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Nástup Vladimira Putina do funkce zastupujícího ruského presidenta vyvolal mezi západními 
politiky, novináři i širší veřejností řadu pozitivních očekávání. Putin se mezi nimi těšil  
a vlastně stále těší image vzdělaného, relativně mladého a dynamického politika. Věří, že 
vzhledem k tomu, že žil delší dobu v zahraničí, má mnohem širší rozhled než jeho 
předchůdce Boris Jelcin. 
 
I v polovině 90. let, kdy byl Putin zástupcem starosty Petrohradu, byl údajně označován za 
čestnějšího a výkonnějšího, než ostatní úředníci. 
 
V této souvislosti si publikace klade následující otázky: 
 

 Jaký Putin skutečně je? Není jeho pozitivní image jen dílem poradců v oboru public 
relations? Jeho osoba je nadále značně nečitelná (”image sfingy”). 

 Nakolik je Putin svobodný v rozhodování a nakolik je za ním citelný stín dosavadních 
zkorumpovaných oligarchů, včetně Jelcinovy ”Rodiny”? 

 Splní Putin pozitivní očekávání Západu? Je toho schopen a chce to vůbec? Může jeden 
člověk vykonat takovou změnu? Putin bývá přirovnáván k Petru Velikému či ještě spíše  
k de Gaullovi, který z Francie po roce 1945, která byla plná rozvratu, korupce  
a kolaborantů vytvořil sebevědomou zemi, i za cenu ztráty kolonií (to je ve srovnání 
s Jelcinovou koloniální válkou v Čečensku značně důležité). 
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Přílišné vysoké naděje v Putina text ochlazuje následujícími upozorněními: 
 
1) Rychlé potření zločinnosti v Rusku by mohlo znamenat drastické omezení občanských 
práv a demokratických a svobod. 
 
Bankovní magnát Petr Aven (Alfa Group) říká, že jedinou Putinovou šancí je napodobit 
chilského Pinocheta (nebo si vzít příklad ze španělského Franka, či režimů Jižní Koreje, 
Tchajwanu nebo Singapuru) a rychle zavést reformy, které zabrání rozpadu země do regionů. 
 
Putin tímto směrem učinil už některé kroky. Jeho moc je do nemalé míry založena na tom, že 
jako důstojník někdejší Komise státní bezpečnosti (KGB) vlastní řadu kompromitujících 
materiálů o elitě současné Ruské federace. Lidé z  Federální tajná kancelář (FSB, vzniklá 
právě transformací někdejší KGB), jsou jím jmenováni na důležitá místa. V této souvislosti se 
hovoří o budování “cynického policejního státu”. 
 
Alarmující je i Putinovo prohlášení o tom, že je možné ”odposlouchávat” jakoukoli 
internetovou komunikaci a internetový obchod v Ruské federaci (jedná se o projekt SORM II, 
obdoba amerického Carnivore, jehož technické detaily nebyly v této publikaci neuvedeny). 
Práva tajných služeb byla v tomto smyslu posílena. 
 
Putin je sice člověk s rozhledem, který jezdí často do zahraničí, zároveň ale ruským 
poslancům ”kontakty s veškerými cizinci, pokud to nevyžaduje náplň jejich práce” zakazuje. 
FSB byla jím osobně pověřena monitorováním takovýchto styků, což je skutečnost, která za 
Jelcina nebývala. 
 
Pokud lze tedy usuzovat, Putin spíše modernizuje, než demokratizuje Rusko. Léčba tak může 
být ničivější než nemoc: odstraní něco málo zločinu, ale mnoho svobody. 
 
Rovněž je nutné poukázat na fakt, že Rusové a další národy země žili 1 000 let v autokracii. 
Silná vláda je pro ně samozřejmostí. Demokracie v této zemi zatím neměla šanci se příliš 
hluboko zažít a tržní vztahy podle západních pravidel tu rovněž nemají tradici. Presidentské 
dekrety (které zakotvuje ruská ústava z roku 1993) jsou nadužívány, a přesto se tyto kroky 
obejdou bez větších protestů. Nadpoloviční většina obyvatel země by si přála znovu-
vybudování Sovětského svazu a nové kolo zbrojení, které by zemi vrátilo její postavení 
supervelmoci. Být demokratem by mohlo být definováno jako poslouchat hlas většiny. Má 
tak Putin být ”demokrat”, nebo se má těm choutkám postavit? 
 
