 

výkonné moci a orgánů výkonné moci subjektů Federace. Zavádí se povinnost vytvořit 

předběžnou kontrolu výkonu příkazů ve všech orgánech výkonné moci, povinnost včas 

informovat o přijatých opatřeních k výkonu příkazů a následně ve stanovené lhůtě podat 

zprávu o výsledcích přijatých opatření a povinnost vznášet návrhy na pohnání k 

odpovědnosti úředních osob vinných nevčasným nebo nenáležitým provedením příkazů. 

Lhůta závazná k výkonu příkazu bývá uvedena přímo v samotném příkazu. Za příklad 

odpovědnosti za plnění příkazů poslouží výnos prezidenta RF z 16. 1. 1996, který 

odstranil z funkce prvního vicepremiéra A. B. Čubajsa. Za hlavní důvod k odvolání je 

ve výnosu označeno nevyplnění řady příkazů prezidenta. 

 Příkazy mají i právní následky, které nejsou svázány s výše zmíněnou kontrolou. 

Mnohé úřední a regionální právní akty bývají přijímány na základě příkazů uváděných 

společně s jinými akty prezidenta a vlády. Orgány výkonné moci také zahrnují příkazy 

prezidenta do seznamu důvodů k vydávání svých příkazů. Samotné příkazy nejsou 

normativními akty, jejich výkon je povinný jen pro adresáta, ale při jejich výkonu 

mohou být přijímány jak administrativní, tak i normativní akty. 

 Obsah příkazů nemá pevná omezení ani specifika, přesto lze vyčlenit několik 

typických situací upravených příkazy: 

 Příkaz stanoví konkrétní jednání (vyčlenit peněžní prostředky, udělit daňovou 

výhodu) nebo přikáže vyřešit problém, ale neřekne způsob řešení (může se jednat o 

libovolný problém v rámci výkonné moci). 

 Příkazy mohou mít i organizační charakter (organizace orgánu výkonné moci 

nebo Administrativy prezidenta včetně personálních otázek těchto orgánů) či směřují ke 

změnám ve společnosti. V druhém případě jsou adresáty orgány správy, představitelé 

soukromých struktur, podniky různé formy vlastnictví, skupiny obyvatel. 

 Třetí možností je přikázání vypracování normativního nebo správního aktu. 

                                                 
 
123 Starcev, tamtéž. 
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 Není jasné, nakolik jsou příkazy v souladu s ústavními pravomocemi prezidenta. 

Dle textu ústavy hlava státu nemá pravomoc řídit výkonnou moc na všech jejích 

úrovních. Může jen řídit práci federální vlády. Možnost dávat bezprostřední instrukce 

jiným orgánům výkonné moci nebo konkrétním úředním osobám není předvídána. 

Ústavní zákon o Vládě RF124 rozšiřuje pravomoci hlavy státu. Čl. 32 tohoto zákona 

stanoví, že silová ministerstva a úřady jsou mu bezprostředně podřízena. Přitom obsah 

příkazů se vztahuje zejména ke správní struktuře země, která nepatří do seznamu 

v uvedeném ústavním zákoně. 

 Pojem neurčitosti příkazů bývá hlavně spojován s jejich obsahem. Ústava 

přepokládá, že prezident může přijímat individuální akty a ukazuje jejich možný obsah. 

Např. v čl. 83 ústavy se zmiňuje o jmenování do funkce, odvolávání z funkce, 

navrhování kandidátů,  čl. 85 ústavy se zaobírá pozastavením účinnosti řady aktů 

orgánů výkonné moci. Některé situace jsou naprosto zřejmé, např. prezident příkazem 

dočasně odstraní z funkce osobu, kterou má právo jmenovat i odvolat z funkce. Nebo 

zadávání instrukcí osobám prezidentu bezprostředně podřízeným. Existují však i 

příkazy, které neodpovídají danému seznamu v ústavě ani naznačeným pravomocím, 

dokonce ani obecnějším pravomocím hlavy státu. Jiným slovy řečeno jejich obsah ani 

okruh adresátů nejsou v souladu s platným právem. Z hlediska obsahu jsou v souladu 

s ústavními pravomocemi prezidenta příkazy adresované jeho administrativě a jiným 

bezprostředně podřízeným orgánům a jen některé příkazy směřované vládě a jejímu 

předsedovi. 

 Právně příkazy nemají právo na existenci, protože v žádném textu nejsou 

příkazy ustanoveny za právní akt. Dle ústavy prezident veškerou svou činnost vykonává 

cestou příjímání výnosů a nařízení. Žádné další formy aktů nejsou předvídány. 

Prezident ve svém výnosu věnovaném kontrolním opatřením hovoří o příkazech jako o 

faktu, ale neodkazuje na právní základ existence příkazů. Z pohledu formy příkazy jako 

právní akty dle mínění řady ruských právníků vůbec neexistuje. 

 Příkaz může mít formu samostatného dokumentu nebo může být obsažen 

v jiném dokumentu prezidenta, např. v každoročním poslání prezidenta Federálnímu 

shromáždění RF není o příkazy nouze. 

                                                 
 
124 ze 17. 12. 1997, č. 2-FÚZ 
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  Vše výše zmíněné vede k tomu, že prezident se pro orgány výkonné moci nejeví 

jako symbol jednoty stírající vzájemné rozepře mezi státními orgány, ani jako jeden 

z elementů politického systému, ale jako vedoucí s právem rozkazovat všem orgánům a 

osobám výkonné moci na všech jejich úrovních. 

 Vzájemný vztah příkazů k jiným aktům prezidenta se ukazuje zanedbatelný, 

pokud všechny musí být vykonány stejnou měrou. V období demokratizace ruského 

právního a politického systému nemůže prezident ani úředníci odmítnout právní 

diferenciaci norem ve prospěch přiznání absolutní moci hlavy státu. 

 Chápání prezidenta jako absolutní hlavy výkonné moci protiřečí základním 

právním principům, když ruští právníci institucionalizují prezidenta jako svébytný státní 

orgán stojící mimo klasické větve státní moci. 

 Příkaz je ztělesněním takové rozpornosti. Pro svou neurčitost může být druhem 

legálního aktu (ve výnosu či nařízení) nebo také pokynem, který je legitimován nejvyšší 

autoritou hlavy státu. Poslední uvedený aspekt převažuje. Jak ukazují mnohé 

dokumenty, prezident ani jeho úředníci nehledají jiné zdůvodnění pro legitimaci 

příkazů. Čím jsou výnosy a nařízení podrobněji upraveny a svázány právem, tím je 

méně určitý prostor pro příkazy prezidenta. Za zmínku stojí i normotvorný rozmach 

příkazů mezi léty 1995 – 1996, kdy bylo přechodné období charakteristické právní 

neurčitostí. V této periodě je příkaz považován za samostatný projev vůle hlavy státu 

odlišný od výnosů i nařízení, nejedná se o de jure právní akt, přesto zůstává závazný. 

 Vláda stejně jako prezident dává příkazy orgánům výkonné moci, ale na rozdíl 

od prezidenta nevychází za rámce svých pravomocí. Právo vydávat příkazy zakotvila ve 

svém jednacím řádu. 

2.3.2  Vztah příkazů a institutu prezidenta RF 

 Prezidentská moc je tradičně v ruské právní literatuře považována za silnou. 

Mnoho autorů dokonce hovoří o super silné moci, hlava státu absolutně dominuje 

v systému mocenských institutů díky svým mocenským pravomocím, tak i díky 

možnosti jejich překročení. Ostatní125 s tím nesouhlasí a považují pozici ruského 

prezidenta za slabou. Důvodem je absence politické strany naprosto podřízené 

                                                 
 
125 např. Kovler, Salmin 
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prezidentu a tím pádem i jeho odříznuté pravomoci k Státní dumě, nevýznamné 

možnosti ovlivňovat státní instituce mimo prezidentskou doménu, tzn. regionální 

orgány moci, nesilová ministerstva a úřady. A také chybí vlastní systém mocenských 

institucí, o který by se mohl prezident opírat. 

 Nejvíce opodstatněným je dle mého názoru dynamické chápání statusu 

prezidenta v RF. Ani dnešního dne není v RF ustálen institut prezidenta, který by bylo 

možno přesně definovat. Naopak probíhá aktivní proces jeho utváření. Jako úlohu ve 

zmíněném procesu hrají příkazy prezidenta? 

 Domnívám se, že příkazy nejsou projevem super silného prezidenta, ale 

instrumentem jeho možného vzniku. Starcev126 se v této souvislosti zamýšlí nad třemi 

body: funkce příkazů, vázanost na institucionální tradice a role prezidentovy 

administrativy při výkonu příkazů. 

