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Anotace:
Bakalářská práce se zabývá analýzou činnosti ústředních politických institucí zákonodárné,
výkonné a soudní moci v oblasti ústavního zřízení a ústavních orgánů v Ruské federaci v 90.
letech 20. století a prvním desetiletí 21. století. Ústřední instituce (a jejich vývoj v moderní
době) patří k častým a mimořádně závažným tématům prácí ruských právníků, politiků a
historiků soudobých dějin.

Abstract:
The bachelor thesis deals with the analysis of the activities of central political institutions of
legislative, executive and judicial power in the area of constitutional institutions and
constitutional bodies in the Russian Federation in the 1990s and the first decade of the 21st
century. Institutions (and their development in modern times) is frequent and serious subject
for the work of lawyers, politicians and historians of modern history.
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1. Úvod
1.1. Vymezení tématu, cíle a struktura práce
Předkládaná bakalářská práce se zabývá vrcholnými orgány Ruské federace a jejich
právními aspekty v letech 1992-2012. Měla by přispět k poznání fungování základních
politických institucí Ruské federace a podat výklad jejich pravomocí a činností. Práce by se
mohla stát zdrojem informací pro zájemce v České republice, kteří se snaží porozumět
ústředním institucím zákonodárné, výkonné a soudní moci v oblasti ústavního zřízení Ruské
federace v devadesátých letech 20. století a prvním desetiletí 21. století. Tyto orgány (a jejich
vývoj v moderní době) patří k častým a mimořádně závažným tématům prací ruských
právníků, politiků a historiků soudobých dějin.
Ruská federace je v současné době dynamicky se rozvíjejícím státem. Její ústřední
politické instituce procházejí neustalým vývojem. Genezi centrálních orgánů v první řádě
ovlivnil rozpad Sovětského svazu a přechod od plánovaného hospodářství k tržní ekonomice.
Časové rozmezí, na které se práce zaměřuje, je ohraničeno léty 1992 až 2012. Prvních dvacet
let po pádu Sovětského svazu patří k nejpozoruhodnějším obdobím ve vývoji ústředních
institucí Ruské federace.
S rozpadem Sovětského svazu ruské vedení muselo řešit prioritní otázku udržení
celistvosti ruského státu, jako největšího nástupnického státu nejen SSSR, ale i byvalého
Ruského impéria. Snaha udržet území současné Ruské federace a předejít jeho rozpadu na
menší územně-teritoriální celky se promítla do vytvoření federace. Složitost situace spočívala
v tom, že k tomu došlo v podmínkách ekonomické a politické nestability, kdy porušování
lidských práv a diskriminace jednotlivých národností byla běžná.1
____________________________________________
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Татьяна Григорьевна Архипова, Елена Петровна Малышева. Организация государственных учреждений
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Na konci roku 1991 se v mnoha územních částech bývalé Ruské Sovětské Federativní
Socialistické Republiky uskutečnily sjezdy zástupců jednotlivých etnik, na kterých se
hlasovalo o jejich suverenitě a veřejně se tak vyhlašoval zápas o nezávislost národů.
Nejaktivnější v boji proti ruskému “kolonialismu” se staly republiky s bohatými přírodními
zdroji. Představitelé těchto republik zapomněli, že přírodní zdroje jsou vlastnictvím všech
občanů a nejen jejich malé části.2 Při vyhlášení samostatnosti by došlo k situaci, kdy 50%
území by patřilo jenom 7% občanů.3
V této době začaly přípravy Federální smlouvy, která byla publikována dne 24. května
1991. Federální smlouva stanovila tři základní způsoby dělení pravomocí mezi ústřední
federální orgány a orgány subjektů federace. V každé části dokumentu byly přesně vymezeny
pravomoci federálních orgánů a jejich interakce s jednotlivými subjekty federace. Tím
pádem, výčet pravomocí, které spadaly do výlučných pravomocí federativního centra, byl
taxativní. Zbytek pravomocí se týkal samosprávného vedení subjektů federace a jejich
rozhodování v otázkách samosprávy zaručené Federální smlouvou.4 V souladu s Federální
smlouvou se jednotlivé subjekty federace dělí na republiky, kraje, oblasti a města federálního
významu; dále na autonomní oblasti a autonomní okruhy.
Z hlediska metod se v práci jedná o induktivní metodu, která spočívá v analýze
jednotlivých faktů a na jejich základě dospívá ke obecným závěrům. Jako další metodu jsem
použila metodu komparativní, kdy jsem porovnávala historický vývoj institucí v čase mezi
různými zeměmi a s jinými ústavně-právními doktrínami.
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Bakalářská práce je strukturována do čtyř tematických oddílů. Toto dělení odpovídá
rozdělení moci v Ruské federaci na tři základní složky, tzn. na zákonodárnou, výkonnou a
soudní. Vedle těchto tří složek má specifické postavení prezident, který formálně nespadá do
žádné z těchto kategorií a hraje roli nejvyššího arbitra ve státě a zároveň je nejdůležitější
osobností ruské politiky.

1.2. Pojednání o literatuře a pramenech
Bakalářská práce byla zpracována za použití většího počtu zdrojů, včetně syntéz,
monografií, odborných studií a článků, právních předpisů a internetových zdrojů.
Literatura
Z literatury jsem využila především syntézy ústavního a správního práva, komentáře k
ústavě a publikace z dějin ústavního práva. Celkový pohled na ústavní a správní právo závěru
20. a počátku 21. století přináší dílo Vladimira Vasiljeviče Moiseeva – Dějiny státní správy.
Tato publikace důkladně rozebírá právní aspekty vývoje státní správy v Rusku.
Ústavní vývoj Ruské federace v prvních dvaceti letech po pádu Sovětského svazu
prošel určitými změnami, což vedlo k rozvoji komentářové literatury. Ke studiu Ústavy
vznikla odborná práce ústavních právníků pod vedením soudce Ústavního soudu Leonida
Vasiljeviče Lazareva – Komentář k Ústavě Ruské federace. V roce 2009 byl komentář
revidován a doplněn na základě analýzy změn probíhajících v zemi, praxe uplatňování
ústavy, upřesnění jejích ustanovení s ohledem na rozsáhlou legislativu předcházejících let,
výkladu ústavních norem Ústavním soudem Ruské federace, praxe jiných soudů a orgánů
výkonné moci. Práce obsahuje také osobní názory autorů, včetně kritických hodnocení.
Nicméně je nutné připomenout, že uvedené komentáře jsou především subjektivními názory
autorů a z toho důvodu je nelze považovat za oficiální stanovisko Ústavního soudu Ruské
federace.
Pro téma dějin správy v SSSR a Ruské federaci je klíčovou zejména práce Taťany
Grigorjevne Archipové a Eleny Petrovny Malyševe, Organizace státní správy v Rusku v
letech 1917–2013. Syntéza nás detailně seznamuje s vývojem ústavních a základních
správních institucí zemí, se správním členěním jednotlivých územních samosprávných celků
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a jejich spoluprací s federálním centrem. Autorky věnovaly vysokou pozornost rozdělení
kompetencí a procesu přijímání rozhodnutí ve federálním zřízení.
Dalším významným dílem, které jsem pro tuto práci použila, byla monografie
Alexandra Vasiljeviče Pikuľkina – Systém státního zřízení. Jeho práce detailně pojednává o
změnách, kterými prošly ústřední politické instituce Ruské federace na začátku 21. století.
Zvláštní kapitola se věnuje vztahu státní moci a ekonomiky a rozebírá vliv tržní ekonomiky
na podobu státních orgánů.
Také monografie Alexandra Vasiljeviče Maľka – Teorie práva a státověda, se rovněž
stala jedním z klíčových děl pro tuto bakalářskou práci. Podává přehled o samostatném a
systematicky se rozvíjejícím oboru moderní právní vědy a definuje základní právní pojmy a
vztahy práva a státu.

Právní předpisy
Při studiu pramenů má logický klíčovou roli legislativa (tj. právní předpisy).
Nejdůležitějším pramenem byla Ústava Ruské federace, která je základním pramenem
ústavního práva. Text Ústavy Ruské federace vznikal v komplikované době přechodu Ruska
od totalitního systému Sovětského svazu k demokratickému systému. Představy hlavních
politických činitelů o tom, jaká má ústava nového demokratického státu vypadat, se dost
různily. Tyto rozpory se projevily v existenci velkého počtu alternativních návrhů budoucí
Ústavy RF. Výsledkem skoro tříletých diskuzí a kompromisů se stalo přijetí Ústavy RF v
referendu 12. prosince 1993, po němž přichází nová etapa v ústavně-právním vývoji Ruska.
Avšak od samého přijetí ústavy někteří ústavní právníci vášnivě diskutují o tom, zda je ji
třeba novelizovat. Mezi nejvíce kritizované pasáže patří např. rozsáhlé pravomoci Prezidenta
RF nebo naopak omezené kontrolní funkce Parlamentu RF. Málokdo z ruských ústavních
právníků bude souhlasit s tím, že je Ústava Ruské federace dokonalá. Diskuze ohledně
různých článků ústavy vede k přípravě novelizací, díky nimž se bude Ústava RF, doufejme,
zlepšovat.
Mezi další důležité právní předpisy řadíme dekrety Prezidenta Ruské federace. Dekrety
Prezidenta RF jsou právní akty vydané v rámci jeho působnosti a jsou právně závazné na
území celé Ruské federace. Mají nižší právní sílu než Ústava, federální ústavní zákony a
federální zákony. Dekrety proto s nimi nesmí být v rozporu. Publikovány jsou ve Sbírce
zákonů Ruské federace (rus. Собрание законодательства Российской Федерации).
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Dále je na místě zmínit též federální ústavní zákony. Federální ústavní zákon je takový
federální zákonodárný akt, jehož existenci Ústava výslovně předpokládá. Má vyšší právní
sílu než federální zákony a jiné normativní právní akty. Působnost federálního ústavního
zákona je celostátní. Také pro přijetí federálního ústavního zákona je třeba získat větší počet
hlasů zákonodárců než u přijímání jiného právního předpisu (konkrétně tři čtvrtiny z
celkového počtu hlasů). Přijetí federálního ústavního zákona se realizuje podle článku 108,
odstavce 2 Ústavy RF. Musí být podepsán Prezidentem do čtrnácti dnů ode dne přijetí. Právo
prezidentského veta se na federální ústavní zákon nevztahuje.5
Také federální zákony byly pro napsání této práce zásadními. Jsou to takové federální
zákonodárné akty, které mají celostátní působnost a řeší otázky společně pro celou federaci i
její jednotlivé subjekty.

Online sbírky právních předpisů
Využití informačních systémů v dnešní době se stává čím dál tím významnější,
obzvlášť při práci s právními předpisy. Právo se v poslední době rychle mění, mnohé právní
předpisy pozbývají platnosti a jsou nahrazovány novými, případně dochází k dílčím
novelizacím. Pro lepší orientaci v platných právních předpisech se vytváří různé právní
informační systémy. Některé z nich se nicméně specializují jen na určitá právní odvětví.
Ve své práci jsem použila informační právní portál http://www.systema.ru/, ve kterém
lze dohledat veškeré oficiální zdroje právních předpisů jakými jsou např. Sbírka zákonů
____________________________________________
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Конституция Российской Федерации : Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. //

Собрание законодательства РФ. Статья 108, пункт 2.
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Ruské federace, Věstník Nejvyššího soudu RF nebo Věstník mezinárodních smluv. Také zde
můžeme dohledat jednotlivé právní akty
Dalším důležitým informačním portálem byl http://constitution.garant.ru/. Tento portál
obsahuje ústavu v ruském i anglickém znění, ústavní zákony, pojednání o vývoji ústavních
reforem, odborné práce ústavních právníků a také komentáře k ústavě.

Periodika
Při psaní bakalářské práce jsem ocenila a využila některá právní periodika vydávaná v
období od roku 1992 až po současnost.
Publikací zákonů a dalších právních aktů Federálního shromáždění se od roku 1999
zabývá periodikum s názvem Parlamentní listy (rus. Парламентская газета). Od přijetí
federálního zákona č. 183 jsou «Parlamentní listy» jediným oficiálním zdrojem, v němž se
publikují zákonodárné akty obou komor Federálního shromáždění, ale i návrhy zákonů, které
jsou předkládány dolní komoře parlamentu.6 Významným informačním zdrojem v této oblasti
jsou též úřední listy Rossijskaja gazeta (rus. Российская газета). Rossijskaja gazeta vychází
od roku 1990 a slouží jako oficiální tiskový orgán vlády Ruské federace.

____________________________________________
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2. Prezident Ruské federace
2.1 Stručná historie úřadu
Úřad prezidenta RSFSR byl zřízen 24. dubna 19917 na základě výsledků celostátního
referenda, které se konalo 17. března 1991. Na tomto základě Nejvyšší sovět RSFSR (rus.
Верховный Совет РСФСР) přijal zákon «O prezidentovi RSFSR»8 (rus. О Президенте
РСФСР), který upravoval jeho pravomoci a činnost, a také zákon o volbě prezidenta
RSFSR.9
Později byl zákon o prezidentovi RSFSR schválen Shromážděním lidových poslanců
RSFSR (rus. Съезд народных депутатов РСФСР), které 24. května 1991 realizovalo změny
v ústavě.10 Podle těchto změn, se prezident stal nejvyšším státním úředníkem a vrcholným
orgánem výkonné moci.
Po přijetí ústavy v roce 1993, zákon o prezidentovi RSFSR pozbyl platnosti. Základním
dokumentem, který upravoval činnost a pravomoci prezidenta se stala nová ústava Ruské
federace.11 Podle ní se prezident Ruské federace stal hlavou státu. Úřad prezidenta, který
____________________________________________
7

Глава 4. Президент Российской Федерации // Комментарий к Конституции Российской Федерации (под

общ. ред. Леонида Васильевича Лазарева). — ООО "Новая правовая культура", 2009. — «1. В
Российской Федерации пост Президента, избираемого всенародным голосованием, введен Законами от
24 апреля 1991 г. "О Президенте РСФСР" и "О выборах Президента РСФСР", оформившими результаты
первого референдума, проведенного в России 17 марта 1991 г. (Ведомости РСФСР. 1991. N 17. Ст. 510,
512; N 21. Ст. 708). В целях конституционного закрепления решения референдума Законом от 24 мая
1991 г. были внесены соответствующие изменения и дополнения в Конституцию 1978 г. (Ведомости
РСФСР. 1991. N 22. Ст. 776).
8

Закон РСФСР от 24 апреля 1991 года № 1098-1 «О Президенте РСФСР» // Ведомости Съезда народных

депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991. № 17. ст. 512.
9

Закон РСФСР от 24 апреля 1991 года № 1096-I «О выборах Президента РСФСР»// Ведомости Съезда

народных
10

депутатов

РСФСР

и

Верховного

Совета

РСФСР.1991.№ 17. ст.

Закон РСФСР от 24 мая 1991 года № 1326-I “Об изменениях и дополнениях Конституции (основного

закона)
11

510

РСФСР”

Т. Г. Архипова. Организация государственных учреждений России: учебник // Т. Г. Архипова, Е. П.

Малышева.

М.:

РГГУ,

2014.

14

c.

