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Bc. Jiří Škopán 
 
San Marino 
 
Anotace 
 
San Marino představuje malý stát, zcela obklopený územím Itálie. Zdejší bezpečnostní 
systém vykazuje řadu specifik, které souvisí s malou rozlohou a vysokou hustotou zalidnění 
tohoto území. Nemalou roli sehrává i „show“, kterou tyto sbory v tradičních uniformách 
předvádějí početným zástupům turistů. 
 
Klíčová slova 
 
San Marino, bezpečnostní systém, specifika, inspirace, srovnání, mezinárodní spolupráce. 
 
Summary 
 
San Marino is a small country, completely surrounded by the territory of Italy. The local 
security system presents many specifics related to the small size and high population density 
of the area. A significant role is also related to the "show" that such units officers – in 
traditional uniform – presents to the numerous crowds of tourists. 
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San Marino 
 
Základní údaje o území 
 
San Marino se oficiálně nazývá: Republika San Marino, italsky Serenissima Repubblica di San 
Marino  (Nejvznešenější republika San Marino). Jedná se o malý stát ležící v jižní Evropě, 
který je  ze všech stran obklopený Itálií. Leží na hranici mezi italskými regiony Emilia-
Romagna a Marche v italském vnitrozemí, nedaleko turistického města Rimini. 

 
Ilustrace: Umístění a mapa San Marina.1 

 

 
 

San Marino se rozkládá na 61 km2 a žije zde přibližně 32 tisíc obyvatel. San Marino se dělí na 
devět samosprávných jednotek, které se nazývají castelli. Samotné San Marino je jedno  
z jednotek a zároveň se jedná o hlavním město státu. Dalších osm menších samosprávných 
jednotek jsou: Acquaviva, Borgo Maggiore, Chiesanuova, Domagnano, Faetano, Fiorentino, 
Montegiardino, Serravalle. Největším městem je Dagona s počtem obyvatel 7 0002, která 
patří do samosprávní části Serravalle. Nejvyšším vrcholem San Marina je hora zvaná Monte 
Titano, jejíž nadmořská výška je 755 metrů.3 Jak už jsem uvedl výše, jediným sousedním 
státem San Marina je Itálie. S touto má San Marino hranici dlouhou 39 km.4 
 
V San Marinu žilo v červnu 2015 celkem 33 020 obyvatel.5 Počet obyvatel stále rok od roku 
přibývá a to v průměru o 200 – 300 obyvatel ročně již od 2. světové války. Z celkového počtu 
obyvatel San Marina 4 800 obyvatel pochází z jiné země než ze San Marina. Největší část 

                                                           
1
 San Marino Facts and Culture. Country Reports. http://www.countryreports.org/country/SanMarino.htm 

Political Map of San Marino. Ezilon. http://www.ezilon.com/maps/europe/san-marino-maps.html 
2
 San Marino.  Info Please. http://www.infoplease.com/country/san-marino.html 

3
 Monte Titano. Hory Evropy. http://www.horyevropy.cz/san-marino/monte-titano/ 

4
 San Marino-navigace. Sopka.cz. http://zeme.sopka.cz/zeme_detail.php?idZeme=204 

5
 Population. World Bank. http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL/countries/SM?display=graph 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ital%C5%A1tina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Emilia-Romagna
https://cs.wikipedia.org/wiki/Emilia-Romagna
https://cs.wikipedia.org/wiki/Marche
https://cs.wikipedia.org/wiki/Turistika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rimini
https://cs.wikipedia.org/wiki/Monte_Titano
https://cs.wikipedia.org/wiki/Monte_Titano
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nadmo%C5%99sk%C3%A1_v%C3%BD%C5%A1ka
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tvoří Italové. Obyvatelstvo je tvořeno z více než 80 % Sanmariňany. Toto však nejsou jediní 
Sanmariňané, dalších asi 13 000 státních příslušníků tohoto národa žije mimo území 
republiky (5 700 v Itálii, 3 000 ve Spojených státech amerických, 1 900 ve Francii a 1 600 
v  Argentině).6  Úředním jazykem je italština, avšak především starší obyvatelé mluví italským 
dialektem zvaným Romagnolo.7 Místní obyvatelé však nejsou na území San Marina 
v převaze, neboť turistů je na území San Marina několikrát více než místních obyvatel. Udává 
se, že za rok navštíví San Marino až 2 miliony turistů.8 
 
