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Bc. Jiří Škopán 
 
Monako 
 
Anotace 
 
Monako je jedním z nejmenších států světa, a přesto vytváří poměrně ucelený bezpečnostní 
systém, který by bylo možné chápat i jako naddimenzovaný. Příspěvek si klade za cíl tento 
systém popsat publiku v České republice. 
 
Klíčová slova 
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Summary 
 
Monaco is one of the smallest states in the world, and yet provides a relatively 
comprehensive security system, which could be even seen as oversized. The paper aims to 
describe this system for the audience in the Czech Republic. 
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Základní údaje o území 
 
Oficiální název území, o kterém je řeč, zní Monacké knížectví (francouzsky: Principauté  
de Monaco).  
 
Ilustrace: Umístění a mapa Monaka.1 
 

 

 
 
Co se týče rozlohy, jedná se o 2. nejmenší stát na světě, jeho rozloha je pouze 2,02 km2. 
Území je tvořeno pobřežním pásem o délce 4,1 km a šířce 350 – 1 050 metrů. Stísněné 
podmínky a požadavky na nový prostor je hlavní problém Monaka. Odhaduje se, že Monako 
pro svůj rozvoj bude každých deset let potřebovat dalších 350 000 metrů čtverečních. 

                                                           
1
 ANAGATA Inya Satya. Anagata Blog. 31. II. 2006. 

http://anagata.blogspot.cz/2006/01/my-journey.html 
Administrative Divisions Map of Monaco. On the World Map. 
http://ontheworldmap.com/monaco/administrative-divisions-map-of-monaco.html 
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V 60. letech 20. století už přitom na západě knížectví vyrostla na 22 hektarech obchodní  
a obytná čtvrť, které se říká Fontvieilleská a tato vznikla rozšířením do moře.2 Stát leží na 
Azurovém pobřeží Středozemního moře, na francouzské riviéře. Nejvyšší bod státu se nazývá 
Chemin des Révoires a je v nadmořské výšce 161 metrů nad mořem. Přestože se jedná  
o velice malý stát, tak se jedná o významnou středomořskou mocnost.  
 
Hlavním městem knížectví je Monako. Dalšími „městy“ v rámci státu jsou pak Monte Carlo, 
Fonvielle a Condomine.3 Podle posledního sčítání z roku 2013 žije v Monaku 36 950 
obyvatel. Průměrná hustota činí 18 292 obyvatel/1 km2. Nejhustěji obydlenou čtvrtí je 
Condomine a nejméně hustě zalidněnou je čtvrť Staré Monako. Podíl ekonomicky činných je 
38,97 %. Nejpočetnější skupinou obyvatel jsou lidé v rozmezí 45 -64 let (28,4 %). Již od roku 
1975 roste počet lidí starších 65 let. Důvod tohoto je ten, že Monako má příjemné klima, 
kvalitní služby a dobrou bezpečnost a bohatí lidé se sem stěhují užít si penzijní věk. 
Zajímavostí je též to, že monackou státní příslušnost má pouze 7 634 obyvatel, což je 
pouhých 21 % populace. Nejpočetnější skupinou obyvatel jsou Francouzi – občané Francie 
(28 %) a dále jsou zde početně významní i Italové – občané Itálie (18 %). V Monaku je trvale 
hlášeno více než 125 národností.4  
 
Monako je konstituční dědičná monarchie od roku 1911. V čele státu je kníže Albert II. od 
roku 2005, poté co zemřel jeho otec Rainier II. Výkonnou moc má úřad knížete, přičemž 
řízení je vykonáváno státním ministrem, kterému pomáhají Radové vlády, kteří se 
zodpovídají knížeti. Rada vlády čítá celkem 6 osob a v jejím čele je Státní ministr. Tento je 
jmenován knížetem a je hned po knížeti nejvyšší představitel Monaka.5 
 
Oficiální jazykem v Monaku je francouzština. Běžně se lze však v Monaku domluvit anglicky  
a italsky, kvůli početné skupině obyvatel mluvící těmito jazyky. Tradičním národním jazykem 
je však jazyk Monégasque. Toto je dialekt románského jazyka, kterým se takto hovoří 
v italské oblasti Ligurie. S tímto jazykem však mluví omezený počet obyvatel a lze se s ním 
setkat na pouličních reklamách v původním opevnění. 
 