297

formálně nepatří k žádnému z odvětví státní moci a je v podstatě nadřazen všem jejím
složkám, zajišťuje koordinované fungování a vzájemné působení ostatních orgánů státní moci
(článek 92).
Ústava o volbě prezidenta Ruské federace přinesla jen všeobecná ustanovení.
Podrobnosti volby stanoví federální zákon, který je obvykle přijímán těsně před zahájením
předvolební kampaně. Tento zákon nemění podobu voleb, ale pouze upřesňuje datum jejich
konání.12
Úřad prezidenta Ruské federace zastávaly celkem tři osobnosti. Prvním prezidentem
byl Boris Nikolajevič Jelcin, jenž byl prvním prezidentem zvoleným přímo občany. Zastával
úřad dvakrát za sebou, a to od 10. července 1991 do 9. srpna 1996 a od 9. srpna 1996 do 31.
prosince 1999. V roce 1999 z prezidentského úřadu abdikoval.
V souladu s ústavou se prezidentem stal tehdejší předseda vlády Vladimír Vladimírovič
Putin. Putin zastával tento post jako úřadující prezident v období od 31. prosince 1999 do 7.
května 2000. V roce 2000 zvítězil v celostátních prezidentských volbách a 7. května se stal
řádným prezidentem Ruské federace. Jeho první volební období trvalo od 7. května 2000 do
7. května 2004. V roce 2004 byl zvolen podruhé. Jeho druhé volební období trvalo do 7.
května 2008. V roce 2008 ho nahradil v úřadu prezidenta Dmitrij Anatolijevič Medvedev,
který byl ve funkci po dobu čtyř let. V roce 2012 byl do úřadu prezidenta znovu zvolen
Vladimír Putin, který tuto funkcí zastává dosud.13 Je důležité zmínit, že podle ruské ústavy
nemůže stejný člověk zastávat úřad prezidenta více než dvakrát za sebou. Avšak např. na
rozdíl od americké ústavy neexistuje omezení, že by mohl svoji funkci vykonávat maximálně
po dvě volební období za život.
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2.2. Právní postavení prezidenta Ruské Federace
Nový právní status prezidenta ovlivnily následující skutečnosti. Za prvé bylo třeba
uvést do souladu právní a faktický status prezidenta a upevnit jeho postavení v systému
orgánů státní moci. Postavení prezidenta, jako hlavy státu, se výrazně zvýšilo, stal se
v podstatě čtvrtou vrcholnou složkou moci vedle moci legislativní, exekutivní a soudní. Za
druhé existovala potřeba arbitra, ke kterému by bylo možné se odvolat v případě politické
nestability. V takové situaci by měl být prezident schopen krizi překonat a zajistit celistvost
státu a fungování státní administrativy.14
Obzvlášť výrazně se role prezidenta projevuje ve vztahu prezident (rus. Президент) –
vláda (rus. Правительство/vláda) – Státní duma, tj. dolní komora parlamentu / poslanecká
sněmovna (rus. Государственная Дума). Prezident, se souhlasem Státní dumy, jmenuje
premiéra. Na návrh premiéra jmenuje vládu, přičemž obsazení vládních funkci nezávisí na
výsledku voleb do státní dumy.
V čl. 80, odst. 2 ústavy RF jsou vyjádřena nejdůležitější práva prezidenta jako hlavy
státu. V praxi se ale ukazuje, že povinnosti prezidenta být garantem ústavy, jakož i práv a
svobod člověka a občana jsou společností vnímány velmi široce. Např. se občané často
obracejí přímo na kancelář prezidenta se stížnostmi na, podle jejich názoru, nespravedlivé
rozsudky soudů nebo rozhodnutí státních úřadů. Přitom občané zdůrazňují, že prezident jako
garant ústavy, občanských a lidských práv má povinnost se jejich stížnostmi zabývat.15
Prezident stojí v čele státu. Znamená to, že musí zajišťovat podmínky, za nichž všechny
instituce státní moci budou schopné vykonávat své povinnosti. Má rovněž roli vrchního
arbitra, který dbá na to, aby žádná ze složek státní moci nepřekračovala své kompetence a
aby nemohlo dojít k nepřípustné koncentraci moci.
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V čl. 80, odst. 3 Ústavy RF16 je zakotveno právo prezidenta určovat vnější a vnitřní
politiku státu. Toto právo dříve patřilo Shromáždění lidových poslanců. Úprava, kterou
obsahovala novela ústavy z roku 199017, zakotvovala skoro neomezenou moc Shromáždění
lidových poslanců v této oblasti. Současná úprava neobsahuje ustanovení o absolutní moci
prezidenta, čemuž napomáhá existence systému brzd a vyvažování ve státě, které za
minulého režimu (do roku 1991) chyběly. Navíc prezident určuje jen základní směry vnější a
vnitřní politiky RF, nikoli však konkrétní politická jednání. Jeho pravomoc je omezena
existencí ústavy a federálních zákonů.
Prezident je nejen hlavou státu, ale zároveň má politický mandát, který získal od
občanů ve všeobecných, rovných, přímých a tajných volbách. Z toho vyplývá, že prezident
nejenom zastává funkci hlavy státu, ale má k výkonu této funkce legitimitu, kterou získal
přímo od občanů, což posiluje jeho postavení.
Prezident každoročně předstupuje před Federální shromáždění a přednáší programový
dokument (zprávu o stavu federace), v němž se vyjadřuje k současné situaci ve státě a
naznačuje základní směry jeho dalšího rozvoje. Parlament tak získává informaci o záměrech
prezidenta, s nimiž pak musí ve své činnosti počítat.18
Čl. 80 odst. 3 Ústavy RF19 přesně nestanoví způsob, jímž prezident vytyčuje základní
směry politiky Ruské federace. Pro jejich interpretaci je důležitý čl. 84, písm. e20, který
zakotvuje pravomoci prezidenta vůči parlamentu ve vnitřní a zahraniční politice státu.
____________________________________________
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V praxi má prezident k dispozici určité nástroje. Jedním z nich jsou každoroční zprávy o
stavu federace. Druhým jsou rozpočtové zprávy (návrh rozpočtu RF), jimiž prezident stanoví
ekonomické priority.21 Dalšími nástroji mohou být prezidentská nařízení, kdy jako příklad lze
uvést

nařízení

prezidenta

o

vojenské

RF.22

doktríně

2.2. Způsob ustavování do funkce a zbavení funkce prezidenta Ruské
federace
Podle čl. 81 Ústavy RF pro kandidáta na prezidenta Ruské federace existují dva
cenzy.23 První je věkový cenzus. Podle něho, kandidát ucházející se o funkci prezidenta musí
mít minimálně 35 let. Tato hranice je poměrně nízká v porovnání s ostatními státy. Například,
věková hranice pro kandidáta ucházejícího se o funkci prezidenta v Německu činí 40 let,
v Itálii 50 let.24 Přitom se prezidentem může stát i člověk, který nabyl občanství Ruské
federace jiným způsobem, než narozením. V původním znění ústavy byl prezident volen na
dobu 4 let. Její novela z 30. prosince 2008 prodloužila funkční období prezidenta na 6 let.25
Jak již bylo řečeno dříve, ústava obsahuje o volbě prezidenta jen obecná ustanovení.
Podrobnosti stanoví federální zákon.26 Federální zákon stanoví rovněž kritéria, která musí
splňovat kandidát na pozici prezidenta RF.27 Zákon říká, že občan Ruské federace, který se
____________________________________________
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nachází v době přípravy a průběhu voleb mimo území Ruské federace, má při volbě
prezidenta stejná práva jako ostatní občané. Dále § 4 Federálního zákona stanoví, že nemá
právo volit prezidenta Ruské federace, být zvolen prezidentem Ruské federace a účastnit se
dalších volebních akcí občan uznaný soudem jako nezpůsobilý k výkonu občanských práv a
povinností nebo občan, který se na základě rozsudku soudu nachází ve vězení. V roce 2006
se zpřísnily podmínky pro kandidáty na úřad prezidenta Ruské federace a k § 5 byl přidán
ještě odst. 1,28 ve kterém je stanoveno, že občan Ruské federace se státním občanstvím cizího
státu nebo s povolením k pobytu či jiným dokladem potvrzujícím právo na trvalý pobyt na
území cizího státu, nemá právo být zvolen prezidentem Ruské federace. Dále nemá právo být
zvolen prezidentem Ruské federace, když občan byl odsouzen k odnětí svobody za spáchání
trestného

činu

a

v

den

hlasování

nebylo

jeho

odsouzení

zahlazeno.

Na rozdíl od novely ústavy z 24. dubna 1991 nová ústava Ruské federace z roku 1993
nepředpokládá některá omezení, která existovala dříve.29 Například, prezident Ruské federace
může, ale nemusí být v době vykonávaní svých prezidentských pravomoci členem politické
strany nebo politického hnutí. Prezident ovšem není vázán rozhodnutími politické strany30 a
jedná v zájmu národa, aby zajistil práva a svobody ruských občanů, včetně jejich rovných
příležitostí k účasti na politickém životě společnosti v rámci politických stran. 31 Pro funkci
prezidenta neexistuje ani horní věková hranice, která v předešlé novele ústavy byla stanovena
na

let.32

65

____________________________________________
28

Информация об изменениях: Федеральным законом от 25 июля 2006 г. N 128-ФЗ статья 3 настоящего

Федерального

закона

дополнена

пунктом

5.1

29

Закон

30

Toto ustanovení zajišťuje vykonávání tzv. nevázaného mandátu, což znamená, že zvolená osoba není při svém

РСФСР

от

24.04.1991

N

1096-1

«О

выборах

Президента

РСФСР»

rozhodování vázaná pokyny politické strany, od které byla zvolena a rozhoduje zcela nezávisle.
31

Анастасия Борисовна Юдина. Комментарий к Федеральному закону от 11 июля 2001 г. N 95-ФЗ "О

политических
32

партиях".

Т. Г. Архипова. Организация государственных учреждений России: учебник // Т. Г. Архипова, Е. П.

Малышева.

–

М.:

РГГУ,

19

2014.

–

c.

298

Podle čl. 82 ústavy, prezident po svém zvolení skládá slib v přítomnosti členů Rady
federace, poslanců Státní dumy a soudců Ústavního soudu.33 Prezident začíná vykonávat svůj
úřad od okamžiku složení slibu.
Zbavit prezidenta funkce je v Ruské federaci velmi obtížné. Za prvé Státní duma musí
usvědčit prezidenta z velezrady nebo ze spáchání jiného těžkého trestného činu. Za druhé,
obvinění musí být vzneseno jednou třetinou poslanců, a musí pro něj hlasovat dvě třetiny
členů dolní komory. Navíc ve Státní dumě musí být zřízen zvláštní výbor, který kontroluje
probíhající proces impeachmentu a na konci šetření vydá posudek o jeho regulérnosti. Za třetí
Nejvyšší soud Ruské federace musí vydat rozsudek, ve kterém potvrdí trestnost činu
prezidenta. Za čtvrté Ústavní soud musí vydat souhlas s obviněním prezidenta Ruské
federace. Za páté: obvinění Státní dumy, které potvrdily Nejvyšší soud a Ústavní soud, musí
být odhlasováno v Radě federace, přičemž souhlas s obviněním prezidenta musí vyjádřit
minimálně dvě třetiny jejich členů. Za šesté: Rada federace musí vyslovit souhlas se
zbavením prezidenta funkce do 3 měsíců od zahájení procedury.35
Za dobu existence samostatné Ruské federace došlo třikrát k pokusu o impeachment, a
to za prezidenta B. N. Jelcina. Jelcina obvinili z rozpadu SSSR, z vojenského útoku na sídlo
nejvyššího zákonodárného sboru (Nejvyššího sovětu RSFSR), z neúspěšného vedení války
v Čečensku, z oslabení obranyschopnosti a bezpečí země aj.36 Tyto pokusy se však nezdařily.
Ústava počítá i s dalšími možnostmi předčasného ukončení prezidentského období, a to
především s dobrovolnou rezignací na úřad prezidenta nebo s ukončením výkonu funkce při
zhoršení zdravotního stavu. V těchto případech přebírá prezidentskou funkci předseda vlády.
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Existuje také varianta, kdy prezident nemůže rezignovat na svůj úřad ze zdravotních důvodů,
avšak nemůže projevit svou vůli, protože je v bezvědomí. V tomto případě, úřad prezidenta
přebírá rovněž předseda vlády,36 ovšem neexistuje zákon, který by upřesňoval postup
v takové situaci. Rezignace prezidenta má za následek okamžitou ztrátu prezidentské imunity
a indemnity, tzn., že bývalá hlava státu může být obviněna a postavena před soud. Po
rezignaci či ukončení výkonu funkce prezidenta musí do třech měsíců proběhnout volby a být
zvolen jeho nástupce.

2.4. Povinnosti prezidenta Ruské federace
Nejdůležitější povinnosti prezidenta RF jsou vymezeny ve článku osmdesát ústavy.
Konkrétně:
a) je ručitelem Ústavy Ruské federaci, práv a svobod člověka a občana RF.
b) v souladu s postupem stanoveným Ústavou Ruské federace přijímá opatření na ochranu
svrchovanosti, nezávislosti a územní celistvosti státu, zajišťuje fungování a koordinaci
státních orgánů.
c) v souladu s Ústavou Ruské federace a federálními zákony určuje hlavní směry domácí a
zahraniční politiky státu.
d) jako hlava státu zastupuje Ruskou federaci v mezinárodních vztazích.
Nejdůležitějším posláním prezidenta Ruské federace je být garantem ústavy, práv a svobod
člověka a občana. Prezident je garantem ústavy Ruské federace, ale není garantem ústav
jejich jednotlivých subjektů (tj. republik, oblastí, autonomních oblastí, autonomních okruhů,
krajů a měst federálního významu).37 Ústavy těchto subjektů však musí být v souladu s
federální ústavou, proto by měla být funkce prezidenta Ruské federace chápana jako záruka
pro celý ústavní systém státu. Prezident má nejen právo, ale i povinnost přijímat opatření,
____________________________________________
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včetně použití síly, pokud by území státu bylo ohrožováno ilegálními ozbrojenými skupinami
či zločineckými gangy, jež by byly hrozbou pro jeho bezpečnost, svobody a práva občanů.
Prezident je také garantem fungování soudního systému.
Funkce garanta ústavy předpokládá široké právo prezidenta jednat samostatně, aniž by
k tomu potřeboval souhlas jiných orgánů. Jeho jednání vychází nejen z ústavy a zákonů, ale i
z vyplňování mezer v ústavě a v právním systému i z reakce na neočekávané situace. Jednání
nejvyššího představitele státní moci na základě “vlastního uvážení” je nevyhnutelné, a samo
o sobě není porušením principů demokracie a právního státu, samozřejmě jen v případě, že ji
nejvyšší držitel státní moci nezneužívá k represím a nedochází k rozsáhlému porušování
lidských práv a svobod. Navíc jednání prezidenta nesmí narušovat ústavní právo občanů na
soudní přezkoumání zákonnosti jeho aktivit. Jako garant svobod a práv občanů, je prezident
povinen navrhovat zákony na ochranu svobod a práv jednotlivých kategorií občanů
(důchodců, invalidů, vojáků apod.), v boji proti organizovanému zločinu atd.38
Stejně široce jsou v Ústavě RF vymezeny povinnosti prezidenta, které slouží k zajištění
suverenity Ruské federace, její nezávislosti a územní celistvosti. Prezident musí jednat v
mezích svých pravomocí stanovených ústavou, ale i v těchto případech se nevylučuje
existence jeho samostatné rozhodovací pravomoci. Tedy pouze prezident, jako jediný orgán
má možnost jednat na základě vlastní úvahy, přijímat rozhodnutí a zjišťovat situaci ohledně
porušení nebo hrozby porušení svrchovanosti, nezávislosti a územní celistvosti země a
přijímat opatření, která jsou gradující, pokud nedojde k neočekávanému jadernému útoku
nebo k jiným závažným formám vnější agrese, kdy je třeba okamžité urgentní rozhodnutí
prezidenta, včetně užití síly. Ústava stanoví postup pro vyhlášení války, avšak může
vzniknout i mimořádná situace, která vyžaduje, aby prezident reagoval sice přiměřeně, ale
zároveň rychle a účinně.
Ústavní systém by nemohl fungovat, pokud by prezident neplnil svou ústavní funkci a
připustil územní rozklad státu, vnější zásahy do jeho vnitřních záležitostí či rozvoj
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separatismu. Takovou nouzovou situaci lze řešit zavedením válečného nebo mimořádného
stavu, který je stanoven ve článku 87, odst. 2 a článku 56 Ústavy Ruské federace. V reálném
životě však mohou nastat případy, ve kterých postup prezidenta ústava výslovně nestanoví.
V takových případech prezident jedná na základě vlastního uvážení, jako garant ústavy nebo
s využitím jejího výkladu Ústavním soudem. Pravomoc vykládat ústavu má v Rusku pouze
Ústavní soud.
Povinnosti prezidenta RF jsou náročné, neboť musí zajišťovat koordinované fungování
a interakci orgánů státní správy. Prezident Ruské federace má rovněž roli arbitra, pokud se
ústavní orgány nedohodnou nebo mezi nimi dojde ke konfliktům.
Ústava Ruské federace ukládá prezidentovi určovat hlavní směry domácí i zahraniční
politiky a stanoví, že tato funkce musí být vykonávána v souladu s ústavou a federálními
zákony. Na určování hlavních směrů domácí a zahraniční politiky se podílí rovněž federální
shromáždění (Státní duma a Rada federace). Tzn., že hlavní směry politiky státu jsou
stanoveny ve spolupráci prezidenta a federálního shromáždění, přičemž federální
shromáždění má možnost korigovat prezidentské záměry pomocí federálních zákonů.
Pouze prezident má právo reprezentovat stát, vysílá své zástupce do jednotlivých
subjektů federace, jedná s představiteli ostatních států, podepisuje mezinárodní smlouvy,
dává souhlas ke vstupu do mezinárodních organizací, jmenuje a přijímá vedoucí
diplomatických misí. Jakékoli mezinárodní závazky přijaté ruskými orgány či státními
úředníky, aniž by jejich přijetí schválil prezident Ruské federace, mohou být prohlášeny za
neplatné.