San Marino je převážně katolický stát, tuto víru vyznává více než 97 % populace. Další 
zastoupení má např. protestantství 1,1 %, bez vyznání 0,7 %  a Židé 0,1%.9 
 
Národní a válečná vlajka San Marina je tvořena ze dvou totožně velkých horizontálních 
pruhů. Horní pruh je bílé barvy a spodní modré barvy. Uprostřed vlajky je znak státu. 
Uprostřed znaku je oválné pole, na kterém jsou vyobrazeny tři pahorky nejvyšší hory Monte 
Titana – Guaita, Cesta a Montale. Nad každým pahorkem je jedno bílé pštrosí pero. Nad 
tímto polem je zlatá koruna a po stranách jsou dvě ratolesti v přirozených barvách 
(vavřínová a dubová). Dole pod polem je bílá stuha s nápisem LIBERTAS (Svoboda) ve žluté 
barvě, což je i motto samotného San Marina. Vlajka i znak pochází z roku 1797.10 
 
Ilustrace: Vlajka San Marina, obsahující i jeho znak.11 
 

 
 

Inno Nazionale je státní hymna San Marina. Tuto napsal v roce 1894 Federico Concolo, 
italský houslista a skladatel. Zajímavostí hymny je především to, že nemá žádný oficiální text 
a je hraná u příležitostných svátků a při obdobných ceremoniálech.12 
 
Klima v San Marinu je teplé a mírné. Co se týče teplot, tak nejteplejším měsícem je srpen, 
kdy průměrná maximální teplota je 21,4°C a nejchladnějším měsícem je leden s průměrnou 
teplotou 2,7°C. Srážky nejsou rovnoměrně rozložené, ale nejsou v nich velké rozdíly, jako 

                                                           
6
 Demographic Yearbook. United Nation Statistics. 

http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dyb2.htm#2001 
7
 La lingua italiana, i dialetti e le lingue straniere. La Lingua Italiana. 20. IV.2007. 

http://www3.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20070420_00/testointegrale.pdf 
8
 Visit San Marino: Discover. Republicca San Marino. http://www.visitsanmarino.com/on-line/en/home.html 

9
 San Marino. United States Department of State. http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/2006/71404.htm 

10
 BRESCHI, Roberto. History of the Flag of San Marino. Bandiere.it. http://www.rbvex.it/sanmarino.html 

11
 SCHMÄGER Marcus. CRW Flags. 9. VIII. 2011. http://www.crwflags.com/fotw/flags/sm.html 

12
 National Anthem of San Marino. San Marino Site. 

http://www.sanmarinosite.com/en/history/national-anthem/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/France
https://en.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vav%C5%99%C3%ADn
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dub
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v ostatních středomořských státech. Nejsušším měsícem je leden, kdy napadne v průměru 
50 milimetrů srážek a nejdeštivějším měsícem je listopad, kdy napadne v průměru  
93 milimetrů srážek.13 
 
Milníky historie 
 
San Marino je jediný přeživší mikrostát na Apeninském poloostrově (pokud nepočítáme 
Svatou Stolici – Papežský stát), který „přežil“ slučování rozdrobených státních útvarů. 
 
Úplné počátky spadají do roku 301, ve kterém svatý Marinus založil San Marino. Svatý 
Marinus se původně jmenoval Marinus Dalmátský a v roce 297 uprchl z Dalmácie. Na vrcholu 
Mount Titano založil klášter, kam se schovali i další pronásledovaní křesťanští uprchlíci před 
císařem Diokleciánem. Oficiální dnem se udává 3. září. Obyvatelé kláštera obehnali klášter 
kamennou zdí, aby se ubránili proti vojenským nájezdům, zběhům a zločincům. Tyto zdi 
představují odhodlání nebýt na nikom závislý. V roce 1243 se v záznamech poprvé objevují 
společně s biskupem také čelní představitelé komunity: Filippo da Sterpeto a Oddone 
di Scarito: konzulové neboli dnešní kapitáni regenti, což jsou první hlavy samostatné obce. 
V následujících letech zůstává San Marino samostatná obec, přestože všude kolem jsou 
panství a knížectví, které se neustále reorganizují do nových územních celků. Hlavním 
důvodem je to, že San Marino byla příliš malou figurkou ve složité hře mezi hlavními rivaly.14  
 