Nejrozšířenějším náboženstvím v Monaku je křesťanství, které vyznává 83 % lidí. Dále je zde 
rozšířený judaismus (3 %) a islám (0,8 %). Početní jsou též osoby bez vyznání (13 %).6 
 
Vlajka Monaka je složena ze dvou vodorovných pruhů. Horní pruh je červené barvy a spodní 
bílé barvy. Tato vlajka je odvozena z barev znaku knížat z rodu Grimaldi. Vlajka byla 
vytvořena roku 1815 a je barevně shodná s vlajkou Indonésie.7  
 

                                                           
2
 Monako se rozšíří do moře. Idnes. 14. V. 2013. 

http://bydleni.idnes.cz/luxusni-byty-00g-/architektura.aspx?c=A130512_165724_architektura_web 
3
 Economy and Finance. Monaco Statistics Website. http://www.monacostatistics.mc/ 

4
 Monako. Ministerstvo zahraničních věcí. 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/monako/index.html 
5
 Monaco. The World Bank. http://data.worldbank.org/country/monaco 

6
 Population and Emloyment. Monaco Statistics Website. 

http://www.monacostatistics.mc/Population-and-employment 
7
 Monaco Flag. World Flag Database. http://www.flags.net/country.php?country=MONA&section=CURR 
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Státní znak Monaka je totožný jako rodový erb rodu Grimaldi. Uprostřed znaku je štít 
červeno-bílé barvy ovinutý řetězem Řádu sv. Karla, položený na červený plášť, a převýšený 
knížecí korunou. Vedle erbu jsou dva minoritové, každý z nich s mečem v ruce. Pod štítem je 
stuha s heslem DEO JUVANTE (s Boží pomocí).8 
 
Hymna Monaka má název „Hymne Monégasque“. Text i melodie vznikla v roce 1841 a obojí 
napsal a složil Théophile Bellando de Castro. Několikrát byla přepracována a svou definitivní 
podobu získala v roce 1931.9 
 
Co se týče náboženství, tak v Monaku převládá katolické vyznání a to zhruba u 90 % 
obyvatel.  
 
Ilustrace: Vlajka a státní znak Monaka.10 
 

  
 
Pro Monako je charakteristické teplé středomořské klima, které je silně ovlivňováno 
subtropickým podnebím. Díky tomuto jsou v Monaku teplá a suchá léta a deštivé a mírné 
zimy. Nejdeštivějšími jsou měsíce říjen a listopad. V létě teplota často nepřekračuje 30°C,  
a zimní teplota neklesají pod 8°C.  
 
Milníky historie 
 
Již v 5. století dnešní území Monaka ovládali Féničané. Po těchto území ovládali Řekové, 
Kartaginci a Římané. V 10. století území ovládli Janované.11 V roce 1297 vzniklo samostatné 
monacké knížectví pod vedením rodu Grimaldi. V roce 1793 bylo Monako násilně připojeno 
k Francii. Součástí Francie byla až do roku 1815, kdy se stalo součástí protektorátního 
Piemontského (Sardinského) království. Před rokem 1860 došlo k turbulentním vystoupením 
a nepokojům v obcích Menton a Roquebrune. Příčinou napětí byly údajně vysoké daně. 
Monako se těchto obcí nakonec vzdalo ve prospěch Francie, a to za „kompenzaci“ ve výši 
4 100 000 franků. Plnou nezávislost (nakolik se zároveň hovoří o tom, že se jedná o de facto 
protektorát Francie) Monako získalo až v roce 1861. Svou první ústavu Monako přijalo v roce 

                                                           
8
 Armoiries de la Maison Grimaldi. Palais Princier de Monaco. 

http://www.palais.mc/fr/l-institution/armoiries-de-la-maison-grimaldi-1-20.html 
9
 Gare de Monaco. http://www.monaco-gare.com/mid_ina_3.html 

10
 Escudos. Pinterest.com. https://www.pinterest.com/aliciabara/escudos/ 

Ten Facts about Monaco. Ten Facts about. http://www.tenfactsabout.co.uk/0017monaco.htm 
11

 PEČNIKOV Borislav Alexejevič. 7+1 Nejmenších v Evropě. Ústí nad Labem, 1989. ISBN 80-7022-035-X, s. 184. 

https://www.pinterest.com/aliciabara/escudos/
https://www.pinterest.com/aliciabara/escudos/
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1911, na jejímž základě se stalo dědickým knížectvím. V současné době zemi vládne kníže 
Albert II.12 
 