2.5. Pravomoci prezidenta Ruské federace

Prezident Ruské federace má široké pravomoci v různých sférách života státu. V
některých případech jsou tyto pravomoci samostatné (tzn. patří výlučně jemu), v jiných se
dostávají do interakce s pravomocemi jiných veřejných orgánů a pomáhají řešit otázky na
základě zásady dělené moci. Prezidentská moc je korigována pravomocemi orgánů RF (např.
Federálního shromáždění, vlády), které tvoří systém brzd a vyvažování.
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Pravomoci prezidenta RF ve vztahu k dalším vládním orgánům lze rozdělit do několika
segmentů:
I. Prezident a Federální shromáždění.
Pravomoci prezidenta se v zásadě nedostávají do kolize s pravomocemi zastupitelského
orgánu (Federálního shromáždění). Ústava rozlišuje jejich pravomoci založené na principu
dělené moci ve státě. Pravomoci prezidenta ve vztahu k parlamentu ho umožňují považovat
za nepostradatelného účastníka legislativního procesu. Prezident Ruské federace má právo
zákonodárné iniciativy.39 Dále má prezident právo vyhlašovat volby do Státní dumy, zatímco
prezidentské volby vyhlašuje Rada federace. Po volbách se Státní duma schází sama třicátý
den ode dne zvolení, ale prezident může svolat její zasedání i dříve. Prezident však může
realizovat politické záměry i bez souhlasu Federálního shromáždění. Prezident rovněž
vyhlašuje referendum v souladu s postupem stanoveným federálním zákonem, jiné orgány
takové právo nemají.
Prezident má právo rozpustit Státní dumu v případech stanovených ústavou, ale ústava
nedává prezidentovi právo rozpustit Radu federace. Rozpuštění dumy je možné v
následujících případech:
a) pokud třikrát odmítne kandidáta na funkci předsedy vlády (článek 11, odst. 4 ústavy RF);40
b) po dvojnásobném vyslovení nedůvěry vládě v průběhu tří měsíců (článek 117, odst. 3
ústavy RF);
c) dojde-li ke kolizi mezi Státní dumou a vládou a Státní duma vysloví vládě nedůvěru,
prezident nastalou situaci řeší buď odvoláním vlády, nebo rozpouštěním Státní dumy (článek
117, část 4 ústavy RF). Pokud se prezident rozhodne pro rozpuštění Státní dumy, musí
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84

vyhlásit nové volby, tak, aby se nová Státní duma sešla nejpozději čtyři měsíce po rozpuštění
dumy předchozí.
Prezident však nemůže rozpustit Státní dumu:
a) po dobu jednoho roku od jejího zvolení;
b) od okamžiku, kdy Státní duma zahájila proti prezidentovi RF proces impeachmentu.
c) v době trvání válečného nebo mimořádného stavu na celém území Ruské federace;
g) do šesti měsíců před koncem funkčního období prezidenta Ruské federace.
Výrazně rigorózní podmínky stanovené pro rozpuštění Státní dumy a omezení práv
prezidenta v této oblasti napovídají, že rozpuštění Státní dumy je vnímáno jako mimořádný a
velmi nežádoucí jev.
II. Prezident a vláda
Vztahy prezidenta a vlády jsou založeny na prioritě prezidentské moci. Prezident
jmenuje předsedu vlády s jedinou podmínkou, a to že nový předseda vlády získá důvěru
Státní dumy. V případě, že Státní duma třikrát odmítne schválit kandidáta na úřad premiéra
má prezident právo ji rozpustit, vyhlásit volby a předsedu vlády jmenovat sám.
Prezident jmenuje a odvolává federální ministry bez účasti dumy, pouze na návrh
předsedy vlády. Prezident má právo předsedat schůzím vlády, což potvrzuje jeho vedoucí
postavení v systému výkonné moci.
Prezident rozhoduje o jmenování předsedy centrální banky RF, přičemž jeho
kandidaturu schvaluje Státní duma, a dává také souhlas k jeho případnému odvolání.
III. Prezident a soudní moc.
V souladu se zásadou dělené moci a nezávislostí soudů nemá prezident právo zasahovat
do soudnictví. Prezident však se souhlasem Rady federace jmenuje soudce Ústavního soudu,
Nejvyššího soudu, Nejvyššího arbitrážního soudu, tzn. do nejvyšších soudních orgánů Ruské
federace. Prezident rovněž jmenuje soudce jiných federálních soudů.
V souladu s federálním zákonem prezident přednáší návrh na jmenování generálního
prokurátora Radě federace a také navrhuje jeho případné odvolání. V případě, že Rada
25

federace zamítne kandidáta navrženého prezidentem, předkládá prezident nový návrh na
obsazení místa generálního prokurátora do třiceti dnů.
Prezident Ruské federace má také možnost zmírnit tresty udělené soudy. Právo
vyhlašovat amnestie však naleží pouze Státní dumě.
IV. Prezident a ozbrojené síly
Prezident je vrchním velitelem ozbrojených sil Ruské federace, vyhlašuje její
vojenskou doktrínu, jmenuje a odvolává vrchní velení ozbrojených sil Ruské federace.
Vojenská doktrína je nedílnou součástí koncepce ruské bezpečnosti. Doktrína připravuje zemi
na obranu proti vojenské hrozbě, upravuje postup při použití ozbrojených sil a na ochranu
životně důležitých zájmů Ruska. Postavení vrchního velitele umožňuje prezidentovi dávat
rozkazy přímo ministru obrany, přičemž ministr obrany je přímo podřízený prezidentovi.
V případě agrese namířené proti Rusku nebo v případě jeho bezprostředního ohrožení,
prezident vyhlašuje výjimečný stav na území celého Ruska anebo v některých jeho částech, a
musí neprodleně oznámit své rozhodnutí Radě federace a Státní dumě. Prezident však
nemůže vyhlásit válečný stav samostatně.41 Jeho vyhlášení vyžaduje schválení Radou
federace.
V. Prezident a mezinárodní vztahy
Jako hlava státu, jak již bylo zmíněno, zastupuje prezident RF navenek a řídí její
zahraniční politiku. President vyjednává a podepisuje mezinárodní smlouvy, přijímá
pověřovací listiny zahraničních diplomatických zástupců a po konzultaci s příslušnými
výbory či komisemi Státní dumy a Rady federace jmenuje a odvolává velvyslance a další
diplomatické zástupce Ruské federace u cizích států a mezinárodních organizací.
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VI. Prezident a otázky občanství a udělování řádů a vyznamenání
Mezi pravomoci prezidenta patří řešení otázek občanství a politického azylu.
Republiky, které jsou součástí Ruské federace, mohou mít své občanství, ale vzhledem k
tomu, že toto občanství je současně občanstvím Ruské federace, není jim povoleno přijímat
za své občany osoby libovolně, ale mohou občanství udělovat pouze se souhlasem
federálního ministerstva vnitra.
Prezident také uděluje státní vyznamenání Ruské federace, čestné tituly, vyšší vojenská
či vyšší specializovaná vyznamenání.42
Termín "prezident" v doslovném překladu z latiny znamená "sedět vpředu". V době
starověku se prezidenty nazývali ti, kteří předsedali různým veřejným shromážděním. V
moderním pojetí je prezident hlavou státu.
Prezident Ruska jako hlava státu, garant ústavy, svobod práv člověka a občana, i jako
nejvyšší úředník země je obdařen velmi širokými a důležitými pravomocemi, na jeho činností
či nečinností závisí život celé země i každého jednotlivého občana, jejich součastnost a
budoucnost. Proto se prezident Ruska zvolený v přímých volbách, který má vysokou pozici
ve společnosti a ve státě, by neměl mít jen velká práva a výsady, ale také přinejmenším větší
odpovědnost vůči státu a občanské společnosti jako takové.
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3. Parlament Ruské federace

3. 1. Historie parlamentu a jeho právní postavení

Na rozdíl od většiny evropských států, ve kterých se parlamentní tradice vyvíjely po
desetiletí až staletí, byl v Rusku tento proces pomalejší a začal relativně pozdě. Na počátku
XIX. století byla z podnětu cara Alexandra I. navržena reorganizace státu, kdy poprvé
postulovala nutnost zavést volené legislativní instituce, a to Státní radu a Státní dumu. V té
době však zůstala myšlenka vytvoření Státní dumy na papíře a Státní rada byla po mnoho
desetiletí jmenovaným poradním sborem pod vedením monarchy.43
Zákonodárný sbor parlamentního typu byl v Rusku zřízen až v roce 1905. Dolní
komorou prvního parlamentu Ruska se stala Státní duma, horní komorou - Státní rada. Po
vydaní carského manifestu dne 6. srpna 1905 Státní duma dostala status zvláštního
legislativně-regulačního orgánu.44 Zřízení Státní dumy však společnost neuvítala, protože do
ní mohla volit jen malá část obyvatelstva, především ekonomická a politická elita.45
Později 17. října 1905 byl vydán carský manifest, ve kterém už bylo zakotveno
postavení Státní dumy, jako ústředního legislativního orgánu v zemi. Státní rada se stala
horní komorou parlamentu.46 Polovina členů Státní rady byla jmenována carem, a další
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polovina byla volena na základě cenzu.47 Parlament ovšem nepůsobil dlouho, pouze v letech
1906-1917. Dne 6. října 1917 prozatímní vláda rozpustila Státní dumu, která již nebyla
obnovena.48 Zasedání Státní rady byla dočasně přerušena po únorové revoluci dne 1. května
1917 a prozatímní vláda snížila počet jejich členů o polovinu, když odvolala polovinu členů
Státní Rady jmenovaných carem.49 V prosinci 1917 pak byla Státní Rada zrušena vyhláškou
Rady lidových komisařů.
V sovětském Rusku a SSSR se parlament vnímal jako negativní prvek buržoazní
demokracie. Zároveň právní teorie komunistického režimu odmítala dělení moci ve státě na
moc zákonodárnou, výkonnou a soudní. Za jediné orgány reprezentující lid byly prohlášeny
sověty. Podle ústavy z roku 1938 se Nejvyšší sovět skládal ze dvou komor: Rady svazu (rus.
Совет Союза Верховного Совета СССР) a Rady národů (rus. Совет Национальностей
Верховного Совета СССР).50 Do každé z komor se volilo jednou za čtyři roky na základě
všeobecného, rovného a přímého hlasovacího práva, podle jednotné kandidátky. Komory
zasedaly buď zvlášť, nebo společně. Hlasovalo se na schůzích obou komor. Všechna usnesení
byla většinou přijímána jednomyslně. Jen ve vzácných případech někteří poslanci hlasovali
proti návrhům některých zákonů.51 Nejvyšší sovět SSSR však nebyl nezávislým orgánem,
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pouze plnil usnesení vládnoucí komunistické strany. K oživení myšlenky parlamentarismu a
ustavení instituce parlamentního typu ve formě Sjezdu lidových poslanců RSFSR (rus. Съезд
народных депутатов РСФСР) došlo počátkem devadesátých let 20. století.52
Situace se změnila po přijetí nové ústavy v roce 1993, která zakotvila Federální
shromáždění jako zastupitelský orgán, který má ve státě zákonodárnou moc (podle čl. 94
ústavy RF). Federální shromáždění je parlamentem RF. Je jediným zastupitelským a
zákonodárným

orgánem

federace.53

Ruské

Článek 11 Ústavy Ruské federace zřizuje Federální shromáždění jako jeden z orgánů
státní moci, podle její dikce: "Státní moc v Ruské federaci vykonává prezident Ruské
federace, Federální shromáždění (Rada federace a Státní duma), vláda Ruské federace a
soudy Ruské federace."54
Federálnímu shromáždění je věnována kapitola pátá ústavy RF. Pojednává o jeho
pravomocech, strukturách, činnosti, o postupech při utváření obou komor Federálního
shromáždění, uvádí status poslanců Státní dumy a členů Rady federace.55
Ústavní vymezení organizace a činnosti parlamentu Ruské federace má velký význam
pro rozvoj ruského parlamentarismu. Vysoké postavení parlamentu a systém „brzd a
vyvážení“ vymezuje vztah Federálního shromáždění k prezidentovi, k výkonným a soudním
orgánům a zajišťuje stabilní fungování demokratických institucí Ruské federace.56 Vedle
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ústavy existují i další právní normy upravující činnost Federálního shromáždění: federální
zákony, nařízení prezidenta Ruské federace, jednací řády obou komor atd.
Obě komory Federálního shromáždění mají vlastní jednací řády, ve kterých je podrobně
popsána jejich struktura, organizace a činnost. Jednací řády byly původně vytvořeny jako
podpůrná právní norma, která stanovila pravidla pro výkon pravomocí parlamentu. Jednací
řády Státní dumy a Rady federace lze chápat jako univerzální pravidla, kterými se řídí vnitřní
život obou parlamentních komor (např. vytváření jejich orgánů či realizace legislativních
postupů).
Jednací řád Státní dumy byl přijat jejím usnesením dne 22. ledna 199857 (poslední
změny byly provedeny dne 2. dubna 2008). Jednací řád Rady federace pak byl schválen
jejím usnesením dne 30. ledna 200258 (poslední změny a dodatky dne 16. dubna 2008).
Federální shromáždění realizuje svou činnost v souladu s následujícími zásadami:
● zákonnosti (dodržování platné legislativy);
● demokratismu (otevřenost pro občany);
● federalismu (přihlédnutí k federálnímu uspořádaní RF);
● humanity (priority lidských a občanských práv a svobod);
● nezávislého výkonu pravomocí;
● nezávislosti na jiných orgánech;
● nezasahování do činnosti jiných orgánů;
● interakce s dalšími orgány (např. s prezidentem RF, vládou RF);
● profesionality a kompetence.59
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3. 2. Činnost Federálního shromážděni

Ústava Ruské federace vymezuje činnost obou komor Federálního shromáždění,
kteréžto vymezení je obsaženo v článcích 102 a 103 ústavy. Nejde však o taxativní výčet
jejich pravomocí, neboť může docházet ke změnám.
Existují tři hlavní funkce Federálního shromáždění:
1) zastupitelská (zastoupení multietnického obyvatelstva Ruské federace s přihlédnutím k
federální
2)

struktuře
legislativní

(legislativní

činnost

státu);
na

federální

úrovni);