Od 15. století se San Marino nazývá "republikou", čímž posiluje svou identitu. Republika jako 
důkaz demokracie byla výzvou, kterou San Marino bránilo tím, že stavělo další opevnění  
a jeho obyvatelé byli připraveni k obraně hradeb.  Dne 8. října 1600 v San Marinu byla 
sepsána ústava a jedná se o nejstarší stále platnou ústavu na světě. Na počátku 18. století 
bylo San Marino v moci Říma, avšak v té době se v Evropě roznesla zpráva, že na apeninské 
hoře uvnitř Papežského státu existuje komunita horalů, kteří vládnou své republice a nikomu 
neslouží a tímto se dostali do povědomí lidí. Od této doby chránila San Marino Evropa i celý 
svět. Tato skutečnost se potvrdí brzy poté, když ho chce zničit Řím, ale ani vojáci, či 
náboženský nátlak Sanmarince neporazí, protože jim na pomoc přispěchá Paříž, Madrid  
a Vídeň. San Marino znovu získává svou nezávislost. V roce 1797 přijíždí s vojsky na 
Apeninský poloostrov Napoleon, před San Marinem se zastaví a označí ho za vzor republiky  
a svobody a dokonce mu nabídne i rozšíření území až k moři, ale San Marino tuto nabídku  
z opatrnosti odmítá. Pro San Marino je Napoleon dobrý obr, který republiku ochraňuje, 
„rozmazluje“ množstvím darů a umožňuje jí povýšení na stát, který má dokonce své 
velvyslance a podepisuje mezinárodní dohody. Mezi léty 1814 – 1815 proběhl Vídeňský 
kongres, ve kterém i ostatní státy San Marino uznaly jako svrchovaný stát.15 
 
Kolem roku 1860 musel Giuseppe Garibaldi na čas najít útočiště v San Marinu před svými 
nepřáteli, kde získal významnou pomoc, peníze a dodávky od občanů a vůdců San Marina, 
což umožnilo pokračování jeho kampaně za sjednocení. Na oplátku garantoval, že San 
Marino, bude vždy nezávislým svrchovaným státem. V roce 1908 se San Marino stává členem 

                                                           
13

 San Marino. Climate Data. http://en.climate-data.org/country/156/ 
14

 BAROCH Pavel. Malá, ale vznešená. Týden. 23. III. 2001 Praha 
15

 Congress of Vienna  Internet Archive Search. https://archive.org/search.php?query=subject%3A%22 
Congress%20of%20Vienna%20(1814-1815)%22 
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Mezinárodního zemědělského institutu, což je jeho první členství v mezinárodní organizaci. 
Od roku 1971 jsou jmenováni velvyslanci a San Marino se také stává členem Rady Evropy.16 
Od 2. Března 1992 je též plnohodnotným členem Organizace spojených národů.17 
 
Hospodářství 
 
Ačkoliv není San Marino oficiálním členem Evropské unie, používá díky svolení Rady Evropy 
jako měnu euro. San Marino má též uděleno právo používat své vlastní návrhy na národní 
straně euromincí. Jelikož je počet Sanmarinských euromincí malý, jsou primárně předmětem 
zájmu sběratelů. 
 
Turistika tvoří v San Marinu 62,24 % HDP. Každý rok navštíví San Marino okolo 2 miliony 
turistů. San Marino dále prodává poštovní známky, především filatelistům, které jsou 
významným příjmem státního rozpočtu. Hlavními zemědělskými produkty San Marina jsou 
víno a sýry.18 
 
Životní úroveň obyvatel San Marina je srovnatelná s Dánskem. San Marino udržuje nejnižší 
míru nezaměstnanosti v Evropě, má přebytek státního rozpočtu a nemá státní dluh. Daně  
z příjmů jsou v San Marinu mnohem nižší než v Itálii, proto existují velmi přísné požadavky  
k získání občanství.19 
 
Dle konvence z roku 1862 Itálie může diktovat nějaké ekonomické aktivity San Marinu. 
Příkladem může být pěstování tabáku a výroba tabákového zboží, které je předmětem 
italského státního monopolu a v San Marinu je pěstování a výroba tabáku a tabákových 
výrobků zakázána. Přímý dovoz těchto výrobků je též zakázán a veškeré zboží přicházející od 
třetí strany musí cestovat do San Marina přes Itálii. Dalším je zákaz provozování výherních  
a hracích zařízení a kasin, které jsou postaveny též mimo zákon.20 
 