Hospodářství 
 
Nejdůležitějším ekonomickým odvětvím Monaka je celoroční cestovní ruch. Knížectví je také 
významným centrem bankovnictví a úspěšně se snaží průmysl diverzifikovat do služeb  
a high-value průmyslu. Díky tomu, že se v Monaku platí velmi nízké daně, tak se stal 
z Monaka daňový ráj jak pro jednotlivce, tak pro zahraniční společnosti. Jako příklad bych 
uvedl většinu jezdců Formule 1, nebo tenisty Petru Kvitovou a Tomáše Berdycha. Ekonomika 
Monaka, kromě obecně velké závislosti na konjuktuře světové ekonomiky, je těsně 
provázaná s ekonomikami Francie a Itálie – i relativně malé změny v poptávce těchto  
2 ekonomik dokáží výrazně ovlivnit růst či pokles monackého hospodářství. 
 
Hrubý domácí produkt na obyvatele je výrazně ovlivněn dojížděním cizinců za prací do 
Monaka – na 37 000 monackých rezidentů připadá 50 000 zaměstnanců, z nichž 85 % má 
trvalé bydliště mimo území Monaka. Hrubý domácí produkt na osobu se v roce 2013 zvýšil 
o 6,7 % oproti předchozímu roku a činil 64 082 euro. 
 
Míra nezaměstnanosti Monaka dosahovala 2 % v roce 2012. Přes 85 % populace pracuje ve 
službách. 91,7% zaměstnanců pracuje v soukromém sektoru, zbytek (8,3 %) ve veřejné 
správě. Monako aplikuje tzv. měkký fiskální režim v oblasti daní z příjmů fyzických osob. Od 
roku 1869 nemá daň z příjmu, majetkové daně, daně z nemovitostí, ani pozemkové daně  
a daně z kapitálových výnosů.13 
 
Doprava 
 
Do Monaka se lze v současné době dopravit několika způsoby.  
 
Letecky se lze do Monaka dostat pouze helikoptérou. Nejbližší letiště je v 25 km vzdáleném 
městě Nice. Přílet helikoptérou je v Monaku oblíbený jev, přičemž v Monaku funguje oficiální 
heliport pouze na jednom místě a to ve čtvrti Fontvieille. Zajímavostí je, že přílety i odlety 
jsou možné pouze přes moře a to kvůli hluku. V heliportu je přístupno 8 míst k přistání a dále 
se u něj nachází 4 hangáry a podzemní parkoviště. Od heliportu jezdí kyvadlové autobusy  
k hlavním hotelům v Monaku.14 

                                                           
12

 Historie Monako. Geografie Evropy. http://geo-evropa.upol.cz/staty/monako/historie-monako/ 
13

 Monako. Ministerstvo zahraničních věcí. http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/monako/ 
14

 By Helicopter. Monaco Welcome. http://www.visitmonaco.com/en/Practical/Access/By-helicopter 
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Ilustrace: Heliport v Monaku.15 
 

 
 
Vlakem – Monacké knížectví má v současné době jediné nádraží, Monaco – Monte Carlo, 
které je součástí železniční tratě Marseille-Ventimiglia . Stanice byla původně otevřena  
v roce 1867, ale značně přestavěna v roce 1999. Délka železnice v knížectví je 1,7 km, což činí 
z Monaka třetí nejmenší železniční systém na světě. Monako neprovozuje žádnou vlastní 
železniční dopravu, všechny železniční služby v knížectví jsou provozovány francouzským 
provozovatelem, SNCF.16 Vlaky z Nice jezdí do stanice Monaco – Monte Carlo každých 
15 minut.17 
 
Po moři – v současné době jsou k dispozici pouze dva porty, ze kterých vyjíždí sezonní 
trajektové linky z Nice a Saint-Tropez.18 
 
Autobusem – v současné době lze dojet do Monaka 4 autobusovými linkami, přičemž 3 jezdí 
z Nice a čtvrtá z města La Turbie. V samotném Monaku je v provozu celkem 6 autobusových 
linek, které obsluhují 143 autobusových zastávek. 
 