2) Putin sám je svázán s oligarchy. Pokud zasáhne proti zločinnosti, pak se zaměří na ”malé 
ryby” a provede pouze kosmetické úpravy. Základ systému zůstane stejný a hlavní bossové 
netknutí. 
 
Už u Jelcina byl patrný rozdíl mezi slovy a činy. Jelcin slovně podporoval razantní zásahy proti 
organizovanému zločinu, ale když generální prokurátor Jurij Skuratov nastínil, že nitky 
některých afér vedou až do okruhu kremelské ”Rodiny”, tedy lidem v nejbližším okolí Jelcina 
(mělo jít o mnohamilionovou korupci a účty ve Švýcarsku, spojené s firmou Mebatex), tak byl 
Jelcinem odvolán. Když Duma odvolání dvakrát vetovala, do hry se vložil Putin, který 
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Skuratovova vydíral videokazetou, na níž byl zachycen ve společnosti dvou prostitutek. 
V dubnu 2000 dala nová Federální rada pod Putinovým vedením Skuratovovi s definitivní 
platností vyhazov.1 
 
Podobně se vedlo Putinovu ekonomickému poradci Germanu Grefovi. Ten radil rozbít 
ekonomické monopoly, dotáhnout liberalizaci a deregulaci v zemi do kvalitativně nové 
úrovně. Jelcinův zeť Boris Berezovský (a zároveň jeden z oligarchických monopolistů) se  
o možnostech takové reformy vyjádřil “skepticky”. Putin v tomto konkrétním případě 
lavíruje: nechce ztratit prozápadní image upřímného reformátora, ani pohněvat oligarchy. 
Výsledkem bylo to, že dva Berezovského lidi pověřil ”usměrňováním” Grefa v konkretizaci 
reformy. 
 
Problémům se nevyhnul ani někdejší premiér Primakov (v lednu a únoru 1999 se pokoušel 
provést zásahy v koncernu Sibneft a letecké společnosti Aeroflot) a ministr Kirijensko 
(plánoval daňovou reformu, která by zasáhla velké firmy, vlastněné oligarchy). Oba byli ze 
svých míst odstraněni.  
 
Jelcin se vůbec snažil, aby jakýkoli příliš akceschopný politik zůstával na důležitých místech 
příliš dlouho, protože by se pak mohl stát příliš populární a dělat problémy jeho ”Rodině”, 
včetně již zmíněného Berezovského. Když Jelcinova moc slábla, Berezovský a další člen 
”Rodiny”, Roman Abramovič, se stali členy Dumy, čímž si na nějaký čas zajistili imunitu před 
případným trestním stíháním. 
 
Jelcin prosadil Putina za svého nástupce právě proto, že Putin patří mezi jeho ”komplice”. 
Jelcinova ”Rodiny” investovala do Putinovy volební kampaně nemalé finanční prostředky, 
protože věděla, že pokud Putin prezidentské volby nevyhraje, může to mít pro tento klan 
katastrofální důsledky.. Není bez zajímavosti, že první Putinův dekret (ze dne 31. prosince 
1999) zaručil Jelcinovi a jeho rodině (tentokrát s malým “r”) imunitu. 
 
Ekonomika 
 
Autoři publikace se omlouvají, že detailněji nepopisují ekonomické podhoubí současného 
stavu Ruské federace. Ale alespoň ve zkratce: Roku 1997 se ruský hrubý domácí produkt 
(HDP) poprvé dočkal růstu. Tento vývoj netrval dlouho. Dne 17. srpna 1998 došlo ke krizi, 
spojené s vývojem na burzách Jihovýchodní Asie. Ceny ropy a zemního plynu, které jsou pro 
Ruskou federaci klíčovými exportními surovinami (a zdrojem většiny tvrdé měny do státního 
rozpočtu) radikálně poklesly. Příjmy do státní pokladny se drasticky snížily (v prosinci 1999 
činily neslýchaných 14,5 % HDP). S krizí byly spojeny krachy řady bank, které zasáhly zejména 
menší střadatele. Ruská ekonomika má přitom obecně nezdravý základ. Banky a burza se 
zaměřují na spekulativní kapitál a krátkodobé úvěry. 
 