Doprava 
 
V San Marinu je celkem 220 kilometrů silnic, přičemž nejdůležitější je tzv. San Marino 
autostradali (Sanmarinská dálnice), která vede do San Marina od města Rimini. V San Marinu 
není žádné veřejné letiště, pouze soukromé v obci Torraccia a veřejný heliport v obci Borgo 
Maggiore. Většina turistů, kteří do San Marina přilétají, přistávají na mezinárodním letišti 
Federico Fellini International Airport v blízkosti města Rimini, odkud se do San Marina 
přesouvají autobusem. San Marino má omezené prostředky veřejné dopravy. K dispozici je 
pravidelná autobusová doprava mezi městy Rimini a San Marino, oblíbená turisty  

                                                           
16

 Historie Republiky San Marino. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. 
http://www.mzv.cz/vatican/cz/o_velvyslanectvi/o_san_marinu/index_1.html 
17

 San Marino. United Nations. http://www.un.org/en/members/countryinfo.asp?countryname=sanmarino 
18

 Turismo: San Marino. TV San Marino. http://www.smtvsanmarino.sm/economia/2010/01/ 
11/turismo-san-marino-fa-conti-recessione-economica-italia-guarda-fiducia-2010 
19

 Popolazione. Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica della Repubblica di San Marino;  UPECEDS. 
http://www.statistica.sm/on-line/home/dati-statistici/lavoro-e-disoccupazione.html?Categoria=3&nodo=/on-
line/Home/DatiStatistici/Lavoroedisoccupazione/Disoccupazione.html 
20

 Convenzioni Bilaterali. Segretaria di Stato Affari Esteri. http://www.esteri.sm/on-line/home/trattati-
internazionali/convenzioni-bilaterali/accordi-bilaterali-con-litalia.html 
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i pracovníky pracující v turismu dojíždějící do San Marina z Itálie. Tato linka zastaví na zhruba 
dvaceti místech v Rimini a v San Marinu.  
 
Na území San Marina též funguje v omezeném množství taxislužba. V San Marinu existuje 
sedm licencovaných společností provozující taxislužbu. Na území též vjíždí italská taxi, avšak 
tyto mohou pouze přivážet turisty do San Marina z Itálie.21 
 
K dispozici je též v San Marinu 1,5 km dlouhá lanovka spojující město San Marino s vrcholem 
Monte Titano. Jezdí celý den každých 15 minut a k dispozici jsou 2 kabiny. Třetí kabina je 
k dispozici ve skladu pro případ poruchy. 
 
Co se týče železnice, tak v dnešní době v San Marinu žádná železnice neexistuje. Ještě před 
druhou světovou válkou však v zemi existovala úzkorozchodná železnice spojující zemi 
s Rimini a italskou železniční sítí. Železnice končila v obci Valdragone (kvůli obtížné 
dostupnosti hlavního města San Marino).  Železnice byla otevřena 12. června 1932. 
Železniční trať byla dobře postavená a měla vysokou frekvenci cestujících, ale byla téměř 
zcela zničena během druhé světové války britským bombardováním. Mnoho zařízení, jako 
jsou mosty, tunely a stanice zůstaly viditelné dodnes, a některé z nich byly přestavěny do 
parků, veřejných chodníků či dopravních cest.22 
 
Bezpečnostní situace a kriminalita 
 
V San Marinu je velice nízká kriminalita, což je dáno především vysokým počtem 
policejních respektive bezpečnostních složek. Toto lze demonstrovat tím, že v roce 2012 jen 
jeden člověk spáchal trestný čin hodný trestu odnětí svobody. V tomto roce byl jediným 
vězněm v San Marinu. Byl odsouzen na osm měsíců odnětí svobody za domácí násilí a svůj 
trest si odpykával v křídle kapucínského kláštera. Měl k dispozici posilovnu a jídlo mu bylo 
přinášeno z místní restaurace. 23 Poslední dostupné údaje o vězních v San Marinu jsou z roku 
2013, kdy ve věznici byli 2 muži, přičemž 1 byl cizinec.24 Zajímavostí je, že San Marino je 
jedním z pouhých dvou zemí na světě, která před rokem 1800 již nevykonávala žádné 
popravy (druhým státem je Lichtenštejnsko, kde se poslední poprava konala v roce 1785).25 
 
San Marino by se též dalo nazývat daňovým rájem, a to díky tajnému bankovnictví a praní 
špinavých peněz. V současné době však tato trestná činnost pomalu ustupuje, kvůli závazku 
Sanmarinských bank k větší transparentnosti a díky podpisu dohody z roku 2010 Tax 
Information Exchange Agreement.26 