Co se týče samotné silniční dopravy, tak v Monaku je 50 km zpevněných silnic.19 Zajímavostí 
je, že Monako je nejvyšší automobilizace na světě a v roce 2011 na 1 000 obyvatel Monaka 
připadalo 842 vozidel.20 
 

                                                           
15

 By Helicopter. Visit Monaco. http://www.visitmonaco.com/en/Practical/Access/By-helicopter 
16

 Train Travel. SNCF Trains & Railways on the Côte d'Azur. 
http://monaco.angloinfo.com/information/transport/public-transport/train-travel/ 
17

 Train Tickets. RailEurope. https://www.raileurope.com/train-tickets/ 
18

 Monaco Cruise. Trans Cote D´Azur. http://www.trans-cote-azur.co.uk/nice-monaco.php 
19

 Infos Pratiques. CAM – Compagnie des Autobus de Monaco. http://www.cam.mc/ 
20

 Doprava. Vitejte na zemi. http://vitejtenazemi.cz/cenia/index.php?p=kolik_aut_jezdi_ve_svete&site=doprava 

http://www.visitmonaco.com/en/Practical/Access/By-helicopter
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Bezpečnostní situace a kriminalita 
 
Bezpečnost v Monaku je na velmi vysoké úrovni. To je především protože Monako má 
největší koncentraci policejní síly na světě na velikost území i na počet obyvatel. Monako má 
v současnosti nejnižší míru kriminality na světě vůbec. Statistiky Interpolu uvádějí, že mezi 
lety 1996 a 2001 se stala v Monaku pouze 1 vražda. V Monaku se také významně snížily 
trestné činy vloupáním a násilná kriminalita a to do roku 2010, kdy se jev ustálil.21 
 
V případě vzniklého nebezpečí lze zavolat na tísňovou linku, která je v celé Evropě totožná  
a to telefonní číslo je 112. Tísňová linka pro policii je telefonní číslo 17, pro hasiče 18 a pro 
ambulanci 15.22  
 
Soudní systém v Monaku úzce souvisí se sousední Francií, který je založen na napoleonském 
okruhu práva. Samotná struktura soudů má několik stupňů. Nejnižší je soud prvního stupně, 
který rozhoduje ve věcech občanskoprávních a trestné činy s maximální dobou odsouzení do 
pěti let. Dalším stupněm je odvolací soud představující druhou úroveň soudnictví  
v občanských, trestních, obchodních a administrativních záležitostech. Dalším je trestní soud, 
který soudí trestné činy, jehož horní hranice odnětí svobody je více než 5 let a trestné činy 
spáchané nezletilými. Dále je v Monaku tzv. revizní soud, který rozhoduje o všech 
záležitostech týkajících se porušení zákona, o odvoláních podaných proti poslednímu 
rozhodnutí, nebo pravomocným rozsudkům soudu. Posledním je Nejvyšší soud, který dbá na 
ochranu a zajištění ústavou daných práv a svobod a je považován za nejstarší ústavní soud ve 
světě, neboť vznikl již v roce 1911.23 
 
Bezpečnostní systém 
 
Bezpečnost v Monaku zajišťují ozbrojené policejní sily, které tvoří 517 příslušníků (což 
představuje vysoký počet policistů na počet obyvatel). Součástí policie je i specializovaná 
námořní a letecká jednotka, která dohlíží na provoz na moři a na provoz heliportu.24 Další 
speciální jednotkou tzv. Compagnie des Carabiniers du Prince, což je jednotka bodyguardů 
prince a jeho paláce o počtu více než 100 příslušníků, kteří jsou vybaveni moderními 
zbraněmi včetně pušek M-16 a pistolí ráže 9mm. Další ozbrojenou a dobře vyškolenou 
jednotkou zvané Corps des Sapeurs, kteří poskytují rozsáhlou civilní obranu, včetně podpory 
vymáhání práva, a hasičských a záchranných služeb. Monacká policie spadá pod správu 
veřejné bezpečnosti, která byla vytvořena 23. června 1902 pod ministerstvem vnitra.25 Na 

                                                           
21

 Monaco: La Sûreté publique à Monaco. Interpol. 
http://www.interpol.int/Member-countries/Europe/Monaco 
22

 Emergencies. Anglo Info. http://monaco.angloinfo.com/information/healthcare/emergencies/ 
23

 The Supreme Court. Gouvernemet Princier. 
http://en.gouv.mc/Government-Institutions/Institutions/Justice/The-Supreme-court 
24

 Direction de la Surete Publique. Gouvernemet Princier. http://www.gouv.mc/Gouvernement-et-
Institutions/Le-Gouvernement/Departement-de-l-Interieur/Direction-de-la-Surete-Publique 
25

 Country Profiles of Participating and Partner States. POLIS. Organisation on Co-Operation and Security in 
Europe; Police Online Profiles. http://polis.osce.org/countries/details?item_id=55 



Ochrana & Bezpečnost – 2016, ročník V., č. 1 (jaro), ISSN 1805-5656. Bc. Jiří Škopán. Monako (2016_A_03) 

 
8 
 

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

počátku roku 2016 je ministr vnitra Patrice Cellario a ministerstvo sídli na adrese Place de la 
Visitation, 98000 MONACO.26 
 
Pod Ministerstvo vnitra spadá několik odborů jako jsou odbor školství, ústav pro kulturní 
záležitosti, policejní oddělení (Direction de la Sûreté Publique), sbor požárníků (Corps des 
Sapeurs-pompiers) a palácová garda (Compagnie des Carabiniers du Prince). V oblasti 
bezpečnosti působí převážně poslední tři jmenovaní, které podrobně popíšu níže.  