V důsledku krize přestaly regiony odvádět daně do Moskvy. Oživila a umocnila se instituce 
barteru, výměnného obchodu (nasazení barteru Organizace pro hospodářskou spolupráci  

                                                           
1
 Švýcarská strana vedla vyšetřování případu dál a některé podezřelé účty, patrně spojené s Berezovským, 

zmrazila. 
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a rozvoj považuje za alarmující situaci, signalizující, že ekonomika té či oné země je naprosto 
v koncích). Z toho titulu je vůbec obtížné spočítat výkonnost ruské ekonomiky. 
 
V souvislosti s ekonomickými potížemi ještě více klesla úroveň zdravotnictví. Železnice, 
elektrická síť a telekomunikace jsou ochromeny tím, že zločinecké gangy vykopaly vedení 
z barevných kovů a prodaly ho do zahraničí. Letadla se skoro nevyrábí a počet letišť poklesl. 
Hrubý domácí produkt Ruské federace je nižší než HDP nesrovnatelně menšího a méně 
lidnatého Nizozemska. Příjmy státního rozpočtu Ruské federace činí asi 67 % rozpočtu New 
Yorku. 
 
Více zahraničních investic plyne do Peru než do Ruské federace, a je zřejmé, že země se sama 
na nohy nepostaví. Zahraniční investice v Rusku jsou mizivé, řada firem se stáhla a nemá 
v úmyslu se v brzké době vrátit, riziko je příliš vysoké. Příkladem může být případ společnosti 
Cambridge Capital Management, která, ačkoli koupila 17 % akcií Novolipetské metalurgické 
továrny, její inspektoři nebyli do budovy podniku vůbec kdy vpuštěni. Počet nájemných vražd 
(často i západních podnikatelů) vrostl za prvních pět měsíců na 567, ve srovnání s počtem 
232 pro totéž období roku 1998. Putin proto vyhlásil válku zločinu (”diktaturu zákona”) jen 
proto, aby ukonejšil západní investory. Jsou to jenom slova, za nimiž nestojí žádné činy.  
 
”Zakladatelská fáze kapitalismu” (banditský kapitalismus) je brutální, prvotní akumulace, 
korupce, situace jako vystřižená z děl Charlese Dickense. 
 
Privatizace obrovského množství podniků znamenala jen jejich přechod do rukou politicko.-
ekonomických oligarchů. Asi 80 % privatizačních převodů se uskutečnilo bez jakéhokoli 
legálního krytí, pod cenou. Přesun z kriminálního komunismu v kriminální kapitalismus byl 
hladký, titíž lidé jsou na úřadech a kryjí zločince. Organizovaný zločin ovládá polovinu 
ruského obchodu a bankovnictví, přičemž pomalu a takřka nerušeně legitimizuje své výdělky. 
Mafie je to jediné, co v zemi funguje.  
 
Federální úřad pro vyšetřování Spojených států amerických (FBI) odhaduje, že 550 ruských 
bank, tedy polovina, je kontrolována mafií a vznikla a priori k machinacím a ne ke klasické 
bankovní funkci. Jiné odhady hovoří dokonce o tom, že 85 % bank a bankovních toků, asi  
60 % státních zakázek a 40 % soukromých zakázek realizuje organizovaný zločin. Asi  
40 % HDP ruské ekonomiky je nezdaněné, šedé, založené na zatajené výrobě a pašování. Asi 
65 % západní pomoci skončí na účtech mafiánů a oligarchů v západních bankách 
 
Nic než suroviny se však často z Ruské federace vyvézt nedá, jinak jsou místní výrobky špatné 
kvality, vhodné maximálně tak na mezistátní barter. Vazba továren na mafii v chudých 
krajích je tak vzájemně výhodnou nutností, bez níž by zemi hrozil hladomor. 
 