                                                           
21

 Gouvernment Tourism. Visit San Marino: Archive.   
https://web.archive.org/web/20100501005409/http://www.visitsanmarino.com/default.asp?id=114 
22

 Internacia Fervojisto. http://ifef.free.fr/provo/if2005-6.pdf 
23

 SQUIRES, Nick. The Worlds Most Pampered and Bored Prisoner. Daily Telegraph. 17. II. 2011. 
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/sanmarino/8330662/The-worlds-most-pampered-and-
bored-prisoner.html 
24

 San Marino. Prison Studies. http://www.prisonstudies.org/country/san-marino 
25

 The End of Capital Punishment in Europe. Death Penalty in Europe. 
http://www.capitalpunishmentuk.org/europe.html 
26

 San Marino. World Tax Havens. http://worldstaxhavens.com/taxhaven/san-marino/ 



Ochrana & Bezpečnost – 2016, ročník V., č. 1 (jaro), ISSN 1805-5656. Bc. Jiří Škopán. San Marino (2016_A_02) 

 
7 
 

Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 
Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

V případě nouze je pro všechny zřízena krizová telefonní linka 113 ke kontaktování 
záchranné služby, policie, nebo hasičů, jelikož se jedná o integrované operační středisko. 
Tísňová linka na četnictvo je 112, na hasiče 115 a na zdravotní záchrannou službu 118.27 
 
Soudní systém je z důvodu nestrannosti svěřen soudcům, kteří nejsou občany San Marina. 
Tito soudci jsou jmenováni velkou radou na 5 let. Jedinou výjimkou je smírčí soudce, který 
může být občanem San Marina.  
 
Obyčejná jurisdikce je součástí jednotného soudu, občanského a trestního a je spravována 
jediným subjektem, který zahrnuje odvolací soud, smírčího soudce a předsedu senátu. Na 
některé případy byl zřízen právními předpisy, orgán tzv. Rada, Garant ústavnosti  
a všeobecných norem, přičemž tato Rada má obdobné funkce jako italský ústavní soud. 
Současný trestní zákoník se datuje do roku 1865 a trestní řád do roku 1878, nicméně v San 
Marinu si uvědomují, že je již potřeba tyto zákony reformovat. Podkladem pro reformu je 
soudní systém sousední Itálie. 28 
 
Bezpečnostní systém 
 
Dipartimento di Polizia (Policejní oddělení) bylo v San Marinu zřízeno úřadem zvaným 
Secretario di Stato Affari Esteri e per gli Affari Interni di San Marino (Státní sekretariát pro 
zahraniční věci a pro vnitřní záležitosti San Marina). Policejní oddělení bylo vytvořeno za 
účelem posílení koordinace mezi Sanmarinskými orgány veřejné moci a vládou, která určuje 
politické směry, pokud jde o veřejný pořádek a veřejnou bezpečnost, za účelem zvýšení 
efektivity všech policejních sil na území a podpory účinných opatření k boji proti kriminalitě, 
přes řádnou organizaci odborných zdrojů v rámci sboru.29 
 
Koordinátor policejního oddělení je pověřen úkoly zjistit nedostatky, neefektivitu a chyby při 
vynucování rozhodnutí učiněných v rámci policejního oddělení. Tento musí okamžitě 
informovat o těchto nedostatcích státního tajemníka o učiněných opatřeních nezbytných pro 
účely veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti a předcházení a potírání trestné činnosti.  
 
S ohledem na provádění jeho činnosti, koordinátor může spoléhat na pracovníky policejních 
sil, kteří jsou vybráni ve spolupráci s veliteli armádního sboru. Koordinátor policejního 
oddělení je povinen předložit Kongresu státu, prostřednictvím zpráv podávaných státním 
tajemníkem, návrhy na reorganizaci policejního sboru a regulovat policejní složky, stejně jako 
činit užitečné návrhy na prevenci a potírání trestné činnosti a zajištění veřejného pořádku 
a veřejné bezpečnosti.  