 Pokud budeme popisovat funkce příkazů, máme na mysli funkce, které jsou 

v souladu s charakteristikou role hlavy státu a hlavy výkonné moci. Jedná se o 

zabezpečení a řízení celé země, posílení role prezidenta ve vztahu k jeho formálním 

pravomocím a v kontextu konkurence ze strany jiných mocenských struktur i zachování 

prezidentské osobní moci. Tato charakteristika je v souladu s předloženým dynamickým 

popisem postavení prezidenta v Rusku a může být považována za kritéria budoucího 

vývoje funkce prezidenta. Vše závisí na posílení následných funkcí pomocí příkazů: 

rozšíření sféry prezidentské moci, výkon centralizované, operativní správy výkonné 

moci, možnost přímo působit na potenciální klientelu nebo poskytovat výhody za 

politickou podporu. 

 Prostřednictvím příkazů prezident přímo ovlivňuje ty instituce, které mají být 

teoreticky podřízeny vládě. V důsledku je pak kontakt s federálními a regionálními 

orgány výkonné moci osvobozen od vládní nestability, od časté změny ministrů a 

vicepremiérů, nemluvě o výměně celého kabinetu. Díky příkazům jednota výkonné 

moci je zachována nejen na úrovni obecných norem, ale i v konkrétní, prezidentem 

přísně kontrolované činnosti. Prezident používá své příkazy i ve vztahu k vládě: při 

                                                 
 
126 Â. Û. STARCEV: Poručeniâ Prezidenta Rossijskoj Federacii : analiz instrumenta diskrecionnoj vlasti, 

Revue d'études comparatives Est-Ouest, 2000, roč. 31, č. 2, s. 139. 
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pokynu k určitému jednání, v rámci činnosti navrhování zákonů, při přípravě usnesení 

vlády atd. 

 Celkově lze hovořit o snaze podmanit si celý systém výkonné moci a donutit jej 

k postavení podobnému jako vůči prezidentské administrativě, tzn. bezpodmínečné 

podřízenosti prezidentu ve všech vztazích. Při této snaze naráží prezident na oblast 

výkonné moci svázané s kompetencemi subjektů Federace. Regionální moci se 

úzkostlivě brání proti zásahům federální moci. Pokud odhlédneme od formálních 

protestů regionálních orgánů proti příkazům prezidenta jako formě zasahování do 

oblasti jemu nepříslušející, tak se můžeme setkat s nevyplněním těchto příkazů. Zprávy 

Hlavního kontrolora správy prezidenta jsou plny upomínek na nevyplnění příkazů. 

 Příkazy jsou nesporně nejoperativnějším způsobem zasahování prezidenta do 

činnosti orgánů státní moci. Pokud neexistují právní pravidla příjímání a vstupu 

v platnost příkazů, můžeme je považovat za výjimečnou formu projevu vůle prezidenta, 

která nevyžaduje předběžný souhlas jiného orgánu, pečlivou přípravu vyhotovení atd. 

Předchází se tím úředním průtahům a různým vlivům v průběhu přípravy. Nevyhnutelně 

je s touto operativností svázána i diskrečnost. Na jednu stranu také svědčí o rozšíření 

pravomocí prezidenta, ale už ne ve sféře předmětu úpravy nebo hierarchičnosti vztahů, 

ale ve sféře druhů činnosti. Na druhou stranu plně odpovídá tradiční mobilizaci ruské 

státní správy a podmínkám mimořádnosti, ve kterých stále ještě funguje postsovětský 

stát. Fakticky všechny příkazy prezidenta se vztahují jen k otázkám vyžadujícím 

mimořádná řešení127. V tomto smyslu je příkaz jakýsi kompromis mezi neupraveností a 

oficiálním zavedením mimořádné správy. Tuto kompromisní roli příkazů přiznávají 

ruské politické elity dokonce v podmínkách konfrontace s prezidentem. Pochybnosti o 

legitimnosti příkazů nemá ani Státní duma, ani Ústavní soud, ani místní institucionální 

elity. 

Diskrečnost příkazů dává možnost i pro více politické varianty použití. Je 

běžnou praxi, že v době před volbami prezident projíždí jednotlivé regiony a mohutnou 

měrou vydává příkazy k řešení místních problémů a z rezervního fondu prezidenta 

uvolňuje miliardy rublů, nařizuje uvolnění peněz z federálního rozpočtu. Velikým 

množstvím příkazů také navrhuje poskytnutí úvěrů. Vzniká tím možnost projevit 

                                                 
 
127 energetická krize v Přímoří, hrozba bankrotu velkých podniků 
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soukromé zájmy, což je základní důvod politické a ekonomické nestability Ruska. Ve 

své neurčitosti, polymorfnosti jsou příkazy v mnoha vztazích výsledkem udržení 

tradičních rysů ruské státnosti. Už byla zmíněna mobilizační správa, která narušuje 

mnohoúrovňové hierarchické vztahy. Vytváří vztahy podřízenosti tranzitivním 

vojenským způsobem. V takové situaci jakýkoli výše stojící vedoucí může dávat 

příkazy libovolné níže postavené osobě. Kritériem legitimnosti instrukcí není sféra 

pravomocí vedoucího, ale jeho formální nebo neformální postavení v hierarchii. Princip, 

že nadřízený má vždy pravdu, je uplatněn dokonce při nejasnosti vztahů nadřízenosti a 

podřízenosti, tzn. při nejasnosti vertikálních vztahů. Starcev vyvozuje následující závěr: 

„Tím, že chybí právní kultura západního typu, Rusko hledá nejvyššího vedoucího. 

Absolutizace jeho vůle, která je osvobozena od závislosti na právních mechanismech 

rozdělení pravomocí a od procedury právního vyhotovení jeho vůle.“128 Tento rys je 

v mnohém svázán se sovětským obdobím v rozvoji ruského státu a s tím, že rozhodnutí 

nejvíce závazná k výkonu zároveň měla nejvíce neurčitý právní status. 

Z právního hlediska neurčité, obecné instrukce byly stejně závazné jako nařízení 

o konkrétních otázkách. V období perestrojky byla tato administrativně – velitelská 

metoda značně kritizována. Existovalo dilema, zda rozkazovat či nerozkazovat, ale 

nezbylo už místo pro upřesnění toho, jaký rozkaz musí být: individualizovaným a 

diskrečním, nebo neosobním a v rámci omezených kompetencí. Samotný princip 

diskrečnosti nejvyšší moci nepodléhal pochybnostem. Myslelo se, že alternativou 

autoritářské moci může být jen neexistence regulace moci. Ve výsledku příkazy a jiné 

podobné formy vlivu jsou dosti rozšířeny v současném Rusku. Kromě prezidenta 

mohou příkazy dávat v rámci své kompetence: federální vláda, ministři, hlavy subjektů 

Federace. Příkazy prezidenta jsou nejviditelnějším a nejaktivněji používaným projevem 

obecné tendence. 

Základ pro existenci příkazů se neomezuje jen na tradiční mechanismy. Jejich 

široké uplatnění se opírá o racionální úvahu, svázanou s funkčností dané formy 

realizace prezidentské moci. Ale otázka o tom, čí hlavně vůle je pomocí příkazů 

realizována, zůstává nevyjasněna. 

                                                 
 
128 Starcev, tamtéž. 
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Až do této chvíle se hovořilo o institutu prezidenta jako o celku. Pokud se však 

zaměříme na jeho vnitřní organizaci, vzniká nutnost definovat roli prezidentovy 

administrativy ve fungování institutu prezidenta RF. Je zřejmé, že čistě technicky není 

možné, aby veškeré své pravomoci vykonával prezident sám. Problematika jeho 

administrativy je především zajímavá ve vztahu k příkazům a jejich diskrečnosti. 

Prezident může na představitele své administrativy delegovat právo dávat příkazy. Je 

tím delegována i diskrečnost? Otázka zůstane nevyjasněna, protože jen málo lidí má 

přístup k informacím, pomocí kterých bychom mohli nalézt uspokojivou odpověď. 

Navzdory tomu může sloužit daná otázka za jedno z kritérií, na základě kterého lze 

stanovit stupeň vlivu administrativy a jejího vedoucího na ruského prezidenta. 

Funkční by bylo zakotvit existenci příkazů prezidenta na zákonné úrovni, 

definovat jejich právní podstatu hlavně s důrazem na problematiku závaznosti, 

konkrétně pomocí taxativního výčtu vyjmenovat všechny možné adresáty, přesně 

vymezit předmět příkazů, stanovit, kdo odpovídá za vyplnění příkazu, popř. postup 

určení této osoby, vyjasnit možné následky spjaté s nevyplněním příkazů prezidenta a 

také v zákoně určit mechanismus kontroly výkonu příkazů. 

Danou kapitolu lze uzavřít konstatováním, že prezident pomocí příkazů jako 

funkčního, návykového, pohodlného instrumentu vykonává přímý vliv na veškeré 

orgány výkonné moci i konkrétní osoby. 