Neutěšená ekonomická situace zapříčiňuje kumulaci patologických jevů 
 
Na 60 milionů občanů Ruské federace žije (30. srpen 1999) s měsíčním příjmem pod  
32 dolarů měsíčně. Asi tedy 40 % populace, ve srovnání s 28,6 % v listopadu 1998. Nůžky 
blahobytu se rozvírají. Mnoho lidí hledá únik v alkoholu a drogách, což jen dál roztáčí spirálu. 
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Alarmující je nízká předpokládaná délka života, otravy ze samohonky. Chudé ženy se 
prodávají do ciziny. Mnoho opilců umrzlo nebo se utopilo.2 
 
Počet narkomanů roste, zamořeny jsou i okrajové regiony, kde dosud drogy nebyly 
zaznamenány. Rusko už není drogová tranzitní země, ale i významný konzument. Počet 
nakažených virem HIV roste i kvůli prostituci, i kvůli nesterilním jehlám narkomanů. 
 
Roku 1997 bylo v Rusku 450 000 nových případů syfilis (ve Spojených státech tentýž rok, při 
dvounásobné populaci, jen 8 000 případů). Velký počet HIV pozitivních v Kaliningradské 
oblasti, tedy ohrožení pro Evropu. 
 
Gubernátoři a jejich role v systému 
 
Krize v srpnu 1998 znamenala velký posun v rámci ruského organizovaného zločinu – 
z Moskvy zamířil do regionů, zejména těch nejchudších, kam Moskva nedá žádné peníze, 
protože odsud na daních rovněž nic nevybere. Tyto regiony se musí se spolehnout sami na 
sebe. Některé centrální instituce – FIGs (Financial-Industrial-Groups) vysávají regiony, kupují 
akcie regionálních podniků. Proti tomu gubernátoři bojují, a někdy se musí spojit s regionální 
mafií. 
 
Organizovaný zločin se situaci přizpůsobil a přijal roli koordinátora bezhotovostního 
obchodu. Je navázán na regionální politiky, pomáhá jim podnikat, chrání je, vymáhá pro ně 
daně od obyvatel.3 Stát (centrum, Moskva) se změnila v jen málo znatelnou virtuální slupku. 
Například v okolí Vladivostoku nedokáže stát zabránit konkurenci čínských triád, to dokáže 
jen ruská mafie, a na ni se tedy zdejší autority obracejí. Putin sice vyměnil čtvrtinu 
regionálních presidentských pověřenců (nezřídka dosadil lidi z FSB) a vytvořil 7 super-
regionů, vedených rovněž lidmi z KGB, otázka je, co to změní.4 
 
Pro gubernátory není nejdůležitější potírání organizovaného, ale posílení jejich vlastní moci. 
Provincie skrývají vlastní produkce, aby nebyla daněna. Zejména velké úniky jsou v palivech: 
Gazprom má řadu sub-společností, zisk rozptýlí, účetně zamlží. Kupuje ropu levně doma,  
a poté prodává do zahraničí za světové ceny. Kapitál utíká z Ruské federace do západních 
bank a vývoj země se zpomaluje. Tyto podvody by byly obtížnější, kdyby se na nich nepodíleli  
i gubernátoři. 
 
Někteří gubernátoři s mafií nespolupracují, ale soupeří: jako například Alexandr Lebeď 
v Krasnojarsku – bojuje s mafií o kontrolu nad tamními hliníkárnami, produkcí uhlí  
a elektrárnami. V jeho provincii proběhly už tři procesy proti ekonomicko-zločineckým 
bossům (hliníkoví králové). 
 
Jelikož centrum je skutečně slabé, gubernátoři často platí mzdy policie a armády, 
dislokované na jejich teritoriu. A nezřídka vytvářejí buňky armády/policie vlastní. Primární 

                                                           
2
 Russian Men Dying in Alarming Numbers; in: Washington Times, 2. VIII. 1999, str. A15. 

3
 Mafie přiměla ekonomické subjekty dát 10 % ze zisku na kampaň pro znovuzvolení gubernátora Nadzarenka 

(Vladivostok).  
4
 Bohlen, C., Russian Regions Wary as Putin Tightens Control; in: ew York Times, 9. III. 2000, str. A8 
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loajalita vojska a policie tak není Moskvě ale regionu, Putin se to zatím marně snaží změnit. 
Monopol státu na moc je tak v řadě případů jen fikce. 
 