 

                                                           
27

 San Marino. Urgent Calls. http://sanmarino.by/en/chiamate_urgenti.html 
28

Judicial Organs. San Marino Site. http://www.sanmarinosite.com/en/institutions/judicial-organs/ 
29

 Info. Repubblica di San Marino. Ufficio di Stato per il Turismo. San Marino. 2008. s. 33. 
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Policejní oddělení koordinuje tyto orgány prosazování práva, o kterých by bylo možné 
hovořit jako o samostatných orgánech s celostátní působností:30 

 
1) Corpo della Gendarmeria (četnictvo). 
2) Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca (Uniformovaní strážci pevnosti „Skála“). 
3) Corpo di Polizia Civile (civilní policie). 
 
Corpo della Gendarmeria  (četnictvo) 
 
Tato jednotka byla založena v roce 1842 jak militarizovaný policejní sbor. Členové tohoto 
sboru mají odpovědnost za ochranu občanů a jejich majetku a pro zachování práva  
a pořádku. Uniforma četnictva zahrnuje v horkých dnech neformální uniformu v khaki barvě 
a přes zimu černou uniformu se světle modrou dekorací a pruhy se stříbrným splétáním. 
Dále četnictvo má uniformu pro zvláštní ceremonie a tyto uniformy jsou tmavě modré  
s bílým křížovým popruhem a bílo modrými nárameníky, bílými límečky, modré čepice  
s červeným a modrým chocholem a mečem.31  
 
Ilustrace: Sbor četnictva San Marina.32 
 

 
 

Jednotka se skládá z brigád, které se dělí na oddíly (soudní, protidrogový, proti pašování, 
telekomunikační a oddíl prevence). Dále jednotka obsahuje i ufficio denunce (kancelář pro 
stížnosti), ufficio armi (kancelář pro zbraně) a ufficio stranieri (cizinecká kancelář).33 
V současné době spadá pod tuto jednotku 90 příslušníků.34 Četnictvo může vyzvat k pomoci 

                                                           
30

 Dipartimento di Polizia. Secretario di Stato Affari Esteri. 
http://www.esteri.sm/on-line/home/link/dipartimento-di-polizia.html 
31

 Military Organizations. San Marino Site. http://www.sanmarinosite.com/en/institutions/military-
organizations/ 
32

 La Gendarmeria si Sposta. San Marino Notizie. 5. IX. 2014. 
http://www.sanmarinonotizie.com/2014/09/05/la-gendarmeria-si-sposta/ 
33

 Armi e Tiro. Universita Degli Studi. 1. V. 2011. http://www.unirsm.sm/www/detail-c=46&p=0&id=7530.asp 
34

 Guardia Gendarmeria. RTV San Marino.  
http://www.smtvsanmarino.sm/politica/2015/05/22/consiglio-esame-nomina-faraone-alla-guida-gendarmeria 

http://www.sanmarinonotizie.com/2014/09/05/la-gendarmeria-si-sposta/
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ostatní bezpečnostní složky v případech závažné trestné činnosti nebo ohrožení národní 
bezpečnosti a to i vojáky a strážce pevnosti. 
 
Co se týče zbraní, tak u četnictva převládají zbraně italské výroby značky Beretta, vzory 92FS, 
92SB, MB59, MP12, SC 70/90 a dále celosvětově oblíbená pistole Glock 17 a samopal Heckler 
Koch MP5. 
 
V roce 2013 četnictvo odsloužilo 1 844 hlídek po celé zemi a těmto bylo oznámeno  
602 trestných činů, které byly následující: 223 případů poškození cizí věci, 198 krádeží (z toho 
71 vloupání), 43 případů násilí na ženách a dětech, 26 podvodů, 21 případů vyhrožování 
nebo urážek, 39 drogových deliktů a 39 případů internetové kriminality.35 
 
Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca 
 
Tato jednotka byla v San Marinu obnovena v roce 1959 pod svým současným názvem. Její 
původ je v armádě a chránila tvrz od 26. května 1754. Jejím dalším úkolem bylo kontrolovat 
hranice a střežit vězení v San Marinu. Stráž obsahovala celkem 12 vojáků, kterým velel 
důstojník, a San Marino střežila za použití dělostřelectva. V roce 1762 byli strážci pověřeni 
též střežením vládních budov.36 
 
V novodobé historii, Strážci pevnosti mají za úkol střežit hranice republiky a strážit veřejné 
paláce. Mimo střežení hranic, mezi jejich hlavní úkoly patří celní a pasové formality, které 
jsou prováděny pomocí monitorování a při kontrole silničního provozu. Dále mezi jejich úkoly 
patří doprovod při převozu hodnotného zboží, financí a cenných papírů. Během střežení 
Palazzo Pubblico ve městě San Marino, což je sídlo národní vlády, jsou nejviditelnějšími 
jednotkami pro turisty. Od roku 1987 jsou zapsáni jako "kriminální policie" a pomáhají policii 
při vyšetřování závažné trestné činnosti.37 Jednotná uniforma stráže je výrazně červeno – 
zelená, se třemi druhy uniforem pro různá použití: 