2.4 Funkce prezidenta RF 

 Ústavně-právní status prezidenta se projevuje ve všech jeho zákonem 

stanovených funkcích. Zároveň platí teze, že souhrn jednotlivých funkcí vytváří status 

prezidenta. Na základně systematického pohledu můžeme vytvořit řadu, resp. pyramidu 

pojmů, kde pořadí bude dáno na základě míry obecnosti. Na nejvyšším místě bude stát 

status jako pojem nejobecnější a nadřazený. Druhé patro pomyslné pyramidy zaplní 

funkce. Samotný základ bude tvořen pravomocemi. Každou pravomoc můžeme 

podřadit pod některou z funkcí. Pokud tomu tak není, jedná se dle mého soudu o 

nekoncepční řešení. 

 Ústava RF obecně vymezuje základní funkce prezidenta v článku 80. Napočítal 

jsem šest funkcí. 
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2.4.1 Garant Ústavy RF 

 Aby ústava efektivně fungovala, je třeba stanovit přísné organizačně-právní 

garance. Je pravidlem, že na organizačně-právním zabezpečení se podílí různé subjekty 

práva a používají při tom různé prostředky garancí i mechanismů, jak převést jejich 

normy a principy do společenské praxe. Prezident RF v tomto hraje zvláštní úlohu. 

Ústavou jsou mu v této oblasti svěřeny široké pravomoci a zejména při výkonu těchto 

pravomocí se projevuje jeho role v ruském ústavním systému. Mezi základní prostředky 

naplnění této funkce patří následující pravomoci: 

 Prezident má právo zákonodárné iniciativy129, což mu umožňuje napomáhat 

k přijetí federálních zákonů zabezpečujících realizaci všech ustanovení ústavy. Kutafin 

v této souvislosti dodává: „Přičemž prezidentské návrhy zákonů mají největší 

pravděpodobnost být realizovány.“130 Důvod svého tvrzení neuvádí. 

 Dále má prezident právo se každý rok obracet k Federálnímu shromáždění se 

svým posláním131.Obsah poslání je tvořen popisem situace v zemi, určením základního 

směřování vnitřní a vnější politiky. Také v něm může vznést nejaktuálnější otázky 

vázané na garanci Ústavy RF. Často pomocí poslání nabádá Státní dumu a jiné státní 

orgány k přípravě i přijetí nutných zákonů a jiných aktů. Poslání prezidenta obecně 

nejsou právně závazná. V praxi není výjimečná situace, kdy adresátem je vláda RF, 

popř. jiný orgán. Blíže se věnuje posláním následující kapitola. 

 Prezident RF při výkonu funkce garanta ústavy používá také pravomoc tzv. 

souladných procedur132, pomocí nichž řeší spory mezi orgány státní moci RF a jejich 

subjekty a také mezi orgány státní moci subjektů. Pokud nedojde k vyřešení nesouladu 

mezi orgány, pak může prezident předat spor k vyřešení příslušnému soudu. 

 Má právo pozastavit účinnost aktů133 orgánů výkonné moci subjektů RF 

v případě jejich rozporu s Ústavou RF. Pozastavení trvá až do rozhodnutí této otázky 

příslušným soudem. 

                                                 
 
129 čl. 84 písm. g) Ústavy RF 
130 O. E. KUTAFIN: Glava gosudarstva, 1. vyd., Moskva, Prospekt, 2013, s. 322. 
131 čl. 84 písm. e) Ústavy RF 
132 čl. 85 odst. 1 Ústavy RF 
133 čl. 85 odst. 2 Ústavy RF 
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 Mnohokrát použil práva veto134 na zákony přijímané Státní dumou, které dle 

jeho mínění byly v rozporu s ústavou.  

 Může rušit135 ustanovení a nařízení vlády RF pro rozpor s ústavou, federálními 

zákony, výnosy prezidenta RF. 

 Má právo obracet se k Ústavnímu soudu RF136 s otázkou souladu s ústavou 

federálních zákonů, normativních aktů Rady federace, Státní dumy, vlády RF, 

normativních aktů subjektů Federace vztahujících se ke společné kompetenci orgánů 

státní moci RF a orgánům státní moci subjektů Federace, smluv mezi orgány státní moci 

RF a orgány státní moci subjektů Federace, smluv mezi orgány státní moci subjektů 

Federace, mezinárodních smluv RF dosud nevstoupivších v platnost. 

 Článek 80 Ústavy RF zakotvující status Prezidenta RF je nejednoznačně 

hodnocen v odborné, právní literatuře. Matuzov tvrdí: „Krásně zní fráze Prezident RF je 

garantem Ústavy RF. Může být naplněna nejednoznačným obsahem, dává možnost na 

jejím základě přijímat v závislosti na podmínkách přímo protichůdná dle svého 

charakteru a nasměrování jednání a rozhodnutí. Ve známém smyslu je dokonce 

nebezpečná, protože nikde není napsáno, hlavně jakým způsobem hlava státu garantuje 

práva občanům, jakými metodami, způsoby. Vše je to ponecháno jeho osobnímu 

uvážení. A jak se říká, ďábel se skrývá v detailech.“137 Jiní ve zmíněném článku vidí 

zaměření na činnost samotného prezidenta, která musí být v souladu s ústavou RF a 

musí směřovat k zabezpečení práv a svobod člověka a občana. Současně se požaduje od 

všech státních orgánů přísné dodržování Ústavy RF. Prezident nemá právo zrušit či 

pozastavit účinnost aktů zákonodárných orgánů RF a jejich subjektů. Má jen právo 

obrátit se na Ústavní soud RF s požadavkem na prohlášení těchto aktů za neústavní.138 

                                                 
 
134 čl. 107 Ústavy RF 
135 čl. 115 odst. 3 Ústavy RF 
136 čl. 125 Ústavy RF 

137 N. I. MATUZOV: Kollizii v prave : pričiny, vidy i sposoby razrešeniâ, Pravovedenie, 2000, č. 5, s. 

230. 

138 čl. 125 odst. 2 Ústavy RF 
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 Dle mínění Lučina139 ústava zakotvuje obšírné pravomoci hlavy státu, jejichž 

řádný výkon Prezidentu RF umožňuje být garantem ústavy. Prezidenta jako hlavu státu 

a garanta ústavy není třeba absolutizovat. Tyto a všechny funkce musí vykonávat 

v souladu s ústavou a ne svévolně. Dále zmiňuje, že článek 80 je neadekvátně 

interpretován samotným garantem ústavy. V praxi ústavní ustanovení předurčující 

mnohofunkční status hlavy státu v součtu s jejich rozšiřujícím výkladem odůvodnily 

zakotvení ohromného objemu pravomocí prezidenta nejen v ústavě, ale také v několika 

desítkách federálních zákonů. Ve výsledku garant ústavy získal pravomoci a možnost 

definovat státní politiku dokonce v takových oblastech, zdálo by se vzdálených od jeho 

poslání, jako je průzkum nalezišť cenných kovů, meliorace půd atd. 

2.4.2 Garant práv a svobod člověka a občana 

 Prezident RF je garantem práv a svobod člověka a občana. Tato funkce 

znamená, že je zavázán garantovat práva a svobody každého a chránit je všemi 

prostředky, které má k dispozici. Někteří140 právníci se svěřením této funkce garanta 

prezidentu nesouhlasí a připisují daný úkol v demokratickém právním státě pouze 

národu. Právě národ klade na prezidenta povinnost ochraňovat práva a svobody a 

poskytuje mu k tomu široké pravomoci.  

 „Garance práv a svobod znamená vytvoření podmínek a prostředků 

zabezpečující faktickou realizaci a všestrannou ochranu práv a svobod všech i 

každého.“141 

 Tudíž jak právně, tak prakticky neexistuje žádné subjektivní právo či svoboda 

člověka a občana, na jehož realizaci by se prezident nemohl podílet. 

 Může a je povinen chránit práva a svobody každého, jehož práva a svobody jsou 

narušeny libovolným státním orgánem, společenskými sdruženími nebo občany. Dále 

                                                 
 
139 V. O. LUČIN: Konstituciâ Rossijskoj Federacii : Problemy realizacii, 1. vyd., Moskva : ÛNITI-

DANA, 2002, s. 465-466. 
140 L. D. Vojevodin 

141 O. A. SNEŽNENKO: Prezident Rossijskoj Federacii – garant prav i svobod graždanina, Pravo i 

politika, Moskva : OOO Izdatel'stvo Nota Bene, 2005,č. 2, s. 69. 
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má za úkol bojovat s objektivně existujícími okolnostmi142 napomáhajícími narušovat 

práva a svobody. 

 Prezident nese osobní odpovědnost za situaci ve státě, zabezpečuje stabilnost a 

přijímá operativní opatření týkající se bezpečnosti státu a ochrany jeho občanů. 

Nasměrovává celý státní aparát k ochraně jeho občanů, operativně reaguje na porušení 

práv člověka, přijímá nutná opatření k obnově porušených práv a svobod osob. 