3) kontrolní.
Jako zastupitelský orgán Federální shromáždění zastupuje zájmy občanů Ruska,
formuluje a vyjadřuje jejich vůli. Občané prostřednictvím voleb delegují svým zastupitelům
ve Federálním shromáždění část státní moci a pověřují je jménem lidu jejím výkonem.
Rada federace je orgán, který zastupuje zájmy subjektů Ruské federace (republik, krajů,
oblastí, měst federálního významu, autonomních oblastí a okruhů). Státní duma je
zastupitelským orgánem všech ruských občanů.
Postup pro vytváření Rady federace a pro volbu poslanců Státní dumy stanoví ústava a
federální zákony. V současné době je postup pro vytváření Rady federace stanoven
federálním zákonem č. 229 ze dne 3. 12. 2014 „O postupu při zřízení Federální rady
Federálního shromáždění Ruské federace“. Volby do Státní dumy jsou realizovány na
základě federálního zákona „O volbách poslanců Státní dumy Federálního shromáždění
Ruské federace“ č. 20 ze dne 22. února 2014. Volby do Státní dumy se uskutečňují na
základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva tajným hlasováním.60 Členy Rady
Federace
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jmenuje a odvolává prezident RF.61
Rada federace nemusí mít plný počet členů a rovněž Státní duma plný počet poslanců.
Jejich počet však nesmí klesnout „razantně“, neboť by byla zpochybněna reprezentativnost
těchto orgánů.62 Federální shromáždění ovšem není nadřazeno zákonodárným sborům
jednotlivých subjektů Ruské federace, neboť ústava nestanoví v tomto směru žádnou
hierarchii.63
Zákonodárná činnost je logicky hlavní funkcí parlamentu. Obě komory Federálního
shromáždění se podílejí na její realizaci, ale důležitější úlohu má Státní duma (např. návrhy
zákonů se předkládají výlučně Státní dumě a o jejich přijetí také Státní duma rozhoduje;
Státní duma vyslovuje důvěru vládě, jmenuje ombudsmana atd.). Přijaté zákony ještě
posuzuje Rada federace, a pokud s nimi nesouhlasí, vrátí je Státní dumě. Státní duma však má
možnost nesouhlas Rady federace přehlasovat kvalifikovanou, tj. třípětinovou většinou. Na
procesu tvorby právních předpisů se ale účastní i další subjekty uvedené v článku 104 Ústavy
Ruské federace (prezident RF, Rada federace, vláda RF, zákonodárné orgány jednotlivých
subjektů federace, Ústavní soud, Nejvyšší soud).64
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Ústava uvádí Federální shromáždění jako jediný zákonodárný orgán na úrovni celého
státu. Nikdo kromě Federálního shromáždění nemá právo vydávat federální zákony.
Federální zákony mají nejvyšší právní sílu a přímou působnost na celém území Ruské
federace.65
Legislativní proces probíhající ve Federálním shromáždění se skládá z následujících
fází:
1. Zákonodárná iniciativa (předložení návrhu zákona do Státní dumy). Právo
zákonodárné iniciativy v RF patří prezidentovi RF, poslancům Státní dumy, Radě federace
jako celku, jednotlivým členům Rady federace, vládě Ruské federace, zákonodárným
orgánům subjektů federace a Ústavnímu soudu, Nejvyššímu soudu a Nejvyššímu rozhodčímu
soudu ve věcech týkajících se soudnictví.66
2. Posouzení návrhu zákona (zpravidla ve třech čteních probíhajících ve Státní dumě).
V prvním čtení jsou obecně analyzována jeho ustanovení, ve druhém jsou zváženy
podrobnosti a provedeny změny. Ve třetím čtení se návrh zákona buď schvaluje, nebo zamítá.
3. Federální zákony přijímá Státní duma prostou většinou hlasů. Federální ústavní
zákony (např. o referendu, výjimečném nebo válečném stavu, přijetí nového subjektu do
Ruské federace apod.) jsou přijaty, pokud jsou schváleny dvoutřetinovou většinou hlasů.
Návrhy zákonů schválené Státní dumou jsou předkládány Radě federace do pěti dnů.
4. Posouzení a schválení návrhu zákona, přijatého Státní dumou, Radou federace.
Federální zákony jsou považovány za schválené, jestliže pro ně hlasovala více než polovina
všech členů Rady federace. Federální ústavní zákony jsou schváleny, pokud pro ně hlasovalo
více než 3/4 všech jejích členů. Zákony musí být schváleny nebo zamítnuty do dvou týdnů od
předložení.
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5. Podpis prezidenta Ruské federace. Parlamentem schválené návrhy zákonů se
předkládají k podpisu prezidentovi Ruské federace. Ten musí návrh zákona buď podepsat,
nebo zamítnout do dvou týdnů. Zamítnutý návrh zákona je vrácen Státní dumě k novému
projednání a případným změnám. Veto prezidenta lze přehlasovat, pokud více než dvě třetiny
poslanců Státní dumy a členů Rady federace se vyjádří kladně k dříve přijaté verzi návrhu
zákona. V takovém případě je prezident Ruské federace povinen zákon podepsat v průběhu
týdne.67
6. Vyhlášení a platnost zákona. Zákon podepsaný prezidentem Ruské federace musí být
vyhlášen do týdne. V platnost vstupuje do deseti dnů po úředním zveřejnění jeho úplného
znění ve Sbírce právních předpisů Ruské federace a v listech Rossijskaja Gazeta (rus.
Российская газета).68
Podle článku 15 ústavy Ruské federace zákony a jiné právní předpisy přijaté v Ruské
federaci nesmí být v rozporu s její ústavou.
Kontrolní funkce Federálního shromáždění
Kontrolní funkce Federálního shromáždění je jednou z jeho činností. Parlamentní
kontrola je funkcí zákonodárného sboru, která se řídí principem dělení moci a vzájemným
vyvážením jeho pozic a pravomocí.69
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Parlamentní kontrola je právo zastupitelského orgánu dohlížet na činnost výkonných
orgánů státní moci, vyžadovat od nich, aby podávaly zprávy o činnosti a hlasovat o důvěře či
nedůvěře vládě.70 Ústava sice přímo neuvádí Federální shromáždění jako kontrolní orgán, ale
některé pravomoci mu umožňují vykonávat řadu kontrolních funkcí.

Ke kontrolním pravomocím Státní dumy patří:
● udělování souhlasu prezidentovi Ruské federace ke jmenování předsedy vlády.
● vyslovení důvěry vládě Ruské federace.
● jmenování a odvolávání předsedy centrální banky, předsedy účetní komory a poloviny
jejích auditorů, jakož i veřejného ochránce práv.
● vznesení obvinění proti prezidentovi Ruské federace k zahájení impeachmentu.
Kontrolní pravomoci Rady federace zahrnují:
● schvalování prezidentských rozhodnutí o vyhlášení výjimečného a válečného stavu.
● impeachment prezidenta Ruské federace.
● jmenování soudců Ústavního soudu, Nejvyššího soudu a Nejvyššího rozhodčího
soudu.
● jmenování a odvolávání generálního prokurátora Ruské federace, místopředsedy
účetní komory a poloviny jejích auditorů.
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3. 3. Struktura a organizace Federálního shromáždění

V článku 95 ústavy RF je zakotvena dvoukomorová struktura Federálního shromáždění.
Federální shromáždění se skládá ze Státní dumy a Rady federace.
Státní duma je dolní komorou parlamentu a Rada federace jeho horní komorou. Každá
komora má své vlastní jednací řády, svou strukturu a kompetence.
Činnost komor Federálního shromáždění vychází z následujících principů, zakotvených
v kapitole 5 ústavy Ruské federace a v jednacím řádu komor Federálního shromáždění:
● veřejnosti jednání komor,
● kolegiality práce komor,
● odděleného zasedání komor (s výjimkou případů stanovených v části 3 článku 100
Ústavy Ruské federace),71
● postupu na základě ústavy RF a federálních zákonů.
Článek 101 ústavy Ruské federace stanoví základní strukturu a organizaci Federálního
shromáždění. Státní duma volí ze svého středu předsedu státní dumy a jeho zástupce. Rada
federace volí ze svého středu předsedu Rady federace a jeho zástupce. Předseda Rady
federace a jeho zástupci, předseda Státní dumy a jeho zástupci řídí schůze a jsou zodpovědní
za práci příslušné komory. Federální rada a Státní duma tvoří výbory a komise, pořádají
parlamentní slyšení. Pro kontrolu federálního rozpočtu ustanoví rada federace účetní komoru,
jejíž složení a postup určuje federální zákon.72
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Horní komoru Federálného shromáždění tvoří Rada federace složená ze dvou zástupců
z každého subjektu Ruské federace: jeden ze zákonodárného a jeden z výkonného orgánu
daného subjektu. V současné době má Ruská federace osmdesát tři subjektů, takže celkový
počet členů Rady federace je sto šedesát šest.73
Podle federálního zákona „O postupu při vytváření Rady Federace Federálního
shromáždění Ruské federace“ může být jako člen Rady federace jmenován reprezentant
výkonného orgánu subjektu federace, a to nejvyšším představitelem subjektu Ruské federace
(vedoucím nejvyššího výkonného orgánu subjektu Ruské federace, tzn. prezidentem
republiky či gubernátorem oblasti nebo kraje).
Člen Rady federace, zástupce zákonodárného (reprezentativního) orgánu subjektu
federace je volen tímto zákonodárným (reprezentativním) orgánem subjektu Ruské federace
na dobu jeho funkčního období.
Členem Rady federace může být pouze občan Ruské federace, který nemá občanství
cizího státu, nebo povolení k pobytu nebo jiný dokument potvrzující právo trvalého pobytu
občana Ruské federace na území cizí země. Členem Rady federace může být zvolena pouze
osoba, která dosáhla věku 30 let a má v souladu s Ústavou Ruské federace právo volit a být
volena do zastupitelských orgánů.
Rada federace, jako svůj poradní orgán, vytváří radu komory, jež sestává z předsedy,
jeho zástupce a vedoucích stálých výborů a komisí.
Rada federace vytváří administrativní aparát, jehož úkoly jsou právní, informačně
analytické, organizační, dokumentární, jakož i při finančním a hospodářském zajištění její
činnosti.
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Zasedání Rady federace se konají zpravidla ve dvou obdobích, a to na jaře (od 25. ledna
do 15. července) a na podzim (od 16. září do 31. prosince). Během zasedání Rady federace
se konají zasedání rady komory, schůze výborů a komisí, parlamentní slyšení, dny federální
rady federálního shromáždění Ruské federace v subjektech federace a je organizována práce
členů Rady federace v orgánech subjektů Ruské federace.
V Radě federace se zřizují stálé a dočasné výbory a komise, jejichž seznam je uveden
v jednacím řádu. V letech 1994-2012 byly vytvořeny:
● Výbor pro ústavní zákonodárství.
● Výbor pro právní a soudní otázky.
● Výbor pro federální a regionální politiku.
● Výbor pro místní samosprávu.
● Výbor pro obranu a bezpečnost.
● Výbor pro rozpočet.
● Výbor pro finanční trhy a oběh peněz.
● Výbor pro styky s Účetní komorou Ruské federace.
● Výbor pro zahraniční věci.
● Výbor pro záležitosti Společenství nezávislých států.
● Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví.
● Výbor pro vzdělávání a vědu.
● Výbor pro agrární a potravinovou politiku a rybářství.
● Výbor pro severní subjekty federace a malé národy.
● Komise pro vnitřní záležitosti.
● Komise pro kulturu.
● Komise pro bytovou politiku, bytové a komunální služby.
● Komise pro rozvoj institucí občanské společnosti.
● Komise pro jednací řád a organizaci parlamentní činností.
● Komise pro mládež a sport.

Na rozdíl od ostatních orgánů státní moci Rada federace, nepřerušuje konání svých
pravomoci. Podle ústavy existují důvody pro předčasné odvolání prezidenta, vláda může
odstoupit, Státní duma může být rozpuštěna, ale nelze rozpustit Radu federace.74
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Dolní komorou Federálního shromáždění je Státní duma, která se skládá ze 450
poslanců.
Poslancem Státní dumy je zástupce lidu, zvolený v souladu s podmínkami stanovenými
ve federálním volebním zákoně. Poslanec je představitel lidu. Podle federálního zákona „O
volbách poslanců státní dumy federálního shromáždění Ruské federace“ jsou poslanci do
Státní dumy voleni občany Ruské federace na základě všeobecného, rovného a přímého
volebního práva tajným hlasováním v příslušném federálním volebním obvodě.75
Státní duma je volena na dobu čtyř let. Funkční období Státní dumy začíná dnem jejího
zvolení a končí dnem zahájení činnosti nově zvolené Státní dumy. Státní duma se schází na
zasedání zpravidla dvakrát ročně, a to na jaře od 12. ledna do 20. června a na podzim od 1.
září do 25. prosince.
Ústava dovoluje v rámci Státní dumy vytvářet poslanecké kluby, které zajišťují
společnou činnost poslanců příslušné strany či hnutí a vytváření jednotného stanoviska k
projednávaným otázkám.
Pro řízení, koordinaci a projednávání organizačních záležitosti vytváří Státní duma
radu, složenou z poslanců, kteří zastupují jednotlivé politické strany, představené v Státní
dumě. Rada Státní dumy je složená z předsedy, jeho zástupce, kteří mají rozhodující hlas a
z předsedů stálých výborů s hlasem poradním.
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Ve Státní dumě se zřizují výbory a komise. Podle jednacího řádu v letech 1994-2012
existovaly:
● Výbor pro ústavní legislativu.
● Výbor pro civilní, trestní, procesní legislativu.
● Výbor pro práci a sociální politiku.
● Výbor pro rozpočet a daně.
● Výbor pro finanční trh.
● Výbor pro hospodářskou politiku a podnikání.
● Výbor pro vědu.
● Výbor pro stavebnictví a místní rozvoj.
● Výbor pro nanotechnologie
● Výbor pro energetiku.
● Výbor pro dopravu.
● Výbor pro obranu země.
● Výbor pro zahraniční věci.
● Výbor pro záležitosti společenství nezávislých států a vztahy s krajany.
● Výbor pro záležitosti federace a regionální politiku.
Státní duma může být rozpuštěna prezidentem RF v případech stanovených v článcích
111 a 117 ústavy RF. Po rozpuštění Státní dumy jsou vypsány nové volby.76
Zasedání obou komor Federálního shromáždění se účastní zplnomocnění zástupci
prezidenta. Tito zástupci reprezentují zájmy prezidenta Ruské federace a napomáhají realizaci
jeho ústavních pravomoci.77
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Zplnomocnění zástupci prezidenta se nejen účastní zasedání Státní dumy a Rady
federace, ale podílejí se i na práci jejich výborů, komisi a případně dalších orgánů. Hájí zde
zájmy prezidenta.78
Poslanci Státní dumy a členové Rady federace mají imunitu a indemnitu, vznášejí
interpelace na jednotlivé členy vlády. Zároveň mají povinnost se účastnit zasedání příslušné
komory Federálního shromáždění a aktivně zasahovat do jejího života.
Poslanci Státní dumy a členové Rady federace mají kromě platu i benefity v oblasti
zdravotní péče (zvláštní poliklinika), auto od státu, zvláštní čekací haly na letišti, mohou
zdarma používat železniční a leteckou dopravu na celém území RF a po dobu výkonu
mandátu byt v Moskvě atd. Svoje pravomoci vykonávají poslanci Státní dumy a členové
Rady federace průběžně. Končí buď uplynutím volebního období, abdikací a v případě členů
Rady federace odvoláním.
Článek sedmý ústavy RF uvádí způsoby činnosti poslance Státní dumy a člena Rady
federace. Zákon pak specifikuje jejich práva, povinnosti a záruky činnosti. Existují také
podmínky a omezení týkající se výkonu jejich pravomoci (např. poslanci Státní dumy a
členové Rady federace a mají imunitu a indemnitu po dobu jejich funkčního období, a jejich
trestní stíhání je možné jen se souhlasem příslušné komory).
Poslanci Státní dumy a členové rady federace mají nárok na pět asistentů79, jejichž
práva, povinnosti a pracovní podmínky jsou rovněž stanoveny ve federálním zákoně.
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774.

Moderní Rusko se vyznačuje dynamickým vývojem společensko-politického života,
uskutečňováním rozsáhlých reforem, které se dotýkají prakticky všech oblastí života
společnosti. Moderní ruský parlamentarismus však existuje necelé čtvrt století. Federální
shromáždění během něj prodělalo celou řádu změn. Ve společnosti však panuje k parlamentu
určitá nedůvěra.80 Mnozí si myslí, že je nutná další reforma procesu voleb do Státní dumy i
ustavení. Rady federace (např. navrhují přijmout právní normu, podle které musí být subjekty
Ruské federace zastoupeny občany, kteří v nich žijí nejméně po dobu deseti let).81 Prezident
Ruské federace Vladimir Putin: „souhlasí s tímto návrhem, ale pod podmínkou, že změny se
uskuteční postupně, tzn. v souladu se stávajícím postupem rotace82 členů Rady federace, se
zdůvodněním: nepotřebujeme nové revoluce.“83
Dnešní zákonodárná moc je vykonávaná zastupitelskými orgány a zaujímá mimořádně
důležité místo v systému dělení moci. Otázky organizace a fungování zákonodárných orgánů
jsou v podstatě nejdůležitější otázkou ústavněprávních doktrín i politické praxe.
Na základě výše uvedených skutečností lze určit charakter a úlohu Federálního
shromáždění v systému orgánů Ruské federace.
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Ústava stanoví pro každou z komor odlišné kompetence a uskutečňuje tak systém „brzd
a vyvážení“ v činnostech Federálního shromáždění, ve kterém Rada federace hraje roli brzd a
vyvážení ve vztahu ke Státní dumě, jejichž cílem je zabránit "tyranii většiny".
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4. Vrcholné orgány výkonné moci Ruské Federace
4. 1. Obecná charakteristika výkonné moci
Podle významné ruské právníčky Marii Afanasjevny Lapine "výkonná moc je ta část
státní činnosti, které se nevztahuje na legislativní, ani na soudní orgány."84 Výkonné orgány
zahrnují vládu Ruské federace, federální výkonné orgány a federální agentury, a další
federální instituce a služby85; vlády, ministerstva, hlavy subjektů federace a další výkonné
orgány subjektů Ruské federace. Hlavním úkolem nižších výkonných orgánů je provádění
ústavy, zákonů, prezidentských rozhodnutí a rozhodnutí vyšších výkonných orgánů.
Vzhledem k tomu, že tyto orgány mají nejen výkonnou, ale i správní moc, jsou nazývány
výkonnými a správními orgány.
Ústava RF z roku 1993 nedává jasnou definici výkonné moci. Ruský právník
Konstantin Stepanovič Bělský je přesvědčen, že „definice výkonné moci se autorům ústavy
nepovedla, protože sami neměli jasnou představu o jejím fungování.” Termín “výkonná moc„
se často chybně zaměňoval za termín “vláda„.86 Autoři ústavy se pojem snažili vymezit tak,
že výkonná moc je státní moc, která nepatří prezidentovi, Federálnímu shromáždění a
soudům.87
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Hlavní úkoly výkonné moci:
1) zajištění bezpečnosti občanů a státu,
2) vytváření podmínek, které přispívají k blahu občanů, společnosti, státu a rozvoji
ekonomiky země;
3) vytváření podmínek pro výkon práv a svobod občanů a organizací jejich svobodného
politického, ekonomického, společenského a duchovního života.
Výkonná moc je nástrojem pro ochranu a zajištění zájmů občanské společnosti a jejích
jednotlivých členů. Společnost vytváří exekutivu, hradí její činnost a očekává od ní, že tento
nástroj bude účinný, tj. že stanovené cíle federální vládou budou dosaženy v optimálních
termínech a s nejnižšími výdaji.