 
1. Slavnostní uniforma je pro festivaly a obvykle se nosí pouze při ceremoniích 

dělostřelectva a obsahuje červené kalhoty se zeleným pruhem (s dvěma tenkými zlatými 
pruhy pro důstojníky), dvojité zelené sako s červeno-bílou šňůrkou, červenými 
manžetami, límci se zlatými knoflíky, bílo-červené nárameníky černý kožený pásek,  
a černá helma zdobená červenými a bílými pery.  

2. Při běžné stráži je uniforma podobná výše uvedené, ale s hladkými zelenými nárameníky 
a jednoduchou černou čepicí s chocholem s jedním červeným brkem.  

3. Pro rutinní hlídkové povinnosti na hranici mají od 4. ledna 2016 novou uniformu, která je 
velice podobná kombinéze Policie České republiky vzor 92, taktéž v černé barvě  
a s černým baretem jako pokrývkou hlavy.38 

 

                                                           
35

 Armi e Tiro. Universita Degli Studi. 1. V. 2011. http://www.unirsm.sm/www/detail-c=46&p=0&id=7530.asp 
36

 Informazioni Utili. Visit San Marino. 
http://www.visitsanmarino.com/on-line/home/scopri/informazioni-utili/scheda31097576.html 
37

 San Marino. New World Encyklopedia. http://www.newworldencyclopedia.org/entry/San_Marino 
38

 Corpo della Guardia di Rocca. Facebook. 
https://www.facebook.com/Corpo-della-Guardia-di-Rocca-807956752549994/ 
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Ilustrace: Slavnostní a běžná uniforma Guardia di Rocca.39 
 

 
 

Při obřadech nosí Strážci pušky Beretta BM 59. Během běžné stráže mají totožnou pušku  
s pevným bajonetem. Při rutinních hlídkových úkolech jsou Strážci ozbrojeni pistolemi Glock 
17 ráže 9 milimetrů a hlídkují v zeleno-bílých hlídkových vozech. Od roku 2005 je Stráž 
součástí Interpolu. V současné době čítá Stráž celkem 40 příslušníků pod velením kapitána 
Massimo Ceccoli. 40 

 
Ilustrace: Uniforma hlídkové služby Guardia di Rocca.41 
 

 
 

                                                           
39

 Contanti e Corruzione: ci Pensa la Guardia di Rocca. Giornale San Marino. 
http://giornalesm.com/san-marino-contanti-e-corruzione-ci-pensa-la-guardia-di-rocca-%EF%BF%BC%EF%BF% 
BC%EF%BF%BCil-greco-definisce-soddisfacente-il-lavoro-dei-militari-in-verde/ 
40

 Il Comandante Ceccoli (Guardia di Rocca). Giornale San Marino. http://giornalesm.com/san-marino-il-
comandante-ceccoli-guardia-di-rocca-larresto-non-e-stata-una-sorpresa-con-renzi-ho-discusso-molte-volte/ 
41

 Guardia di Rocca. Facebook. https://www.facebook.com/807956752549994/photos/pb.807956752549994.-
2207520000.1455539672./1098207393524927/?type=3&theater 



Ochrana & Bezpečnost – 2016, ročník V., č. 1 (jaro), ISSN 1805-5656. Bc. Jiří Škopán. San Marino (2016_A_02) 

 
11 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

Corpo di Polizia Civile (civilní policie) 
 
Tato jednotka byla založena 1. ledna 1945. Civilní policie je zodpovědná za zajištění svobod 
a práv občanů, pořádku a veřejné bezpečnosti, dodržování zákonů, zajištění prevence  
a potírání trestné činnosti.  Dále tato jednotka pomáhá při přírodních katastrofách 
a v případech nehod. Odpovědná je civilní policie také v daňových věcech, zdravotnictví, 
věcech sociálního zabezpečení, civilní a požární ochrany, pracovní ochrany, regulace, 
ochrany a prevence v oblasti obchodu, cestovního ruchu a nad dohledem nad silniční 
dopravou.42 Civilní policie má ze zákona povinnost spolupracovat s četnictvem a strážci 
pevnosti. Četnictvo i strážci pevnosti jsou na základě zákona z roku 2008 v první řadě 
zodpovědní vyšetřováním trestné činnosti, celním dohledem, ochranou občanů a národní 
bezpečností. Uniforma se skládá z modré bundy, tmavě modrých kalhot a zářivě žluté košile. 
Tito příslušníci jsou ozbrojeni pistolemi Glock 17 ráže 9 mm.43 V současné době je v této 
jednotce 80 příslušníků.  
 