 Podstata ochranné funkce ruského prezidenta je obsažena v jeho přísaze, kterou 

skládá při vstupu do funkce. 

 „Přísahám ctít a chránit práva a svobody člověka a občana…“ 143 

 Prezident se zavazuje neustále pečovat o situaci v zemi ve vztahu k právům a 

svobodám a současně reagovat na jejich narušení. Za tímto účelem je mu svěřeno 

několik pravomocí napomáhajících mu plnit právoochranářskou funkci. 

 Hlava státu vystupuje se zákonodárnou iniciativou k nejvážnějším otázkám 

ochrany práv a svobod. 

 Pomocí svých výnosů vykonává právotvornou činnost směřující k ochraně práv 

a svobod celého obyvatelstva a také oddělených sociálních skupin.  

 Při ochraně práv a svobod hrají důležitou úlohu také každoroční poslání 

prezidenta Federálnímu shromáždění. Tato poslání nejsou vůči zákonodárnému sboru 

závazná, nicméně slouží jako orientační body pro jeho činnost. Mnohá z poslání 

nasměrovávají všechny státní orgány k efektivní práci ve sféře realizace a ochrany práv 

a svobod občanů. „ Je rozšířen názor, že poslání hlavy státu je základem utvoření 

ústavně právního mechanismu ochrany práv občanů a celé státoprávní strategie 

země.“144 

                                                 
 
142 například trestná činnost, nezaměstnanost 
143 Čl. 82 odst. 1 Ústavy RF 

144 A. M. GOLOŠANOV: Poslaniâ Prezidenta Rossijskoj Federacii, Pravo i politika. Moskva : OOO 

Izdatel'stvo Nota Bene, 2004,č. 6, s. 4. 
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 Dle ústavy má prezident právo pozastavit účinnost aktů orgánů výkonné moci 

porušujících dle jeho soudu práva a svobody.145 

 Pohotově může reagovat na porušení práv a svobod návrhem zákona tím, že 

použije své právo veta. 

 Dále má právo vyhlásit na území Ruska nebo v jeho částech výjimečný stav, 

když je nutné chránit práva a svobody. 

 Prezident má k dispozici speciální aparát, který plní funkce spjaté s ochranou 

práv a svobod člověka a občana. Aparát je tvořen následujícími organizacemi: Rada při 

prezidentu k podpoře  rozvoje institutů občanské společnosti a k otázkám práv 

člověka146, Úřad pro práci s podněty občanů147, Úřad pro zabezpečení ústavních práv 

občanů148, Kontrolní úřad149.  

Ke zvýšení efektivnosti ochrany práv a svobod osob napomáhá také institut 

zplnomocněných zástupců150 prezidenta, kteří jej informují o situaci v regionech a 

napomáhají vytvoření občanské společnosti. 

 Všemi těmito prostředky prezident RF disponuje k ochraně práv a svobod osob. 

Je povinen je používat, aby byl jejich opravdovým garantem. 

2.4.3 Ochrana suverenity RF, její nezávislosti a státní celistvosti 

 Prezident RF ústavou stanoveným způsobem přijímá opatření k ochraně 

suverenity RF, její nezávislosti a státní celistvosti. V ústavě RF v čl. 4 odst. 3 se tvrdí, 

že RF zabezpečuje celistvost a nedotknutelnost svého území. Celistvost a 

                                                 
 
145 Čl. 85 odst. 2 Ústavy RF 
146 Jedná se především o konzultativní orgán prezidenta. Jeho cílem je napomáhat hlavě státu v realizaci 
jeho ústavních pravomocí v oblasti zabezpečení a ochrany práv a svobod člověka a občana, informovat 
prezidenta o situaci v zemi v rámci této oblasti a připravovat hlavě státu návrhy v otázkách spadajících do 
kompetencí Rady. Zřízen výnosem prezidenta z 6. 11. 2004, č. 1417. 
147 Orgán spadá pod administrativu prezidenta. Mezi jeho základní úkoly patří  příjímat a projednávat 
podněty občanů. Následně o všem informovat hlavu státu. Zřízen výnosem prezidenta z 24. 8. 2004, č. 
1102. 
148 Také tento orgán je zařazen do struktury administrativy prezidenta. Zabývá se realizací práva 
odsouzené osoby podat žádost o milost, otázkami občanství, problematikou politického azylu a výkonem 
milostí prezidenta. Zřízen výnosem prezidenta z 22. 5. 2004, č. 662. 
149 Opět jeden z orgánů administrativy prezidenta. Kontroluje a prověřuje výkon federálními orgány moci 
výkonné, orgány výkonné moci subjektů Federace: federálních zákonů v oblasti zabezpečení práv a 
svobod člověka a občana, výnosů, nařízení a jiných rozhodnutí prezidenta, kontroluje realizaci 
celonárodních projektů, kontroluje výkon příkazů prezidenta a vedoucího administrativy prezidenta, 
kontroluje realizaci každoročního poslání prezidenta…O kontrole informuje prezidenta a předkládá mu 
návrhy na řešení odhalených porušení. Zřízen výnosem prezidenta z 8. 6. 2004, č. 729. 
150 zřízeni výnosem prezidenta z 13. 5. 2000, č. 849 
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nedotknutelnost území jsou dvěma základními elementy principu územní celistvosti. 

Jsou velmi těsně spojeny, ale zároveň se významově odlišují. Nedotknutelnost je jedním 

ze způsobů zabezpečení územní celistvosti a hlavní jeho garancí. 

 Územní celistvost představuje zachování suverenity státu na jeho území. 

Zabezpečuje ochranu území státu před snahou cizího státu násilně zabrat území, 

dobrovolným předáním části území jinému státu, násilným rozpadem státu a vytvořením 

na jeho území jiných nezávislých států navzdory jeho státním zájmům. 

 Nedotknutelnost území státu je ochranou proti libovolným snahám cizích států 

zabrat území. Zabezpečuje se realizací vnějších funkcí státu. Napomáhá také systém 

mezinárodní bezpečnosti, který předpokládá koordinovanou činnost mnoha 

mezinárodních organizací. Porušení nedotknutelnosti území nemusí vždy znamenat 

porušení celistvosti území, tzn. odtržení státu. To, že na dané oblasti vládne cizí stát 

(vojensky zabraná oblast, zástava území) nutně neznamená, že mu daná oblast náleží. 

Jedná se o případ, kdy chybí vůle státu vládnout na dané oblasti jako na SVÉ oblasti151.  

 Naopak porušení celistvosti území vměšováním cizího státu bez porušení jeho 

nedotknutelnosti není možné. 

 Nedotknutelnost území RF je v prvé řadě zabezpečována nedotknutelností státní 

hranice RF. Dle čl. 2 zákona O státní hranici  RF z 1.4. 1993, č. 4730-I, se za státní 

hranici RF považuje hranice RSFSR která je zakotvena v příslušných mezinárodních 

smlouvách a zákonodárných aktech bývalého SSSR. Hranice RF neupravené 

v mezinárodně právních vztazích závisí na dohodě RF a sousedních států.  

 Ochrana státní hranice jako části systému zabezpečení bezpečnosti RF a 

realizace státní pohraniční politiky RF spočívá v souladné činnosti federálních orgánů 

státní moci, orgánů státní moci subjektů Federace a orgánů místní samosprávy. Na této 

činnosti se stanoveným způsobem podílejí organizace i občané. Součástí ochrany státní 

hranice je ochrana vykonávána pohraničními orgány a vojsky Federální služby 

bezpečnosti RF v pohraničních oblastech, Ozbrojenými silami RF ve vzdušném 

prostoru, pod vodou a jinými silami a orgány zabezpečujícími bezpečnost RF 

v případech a způsoby stanovenými zákonodárstvím RF. 

                                                 
 
151 Takový názor podporuje např. N. M. Korkunov. 
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 Cílem ochrany státní hranice je nedopustit protiprávní překročení hranice, 

zabezpečit dodržování FO i PO režimu státní hranice, pohraničního režimu a režimu 

přechodu přes státní hranici. Opatření k ochraně státní hranice se nazývají pohraniční 

opatření. Tato opatření patří do skupiny systému opatření bezpečnosti vykonávaných 

v mezích jednotné státní politiky zabezpečení bezpečnosti a směřují proti hrozbám 

životně důležitým zájmům osob, společnosti, státu. 

 Hlavním koordinačním, federálním orgánem výkonné moci v oblasti ochrany 

státní hranice je Federální služba bezpečnosti RF. Pod tento orgán přešla pohraniční 

služba152.  

 Na ochraně státní hranice se různou měrou podílejí: Ministerstvo zahraničních 

věcí RF, Ministerstvo obrany RF, Ministerstvo vnitra RF, Služba vnější výzvědné 

činnosti RF, orgány státní moci subjektů RF, orgány místní samosprávy, podniky, 

instituce, organizace, společenská sdružení, samotní občané.  