4. 2. Subjekty výkonné moci

Subjekty výkonné moci jsou hlavními subjekty správního práva, protože vykonávají
veřejnou správu, zajišťují provádění zákonů, veřejného pořádku a bezpečnosti, práv a svobod
občanů, přijímají správní akty a provádějí správní opatření.
Vrcholné subjekty výkonné moci v Ruské federaci lze členit na:
1) vládu Ruské federace;
2) federální výkonné orgány (federální ministerstva, federální agentury a federální instituce a
služby);
3) vedoucí představitele subjektů Ruské federace (prezidenty, guvernéry, vedoucí
administrativy);
4) vlády subjektů Ruské federace,
46

5) další výkonné orgány subjektů Ruské federace.
Jak vyplývá z výše uvedené klasifikace, subjekty výkonné moci mohou být federální i
regionální (v subjektech Ruské federace). Vymezují se následující aspekty organizace a
fungování subjektů výkonné moci:
1) subjekty výkonné moci spolu s prováděním zákonů, realizujíi další správní normotvorbu,
individuální správní akty a v některých případech plní funkci soudní, kdy přezkoumávají
případy správních deliktů a ukládají správní sankce;
2) úředníci výkonných orgánů státu mohou v určitých případech řídit veřejnou správu podle
svého uvážení na základě vlastních představ o složitosti a významu řídících činností. Činnost
státních zaměstnanců by však měla být založena na principu legality výkonné moci a na
dodržování zásad stanovených federálním zákonem "O státní službě Ruské federace".88 Mezi
ně patří: nadřazenost ústavy Ruské federace a federálních zákonů; priorita práv a svobod
člověka a občana; politická neutralita; povinný výkon rozhodnutí vyšších státních orgánů;
odpovědnost státních úředníků.

4. 3. Federální instituce a služby a Federální agentury
Federální instituce a služby
Federální instituce a služby je souhrnný název pro federální orgány výkonné moci v
Ruské federaci. Hlavní funkce tohoto orgánu je kontrola a dohled nad výkonem právních
norem v určité sféře.89
____________________________________________
88

Федеральный закон "О государственной гражданской службе Российской Федерации" от 27.07.2004 N

79-ФЗ
89

Указ Президента РФ от 21.05.2012 N 636 (ред. от 14.09.2018) "О структуре федеральных органов

исполнительной власти"

47

Status a struktura federálních institucí a služeb byla regulována správní reformou v roce
2004. Většina federálních služeb patří pod vedení federálních ministerstev (např. Federální
služba pro kontrolu výkonu soudních rozhodnutí je přímo podřízená ministerstvu
spravedlnosti), ale některé z nich jsou přímo podřízené prezidentovi (např. Federální
bezpečnostní služba) nebo vládě RF (např. Federální antimonopolní služba).

Federální agentury
Federální agentura jsou jedním z druhů federálních orgánů výkonné moci Ruské
federace. Hlavní funkcí federálních agentur je správa státního majetku, řešení právních sporů
a poskytování státních služeb. Struktura a status federálních agentur byly stanoveny na
základě správní reformy z roku 2004. Federální agentury jsou přímo podřízené federálním
ministerstvům (např. Federální agentura pro místní rozvoj), prezidentovi (např. federální
agentura pro správu prezidentských záležitosti) a vládě (např. Federální agentura pro
turismus).

4. 4. Vláda Ruské federace
Vrcholným orgánem výkonné moci je vláda.90 Vláda Ruské federace je jednou z
nejdůležitějších institucí v systému orgánů státní správy. Struktura a úkoly tohoto orgánu
mají významnou úlohu v oblasti veřejného práva.
Ústava z roku 1993 zvyšuje postavení vlády a stanoví její nezávislost.91 Na rozdíl od
předchozí ústavy, která přímo svěřila výkonnou moc prezidentovi a také předpokládala
____________________________________________
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odpovědnost vlády zákonodárným orgánům, prezidentovi a federálním zástupcům prezidenta,
stávající ústava vychází z oddělenosti a nezávislosti složek moci a nepředpokládá podobnou
podřízenost.
Přijetím nové ústavy z roku 1993 se vláda zbavila podřízenosti politické straně (KSSS).
V současné době mnohé pravomocí prezidenta přímo souvisí s činností vlády a výkonných
orgánů. Prezident si ponechal vliv na vládu prostřednictvím jmenování jejich členů a
přijímáním nezbytných rozhodnutí, včetně oblasti výkonné moci.
V souladu s ústavou Ruské federace, vykonává vláda státní moc současně s
prezidentem, Federálním shromážděním a soudy Ruské federace. Vláda je v Ruské federace
výkonnou složkou moci.92 Je nejvyšším výkonným orgánem státní moci.93
Vedle vlády Ruské federace uvedené v ústavě, existují i další federální orgány výkonné
orgány, kterými jsou federální ministerstva, státní výbory, federální útvary, federální
agentury, jakož i jejich územní orgány.
Vláda Ruské federace v rámci svých pravomocí realizuje provádění ustanovení ústavy
Ruské federace, federálních zákonů, rozhodnutí prezidenta Ruské federace, mezinárodních
smluv Ruské federace, vykonává systematickou kontrolu nad jejich výkonem ze strany
federálních výkonných orgánů a výkonných orgánů subjektů Ruské federace aj.94
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Předseda, jeho náměstkové a členové vlády nemohou být zároveň poslanci Státní dumy,
stejně jako poslanci Státní Dumy nemohou být členy vlády.95
V souladu s Federálním ústavním zákonem o Vládě Ruské federace jsou její členové
povinni účastnit se jednání obou komor Federálního shromáždění a vyjadřovat se k
interpelacím poslanců Státní dumy a členů Rady federace.96

4. 5. Složení a způsob utváření vlády RF
Právní postavení vlády Ruské federace je definováno hlavou šestou ústavy Ruské
federace a federálním ústavním zákonem "O vládě Ruské federace".97
V souladu s částí 2 článku 110 Ústavy Ruské federace se vláda sestává z předsedy,
místopředsedů a federálních ministrů. Kandidaturu na funkce místopředsedů a federálních
ministrů navrhuje předseda vlády Ruské federace.98 Do uvedených funkcí mohou být
jmenováni pouze občané Ruské federace, kteří nemají cizí státní příslušnost nebo povolení k
pobytu ani jiný doklad potvrzující právo na trvalý pobyt v cizím státě.99
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Státní duma zvažuje kandidaturu předsedy vlády předloženou prezidentem do týdne
ode dne uskutečnění jeho návrhu. Po trojnásobném zamítnutí kandidatury na předsedu vlády
Státní dumou president sám jmenuje navrhovaného na toto místo premiéra, rozpouští Státní
dumu a vyhlašuje do ní nové volby.100

4.6. Jmenování a odvolání předsedy vlády Ruské federace, jeho
místopředsedů a federálních ministrů

První jmenování vlády v souladu s novou ústavou z roku 1993 se datuje rokem 1994.
Byl to již pátý kabinet ministrů v dějinách nezávislého Ruska. Celkem se v období od 1992
do 1999 v Ruské federaci vystřídalo na čtyřicet premiérů a na dvě stě ministrů.101 V tom
spočíval zásadní rozdíl od sovětské vlády, kdy většina předsedů vlád působila ve své funkci
desítky let, zatímco na západě jejich funkční období nepřevyšovalo čtyři až pět let.
V souladu s Federálním ústavním zákonem "O vládě Ruské federace"102 se vláda skládá
z předsedy vlády, místopředsedů a federálních ministrů. Na tato místa mohou být jmenováni
občané Ruské federace, kteří nemají cizí státní příslušnost nebo povolení k pobytu či jiný
doklad potvrzující právo na trvalý pobyt v jiném státě.103 Důležité je zmínit, že v případě
____________________________
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dočasné nepřítomnosti předsedy vlády vykonává jeho funkci jeden z místopředsedů v souladu
s rozdělením povinností.104
Sestavení vlády probíhá ve dvou fázích. Nejdříve je jmenován premiér, teprve poté
další členové vlády. Předseda vlády Ruské federace je jmenován do funkce prezidentem RF
se souhlasem Státní dumy nejpozději do dvou týdnů po inauguraci nového prezidenta (část 2,
článek 111 ústavy).105 Pokud však Státní duma třikrát zamítne kandidaturu na funkcí
premiéra, navrhovanou prezidentem, má prezident právo Státní dumu rozpustit.
V souladu s částí 2 čl. 112 ústavy návrh kandidátů na posty vicepremiérů a federálních
ministrů podává předseda vlády. Samotné jmenování do těchto funkcí provádí prezident
Ruské federace.106 Místopředsedové a federální ministři jsou jmenováni na návrh premiéra, v
praxi však často dochází k tomu, že rozhodnutí premiéra v této oblasti jsou ovlivněny
názorem prezidenta.107
Vícepremiéři a federální ministři mohou odstoupit z funkce. Tato skutečnost ale nemění
složení celé vlády. To se však odlišuje od ustanovení týkajícího se demise předsedy vlády.
Jeho odstoupení znamená demisi celé vlády. V případě demise předsedy vlády může být do
jeho funkce jmenován jeden z místopředsedů na dobu dvou měsíců.108 O přijetí demise
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rozhoduje výlučně prezident a nepotřebuje k tomu souhlas Státní dumy. Po přijetí demise
prezident musí oznámit tuto skutečnost oběma komoram Federálního shromáždění.109
Ústava počítá i s dalšími možnostmi ukončení působení vlády. Např. nedůvěru může
vyslovit i sama Státní duma. Usnesení o vyslovení nedůvěry přijímá Státní duma prostou
většinou hlasů. Prezident má právo ohlásit demisi vlády anebo s řešením Státní dumy
nesouhlasit. V případě, že Státní duma během třech měsíců opakovaně vysloví nedůvěru
vládě, musí prezident odvolat vládu nebo rozpustit Státní dumu a vyhlásit do ní nové volby.110
Také může premiér odstoupit na vlastní žádost. Politická praxe ale svědčí o tom, že
iniciativa o odstoupení premiéra skoro vždy pochází od hlavy státu.111

4. 7. Omezení související s jmenováním členem vlády Ruské federace

Činnost členů vlády Ruské federace je spojena nejen se zvláštním právním postavením,
právy a povinnostmi, které odpovídají jejich pozici, ale také se zvláštními omezeními, která
jim byla uložena. Tato omezení jsou zakotvena v článku 11 federálního zákona "O vládě
Ruské federace" a jsou nezbytná k účinnému jednání členů vlády v souladu jejich
pravomocemi, k předcházení zneužití pravomocí a k vytvoření podmínek pro nezávislý chod
vlády a ministerstev.
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Členové vlády Ruské federace nemohou:
1) být členy Rady federace, poslanci Státní dumy, zastupiteli zákonodárných orgánů
subjektů federace a zastupiteli volených orgánů místních samospráv. Toto omezení
souvisí s prevencí kombinace dvou složek státní moci (článek 10 ústavy), které
předcházejí zneužití pravomocí těchto orgánů. Ustanovení je podpořeno normou
zakotvenou v části 3 čl. 97 ústavy, podle které není možné, aby zástupci zůstali ve
veřejné službě, a zapojili se tak do jiných placených činností s výjimkou výuky na
vysokých školách, výzkumu a tvůrčích činností.
2) zastávat jiné pozice ve státních a místních orgánech s výjimkou případů stanovených
federálními ústavními zákony, federálními zákony a nařízeními prezidenta Ruské
federace. Tento zákaz je vyjádřením principu, že členové vlády Ruské federace jsou
povinni věnovat svůj veškerý pracovní čas veřejné službě.
3) podnikat osobně nebo prostřednictvím zástupců. Tento zákaz je spojen s
předcházením situacím potencionálního nátlaku obchodních partnerů a tak možností
ovlivňovat úředníka a jeho oficiální činnost, což není v současné době neobvyklé. V
souladu s tímto ustanovením byla přijata norma, podle níž jsou ministr a členové jeho
rodiny povinni předkládat roční finanční zprávy daňovým orgánům Ruské federace.112
4) být právním zástupcem (např. advokátem) nebo představitelem třetích stran ve
vládních orgánech. Neexistence zákazu této činnosti by mohla poskytnout příležitost
pro využití postavení člena vlády v zájmu třetích stran.113
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5) využívat informace, materiální, technické, finanční a informační prostředky pro
neoficiální účely. Zákaz využívání informací, které se ministří dozvěděli v souvislosti
s výkonem funkce, je nezbytným opatřením k zajištění bezpečnosti informací o
činnosti vlády Ruské federace.
6) odměny a dary, v souvislosti s výkonem svých funkcí dostávat od fyzických a
právnických osob.
7) bez souhlasu prezidenta přijímat ceny a jiné odměny od představitelů cizích států.
Tyto ceny by mohly naznačovat závislost člena vlády Ruské federace na cizím státě
nebo organizaci, nebo mít nepříznivý vliv na rozhodování, které zasahuje do zájmů
státu.114
Po zvážení řady omezení souvisejících s výkonem funkce člena vlády Ruské federace,
lze dospět k závěru, že ministrům jsou omezena práva a svobody, které mají běžní občané
Ruské federace. Tato omezení jsou však nezbytná pro průhlednost jejich činností a respektují
zájmy státu a společnosti.

4.8. Postavení vlády Ruské federace v systému federálních vládních orgánů

Část 1 čl. 110 Ústavy Ruské federace uvádí, že výkonnou moc v Ruské federaci
vykonává vláda Ruské federace. Vláda Ruské federace je kolektivní orgán státní moci, který
realizuje výkonnou moc na celém území Ruské federace.115
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V souladu s částí 1 čl. 11 Ústavy Ruské federace vláda vykonává státní moc v Ruské
federaci společně s prezidentem Ruské federace, Federálním shromážděním (Radou federace
a Státní dumou) a soudy Ruské federace. V systému státních orgánů vláda Ruské federace
zaujímá jedno z klíčových míst a má širokou škálu pravomocí.

4.9. Vztahy vlády RF a prezidenta RF
V souladu se zásadou oddělení pravomocí je jedním z nejdůležitějších ustanovení pro
fungování vlády Ruské federace vzájemné působení mezi státními orgány. Interakce by měla
být chápána jako koordinované plánování činností, rozpory a společná řešení vznikajících
problémů a výměna informací.116 Jedním z těchto orgánů zajišťující správnou vzájemnou
interakci

je

úřad

prezidenta

Ruské

federace.