Korupce a parazitokracie, komplikace při potírání organizovaného zločinu v Ruské federaci 
  
Ruská federace je v textu nejednou označena za ”kriminálně-syndikalistický”, ”kleptokra-
tický” či ”parazitokratický” stát. Korupce vzrostla o 35 % do roku 1999 (odkdy neuvedeno)  
a i pro otrlé a na ledacos zvyklé Rusy a další obyvatele je (po ekonomické krizi ze srpna 1998) 
míra zločinnosti a korupce neúnosná. 
 
V březnu 1999 podle údajů Ministerstva vnitra spáchali vládní úředníci okolo 53 000 zločinů, 
o 36 % více, než za stejné období roku 1998. 
Korupce je součástí ruské politické kultury už od Tatarů, přes Cara a komunisty. Podvazuje 
většinu iniciativ. Nejsou peníze na poskytování do té doby ”zdarma” poskytovaných služeb,  
a tak se za ně platí hotově (nebo v potravinách či jiných komoditách na výměnu v barteru). 
Korupce je obecně tolerovaným jevem – i úředník musí z něčeho žít. 
 
Politická sféra v potírání zločinnosti tak příliš aktivní není, mnoho jejích členů je součástí 
problému, nikoli jeho řešením. Lobby spojená se zločinem v parlamentu brzdí jakékoli proti-
kriminální zákony s cynickým poukazem na nutnost zachování občanských svobod; zákon  
o ochraně svědků byl nazván nástupcem komunistického zákona o tajných informátorech 
tajné policie – a tak neprošel. 
 
Stateční bojovníci proti zločinu umírají mladí, nebo jsou vyhozeni a kompromitováni 
(Skuratov, např.), a přitom ani oni sami nejsou čistí. 
 
Generál Lev Rochlin, hrdina z Čečny, který hovořil o korupci v armádě a o jejím propojení se 
zločinem a politickou sférou, byl zastřelen ve svém moskevském bytě 3. VII. 1998. Případ 
nebyl nikdy vyšetřen. 
 
I když existuje svoboda slova a tisku, odvážní novináři často umírají za záhadných okolností. 
Málokterý tisk nikomu neslouží. Roku 1999 vydal Jelcin dekret o zřízení Ministerstva pro tisk, 
vysílání a média, které má udělovat licence (tak, aby se to vládě hodilo. Jelcinovým 
nástrojem je státní kanál RTR, který v pořadu Nanejvýš tajné ukazuje investigativní záběry 
Jelcinovi nepohodlných osob (viz například výše uvedeného Skuratova).  
 
Západ také musí – přísně vzato – korumpovat prozápadní politické a ekonomické síly. Situace 
je to značně schizofrenní. Západ musí přivírat oči nad tím, jak Putin korumpuje své okolí, aby 
udržel Rusko pohromadě – a to je i v zájmu Západu. 
 
Clinton a Gore byli v tomto ohledu silně naivní. Bush doporučuje Rusku dávat méně. 
Optimismus ohledně toho, že by západní peníze mohly v Rusku nastolit demokracii  
a blahobyt, je ten tam. 
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Expanze organizovaného zločinu z Ruské federace do světa 
 
Krize ze srpna 1998 ukončila možnost mafie ”slušně si vydělat” poskytováním střechy uvnitř 
Ruské federace, došlo k nutnosti expanze ruského organizovaného zločinu (ROC) do světa. 
Patrná je snaha ROC zasahovat do voleb v Izraeli a ve Spojených státech amerických, 
korumpovat politiky. 
 
V rámci Evropy je postup ruských mafií prováděn formou bojů anebo rozdělení sfér vlivu 
s odsavadními ”domovskými” gangy. V střední Evropě je doménou ruského organizovaného 
zločinu praní špinavých peněz, krádeže aut, prodej drog a pašování nebezpečného odpadu, 
organizování prostituce a vraždy na zakázku – v Polsku, České republice, Maďarsku (jen 
v Budapešti 200 gangů kontrolovaných ”Rusy”). Přes bývalou Německou demokratickou 
republiku existuje snaha vniknout do prostoru Evropské unie. V Maďarsku FBI vytvořila 
kancelář pro podporu zájmů – orgány FBI a maďarská policie odhalily stezku pro pašování 
ručních palných zbraní.5 
 
Expanze do Latinské Ameriky, do drogových zemí (Kolumbie by se s Ruskem dala srovnat – 
také asi 40 % HDP je v rukou organizovaného zločinu, celé regiony vláda nekontroluje, 
protože jsou v rukou protivládních guerill). Do drogových zemí pašují zbraně a kupují drogy. 
Drogy vozí částečně do Evropy, částečně přes Portoriko a Miami do Států. 
 