 V čele veškeré činnosti při ochraně suverenity RF, její nezávislosti a státní 

celistvosti stojí prezident RF. Stěžejním je pro něj při výkonu pravomocí ve sféře 

mezinárodních vztahů a také vnitrostátních záležitostí, které mohou představovat 

hrozbu pro suverenitu i celistvost státu, přijetí opatření k ochraně základní 

životaschopnosti státu. 

 Prezident je odpovědný za náležitou úroveň bojeschopnosti země, za stav 

ozbrojených sil RF, jejich způsobilost zabezpečit ochranu suverenity RF, její 

nezávislost, státní celistvost. Prezident zabezpečuje spolupráci a souladnou činnost 

všech orgánů státní správy v této sféře. K funkcím prezidenta řadíme zabezpečení státu 

nejen při hrozbě z vnějšku, ale i při hrozbě zevnitř. On nese odpovědnost za náležitou 

úroveň úpravy vztahů mezi RF v celku a jejími subjekty, za vztahy, které mají vyloučit 

porušení jednoty státu a zabránit projevům separatistických tendencí. 

2.4.4 Souladné fungování a součinnost orgánů státní moci 

 Prezident RF zabezpečuje souladné fungování a součinnost orgánů státní moci. 

V právní literatuře se běžně tato funkce vysvětluje následovně: Vydělení tří větví státní 

moci předpokládá existenci orgánu, který zabezpečuje souladné fungování a součinnost 
                                                 
 
152 viz. výnos prezidenta RF z 11. 3. 2003, č. 308, o opatřeních ke zlepšení státní správy v oblasti 

bezpečnosti RF 
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orgánů státní moci. Tímto orgánem je prezident RF. Pokud je tomu opravdu tak, jak 

můžeme hovořit o nezávislosti parlamentu, prokuratury a mnoha dalších státních 

orgánů. Ovšem v praxi je někdy těžké hovořit o nezávislosti jakýchkoli státních orgánů 

na prezidentu.V některých situacích opravdu vše závisí na prezidentu, ale to nelze 

považovat za běžný stav. Proto existuje i druhý názor, který interpretuje tuto funkci 

prezidenta užším způsobem. Jedná se o zabezpečení nebo souladné fungování a 

součinnost ne ve všech orgánech státní moci, ale jen u těch, které jsou mu podřízeny, 

tzn. jde o orgány výkonné moci. 

2.4.5 Definování základního směřování vnitřní a vnější politiky státu 

 Prezident RF definuje základní směřování vnitřní a vnější politiky státu. 

Nejdůležitější formou realizace této funkce je každoroční poslání prezidenta RF 

Federálnímu shromáždění RF, ve kterém hodnotí stav všech sfér života společnosti. 

Hodnocení je založeno na materiálech, které má prezident jako hlava státu k dispozici a 

které mu umožňují obracet pozornost na všechny sféry státního zřízení. V posláních se 

uvádějí výsledky jeho činnosti za minulý rok a také se nastiňují perspektivy státu, jak 

nynější, tak i výhledově daleko do budoucna. Stanovují se cíle, k jejichž splnění musí 

být nasměrována činnost všech státních a politicko-právních struktur. Je třeba zmínit, že 

prezident definuje jen základní směřování politiky, ale politiky v celku. Při tom koná 

v souladu s ústavou a federálními zákony. 

2.4.6 Zástupce RF uvnitř země i v mezinárodních vztazích 

 Prezident jako hlava státu zastupuje RF jak uvnitř země, tak i v mezinárodních 

vztazích. Výkon zastupitelství uvnitř země a také při realizaci jeho pravomocí je přímo 

neoddělitelný od státu. Toto zastupitelství se vykonává i v situacích podmíněných 

federálním uspořádáním Ruska, kdy ve vztazích se subjekty Federace se požaduje 

zastupitelství Federace jako celku. Zastupitelství na mezinárodní úrovni vykonává 

prezident ve všech sférách, kde existují vztahy na úrovni hlav států.153 

 

                                                 
 
153 např. setkání hlav států, vedení jimi vyjednávání, podpis smluv atd. 
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Všech šest výše uvedených funkcí prezidenta je naplňováno pomocí institutu 

poslání prezidenta Federálnímu shromáždění. Poslední část diplomové práce se věnuje 

právě této problematice. 

2.5 Poslání prezidenta RF Federálnímu shromáždění RF 

Institut poslání není ve světě ničím neobvyklým, nejedná se tedy o výjimku 

svázanou pouze s RF. Jednotlivá poslání se od sebe odlišují v obsahu, v adresátech a 

také v tom, jakou úlohu hrají v realizaci státní politiky. Základní obecnou definici si 

vypůjčím od Zorkina, který poslání charakterizoval jako „oficiálně-státní akt 

neprávního charakteru.“ 154 Razgilev klade ve své definici důraz na účel poslání a 

definuje jej jako „konceptuální prezidentský dokument.“ 155 

 Posláním se hlavy států mohou obracet k ostatním hlavám států, k jiným 

FO. Důvodem může být jakákoli událost: narozeniny, vstup do funkce, smrt, nemoc, 

katastrofa atd. Obvykle má poslání formu dopisu konkrétnímu adresátu. Taková poslání 

se orientují na konkrétní události a neovlivňují vnitřní a vnější politiku státu. Za cíl mají 

rozvíjet mezinárodní vztahy, vyjádřit oficiální pozici hlavy státu. 

Naprosto rozdílnou úlohu hrají poslání určená zákonodárnému sboru. Tyto 

dokumenty bývají věnovány popsání stavu v zemi, určují základní směřování vnitřní a 

vnější politiky státu. Zpravidla bývá poslání přečteno přímo hlavou státu na společném 

zasedání obou komor parlamentu. Z hlediska charakteristiky dokumentu se nejedná o 

normativně-právní akt, spíše je aktem politického charakteru a obsahuje programové 

principy nebo zákonodárné návrhy. 

                                                 
 
154 V. E. ZORKIN: Ežegodnye poslaniâ Federal'nomu Sobraniû Rossijskoj Federacii kak sredstvo 

formirovaniâ i realizacii pravovoj  politiky Prezidenta Rossijskoj Federacii, Disertační práce (doktor 

právních věd), SPB, Specializace 12.00.01,  Sankt-Peterburg, 2011, s. 12. 

155 M. B. RAZGIL'DIEV: Finansogo – pravovye aspekty ežegodnych poslanij Prezidenta Rossijskoj 

Federacii, Sovremennoe pravo, Moskva : Novyj indeks, 2010, č. 9, s. 54. 
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Micheev156 rozlišuje dvě formy součinnosti práva a politiky. Za prvé se jedná o 

právní politiku (правовая политика), tzn. zvláštní činnost, která zlepšuje a reformuje 

právní mechanismy a instituty. Druhou možností je právní zosobnění státní politiky, 

která se realizuje v různých oblastech společenského života – právnická politika 

(юридическая политика). Poslání dle něj syntetizuje obě formy součinnosti politiky a 

práva. Na jednu stranu otázky vyjádřené v poslání se snaží o změnu právní reality, tzn. 

neslouží jen k realizaci ustanovení ústavy, ale také k její modernizaci. Cíle a úkoly, 

které jsou v poslání prezidenta zadány, dávají základ součinnosti všech větví moci. 

Obsah poslání je základem zákonodárné činnosti a příkazy obsaženy v poslání řídí 

orgány výkonné moci. A na druhou stranu federální orgány výkonné moci a orgány 

moci subjektů RF vydávají příslušné akty a přijímají nutná opatření k realizaci poslání 

prezidenta. Tato činnost z důvodu objektivních příčin vyžaduje systematický přístup 

založený na jediné ideologické platformě. 

Vasil'ev se při charakteristice poslání zaměřuje na jeho adresáty. „ Poslání jsou 

celistvým aktem správy, kterým se hlava státu obrací k státním úředníkům, k výkonné i 

zákonodárné moci, k právoochranářským orgánům i k celému národu země.“ 157 Dle 

ústavy RF se prezident svým posláním obrací pouze k Federálnímu shromáždění, ve 

skutečnosti je běžnou praxí pomocí poslání oslovit celou řadu dalších adresátů. Dle 

mého soudu se jedná o rozšíření ústavní pravomoci. Pokud by ústavodárce zamýšlel 

něco takového, pak by určitě zvolil formulaci, že se prezident obrací k Federálnímu 

shromáždění, vládě RF, orgánům moci výkonné atd., popř. by rovnou zakotvil, že 

poslání směřují vůči celému státnímu aparátu a všem občanům země. 

První poslání přednesl George Washington v roce 1790. V historii USA je 

považováno za nejkratší poslání, ale posloužilo jako základ rozvoje prezidentských 

poslání nejen v USA, ale i v jiných státech. Poslání ke Kongresu bývá označováno za 
                                                 
 
156 A. A. MICHEEV: Poslanie Prezidenta Rossijskoj Federacii Federal'nomu Sobraniû kak 

konstitucionnaâ osnova politiko – pravovoj deâtel'nosti hosudarstva, Mir ûridičeskoj nauki, Moskva : 

OOO MNIOC, 2011, č. 7, s. 54, 55. 