Je třeba poznamenat, že prezident Ruské federace nemá přímou vazbu na exekutivu, ale
má pravomoci v určité oblasti (např. jmenování vlády, její odvolání, formování Bezpečnostní
rady RF) a přímo s vládou spolupracuje. Vláda je zároveň pod kontrolou prezidenta Ruské
federace, který může přímo ovlivňovat její činnost. Tento přímý vliv se projevuje např. v
tom, že prezident Ruské federace jmenuje členy vlády117 má možnost zrušit nařízení vlády
Ruské federace, která jsou v rozporu s Ústavou Ruské federace, federálními ústavními
zákony, federálními zákony či prezidentskými dekrety.118
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Nicméně nelze říci, že vláda Ruské federace je v přímé administrativní podřízenosti
prezidentovi, protože hlava státu má přispívat k zajištění koordinované činnosti a práce všech
vládních orgánů prostřednictvím nezbytných zásahů.119 Jako takový zásah lze považovat
např. právo prezidenta Ruské federace předsedat schůzím vlády a zasedání prezidia vlády
Ruské federace.120 Avšak i přes těsnou interakcí obou orgánů, se dodržuje fungování systému
brzd a protivah. To se přímo projevuje v řadě případů, například při dočasném výkonu
pravomocí prezidenta RF předsedou vlády RF.121
Vláda také spolupracuje s prezidentem při své demisi. Iniciativa týkající se demise
vlády může pocházet jak od prezidenta Ruské federace, tak z vlastní iniciativy vlády.
Prezidentská iniciativa se uskuteční např. v případě, že Státní duma nevysloví důvěru vládě.
V případě vlastní iniciativy vlády při podání demise rozhodne o dalším postupu prezident
Ruské federace.122 I přes souhlas prezidenta s demisí vlády Ruské federace, nemůže hlava
státu nechat zemi bez ústředního orgánu koordinujícího činnost federálních výkonných
orgánů a výkonných orgánů subjektů federace. I po rozhodnutí prezidenta o přijetí demise
vlády, bude vláda fungovat až do vzniku nové vlády Ruské federace.123
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35

Vztah vlády Ruské federace s výkonnými orgány státní moci subjektů Ruské federace
Se vznikem nového státu s federativním zřízením datujícím se k 25. prosinci 1991, bylo
spojeno také vytváření nových konstrukcí státní správy s víceúrovňovou strukturou. V
subjektech federace jednu ze základních rolí hrají federální a místní výkonné orgány, které
jsou součástí systému jednotné výkonné moci Ruské federace. Vytvoření víceúrovňového
systému státních orgánů znamená, že v Ruské federaci byly vytvořeny nezbytné podmínky
pro provádění předepsaných norem vnitrostátního práva ve všech částech této velké země.
Díky tomu je mezi výkonnými orgány a vládou Ruské federace vybudován vertikální
vztah, ve kterém jsou subjekty samostatnými jednotkami, které nezávisle realizují výkonnou
moc. Patrná je organizační podřízenost orgánů subjektů Ruské federace federálním
výkonným orgánům, které jsou pak podřízeny vládě Ruské federace a prezidentu Ruské
federace.
Vláda Ruské federace je povinna zajistit, aby federální výkonné orgány dodržovaly
práva výkonných orgánů subjektů Ruské federace, jakož i povinnost neintervence do
působnosti orgánů subjektů federace. Vláda Ruské federace by měla v souladu se svými
pravomocemi urovnávat spory mezi federací a subjekty federace, aby se zajistila rovnováha
mezi jejich zájmy, přičemž tento postup nastává vytvořením smírčích komisí zástupců
zúčastněných stran.124
V otázkách společné jurisdikce Ruské federace a subjektů federace vláda koordinuje
své legislativní činnosti orgány subjektů Ruské federace v souladu s odstavcem 82 nařízení
vlády Ruské federace «O jednacím řádu Vlády Ruské federace».125
Můžeme tedy konstatovat, že vláda je vrcholem systému výkonné moci, a má
kontrolovat všechny struktury spadající do její pravomoci, což zajišťuje praktickou celistvost
____________________________
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státu, a je jednou z hlavních jednotek uskutečňujících účinné fungování ústavního modelu
Ruské federace.

Vztahy vlády Ruské federace s Federálním shromážděním
Interakce vlády s Federálním shromážděním, stejně jako s prezidentem, má několik
aspektů.
Jednou z nejdůležitějších interakcí mezi vládou Ruské federace a Federálním
shromážděním je provádění zákonů přijatých parlamentem, které jsou zakotveny v čl. 4
federální ústavní zákon "O vládě Ruské federace."
Dalším vztahem vlády a federálního shromáždění je možnost legislativní iniciativy.126
Toto právo je vykonáváno předložením vládních návrhů zákonů dolní komoře Federálního
shromáždění. Legislativní činnost vlády Ruské federace probíhá v souladu přijatými
programy a plány, které vytváří vláda Ruské federace na základě návrhů federálních
výkonných orgánů.
Vláda může zaslat k přezkoumání federální zákony a návrhy zákonů, které jsou
předmětem projednávání, komorám Federálního shromáždění.127
Vláda Ruské federace dále každoročně předkládá Federálnímu shromáždění zprávy o
výsledcích své činnosti a o otázkách, které vznesla Státní duma. Zejména Státní dumě
předkládá zprávu o realizaci federálního rozpočtu a poskytuje potřebné informace Účetní
komoře

Ruské

federace.128
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Dalším bodem v systému kontrol je schválení kandidáta na předsedu vlády Ruské
federace Státní dumou, což pomáhá zajistit rovnováhu mezi výkonnými a legislativními
pravomocemi (článek 83 Ústavy Ruské federace).
Zmínit je také třeba hlasování o nedůvěře Státní dumy Federálního shromáždění vládě
Ruské federace, i když je to kontroverzní, protože za určitých podmínek může být parlament
rozpuštěn v souladu s článkem 3 čl. 117 ústavy.
Po zvážení otázky interakce mezi vládou a Radou federace lze říci, že interakce vlády a
parlamentu vytváří určité mechanismy vlivu na výkonné a legislativní činnosti těchto orgánů.

Vztah vlády Ruské federace se soudními orgány Ruské federace
Hlavním aspektem vztahů vlády a soudů je zajištění jejich činnost. Financováním
soudnictví vláda Ruské federace vytváří mechanismus ochrany soudních orgánů nezbytný pro
realizaci spravedlnosti.129 Financování pochází výhradně z federálního rozpočtu (článek 124
Ústavy Ruské federace a článek 1 federálního zákona "O financování soudů Ruské
federace."). Návrh federálního rozpočtu připravuje vláda Ruské federace za účasti předsedů
Ústavního a Nejvyššího soudu Ruské federace a Rady soudců Ruské federace, kteří mají
právo účastnit se diskuse o financování soudnictví ve Federálním shromáždění.
Podle odstavce 2 čl. 1 federálního zákona "O financování soudů Ruské federace", se
financování provádí přidělením finančních prostředků na podporu činností soudů Ruské
federace: Ústavního soudu Ruské federace, Nejvyššího soudu Ruské federace, obecných
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soudů, rozhodčích soudů a soudního oddělení u Nejvyššího soudu Ruské federace. Také
podle čl. 32 federálnímu ústavnímu zákonu "O vojenských soudech Ruské federace", jsou z
federálního rozpočtu financovány vojenských soudy. Výjimku tvoří ústavní soudy subjektů
Ruské federace, které jsou financovány z regionálních rozpočtů.130
V souladu s federálním zákonem "O financování soudů Ruské federace" jsou soudy
financovány měsíčně ve splátkách ve výši jedné dvanáctiny částky stanovené federálním
zákonem o federálním rozpočtu pro příslušný rok (odst. 1 článku 3). Při neexistenci
federálního rozpočtu pro daný rok se financování poskytuje podle stejného pravidla, ale podle
rozpočtu z minulého roku (odstavec 2 článku 3). Dotace musí být převedeny na účet soudu
před desátým dnem každého měsíce (odstavec 3, článek 3). Soudy Ruské federace samostatně
hospodaří s prostředky, které jim byly přiděleny k zajištění jejich činnosti (článek 4).
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5. Vrcholné orgány soudnictví Ruské federace

5. 1. Historie a právní postavení v systému orgánů Ruské federace

Podle článků 1 a 2 ústavy Ruské federace je Rusko demokratickým právním státem, ve
kterém je uznání, dodržování a ochrana lidských práv a svobod základní povinností státu.
Práva a svobody člověka a občana určují smysl, obsah zákonů a mají za cíl ochranu
spravedlnosti (článek 18 ústavy).131 Ochrana práv, svobod občanů je povinností státu a každý
občan má právo bránit svá práva nebo svobody jakýmikoliv prostředky, které nejsou
zákonem zakázané (článek 45 ústavy).132
Poprvé byly v Rusku zásady moderního soudního systému vyjádřeny v díle Michaila
Michajloviče Speranského „Projekty a poznámky“. Podle Speranského je soudnictví
realizováno soudním systémem, který začíná porotními soudy (rus. Cудами присяжных),
kde porotci (soudci z lidu) rozhodují jen o otázce viny a neviny, výši trestu stanoví
profesionální soudci, a končí nejvyšším soudním orgánem – senátem (rus. Сенат).133
Současný soudní systém Ruské federace hraje důležitou roli v občanské společnosti a
dokonce i v rozvoji hospodářství či zvyšování podnikatelských aktivit. Nezávislé a nestranné
rozhodování soudů je jednou z podmínek pro zajištění atraktivity Ruska v oblasti investic.
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Fungování soudního systému v Rusku však naráží na problémy z hlediska jeho
transparentnosti. Zásadní je nedostatek komunikace s občany, kteří se domáhají např.
publikování plného znění rozsudků na internetu. Jedním z důvodů je podfinancování
soudnictví. Průzkumy veřejného mínění naznačují nízkou úroveň důvěry veřejnosti v soudní
systém. To je zejména důsledkem dlouhého a neefektivního projednávání případů,
nedostatečné objektivity soudních rozhodnutí a jejich kvality.
Pojmy „soudní moc“ a „soudní systém“, ve smyslu rozdělení na jednotlivé složky státní
moci, jsou pro Rusko nové. Uplatnily se na jeho území počátkem 90. let 20. století
v důsledku reorganizace státní moci a reformy soudnictví. Poprvé se pojem „soudní systém“
objevuje v Deklaraci o suverenitě RSFSR, která byla přijata dne 12. června 1990, později byl
zakotven v ústavě RF z roku 1993.134
Federální zákon č. 1/1997 „O soudním systému Ruské federace“ ze dne 31. prosince
1996135 uvádí, že soudní systém Ruska zahrnuje federální soudy a soudy jednotlivých
subjektů federace. I přesto, že zákon rozlišuje dvě úrovně soudů, je stanovena jednotnost
soudního
-

všichni
všichni

systému.

Ta

soudci
soudci

musí

se

mají
dbát

projevuje

v následujících

v systému
na

justice

dodržování

pravidel

stejné

zásadách:
postavení;

soudního

řízení;

- soudní rozhodnutí, které nabylo právní moci, je závazné na celém území federace;
-všechny soudy jsou při svém rozhodování vázány ústavou, federálními zákony a
mezinárodními smlouvami, které Ruská federace ratifikovala.136

_____________________
134

Т. Г. Архипова. Организация государственных учреждений России: учебник // Т. Г. Архипова, Е. П.

Малышева.
135

М.:

РГГУ,

2014.

c.

Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ (ред. от 05.02.2014) "О судебной системе

Российской
136

475
Федерации"

Т. Г. Архипова. Организация государственных учреждений России: учебник // Т. Г. Архипова, Е. П.

Малышева.

М.:

РГГУ,

2014.

63

c.

477

Soudní systém Ruské federace je souborem soudů všech typů a úrovní stanovených
ústavou RF a federálním ústavním zákonem, zakotvujícími výkon soudní moci v souladu
s teritoriálním uspořádáním Ruska. Soudní systém Ruské federace je dvoustupňový (federální
systém a systém subjektů federace). K federálním soudům patří:
1) Ústavní soud Ruské federace.
2) Nejvyšší soud Ruské federace, nejvyšší soudy republik, krajů a oblastí, soudy měst
federálního významu, soudy autonomních oblastí a autonomních okruhů, soudy/rajonové
(rus. районные суды), vojenské a specializované soudy, které tvoří systém federálních
obecných soudů.
3) Nejvyšší arbitrážní soud Ruské federace, arbitrážní soudy federálních okruhů, arbitrážní
odvolací soudy, arbitrážní soudy subjektů Ruské federace a specializované arbitrážní
soudy.137
4) Disciplinární soudní komora (rus. Дисциплинарное судебное присутствие). Do
kompetence tohoto orgánu spadá kontrola činnosti soudů v souvislosti se stížnostmi občanů a
také odvolání soudců za spáchání disciplinárních přestupků.138

K soudům subjektů Ruské federace patří:
1) ústavní soudy subjektů Ruské federace,
2) soudy obecné příslušnosti, které mají pravomoci v oblasti trestní, civilní a správní.139
_____________________
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Ruské

federace.

Ke kompetencím soudům subjektů federace patří projednávání případů pouze v rámci
daného subjektu federace, které nezasahuje do zájmů federace. K takovým případům by se
dalo přiřadit např. odvolání proti právnímu předpisu vydaného orgánem výkonné moci
subjektu federace, porušující ústavně zaručené základní práva a svobody, či legitimní zájmy
občanů nebo organizací; pozastavení činnosti nebo zrušení místní politické strany či hnutí;
zajištění zákonného občanského práva volit či být zvoleným do orgánů samosprávy subjektů
federace; nebo např. uznání stavky jako nezákonné podle čl. 413 Zákoníka práce RF.

5. 2. Ústavní soud Ruské federace
Jeho historie a právní postavení v systému státních orgánů
Ústavní soud Ruské federace je speciálním orgánem zajišťujícím právní ochranu
ústavy. Jeho činnost má kontrolní povahu. To je dáno především tím, že má právo rušit
zákony a normativní právní akty prezidenta, Rady federace, Státní dumy, vlády RF, subjektů
federace, které jsou v rozporu s ústavou Ruské federace. Hlavními zásadami činnosti
Ústavního soudu jsou nezávislost, kolegialita, veřejnost a rovné postavení stran.
Vznik ústavního soudnictví v Evropě lze spatřovat počátkem 20. let minulého století. V
tomto ohledu jsou v ruské právní teorii při definování základního modelu právní ochrany
ústavy používány termíny "západo-evropský", "evropský" či "rakouský". Je třeba
poznamenat, že druhý nejčastější model v této oblasti je tzv. "americký" systém ústavního
soudnictví. Jeho hlavním rysem je zajištění ústavní kontroly soudy obecné příslušnosti.
V SSSR existoval řadu let zásadně odlišný systém ústavní kontroly. Hlavní úloha byla
přidělena nejvyššímu kolektivnímu orgánu státní moci. Na úrovni SSSR tuto funkci
vykonávalo předsednictvo Nejvyššího sovětu SSSR (rus. Верховный совет СССР), na
úrovni republik předsednictva nejvyšších sovětů jednotlivých republik. Tento systém se však
v praxi ukázal jako nefunkční, neboť byl pouze formální. Ve skutečnosti vše řídila
komunistická strana.140
_____________________
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V květnu roku 1990 v SSSR zahájil činnost Výbor pro ústavní dohled. Ústavní soud byl
v Ruské federaci zřízen až v roce 1991. Hlavní otázky jeho organizace a činnosti byly
vymezeny v zákonu RSFSR ze dne 6. května 1991 "O Ústavním soudu RSFSR"141. Ruská
ústava z roku 1993 významně změnila postavení ústavního soudu a rozšířila jeho pravomoci.
V létě 1994 byl přijat nový federální zákon "O Ústavním soudu Ruské federace"142, který
podrobně reguluje jeho organizaci a činnost. Článek 1 nového zákona o ústavním soudu143
zní: "Ústavní soud Ruské federace je soudní orgán ústavní kontroly, který samostatně a
nezávisle vykonává soudní pravomoc prostřednictvím ústavního soudnictví".