Struktura jednotky je následující: 

 
1) Ufficio Comando (úřad ředitelky), pod kterou spadá operační středisko, koordinátor 

služeb a sekretariát ředitelky. 
2) Sezione polizia amministrativa (administrativní policie), pod kterou spadá prevence, 

administrativní kontroly a spolupráce s veřejnými médii. 
3) Sezione polizia giudiziaria (oddíl vyšetřování trestné činnosti), která se zabývá, jak 

napovídá název samotný, prověřováním a vyšetřováním trestních skutků. 
4) Sezione nucleo operativo antifrode (operativní oddíl), který operativně pátrá po 

pachatelích trestných činů a spolupracuje se soudy a mezi-národními institucemi. 
5) Sezione pronto intervento – infortunistica stradale (oddíl včasného zásahu u dopravní 

nehody), který se zabývá dohledem nad silniční dopravou a vyšetřováním dopravních 
nehod. 

6) Sezione antincendio – infortuni sul lavoro – protezione civile (oddíl protipožární, 
pracovních úrazů a civilní kontroly), tito spolupracují s hasiči a záchrannou službou. Tito 
dále vyšetřují pracovní úrazy, požáry a provádějí bezpečnostní kontroly objektů.44 
 

                                                           
42

 Corpi Militari. San Marino Site. http://www.sanmarino.sm/on-line/home/istituzioni/corpi-militari.html 
43

 Polizia Civile e Pronto Intervento. Ingredi segredaria San Marino. 
http://www.interni.segreteria.sm/on-line/home/area-del-cittadino/articolo25002854.html 
44

 Polizia Civile e Pronto Intervento. Interni San Marino. 
http://www.interni.segreteria.sm/on-line/home/articolo25002854.html 
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Ilustrace: Příslušník civilní policie San Marina.45 
 

 
 
San Marino a Česká republika 

 
Jako problém mezi oběma zeměmi je stále problém daňový. Jak už je uvedeno ve článku 
výše, San Marino platilo za daňový ráj, kam svá sídla uchylovalo mnoho společností, které 
díky nízkým sanmarinským daním „ušetřily“ spoustu finančních prostředků. Tato praxe však 
pomalu mizí a to především díky tlaku ostatních zemí a tím, že San Marino slíbilo lepší 
spolupráci v boji proti daňovým únikům. Dne 7. ledna 2013 byla stvrzena dohoda mezi 
Českou republikou a Republikou San Marino o výměně informací v daňových záležitostech, 
která by výše uvedeným problémům měla zabránit.46  
 
Co se týče vzájemného obchodu mezi oběma státy, tak v této oblasti u České republiky 
převažuje export nad importem. V posledních pěti letech však hodnota vývozu stagnuje na 
hranici okolo 1,5 mil Euro, avšak hodnota importu ze San Marina stále stoupá a to tak, že se 
za posledních pět let ztrojnásobila na hodnotu 611 tisíc Euro. Hlavním vývozním artiklem 
jsou elektrická generátorová soustrojí (pro lanovku) a skleněné výrobky a dovozu dominuje 
vinný ocet, papír a chladící zařízení.47 

 

                                                           
45

 Agente della Polizia Civile. Wikimedia. 1. X. 2009. 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Agente_della_Polizia_Civile.jpg 
46

 San Marino Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou. Ministerstvo zahraničních věcí. 
http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/san_marino/smlouvy/index.html 
47

 San Marino. Bussiness Info. 
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/san-marino-obchodni-a-ekonomicka-spoluprace-s-cr-17854.html 
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Příloha: Dohoda mezi Českou republikou a Republikou San Marino o výměně informací  
v daňových záležitostech.48 

 

  

                                                           
48

 San Marino Seznam Platných Mezinárodních Smluv s Českou republikou. Ministerstvo zahraničních věcí. 
http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/san_marino/smlouvy/index.html 
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