157 T. S. LÂTIFOVA: Povyšenie effektivnosti ispolneniâ gosudarstvennych funkcij putem realizacii 

poslanij prezidenta Rossii, Probely v rossijskom zakonodatel'stve, Moskva : Izdatel'skij dom ÛrVAK, 

2013, č. 3, s. 163, 164. 
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jednu z nejdůležitějších řečí na světě. Na jejím základě lze soudit o budoucím vývoji 

USA i celého světa. 

V RF je první poslání datováno 24. 2. 1994. Neslo název „O upevnění Ruského 

státu“158. Celkově už bylo proneseno 18 poslání. Obecně lze říci, že se zaměřovala na tři 

oblasti: aktuální stav v zemi, úkoly vnější a vnitřní politiky státu a termíny k jejich 

realizaci, nejdůležitější nasměrování státu, které vyžaduje řadu opatření státních orgánů. 

Griŝenko159 si všiml, že nejenom jejich konkrétní obsah se mění dle politické situace 

v zemi, ale také že danou skutečnost lze vypozorovat z názvu poslání: 1994 O upevnění 

Ruského státu, 1995 O činnosti státní moci v Rusku, 1996 Rusko, za které odpovídáme, 

1997 Pořádek v moci – pořádek v zemi, 1998 Společnými silami k rozkvětu Ruska, 

1999 Rusko na hranicích epoch atd. 

Hlavním přínosem poslání je jeho široký kontext, zařazuje problémy do širších 

vztahů a zdůvodňuje prezidentem navrhovaná řešení. 

V RF je poslání chápáno jako ústavní pravomoc prezidenta, která dle Zorkina160 

z procesního pohledu zahrnuje tři fáze: vypracování poslání, prezentace a realizace 

v něm obsažených úkolů. 

Proces přípravy poslání není upraven ústavou RF ani zákony. Do roku 2005 

nebylo před zveřejněním poslání nic známo o jeho obsahu. Po roce 2005 se situace 

změnila a prezident zve do Kremlu lídry jednotlivých frakcí a komor parlamentu RF, 

aby společně projednali základy směřování vnitřní a vnější politiky státu. V roce 2009 

se prezident D. A. Medvedev pokusil o novinku. Uveřejnil svůj článek „Rusko 

vpřed!161“, kde vyzval všechny, kdo chtějí, aby se zúčastnili diskuse o strategických 

úkolech budoucnosti. Všechny výsledky debat byly zohledněny při tvorbě poslání roku 

                                                 
 
158 v originále: О укреплении Российского государства 

159 T. A. GRIŜENKO: Institum poslanij Prezidenta Rossijskoj Federacii v mechanizme legitimacii 

gosudarstvennoj vlasti, Rossijskij ûridičeskij žurnal, Ekaterinburg : Izd-vo Ural'skoj Gosudarstvennoj 

ûridičeskoj akademii, 2O11, č. 6, s. 36. 

160 V. E. ZORKIN: Ežegodnye poslaniâ Federal'nomu Sobraniû Rossijskoj Federacii kak sredstvo 

formirovaniâ i realizacii pravovoj  politiky Prezidenta Rossijskoj Federacii, Disertační práce (doktor 

právních věd), SPB, Specializace 12.00.01,  Sankt-Peterburg, 2011, s. 20. 
161 v originále: Россия вперёд! 
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2009. Celkově se jednalo o 18 657 komentářů162. Následující rok Medvedev odmítl 

podobný postup zopakovat. 

Prezentace textu probíhá následujícím způsobem. Prezident se přímo obrací 

k Federálnímu shromáždění se svou řečí. Je to jeho právo a zároveň i povinnost. Není 

stanoveno datum, kdy se má poslání uskutečnit, ani délka samotné řeči. Poslanci 

Federálního shromáždění mají právo si poslání vyslechnout, není to jejich povinnost. 

Tichomirov163 si všiml, že poslání prezidenta Jelcina měla dvě formy. Ta písemná se 

rozdávala členům Rady federace a poslancům Státní dumy. V samotné řeči někdy 

prezident zdůraznil jiné věci než v písemné verzi. V případě V. V. Putina je tomu jinak, 

text obou verzí je totožný, dokonce jednotlivá poslání na sebe navazují. 

Poslední fáze se týká realizace úkolů zadaných v poslání. Existence této etapy 

odůvodňuje úlohu poslání jako základního dokumentu, který definuje základní 

směřování státní politiky. Právní politika prezidenta RF je základním elementem právní 

politiky státu, proto mají akty prezidenta zvláštní status. Pro realizaci poslání je klíčový 

pojem závaznost poslání. Bohužel závaznost není právem upravena, musíme se tedy 

spokojit s názorem právní vědy, která tvrdí, že míra závaznosti je různá podle adresáta 

poslání.  

Pokud adresáty jsou Federální shromáždění nebo parlamenty na úrovni subjektů, 

pak poslání pro ně není právně závazné. Spíše se dá hovořit o doporučení, ve kterém je 

oficiálně vyjádřen postoj prezidenta. Jeho stanovisko přímo ovlivňuje vytvoření plánu 

návrhů zákonů. Parlament tak dostává informaci o záměrech prezidenta v současnosti i 

v budoucnu, může tedy, ale nemusí tomu přizpůsobit svou normotvorbu. Závisí na 

argumentech, které prezident pro své návrhy uvede, a zároveň na faktické, resp. 

politické síle prezidenta. Prezident Jelcin v jednom ze svých prohlášení řekl, že pokud 

nebudou cíle v jeho prohlášení splněny, pak bude přijímat výnosy, aby tuto mezeru 

                                                 
 

162 T. A. GRIŜENKO: Institum poslanij Prezidenta Rossijskoj Federacii v mechanizme legitimacii 

gosudarstvennoj vlasti, Rossijskij ûridičeskij žurnal, Ekaterinburg : Izd-vo Ural'skoj Gosudarstvennoj 

ûridičeskoj akademii, 2O11, č. 6, s. 36. 

163 A. M. GAJDARBEKOVA: Město i rol' poslanij Prezidenta Rossijskoj Federacii v politiko – pravovoj 

žizni obŝestva, Konstitucionnoe i municipal'noe pravo, Moskva : Ûrist, 2011, č 6, s. 36. 
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zaplnil. Své slovo dodržel a v řadě jeho výnosů můžeme nalézt formulaci: na základě čl. 

80 ústavy.164 Pro doplnění zmíním, že prezident nenavrhuje jen směřování, kterým by se 

měla zákonodárná činnost ubírat, ale přímo navrhuje konkrétní zákony a konkrétní 

pravidla, která mají být přijata na federální úrovni i úrovni subjektů Federace. 

Závaznost ve vztahu k vládě RF a k celé moci výkonné je diametrálně odlišná. 

Zde o právní závaznosti můžeme hovořit. V mnoha případech poslání obsahují příkazy 

jednotlivým orgánům výkonné moci. Vasil'ev165 zachází ještě dál, když tvrdí, že 

prezident Ruska ve svých posláních fakticky přiděluje orgánům výkonné moci nové 

státní funkce a dává příkaz k normativnímu zakotvení samotných funkcí, tak i 

ke způsobu jejich realizace. 

V konečném důsledku tak vzniká paradoxní situace, kdy poslání směřované 

Federálnímu shromáždění zavazuje vládu a přidává jí práci. Gajdarbekova 

poznamenala: „ Federální shromáždění si má projev vyslechnout a vláda jej má z velké 

části realizovat.“166 Je to dáno tím, že výkon vnitřní i vnější politiky spadá do úkolů 

vlády a jí podřízeným orgánům. 

Poslání nejsou jediným dokumentem, kde prezident definuje základní politické 

směřování RF. Každý rok prezident vydává ještě rozpočtová poslání. Dle Razgildieva167 

ekonomové je považují za součást každoročního poslání Federálnímu shromáždění a 

právníci v nich vidí naprosto odlišný dokument. Stejně jako klasická poslání jsou 

směřována k Federálnímu shromáždění. Obsahují základní parametry rozpočtu na 

                                                 
 
164 V. E. ZORKIN: Ežegodnye Poslaniâ Federal'nomu Sobraniû Rossijskoj Federacii – kak akt Prezidenta 

Rossijskoj Federacii, Ûridičeskaâ mysl', Sankt-Peterburg : Ûridičeskaâ mysl', 2011, č. 2, s. 36. 

165 T. S. LÂTIFOVA: Povyšenie effektivnosti ispolneniâ gosudarstvennych funkcij putem realizacii 

poslanij prezidenta Rossii, Probely v rossijskom zakonodatel'stve, Moskva : Izdatel'skij dom ÛrVAK, 

2013, č. 3, s. 163, 165. 