Izrael je zemí, kam emigrovalo asi 1 milion osob z bývalého Sovětského svazu. Praní 
špinavých peněz v zemi není zločinem, banky mají minimální povinnosti dokazovat původ 
peněz. Izraelský pas umožňuje bossům ROC cestování po světě a novou identitu a skrýš 
v důchodu. Zločiny, které jsou v Izraeli přímo páchány, je kuplířství (děvčat z východu 
Evropy), provozování hazardních her, prodej drog, krádeže aut, vydírání – byl vůbec 
zaznamenán dramatický nárůst zločinnosti v zemi. 
 
Ve Spojených státech amerických a Kanadě je aktivní Mogilevičova skupina – pod maskou 
továrny na magnety prala peníze a vytvořila vazby na řadu firem a bank. Kanadské  
a americké orgány sice tu a tam někoho uvězní či vyhostí, ale vědí, že mají co do činění 
s konsolidovaným protivníkem. Už i tady aktivní zločiny – únosy, ozbrojená přepadení  
a vydírání. Největší nebezpečí je legalizace zisku masovými investicemi do akcií a nemovitostí 
atd. ve Spojených státech amerických. Nelze vyloučit, že si mafie koupila některé lidi 
(poradce, vědce z Harvardu, kteří ”zkoumali” možnosti pomoci Rusku) z Clintonova okolí, aby 
pomoc do Ruské federace dál plynula. 
 
Koordinace aktivit ruského organizovaného zločinu existuje nade vší pochybnost ve 
světovém měřítku. Z Nizozemska berou ruští mafiáni chemické drogy (MMDA), z Karibiku 
drogy přírodní, prodávání víz pro Rusy do zemí střední a východní Evropy, úniky z daní 
u kasin ve Spojených státech amerických a v Karibiku, výroba falešných platebních karet 
všude na svět, spolupráce se severokorejskou mafií ohledně lidí, kteří chtějí pryč z Korejské 
lidově demokratické republiky. Ruské minority v zahraničí a neruské v Rusku, různé vazby, 
spolupráce, konkurence. Zásahy proti nim jsou možné jen v mezinárodní koordinaci, problém 

                                                           
5
 Bonner, R., FBI Going to Budapest to Hunt the Mob; in: New York Times, 21. II. 1999, str. 6. 
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je pokud se skryjí do rough states, které nespolupracují. Asi 200 velkých ruských 
organizovaných zločineckých skupin operuje v 58 zemích světa, včetně Spojených států 
amerických (a České republiky). Nelze zavírat oči nad děním v Rusku, jako že to je jeho vnitřní 
věc, protože jinak na to doplatíme všichni. 
 
Center for Strategic and International Studies, doporučení z roku 1997 
 
Jednoduchá řešení neexistují, nutné je tedy pomalé a holistické (celostní) řešení. 
 

 Americký president by měl aktivity ruského organizovaného zločinu označit na národní 
ohrožení. 

 Jediným možným řešením krize v Rusku je dlouhodobá snaha o nastolení tržních vztahů  
a zlepšení životní úrovně tamního obyvatelstva. Vytvoření střední třídy – tento proces lze 
odhadovat na 20-30 let – která bude mít vlastní nemovitosti, je nutným předpokladem 
dalšího pozitivního vývoje. 

 Zatím by však Spojené státy americké neměly věřit v ”neviditelnou ruku trhu”, protože 
v Rusku tržní vazby prostě takřka nejsou. Americká – a vůbec západní – ekonomická 
pomoc by tak zatím měla být plánována dlouhodobě a měla by být připravena Rusko 
”vydírat” provázáním s ruským souhlasem se západními akcemi (Irák, Kosovo, START II). 
Je třeba více tlačit na Rusko: ne nejprve peníze, pak ústupky a reformy, ale nejprve 
ústupky a reformy, pak peníze (pozor na ruský vydírací potenciál arzenálu jaderných 
zbraní). 