 
Ilustrace: Příslušníci městské policie v Monaku.27 
 

 
 

Direction de la Sûreté Publique (Policejní oddělení) je zodpovědné za udržování veřejného 
pořádku a bezpečnosti osob a majetku, provádí úkoly policejního vyšetřování trestných činů 
za podmínek stanovených zákonem. Policejní oddělení se skládá z pěti divizí, členěných na 
další podsložky: 
 
I. Division de Police Urbaine (Divize městské policie), Hlavně složena z uniformovaných 
příslušníků a jejímž cílem je udržovat vysokou úroveň bezpečnosti v knížectví. Celkem pod 
tuto divizi spadá 294 příslušníků, jejíž hlavní pracovní úkoly jsou prováděny zejména 
v oblastech: udržování veřejného pořádku, dohled na silniční provoz, kontrola totožnosti, 
zabezpečení problémových sportovních a kulturních a jiných rizikových akcí, prevence  
a trestání přestupků. Detailní organizace této divize je následující:  

 
1) Le Bureau d'ordre d'emploi et de discipline (zaměstnanci ředitelství): koordinují nábor 

příslušníků a zaměstnanců, dále organizují pracovní dobu v souladu s požadavky etiky, 
odborné přípravy a materiálního vybavení. 

                                                           
26

 Department de l´Interieur. Gouvernemet Princier. http://www.gouv.mc/Gouvernement-et-Institutions/Le-
Gouvernement/Departement-de-l-Interieur 
27

 D70, Flickr, 11. IX. 2004.https://www.flickr.com/photos/d70w7/5762289686 

https://www.flickr.com/photos/d70w7/5762289686
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2) Les Unités opérationnelles en tenue (uniformované jednotky): tyto slouží třísměnný 
nepřetržitý provoz a jsou rozptýleny v různých částech knížectví počtu 280 příslušníků. 
Jsou rozděleny do tří jednotek:  
a) La section d'appui opérationnel (jednotka operační podpory) slouží v okolí škol, 

spolupracují se sousedskými hlídkami a eskortují pachatele k soudu. 
b) The motorcycle squad (motocyklová jednotka) se zabývá přestupky a trestnými činy 

na úseku silničního provozu, včetně dopravních nehod a dále poskytují oficiální 
doprovod konvojů a průvodů. 

c) Une cellule d'officier de quart (operační jednotka), která přijímá 24 hodin denně 
hovory a tato jednotka je odpovědná za velení všech uniformovaných jednotek 

3) La Section de police générale (policejní ředitelství), toto je složeno z důstojníků v civilu  
a jejími úkoly jsou sebevraždy, pokusy o sebevraždy, požáry, úmyslná zranění  
a sousedské spory na úseku vystěhování nájemníků. Dále administrativně řeší odebrání 
řidičských oprávnění, umístění duševně nemocných a asistenci při výkonu exekutorů. 

4) Le Secrétariat de l'Officier du Ministère public (sekretariát státního zástupce). Tito 
zajišťují řízení, kontrolu a vymáhání sankcí vydaných soudem a také připravují soudní 
stání. 

5) L'Unité spécialisée d'intervention et de voie publique (zvláštní zásahová a dálniční 
jednotka), jejímž úkolem je obecná hlídka s trvalým cílem boje proti všem formám 
trestné činnosti, od malou až po závažnou trestnou činnost. Tato jednotka dále 
vypracovává plány pro mimořádné situace na citlivých místech (banky, klenotníky, 
atd.).28 

 
II. Division de Police Administrative (divize policejní administrativy). Tato součást policie je 
rozdělena na 5 sekcí, přičemž každá má své vlastní pracovní úkoly: 

 
1) La Section des Résidents (sekce residentů), jehož úkoly jsou řízení o povolení  

k pobytu, vydávání dočasných dokladů pro nezletilé cizince, zpracování statistik  
o místních obyvatelích, vydávají osvědčení o ubytování, ověřují podpisy, vydávají 
potvrzení o ztrátách dokumentů a drží agendu o ztracených a nalezených předmětech. 