166 A. M. GAJDARBEKOVA: Město i rol' poslanij Prezidenta Rossijskoj Federacii v politiko – pravovoj 

žizni obŝestva, Konstitucionnoe i municipal'noe pravo, Moskva : Ûrist, 2011, č 6, s. 36. 

167 M. B. RAZGIL'DIEV: Finansogo – pravovye aspekty ežegodnych poslanij Prezidenta Rossijskoj 

Federacii, Sovremennoe pravo, Moskva : Novyj indeks, 2010, č. 9, s. 54. 
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následující rok a zhodnocují výsledky rozpočtu loňského roku. Ústava o jejich existenci 

mlčí, právní úprava je obsažena v čl. 170 Rozpočtového kodexu RF. 

Podobně jako u příkazů není právní status poslání právně zakotven, chybí také 

úprava procedurálních otázek, tzn. proces vzniku, prezentace i realizace a závaznost 

poslání. Tato právní mezera vytváří právní nejistotu a dává prostor prezidentu RF, aby 

s posláním naložil po svém.  

Do budoucna by bylo třeba tuto mezeru v právu zaplnit. Upravit zákonem status 

poslání a vymezit jej vůči rozpočtovému poslání. Stanovit přesný obsah poslání, hlavně, 

že se jedná o tu část směřování vnitřní a vnější politiky, která je v pravomocích 

prezidenta, tzn. vše ostatní má dělat Federální shromáždění. Upravit problematiku 

vzniku poslání, jeho právní závaznosti s ohledem na adresáty a v neposlední řadě 

upravit i odpovědnost orgánů za vyplnění poslání. Pokud se tak nestane, pokyny 

v poslání budou plněny jen za podmínky fakticky silného politického postavení 

prezidenta v zemi. Právní systém fungující různě v závislosti na faktické síle svých 

členů není tím, čím by se mohl moderní právní stát chlubit. 

Na závěr této kapitoly uvádím výtah z několika poslání prezidenta. Cílem je 

poukázat na různorodost obsahu poslání, na široký záběr oblastí v nich uvedených a na 

některé do budoucna zajímavé návrhy změn ruské legislativy. 

 V poslání z 16.5.2003168 prezident poukázal na nutnost zkrácení funkčních 

období ve státních orgánech; navrhl vytvořit efektivně fungující mechanismus 

rozhodování sporů mezi občany a státem, hlavně se jednalo o zlepšení správních 

procedur a soudních mechanizmů; navrhl pozměnit platnou legislativu v oblasti 

občanství s cílem zlepšit imigrační politiku státu.  

 V poslání z 26.5.2004169 prezident obrátil pozornost na nutnost vytvoření jiných 

právních podmínek pro rozvoj střednědobých úvěrů na bydlení jak pro občany, také pro 

profesionální stavitele; zdůraznil, že přijetí přesných pravidel na úrovni jednotlivých 

obcí usnadní proces povolování a odsouhlasení staveb; vláda a parlament musí 

zabezpečit právní základ povinného zdravotního pojištění, státních garancí zdravotní 

péče, soukromých zdravotních zařízení, poskytování placených služeb ve zdravotnictví; 

                                                 
 
168 Poslanie Prezidenta Rossijskoj Federacii, 2OO3, Moskva. 
169 Poslanie Prezidenta Rossijskoj Federacii, 2OO4, Moskva. 
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je třeba, aby vláda vytvořila systém oceňování plánů a následné práce všech orgánů 

výkonné moci, je třeba provést restrukturalizaci ohromné sítě institucí financovaných 

státním rozpočtem, změnit způsob jejich financování a samotný status významné části 

těchto institucí, odebrat mocenské pravomoci těm státním institucím, které nejsou 

orgány správy, vytvořit obnovený systém mezirozpočtových vztahů, zvýšit 

samostatnost odpovědnost rajónů i obecních úřadů; zmínil, že provedení rozpočtové 

reformy umožní pokračovat v daňových reformách, jde hlavně o snížení daně z přidané 

hodnoty a o stanovení odpovědnosti za daňové úniky; apeloval na rozumné používání 

přírodních zdrojů a vyjádřil naději, že tyto otázky vyřeší nový Lesní kodex a zákon o 

podzemí170. 

 V poslání z 25.4.2005171 prezident zmínil nutnost přijmout opatření k rozvoji 

státu, zlepšit zákon o rozvoji politického systému, zvýšit efektivnost soudnictví, rozvíjet 

občanskou společnost; podpořil snahy některých subjektů Federace spolupracovat; 

navrhl vytvořit na úrovni zákonů systém kritérií stanovících omezení zahraničního 

kapitálu při účasti v různých sférách ekonomiky a také vyjasnit výčet odvětví nebo 

objektů, které se nebudou dále rozšiřovat, navyšovat; navrhl zvýšit pravomoci Veřejné 

komory172 v oblasti zabezpečení občanské kontroly. 

V poslání z 26.4.2007173 prezident podpořil přijetí právní normy, dle které 

subjekty Federace musí zastupovat občané žijící na jeho teritorii ne méně než deset let; 

navrhl nový způsob použití finančních zdrojů získaných z příjmů za ropu; uvedl 

konkrétní parametry, které mají být zakotveny v Rozpočtovém kodexu; vyjádřil nutnost 

vytvořit způsob uzavírání státních kontraktů a plně přejít na tento systém smluv, při 

kterém by se neměnila cena státní objednávky po celé období jejího plnění; ukázal, že 

země potřebuje právní základ, který předvídá nové, moderní způsoby financování 

výstavby a využívání silnic; navrhl přijmout zákon navázaný na úpravu pozemků 

sloužících k rozvoji infrastruktury a vyjasnit si vytvoření několika svobodných 

přístavních zón s lhůtovým režimem zdanění; vláda by měla rozpracovat systém 

opatření stimulujících zvýšení zpracování ropy uvnitř země; přikázal vládě vypracovat 
                                                 
 
170 v originále: Лесной кодекс, закон о недрах 
171 Poslanie Prezidenta Rossijskoj Federacii, 2OO5, Moskva. 
172 v originále: Общественная палата 
173 Poslanie Prezidenta Rossijskoj Federacii, 2OO7, Moskva. 
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systém opatření zabezpečujících efektivní celní kontrolu a přerušení nezákonného lovu 

ryb a pašeráctví v oblasti s rybami; obrátil se s prosbou o co nejrychlejší dokončení 

federálního zákona o ruské korporaci nanotechnologií. 

V poslání z roku 2010174 prezident navrhl projekt přeměny Moskvy 

v mezinárodní finanční centrum; nařídil zlepšit podmínky pro zahraniční investory, 

vyhradit prostředky na doslovně látání děr a modernizaci ekonomiky; navrhl daňový 

odpočet 3 tisíce rublů na jedno nezletilé dítě pro rodiny se třemi a více potomky; 

regionální orgány mají najít prostředky na doplnění vzdělání učitelů ve své oblasti a 

navýšit jim tak kvalifikaci na předních univerzitách země; přikázal snížit inflaci na 4-

5% za rok, nezaměstnanost na 5 milionů lidí a také se vypořádat s vysokým státním 

deficitem. 

V poslání z 12. 12. 2012175 prezident nabádá zejména k vytvoření zákonné 

osnovy pro správní soudnictví, aby bylo možné řešit spory mezi občany a orgány moci 

všech úrovní. Dále navrhl zavést funkci hlavy subjektu federace, která bude politicky 

spravovat subjekt. Má se stanovit, že tato hlava subjektu není součástí zákonodárné, 

výkonné ani soudní větvi moci a že zákonodárné ani výkonné orgány se hlavě nebudou 

vměšovat do jeho činnosti. Mají se zlikvidovat pozice hlavních federálních inspektorů a 

jejich činnost má být převedena na hlavu subjektu. Jmenovat je má prezident na období 

6 let. Hlava subjektu má být přímo podřízena prezidentu RF. Také se má zlepšit 

rovnoprávnost politických stran, systém odpovědnosti státu za škodu způsobenou 

nezákonným postupem orgánu či úřední osoby státu. 