Pravomoci ústavního soudu
Článek 125, část 2 ústavy RF144 upravuje nejdůležitější pravomoci Ústavního soudu. Jedná
se o kontrolu souladu ústavy RF s jinými právními akty (jako jsou zákony, normativní právní
akty prezidenta, vlády; ústavy, zákony a jiné normativní právní akty subjektů federace, které
se vydávají ve věcech společné jurisdikce a mezinárodní smlouvy, které ještě nenabyly
platnosti). Na ústavní soud se může obrátit pouze vymezený okruh institucí: prezident Ruské
federace, Státní duma jako celek, alespoň jedna pětina poslanců Státní dumy, Rada federace
jako celek, alespoň jedna pětina členů Rady federace, Nejvyšší soud Ruské federace,
Nejvyšší arbitrážní soud Ruské federace, legislativní a výkonné orgány subjektů Ruské
federace (např. hlavy subjektů federace, jejich vlády a ministerstva subjektů federace).
_____________________
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Výchozím bodem v oblasti ústavní kontroly je ústava RF. Má nejvyšší právní sílu ve
vztahu ke všem ostatním právním aktům. Priorita ústavy je nezastupitelným a
nepostradatelným znakem demokratického právního státu. Článek 125, část 4145 stanoví
především pravomoci Ústavního soudu, které mají zásadní význam pro realizaci základních
práv a svobod občanů zakotvených ústavě RF. Tento orgán zkoumá ústavnost zákonů a
stížnosti týkající se porušování ústavních práv a svobod občanů. Stížnosti mohou být jak
individuální, tak i kolektivní.
Na ústavní soud se mohou obracet také všechny soudy, které při svém rozhodování
nabyly pochybnosti o ústavnosti zákona, kterým se řídí. Stejnou pravomoc má i generální
prokurátor RF, což je zakotveno ve federálním zákoně „O státním zastupitelství RF"146.
V části 5. článku 125 je poprvé v ruských právních dějinách zakotveno právo
Ústavního soudu jako specializovaného orgánu interpretovat ústavu RF. V souladu s pátou
částí článku 125 však Ústavní soud nemůže ústavu vykládat z vlastní iniciativy. Tuto činnost
provádí pouze na žádost státních orgánů a úředníků. Výklad ústavy, realizovaný Ústavním
soudem má oficiální a závazný charakter pro všechny výkonné a soudní orgány státní moci i
místní samosprávy, instituce, organizace, úředníky, občany a jejich sdružení.
V sedmé části článku 125 jsou vymezeny pravomoci ústavního soudu v souvislosti s
postupem při prověřování ve věci impeachmentu prezidenta RF. Právě tento orgán zkoumá
postup při obvinění prezidenta Ruské federace z velezrady nebo ze spáchání jiného
závažného trestného činu. Tyto kroky realizuje Ústavní soud na žádost Rady federace.

_____________________
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Další důležité pravomoci ústavního soudu souvisí s řešením kompetenčních sporů mezi
federálními orgány státní moci a orgány státní moci subjektů federace. S návrhem na
rozhodnutí v kompetenčním sporu se na ústavní soud může obrátit kterákoliv ze stran sporu,
a také prezident RF, v případě, že jde o smírčí řízení.
Kompetence ústavního soudu jsou vyjádřené nejen v ústavě, ale i v dalších zákonech
RF, např. federální ústavní zákon ze dne 10. října 1995 „O referendu Ruské federace“147
pověřuje ústavní soud kontrolou dodržování postupu při organizaci a provádění referenda.
Navíc ústavní soud RF má právo zákonodárné iniciativy a nejméně jednou za rok předkládá
Federálnímu shromáždění zprávu o stavu ústavní legislativy v zemi. V případě potřeby se
může
na Federální shromáždění obrátit i v jiných záležitostech, které se vztahují k jeho činnosti
jako je ochrana ústavnosti v zemi, ochrana základních práv a svobod člověka a občana,
zajištění nadřazenosti a přímého působení ústavy RF na celém území Ruska.148
Je třeba poznamenat, že jedním z nejdůležitějších úkolů ústavního soudu je za
současných podmínek, jak zdůrazňují ruští právníci, neutralizace nejednoznačné a
nedokonalé povahy ruské ústavy, která odráží přechodný stav ruské společnosti a veřejného i
státního života ruského státu.149

Složení Ústavního soudu RF
Část 1. článku 125 Ústavy RF definuje složení Ústavního soudu Ruské federace. Počet
soudců je stanoven na devatenáct. Federální zákon o ústavním soudnictví150 určuje postup
_____________________
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jmenování do funkce soudců ústavního soudu. Návrhy kandidátů na pozice soudců Ústavního
soudu Ruské federace předkládá Radě federaci prezident Ruské federace. Rada federace
zváží jmenování soudce Ústavního soudu Ruské federace do funkce nejpozději do čtrnácti
dnů po obdržení prezidentova návrhu. Každý soudce Ústavního soudu Ruské federace je
ustanoven individuálně tajným hlasováním členů Rady federace. Na místo soudce Ústavního
soudu Ruské federace je jmenována osobnost, která získala většinu hlasů z celkového počtu
členů Rady Ruské federace.151

5. 3. Nejvyšší soud RF
V souladu se čl. 126 Ústavy RF Nejvyšší soud Ruské federace je nejvyšším soudním
orgánem v civilních, trestních, správních a jiných záležitostech podléhajících soudní
pravomoci obecně příslušných soudů, vykonává soudní dohled nad činností těchto soudů v
procesních formách stanovených federálním právem a poskytuje vysvětlení soudní praxi.
Náplň činnosti Nejvyššího soudu Ruské federace, jeho status a právní postavení jsou
stanoveny Ústavou Ruské federace a federálním ústavním zákonem č. 1 z 31. prosince 1996
"O soudním systému Ruské federace".152 Ustanovení ústavy jsou v širším smyslu
specifikována ve federálním ústavním zákoně "O soudním systému". Zvláštním normativním
právním aktem, který upravuje organizaci a složení Nejvyššího soudu Ruské federace, je
současný zákon RSFSR "O soudnictví RSFSR" (s následnými dodatky a novelizacemi).153

_____________________
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дополнениями).

V současné době je počet soudců Nejvyššího soudu stanoven na 170.154 Počet
zaměstnanců Nejvyššího soudu je přibližně 600. Takové široké kvantitativní složení
Nejvyššího soudu Ruské federace je vysvětleno velkým objemem jeho práce, který odráží
odpovídající obsáhlou činnost soudů obecné příslušnosti.155
Soudní řízení u Nejvyššího soudu Ruské federace probíhají pouze v ruštině, která je
státním jazykem Ruské federace. Osobám účastnícím se řízení, které nemluví jazykem řízení,
je zaručeno právo hovořit ve svém mateřském jazyce nebo v jiném jazyce, který ovládají.
Pokud mluvíme o právním postavení Nejvyššího soudu, je třeba poznamenat, že
udělení statusu nejvyššího státního orgánu soudního typu Nejvyššímu soudu nemá absolutní
charakter, jeho pravomoci jsou omezené na případy obecné příslušnosti. Proto v případech
týkajících se ústavnosti zákonů a dalších právních předpisů, stejně jako v případě sporů,
týkajících se ekonomických otázek Nejvyšší soud není nejvyšším soudním orgánem, neboť
tyto případy jsou posuzovány ruským Ústavním soudem a Nejvyšším arbitrážním soudem
Ruské federace.156
Nejvyšší soud je přímo nadřízený všem federálním rajonovým soudům (a to konkrétně
nejvyšším soudům republik, krajským (regionálním) soudům, městským soudům, soudům
federálních měst, soudům autonomních oblastí a autonomních okruhů). V praxi to znamená,
že Nejvyšší soud Ruské federace je oprávněn na základě předchozího odvolání znovu

_____________________
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projednat případ, ve kterém předtím rozhodly nejvyšší soudy subjektů federace, a vyhlásit
konečné rozhodnutí v této věci. Nejvyšší soud je třetí instancí v systému civilního
soudnictví.157
Ústava Ruské federace z roku 1993 poskytuje Nejvyššímu soudu následující
pravomoci:
1. má právo zákonodární iniciativy ve věcech týkajících se soudnictví (článek 104, část 1);
2. má právo podat žádost Ústavnímu soudu o soulad ústavy s normativními právními akty (čl.
125, část 2)158;
3. vydává závazné stanovisko k činům prezidenta o skutkových znacích trestného činu v
případě, že ho Státní duma obvinila z vlastizrady nebo ze spáchání jiného závažného
trestného činu (článek 93, část 1).
Obecně je celý systém soudů vedený Nejvyšším soudem Ruské federace, určen k tomu,
aby hrál vedoucí úlohu při provádění ústavní záruky, tzn. soudní ochrany práv a svobod
občanů. Nejvyšší soud se skládá z předsedy, jeho zástupce a členů.
Kandidáti na funkci členů Nejvyššího soudu musí splňovat jistá kritéria. Minimální věk
kandidátů je stanoven na 35 let a zároveň kandidát musí být nejméně 10 let činný v právní
praxi. V praxi se soudci Nejvyššího soudu stávají zkušení právníci, kteří si osvojili

_____________________
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Rajony subjektů federace jsou územní jednotky, které jsou součásti oblasti, republik a krajů o velikosti od 32.2
км² do 879900 км² (př. největší rajon v RF je Tajmyrskij Dolgano-Něneckij rajon, které se nachází v
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požadované minimum znalostí a dovedností potřebné při výkonu funkci soudní kariéry.
Postavení soudců Nejvyššího soudu se významně neliší od celkového postavení soudců
jiných soudů zřízených Ústavou Ruské federace a zákona o postavení soudců v Ruské
federaci z roku 1992, ve znění pozdějších změn a dodatků.159
Pravomoci Nejvyššího soudu jako nejvyššího soudního orgánu v občanských, trestních,
administrativních a dalších záležitostech, které přísluší obecným soudům, vykonává
předsednictvo Nejvyššího soudu a soudní kolegium Nejvyššího soudu. Po přezkoumání
občanskoprávní věci, Nejvyšší soud Ruské federace má právo zrušit rozhodnutí zcela nebo
částečně a vrátit věc soudu prvního stupně k novému rozhodnutí. Nicméně také může řízení
zastavit či zamítnout stížnost s tím, že zachová v platnosti jedno z předchozích rozhodnutí
soudu, a může rovněž zrušit nebo nahradit rozhodnutí soudu prvního stupně, anebo kasační
instance a vydat rozhodnutí, aniž by vrátil věc k novému projednání, jestliže chyba byla
shledána v rámci uplatňování a výkladu hmotného práva různých právních odvětví.160
Ve své činnosti se Nejvyšší soud Ruské federace řídí Ústavou Ruské federace,
všeobecně uznávanými právními principy, normami mezinárodního práva a mezinárodními
smlouvami Ruské federace, k nimž se RF zavázala, zákony Ruské federace, jakož i ústavními
zákony a zákony subjektů Ruské federace, pokud neodporují ústavě Ruské federace a
federálním zákonům.
Nejvyšší soud Ruské federace je nezávislý a funguje nezávisle na jiných soudech.
Posuzování případů u Nejvyššího soudu Ruské federace probíhá v souladu s federálními
procesními předpisy kolektivně nebo výlučně. Nejvyšší soud Ruské federace v rámci svých

_____________________
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pravomocí udržuje přímé vazby se soudními orgány jiných zemí a mezinárodními právními
organizacemi, uzavírá dohody o spolupráci, o sdílení zkušeností při výkonu spravedlnosti,
podílí se na provádění mezinárodních smluv, ratifikovaných Ruskou federaci, a dohlíží na
jejich dodržování Ruské federace.161
Soudci Nejvyššího soudu Ruské federace spolu se zástupci soudů všech úrovní se
účastní mezinárodních seminářů, sympozií, konferencí v rámci Rady Evropy, OBSE a dalších
mezinárodních organizací, kde se konají prezentace a jsou podávány zprávy o přijetí a
uplatňování legislativy vypracované na základě zásad stanovených v Ústavě Ruské federace.
Nejvyšší soud Ruské federace tedy jedná nestranně a nezávisle na jiných státních
orgánech. Jako nejvyšší soudní orgán vykonává Nejvyšší soud Ruské federace soudní dohled
nad obecně příslušnými soudy. Jedná jako soud prvního stupně162 a v určité kategorii případů
může působit jako kasační nebo dozorčí instance.

_____________________
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Soudní rada v trestních věcech Nejvyššího soudu Ruské federace projednávala v prvním stupni trestní případy

podle část 4 článku 31 trestního řádu RF. Avšak toto ustanovení od 1. ledna 2013 bylo zrušeno. Článek část 4
článku 31 trestního řádu RF umožňoval zprostit pachatele odpovědnosti při upuštění od přípravy trestního činu.
Z obavy, že se toto ustanovení bude zneužívat při rozhodování soudů nižšího stupně, bylo rozhodnuto, že
soudem prvního stupně v otázkách, které se týkají uplatňování částí 4 článku 31 TŘ RF, bude příslušný Nejvyšší
soud

RF.

Dále soudní rada Nejvyššího soudu RF jako soud prvního stupně v civilních věcech projednává následující
případy: napadání nenormativních právních aktů prezidenta Ruské federace, nenormativních právních předpisů
komor Federálního shromáždění, nenormativních právních aktů vlády Ruské federace; o pozastavení činnosti
nebo likvidaci politických stran atd.
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5.4. Nejvyšší arbitrážní soud Ruské federace
Jeho historie a právní postavení v systému státních orgánů

Prototypem arbitrážních soudů v předrevolučním Rusku byly arbitrážní obchodní
soudy, které se zabývaly obchodem, směnkami, a řešily i případy obchodní insolvence či
bankrotu.
Po říjnové revoluci spory mezi podniky a organizacemi rozhodovaly administrativně vyšší
vládní orgány. Nicméně s rozvojem hospodářských vztahů vznikla potřeba vytvořit zvláštní
orgán pro řešení sporů mezi státními podniky a organizacemi.163
Vytvoření státních arbitrážních orgánů se datuje do roku 1922. Dne 21. září 1922
vydaly

Všeruský

Исполнительный

centrální

výkonný

výbor

(rus.

Всероссийский

Центральный

Комитет (ВЦИК)164 a Rada lidových komisařů RSFSR "Předpisy o

postupu při řešení majetkových sporů mezi státními institucemi a podniky".
Nová etapa v organizaci a fungování arbitrážních orgánů, tj. státní arbitráže byla
zahájena 17. ledna 1974 Vyhláškou № 60 Rady ministrů SSSR „O zlepšení organizace a
činnosti orgánů státní arbitráže.“165 Tímto usnesením bylo zajištěno, že státní arbitráž Rady
ministrů SSSR, Státní arbitráž autonomních republik, státní arbitráž v územních, regionálních
a městských výkonných výborech tvoří jednotný systém státní arbitráže v SSSR. Vyhláška №
60 také centralizovala dohled nad zákonností rozhodnutí orgánů Státní arbitráže, tj. tyto
pravomoci byly přiděleny vyšším státním arbitrážním soudům.
Ke konci osmdesátých let 20. století vznikla potřeba vytvořit zvláštní arbitrážní soudy
na místo ministerských a státních arbitrážních soudů, což bylo způsobeno novými
ekonomickými podmínkami, přechodem na tržní hospodářství, rozpadem monopolu státního
majetku, rozvojem ekonomických aktivit různých nestátních podnikatelských subjektů a
snahami o přilákání zahraničních investic do Ruské federace.
_____________________
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января

1974 г. № 60

"О дальнейшем

органов государственного арбитража".

Dne 17. května 1991 Nejvyšší sovět přijal dva zákony, které radikálně změnily činnost
orgánů arbitráže. Zákon SSSR „O Nejvyšším arbitrážním soudu SSSR“166 a zákon SSSR „O
postupu pro řešení obchodních sporů prostřednictvím Nejvyššího arbitrážního soudu
SSSR.“167 S účinností těchto zákonů se zavádí postup k soudní ochraně práv a oprávněných
zájmů organizací. Dne 4. června 1991 Nejvyšší sovět RSFSR přijal zákon RSFSR „O
arbitrážním soudu “168, s účinností od 1. října 1991.
Další období ve vývoji arbitrážních soudů začíná po rozpadu Sovětského svazu, kdy
právním základem jejich činnosti staly zákony RF. Dne 5. března 1992 Nejvyšší rada RF
přijala arbitrážní procesní zákoník Ruské federace169, tento zákoník rozšířil okruh osob, které
jsou oprávněny se odvolat k Arbitrážnímu soudu: toto právo bylo uděleno veřejným orgánům
a organizacím, které nejsou právnickými osobami, v případech stanovených legislativními
akty Ruské federace.
Nejvyšší arbitrážní soud Ruské federace zaujímal v soudním systému Ruska podobné
místo jako Nejvyšší soud Ruské federace a byl v souladu s čl. 127 Ústavy RF170 jedním z
nejvyšších soudních orgánů. Jejich kompetence se lišila v referenčních předmětech. Nejvyšší
arbitrážní soud Ruské federace rozhodoval o hospodářských sporech a dalších případech, o
nichž rozhodují soudy arbitrážní, vykonával soudní dohled nad jejich činností v procesních
formách stanovených federálním právem a poskytoval vysvětlení o soudní praxi.

_____________________
166

Закон

167

Закон СССР от 17 мая 1991 г. N 2171-I "О порядке разрешения хозяйственных споров Высшим

СССР

от

17

мая

1991

г.

N

2170-I

арбитражным

"О

Высшем

арбитражном

суде

судом

СССР".
СССР".