 Západní podpora by měla být adresnější, konkrétně pro ty politiky v Rusku, kteří hrají 
podle pravidel; pomoc by měla mířit i do vzdělání, na vyšší platy profesorů a lepší 
podmínky universit; doporučuje se vyčlenit prostředky, aby 15 000 studentů z Ruské 
federace ve Spojených státech amerických studovalo ekonomii, obchod, zemědělství  
a administrativní vědu – a po návratu do Ruské federace se stalí motorem změn. Je třeba 
vyučovat ruské právníky etice, a to jak ve Virginii, tak v novém školícím středisku 
v Budapešti. Obdobně by se pomoc měla zaměřit na výstavbu institucí, které budou dále 
samospádem kontrolovat další pomoc. Americká strana by přitom měla dlouho 
prověřovat, než dá někomu v Rusku důvěru, aby nekompromitovala sama sebe. Nelze 
přitom podporovat jen zvolené poslance, ale i mimoparlamentní opozici, například 
environmentalistu kapitána Alexandra Nikitina, který bojuje proti továrnám, 
znečišťujícím prostředí. 

 Pro Ruskou federaci by mělo být vyžadováno schválení zákonů, které jasně umožní 
stíhání organizovaného zločinu a korupce, stejně jako stanovení jasných pravidel 
podnikání a obchodu. 

 V rámci G-8 by měly být dojednány jasná pravidla pro podnikání západních firem v Rusku. 

 Západní firmy, usilující o investování v Rusku, by měly od příslušných západních orgánů 
obdržet detailní informace o rizicích tohoto kroku a návody na úspěšné chování  
a ochranu svých zájmů (je nutné vytvoření databáze precedentů, spolupráce 
s EUROPOLEM atd. ). 

 Západ by měl nasadit svoje rozvědčíky přímo do struktur ruského organizovaného 
zločinu, do ruské politické a ekonomické a legislativní sféry, aby zjistil, jak tento 
mechanismus konkrétně funguje. 
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 Doporučeno je i poskytování západní pomoci přímo do regionů a krajů. 

 Do budoucna je nutné znemožnění nemocných ruských finančních subjektů tunelovat 
západní zdroje. 

 Doporučeno je ustavení společného americko-ruského výboru pro monitorování pomoci 
a její kontroly před rozkrádáním. 

 Nutné jsou i reformy a zprůhlednění práce Mezinárodního měnového fondu. 

 Doporučuje se vytvoření speciálního útvaru (Task Force) pro potírání ruského 
organizovaného zločinu na teritoriu Spojených států amerických (v náplni jeho práce by 
byla i ochrana zájmů investorů ze Spojených států amerických v Ruské federaci). 

 Je třeba se mnohem pozorněji starat, aby členové skupin ruského organizovaného 
zločinu neprošli imigračním procesem do Spojených států amerických (aby jejich 
dokumenty nebyly zfalšovány). 

 Panuje snaha připravit americké právníky na nové možnosti trestné činnosti, s níž se 
mohou setkat; učinit ze specifické přípravy na potírání ruského organizovaného zločinu 
předmět na policejních a zpravodajských školách. 

 Je třeba vytvořit v ambasádách Spojených států amerických po světě buňky pro potírání 
ruského organizovaného zločinu. 

 Je nutné zajistit pro to celé financování. 
 
Shrnutí 
 
Publikace je psána z pohledu Spojených států amerických a jeho zájmů. Hlavním cílem textu 
je snížit nadšení z toho, že změna na prezidentském postu Ruské federace samospásným 
řešením všech ruských problémů. 
 
Relativně samostatné části textu: Konkrétní příklady tunelování (s. 14) a výčet nejzná-
mějších kriminálních činů od dubna 1997 do prosince 1999 – zejména se to týká vražd 
nepohodlných osob, investigátorů, a vyřizování účtů mezi gangy ruského organizovaného 
zločinu – s. 60-70). 
 