Poslání prezidenta z roku 2013176 bylo proneseno 12. prosince, tzn. v den 20. 

výročí od přijetí současné ústavy RF celonárodním referendem (účastnilo se 54,8% 

zaregistrovaných voličů a pro přijetí ústavy hlasovalo 58,4%)177. V tomto poslání 

prezident zmínil, že v minulém roce byly přijaty květnové výnosy, které měly za cíl 

podnítit rozvoj země ve všech sférách. Ukázalo se však, že k jejich realizaci nestačí 

peníze. To dle prezidenta není důvod měnit cíle, naopak vyzval, aby se pro dané účely 

                                                 
 
174 Poslanie Prezidenta Rossijskoj Federacii, 2O10, Moskva. 
175 Poslanie Prezidenta Rossijskoj Federacii, 2O13, Moskva. 
176 Poslanie Prezidenta Rossijskoj Federacii, 2O13, Moskva. 
177 V. E. ČIRKIN: Konstitucionnoe pravo : kurs dlâ prepodavatelej, aspirantov i magistrantov, 1. vyd., 

Moskva : Norma; Moskva : INFRA-M, 2013, s. 291. 
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hledaly prostředky na všech úrovních. Dále zmínil optimalizaci rozpočtové sítě 

snížením neefektivních výdajů, snahu financovat jen ty instituce, které poskytují 

nejlepší kvalitu, ať státní či nestátní. Přikázal vládě a Ruské akademii věd provést 

korektiv perspektivního směřování rozvoje vědy a techniky. Projekty mají být hrazeny 

státem i soukromou sférou. Poukázal na problematiku jednostranně zaměřených měst, 

nabádal k vytvoření vhodných podmínek pro investory v takových městech. Cena za 

ubytování na kolejích má být přímo úměrná kvalitě poskytovaných služeb. A navrhl 

vytvořit jednotný federální portál, kde bude evidována každá kontrola společně s údaji : 

kdo kontrolu inicioval, z jakého důvodu, výsledek kontroly a také koho kontrolovali. 

Je velice složité přesně stanovit, nakolik jsou návrhy, příkazy, pokyny prezidenta 

uvedené v jeho každoročním poslání skutečně realizovány v praxi. Žádná přesná 

statistika neexistuje, přesto se v odborných kruzích neoficiálně nejčastěji zmiňuje číslo 

50%, za předpokladu silného politického postavení hlavy státu.  

3 Závěr 

Hlava státu hraje v ruském ústavním systému dvojí úlohu. Za prvé se jedná o 

úřední osobu mající za úkol stmelovat RF, koordinovat činnost jednotlivých orgánů 

státu, zastupovat Rusko jednotným hlasem na mezinárodní politické scéně i uvnitř země 

a stanovit základní směřování politiky státu. Tato část role prezidenta je velice důležitá 

a můžeme tvrdit, že v RF i zbytnělá. Dává opodstatnění názorům, že vzniká samostatná 

větev státní moci - prezidentská. Za druhé prezident vystupuje v roli orgánu státní moci, 

kterému je umožněno vykonávat velice silné pravomoci spadající do všech větví státní 

moci, přesto základní těžiště prezidenta náleží do čela výkonné moci. Pomocí svých 

příkazů řídí nejen všechny orgány výkonné moci na federální úrovni a úrovni subjektů 

Federace, ale také konkrétní osoby spadající do této struktury. Každoroční poslání 

Federálnímu shromáždění včetně rozpočtových poslání mu umožňují výrazně 

ovlivňovat další oblasti správy země, ve kterých příkazy uplatnit nelze. Jedná se hlavně 

jak o parlament RF, tak i o parlamenty subjektů Federace. 

Do budoucna je třeba přijmout federální zákon o prezidentu RF. Přesně v něm 

definovat a upřesnit funkce i pravomoci hlavy státu, aby se zamezilo právní neurčitosti. 

Co orgán státu může činit, co činit musí a jakým způsobem, má být křišťálově jasné i 

předvídatelné. V této oblasti neurčitost ani pochybnosti nemají místo. Dle mého názoru 
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by bylo zapotřebí pozměnit ústavu RF, resp. upřesnit funkce orgánů státní moci, aby 

více odpovídaly západnímu chápání principu dělby moci. Tento princip je hodnotou 

sám o sobě. Jakékoli jeho překrucování či dokonce popírání je nemístné. Pokud stát 

prohlásí, že jeho státní moc je organizována a vykonávána v souladu s tímto principem, 

pak musí být celý právní řád sestaven tak, aby principu odpovídal. Je třeba vyloučit 

situace nepoužití principu ve chvíli, kdy se nám ne úplně hodí. Své základní články 

ústavy má stát dodržovat, jen za této podmínky se může s čistým svědomím přihlásit do 

světové rodiny demokratických právních států. Nejde ovšem jen o soulad úvodních 

článků ruské ústavy s jejími dalšími částmi. Nutný je soulad všech přepisů právního 

řádu a zejména totožnost deklarovaného právního stavu s tím faktickým. Orgány státní 

moci mají se v každodenní činnosti chovat podle pravidel obsažených v právních 

normách. Jakékoli pokusy rozšiřování pravomocí cestou extenzivních výkladů právních 

norem, činěním úkonů neopírajících se o právní úpravu atd. nemají v moderním 

právním státu místo. Už V. I. Lenin prohlásil následující: „Ústava je pouhou fikcí, když 

zákon a skutečnost se rozcházejí, není fiktivní, pokud se shodují.“178 

Na závěr bych rád uvedl čistě mimoprávní myšlenku. Právo jako takové člověka 

šťastným neudělá. Jediné, co udělat může a dle mého soudu i udělat musí, je, že ve 

štěstí člověku nebude bránit. Hlavní cíl ruské společnosti spatřuji v přerodu 

v občanskou společnost, kde odpovědnost, kterou dříve nesl na svých bedrech stát jako 

celek, popř. církevní organizace, přejde na každého jedince. Budoucnost vidím 

v odpovědnosti člověka za sebe samotného i za ty ostatní. Tato podstatná změna 

chápání vztahu jednotlivce a státu nemůže být nadiktována shora. Ani samotný silný 

ruský prezident to sám nesvede. Lidem se musí dát prostor uvědomit si vlastní hodnotu 

a už od dětství pěstovat v nich úctu k základním hodnotám jako jsou právo na život a 

často opomíjené právo na důstojnost člověka. Obě jsou velmi důležitá, ale jedno bez 

druhého ztrácí smysl. Proto přeji všem občanům Ruské federace mnoho sil a odhodlání 

do boje o vlastní identitu. Jsem si jist, že i za pomoci výborných ruských právních 

odborníků se tento přerod ruské společnosti úspěšně podaří. Rusko je zemí ohromného 

teritoria, bohaté historie i nesrovnatelně kvalitního umění. Předpokládám, že stejnou 

                                                 
 
178 V. O. LUČIN: Konstituciâ Rossijskoj Federacii : Problemy realizacii, 1. vyd., Moskva : ÛNITI-

DANA, 2002, s. 5. 



63 

 

silou, jakou Rusové projevili ve své historii, se nyní právní experti ponoří do změn 

právního řádu RF a za několik málo let vytvoří jednoduchý, čistý, operativní právní 

systém zohledňující každého jednotlivce. Tímto systémem se bude inspirovat nejen 

Evropa, ale i celý svět.  

 

 

 

Kamil Hradský 9. 6. 2014, Petrohrad 
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4 Seznam použitých zkratek 

 

FO fyzická osoba 

FZ federální zákon 

FÚZ federální ústavní zákon 

PaS ČaO práva a svobody člověka a občana 

PO právnická osoba 

RF Ruská federace 

RSFSR Ruská sovětská federativní socialistická republika 

SSSR Svaz sovětských socialistických republik 

SZRF Sbírka zákonů Ruské federace 

USA Spojené státy americké 

ústava RF Ústava Ruské federace přijatá 12.12.1993 
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Diploma Thesis Abstract: 

The President of the Russian Federation 

This diploma thesis was written during my study stay in the Russian Federation. 

When I started working on the thesis, the outside temperature was well below 20 

degrees Celsius and, by the time I was finished, the temperatures reached over 30 

degrees Celsius. The thesis is based exclusively on sources in Russian, which I could 

access in the library of the Faculty of Law of the Saint Petersburg State University. The 

aim was to address the concept of the head of a state in general and, subsequently, to 

define the basic status of the president of the Russian Federation (RF) from the 

viewpoint of constitutional laws. The contents of the thesis can be summarised as 

follows: The head of the state plays two roles in the Russian constitutional system. 

Firstly, it is the role of an official entrusted with the task of uniting the RF, co-

ordinating the activities of individual public authorities, representing the united voice of 

Russia both on the international political arena and within the country, and determining 

the general course of the Russian policy. This part of the president’s role is paramount 

and we can even say that, in the RF, it is rampant. It justifies the calls for the 

establishment of a separate branch within the separation of powers – the presidential 

branch. Secondly, the president plays the role of a public body authorised to exercise 

certain very strong powers falling into all branches of state power; however, the focal 

point of the president’s activities is to head the executive power. By his/her orders, the 

president controls not only all executive bodies at the level of the Federation and at the 

level of the individual federal subjects, but also specific persons within this structure. 

The annual address to the Federal Assembly, including addresses on the budget, enables 

the president to influence other areas of administration of the country, in which he/she 

cannot issue direct orders. This mainly concerns the activities of the parliament of the 

RF and the parliaments of the individual federal subjects. I expect that my interest in the 

president of the RF as a legal institution will not wane with the completion of the 
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the Russian constitutional system.  
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