168

Закон

169

Арбитражный

170

Конституция Российской Федерации : Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. //

Собрание

РФ

от

4

июля

процессуальный

1991
кодекс

г.
РФ

законодательства

N

1543-1

от
РФ,

75

5

"Об

марта

арбитражном
1992
статья

г.

(АПК

суде".
РФ)
127.

Složení a struktura Nejvyššího arbitrážního soudu
Nejvyšší arbitrážní soud Ruské federace byl nejvyšší soudní orgán pro řešení
hospodářských a jiných případů, které rozhodovaly arbitrážní soudy. Vykonával soudní
dohled nad činnostmi arbitrážních soudů v procesních formách stanovených federálním
právem a poskytoval vysvětlení o soudní praxi. Nejvyšší arbitrážní soud Ruské federace byl
také organizačním centrem systému arbitrážních soudů.
Nejvyšší arbitrážní soud Ruské federace fungoval v následujícím složení:171
1) Plénum Nejvyššího arbitrážního soudu Ruské federace;
2) prezidium Nejvyššího arbitrážního soudu Ruské federace;
3) soudní rada pro posuzování sporů vyplývajících z občanských a jiných právních
vztahů;
4) soudní rada pro posuzování sporů vyplývajících z administrativních právních vztahů.
Každá z těchto složek Nejvyššího arbitrážního soudu Ruské federace fungovala na základě
přesně definovaných pravomocí federálního ústavního práva.
Plénum Nejvyššího arbitrážního soudu Ruské federace zahrnovalo předsedu a
místopředsedy a soudce. Plenárních zasedání se mohli účastnit zástupci jiných oborů
soudnictví, legislativních a výkonných orgánů, vědeckých institucí i sami občané. Plénum
Nejvyššího arbitrážního soudu Ruské federace řešilo nejdůležitější otázky činnosti
arbitrážních soudů.172
Předsednictvo Nejvyššího arbitrážního soudu Ruské federace se skládalo z předsedy
Nejvyššího arbitrážního soudu Ruské federace, jeho zástupců a dalších soudců.
Soudní kolegia Nejvyššího arbitrážního soudu Ruské federace byla zřizována ze soudců
Nejvyššího arbitrážního soudu Ruské federace. V jejich čele byly místopředsedové
Nejvyššího arbitrážního soudu Ruské federace.
_____________________
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U Nejvyššího arbitrážního soudu Ruské federace působila také Rada předsedů
arbitrážních soudů, která byla poradním orgánem zabývajícím se organizačními,
personálními a finančními záležitostmi. Pro přípravu vědecky podložených doporučení v
otázkách souvisejících s výkladem zákonů, jiných normativních aktů a vypracování návrhů
na jejich zlepšení existovala v rámci Nejvyššího arbitrážního soudu Vědecká poradní rada.
Její stanoviska a doporučení se publikovala v tištěném vydání "Věstníku Nejvyššího
arbitrážního soudu Ruské federace".173
Pravomoci Nejvyššího arbitrážního soudu Ruské federace
Hlavním předmětem činnosti Nejvyššího arbitrážního soudu Ruské federace byla
interpretace právních norem, zajištění jejich jednotného výkladu a pochopení arbitrážními
soudy všech stupňů. Tento úkol byl řešen zobecněním soudní praxe a závaznými stanovisky
pléna či předsednictva Nejvyššího arbitrážního soudu Ruské federace.
Zákon přiděloval Nejvyššímu arbitrážnímu soudu Ruské federace organizační podporu
činnosti arbitrážních soudů, výběr a školení kandidátů na funkci soudců, zvýšení kvalifikace
soudců a zaměstnanců arbitrážních soudů a financování arbitrážních soudů.
Pravomoci Nejvyššího arbitrážního soudu Ruské federace lze rozdělit do dvou skupin.
a) řízení o prohlášení za neplatné (zcela nebo částečně) nenormativních aktů174 prezidenta
Ruské federace, Státní dumy a Rady federace Federálního shromáždění Ruské federace a
vlády RF, které nejsou v souladu s právními předpisy a porušuji práva a oprávněné zájmy
organizací a občanů;
b) ekonomické spory mezi Ruskou federací a jejími subjekty, jakož i mezi subjekty federace
navzájem. Navíc Nejvyšší arbitrážní soud Ruské federace projednával případy nově
vzniklých okolností u rozhodnutí, které již nabyly své právní moci.
_____________________
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Kromě toho byl Nejvyšší arbitrážní soud analytickým centrem systému: studoval a
zobecňoval praxi uplatňování zákonů a jiných právních předpisů upravujících vztahy v
oblasti podnikatelských a jiných hospodářských činností arbitrážními soudy, poskytoval
vysvětlení o soudní praxi a podával návrhy na zlepšení zákonů a dalších normativních aktů,
upravujících vztahy ve sféře podnikatelských či hospodářských činností vůbec. V neposlední
řadě byl i organizačním centrem systému. Nejvyšší arbitrážní soud RF vedl soudní statistiky,
rozhodoval v rámci své působnosti o závazcích vyplývajících z mezinárodních dohod, ke
kterým se RF zavázala (zejména pokud jde o vztahy s vyššími ekonomickými a arbitrážních
institucemi Společenství nezávislých států); přijímal opatření k vytvoření podmínek pro
soudní činnost arbitrážních soudů, včetně jejich právních, organizačních, logistických a
jiných typů podpory.
Nejvyšší arbitrážní soud RF však byl 6. srpna 2014 zrušen a veškeré jeho pravomoci
byly delegovány na Nejvyšší soud RF.
V roce 2008 se začalo diskutovat o vytvoření kontrolního orgánu, jelikož prozatím
taková instituce v soudnictví RF chyběla. Nový soudní orgán byl vytvořen, aby řešil některé
problémy soudního systému Ruska. Prvním a nejdůležitějším problémem byla nezávislost
soudců. Vznik takové specializované instituce by umožňoval zlepšit postup při posuzování
případů

odebrání

pravomoci

soudcům.

Dalším

důvodem

pro

vytvoření

nového

disciplinárního orgánu bylo sjednocení postupu při rozhodování o disciplinárních přestupcích
soudů všech druhů. Z těchto důvodů zahájil 12. března 2010 svou činnost nový soudní orgán
- Disciplinární soudní komora.

5.5. Disciplinární soudní komora
Disciplinární soudní komora byl justiční orgán, který rozhodoval v případech odvolání
proti rozhodnutí Nejvyššího kvalifikačního kolegia soudců Ruské federace (rus. Высшей
квалификационной коллегии судей Российской Федерации) a kvalifikačního kolegia
soudců subjektů Ruské federace o předčasném ukončení činnosti soudce pro spáchání
disciplinárních přestupků.175
_____________________
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Členové Disciplinární soudní komory byli voleni plénem Nejvyššího soudu tajným
hlasováním prostřednictvím zvláštních hlasovacích lístků, jejichž forma byla schválena
plénem Nejvyššího soudu. Kandidát na členství v disciplinární soudní komoře mohl být
pouze soudce, který splňoval požadavky podle článku 3 federálního ústavního zákona № 4
"O disciplinární soudní komoře".176 Za prvé kandidátem na členství v disciplinární soudní
komoru může být pouze soudce ve věku 40 až 65 let, který působil jako soudce Nejvyššího
soudu Ruské federace nebo Nejvyššího arbitrážního soudu Ruské federace nejméně pět let.
Za druhé, kandidovat na funkcí člena Disciplinární soudní komory nemohli předseda
Nejvyššího soudu, předseda Nejvyššího arbitrážního soudu, jejich zástupci, dále soudci
Nejvyššího kvalifikačního kolegia soudců Ruské federace a Rady soudců RF (rus. Совет
судей РФ).177 Za třetí, stejná osoba nemohla být zvolena členem Disciplinární soudní komory
více než dvakrát za sebou. Členové Disciplinární soudní komory vykonávali své pravomoci
po dobu tří let, pokud by z nějakého důvodu jejich pravomoci nebyly ukončeny předčasně.178
Disciplinární soudní komora měla v letech 2012-2014 následující pravomoci:
1) posuzovat stížnosti soudců, jejichž výkon pravomoci byl předčasně ukončen rozhodnutím
Nejvyššího kvalifikačního kolegia soudců Ruské federace nebo rozhodnutím Kvalifikačního
kolegia soudců subjektů RF za spáchání disciplinárních přestupků;

_____________________
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2) posuzovat žádosti předsedy Nejvyššího soudu Ruské federace nebo předsedy Nejvyššího
arbitrážního soudu Ruské federace na předčasné ukončení soudních pravomocí pro spáchání
disciplinárních přestupků v případech, kdy Nejvyšší kvalifikační kolegium soudců Ruské
federace nebo Kvalifikační kolegium soudců subjektů Ruské federace odmítlo návrh
předsedy federálního soudu na ukončení pravomoci soudce pro spáchání disciplinárního
přestupku.
Člen Disciplinární soudní komory, ke kterému byla podáno odvolání (kasační opravný
prostředek):
1) rozhodoval o jeho přijetí či nepřijetí;
2) vydával odůvodněné stanovisko o vrácení odvolání, pokud se jeho posouzení nevztahovalo
do pravomoci Disciplinární soudní komory.
Člen Disciplinární soudní komory, který přijal rozhodnutí o přijetí odvolání k řízení,
měl povinnost podat o daném případě zprávu. Nejpozději následujícího dne ode dne přijetí
stížnosti muselo být jeho stanovisko a také veškeré materiály, které patřily ke stížnosti,
zaslány na sekretariát disciplinární komory.
Na základě rozhodnutí o přijetí odvolání, sekretariát disciplinární soudní komory:
1) zasílal odvolání s připojenými dokumenty, jakož i rozhodnutí o jeho přijetí členům
disciplinární soudní komory, jakož i osobám, které se případu účastní, a to i e-mailem;
2) oznámil členům disciplinární soudní komory a dalším účastníkům řízení čas a místo
konání zasedání disciplinárního soudu, a to i e-mailem;
3) zasílal žádost kvalifikačnímu kolegiu soudců, které se rozhodlo o ukončení nebo přerušení
pravomoci soudce, o předložení podkladů v dané věci. Žádal také o poskytnutí informací
charakterizujících disciplinárně potrestaného soudce s uvedením doby, do které by měly být
požadované informace a materiály předloženy sekretariátu disciplinární soudní komory;
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V důsledku projednávání odvolání disciplinární soudní komorou mohlo dojít k
následujícím rozhodnutím:
1) souhlasu s odvoláním a zrušení rozhodnutí příslušného kvalifikačního kolegia soudců;
2) odmítnutí vyhovět odvolání.
Rozhodnutí disciplinární soudní komory a také jednotlivá vyjádření členů disciplinární
soudní komory byla zveřejňována v časopise Věstník Nejvyššího soudu Ruské federace (rus.
Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации")179 и "Věstník Nejvyššího
arbitrážního soudu Ruské federace (rus. Вестник Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации), a také na oficiálním webu disciplinární soudní komory.
Rozhodnutí disciplinární soudní komory nabylo účinnosti okamžitě po jeho vyhlášení, bylo
konečné a nešlo se proti němu tedy odvolat.
Dne 12. března 2010 vstoupil v platnost federální ústavní zákon č. 4-FKZ "O disciplinární
soudní komoře".180 a ve federálním ústavním zákoně "O soudním systému Ruské federace"
byly provedeny změny.181 Tento orgán však nepůsobil dlouho. Dne 6. srpna 2014 byla
disciplinární soudní komora zrušena, její funkce byla převedena na disciplinární komisi
Nejvyššího soudu Ruské federace.
Na závěr kapitoly je ještě nutné připomenout, že soudní systém Ruska prochází
neustálým vývojem a modernizací této složky moci. V letech 2007-2011 byla provedena
federální reforma, která zahrnovala problém rozvoje informačních technologií v soudnictví
(použití moderních audio a videozáznamů a zpřehlednutí soudnictví) a také se snažila splnit
mezinárodní standardy v oblasti soudního řízení. Program zahrnuje komplexní řešení
problémů zajištění dostupnosti, otevřenosti a transparentnosti spravedlnosti a zvyšování
_____________________
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důvěry veřejnosti ve spravedlnost.182 Reforma soudnictví Ruské federaci, která v současné
době stále probíhá, má za úkol posílit pravomoc soudnictví a učinit z něj nejdůležitější a
nejúčinnější nástroj ochrany práv občanů.183
_____________________
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6.Závěr
Dvacetileté období po rozpadu Sovětského svazu a vzniku nového státu s federativním
zřízením bylo pro Rusko velmi důležité a přelomové. V tomto období Rusko prošlo
zásadními změnami, které se zaměřovaly především na dekomunizaci státu a demokratizaci
státního zřízení. Některé subjekty federace, města a ulice se vrátily ke svým původním
názvům, přepisovaly se učebnice historie, Vánoce se znovu staly oficiálním státním svátkem.
Následně došlo k zákazu komunistické strany a její veškerý majetek byl zabaven.
Dekomunizace se projevila i na úrovni státních institucí. Velkým krokem v rozvoji zejména
ústředních institucí (ale nejen jejich) se stalo přijetí nové ústavy v roce 1993, která stanovila
jejich ramcovou podobu. Mezi příklady největších změn můžeme uvést skutečnost, že
prezident dostal široké právomoci; vznikl dvoukomorový parlament skládající se ze Státní
dumy a Rady federace; zásada rozdělení moci ve státě byla realizována v praxi. 1 Většina
ústavních činitelů zpočatku předpokládala, že by bylo lepší provádět změny ve staré ústavě z
roku 1978, než sepisovat ústavu novou. Avšak složité uspořádání politických sil vedlo k
významnému zpoždění při jejím přijímání. V podstatě tento proces probíhal cestou mnoha
změn stávající Ústavy RSFSR, která se v této souvislosti stala velmi kontroverzní a některé z
jejích norem si navzájem odporovaly. Tyto nesrovnalosti vyvolaly bouřlivou diskuzi mezi
legislativními a výkonnými složkami státu. Dne 21. září 1993 prezident Boris Nikolajevič
Jelcin, ve snaze vyřešit vzniklou situaci, vydal dekret “O postupné ústavní reformě v Ruské
federaci”, podle kterého měla být ke dni 12. prosince 1993 připravena nová ústava. Dne 12.
prosince se uskutečnilo o jejím přijetí referendum. S jejím přijetím vyslovilo souhlas 58 %
občanů. Později, dne 25. prosince 1993, po publikaci v úředním deníku Rossijskaja gazeta,
nabyla nová ústava účinnost a právně zakotvila demokratickou a republikánskou formu
vlády, tržní ekonomiku a respektování základních práv a svobod člověka.184
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Základní rozdíly mezi ústavou z roku 1993 a Ústavou RSFSR se projevily např. v
územní samosprávě. Všechny územní samosprávné celky Ruské federace (tj. republiky, kraje,
oblasti, města federálního významu, autonomní oblasti a okruhy) dostaly ve federaci stejné
pravomoci, přičemž se jednotlivým republikám povoluje na jejich území stanovit další vlastní
státní jazyk.
Zřízeno bylo Federální shromáždění, složené ze Státní dumy a Rady deferace, které je v
současné době nejvyšším zákonodárným a zastupitelským orgánem Ruské federace. Rada
federace dostala nový status a z poradního orgánu Prezidenta RSFSR se stala horní komorou
parlamentu, která se podílí na tvorbě zákonů.
Nová ústava z roku 1993 zakotvila pouze základní principy fungování státní správy.
Konkrétní rozdělení kompetencí mezi orgány a jejich vzájemné působení je ve většině
případů stanoveno federálními ústavními zákony nebo dalšími provádějícími předpisy.
Většina zákonů týkajících se orgánů státní správy, jejichž přijetí ústava předpokládá, byla
přijata až ve druhé polovině devadesátých let 20. století. Tím došlo ke zpřesnění funkcí
institutu státu, stanovena byla jejich struktura a vzájemná interakce.
Další důležitou změnou, která ovlivnila podobu ústředních státních institucí, se stal
přechod od plánovaného k tržnímu hospodářství. S rozvojem obchodu a svobodného
podnikání vystoupila do popředí potřeba reformovat státní instituce, které měly odpovídat
západním standardům. Jako výstižný příklad lze jmenovat reformu soudnictví, která probíhá i
v současné době. Podnikatelé a investoři chtějí mít jistotu při výkonu své podnikatelské, resp
investiční činnosti. K tomu je nutné účinné fungování soudního systému. Státní správa tak
musela reagovat na změny ve vlastnických poměrech, typu ekonomického systému a státního
zřízení.
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