2) Le Bureau de Contrôle des Résidents (kontrolní kancelář), Zkontroluje, zda osoby, kteří 
žádají o pobyt v Monaku, mají v pořádku potřebné dokumenty a dále provádí kontrolu 
residenčních dokumentů, prodlužuje pobyty, vyšetřuje porušení zákona na úseku pobytu 
a vydává osvědčení o pobytu.  

3) La Section des Enquêtes Administrative (sekce správního vyšetřování), tato sekce je 
zodpovědná provádět vyšetřování v oblasti státní správy a ve věcech soudní, zejména 
v oblastech správního povolení k některé profesi, povolení držení zbraně, porušení 
zákona v pracovním právu i na úseku hospodářských trestných činů. 

4) La Section des Mineurs et de Protection Sociale (divize pro mladistvé a sociální ochranu), 
která se zabývá trestnými činy mladistvých a prevencí před trestnou činností. 

5) Le Bureau des naturalisations (úřad občanství), který je odpovědný pouze za zpracování 
žádostí osob žádající monackou státní příslušnost.29 

                                                           
28

 Division de Police Urbaine. Gouvernement Princier. http://www.gouv.mc/Gouvernement-et-Institutions/Le-
Gouvernement/Departement-de-l-Interieur/Direction-de-la-Surete-Publique/Division-de-Police-Urbaine 
29

 Division de Police Administrative. Gouvernement Princier. 
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III. Division de Police Judiciaire (Divize vyšetřování trestné činnosti). Tato součást policie je 
zodpovědná za vyšetřování závažnějších trestných činů, včetně shromažďování důkazů  
a dopadení pachatele. Dělí se na 5 úseků: 

 
1) La Section des Enquetes de Voie Publique (sekce veřejného vyšetřování), která vyšetřuje 

trestné činy, které aktivně vyhledává pachatele jak z vlastního šetření, tak i z oznámení 
občanů. Skládá se z třech skupin hlídkujících v ulicích jak ve dne, tak i noci. 

2) La Section d´Investigations et de Recherches (sekce vyšetřování a výzkumu), která se 
skládá z vyšetřovatelů všech tříd, kteří jsou specializováni v jednotlivých oborech (boj 
proti drogám, obchod s bílým masem, organizovaná trestná činnost). Tento oddíl využívá 
speciální vyšetřovací prostředky k odhalení těchto závažných trestných činů. 

3) La Section des Enquetes financiére (sekce vyšetřování hospodářských trestných činů), 
která provádí ekonomické a finanční vyšetřování a o tomto informuje speciální 
monackou instituci pro kontrolu financí zvanou Service d'Information et de Contrôle sur 
les Circuits Financiers (SICCFIN). 

4) La Section de l´Identité Judiciare et Interpol (sekce forenzních služeb a Interpolu), která 
se snaží nalézat, sbírat a vyhodnocovat stopy na místech činu. K tomuto používají 
speciální technické a kriminalistické prostředky. Pokud je potřeba, tak mohou ke 
zkoumání využít i laboratoře ve Francii (Marseille, Lyon, Paříž). Tato sekce je též 
kontaktním místem pro Interpol a Europol. 

5) L´Unité de Liason Opérationnelle (operační jednotka), která pomáhá s vyšetřováním při 
realizaci mezinárodní právní pomoci zahraničním úřadům, při mezinárodním dožádání 
a vyšetřování trestné činnosti v zahraničí.30 

 
IV. Division de l'Administration et de la Formation (Divize správy a vzdělávání). Tato součást 
policie se zabývá správou movitého i nemovitého majetku, personálním oddělením a řízením 
lidských zdrojů. I tato divize je složená z několika oddílů: 

 
1) La Section des Ressources humaines (sekce lidských zdrojů), která spravuje všechny 

lidské zdroje (včetně náboru, pracovních úrazů, propuštění), zajišťuje policejní 
vzdělávání, výcvik policistů i střelecký trénink. 

2) La Section de l´Administration Financiére et de l´Équipment (sekce finančního 
zabezpečení), která připravuje rozpočet pro policii, provádí kontrolu čerpání finančních 
zdrojů z rozpočtu, poskytuje peníze na nákup a opravy služebního vybavení.  

3) La Section des Technologies de la Sécurité (sekce bezpečnostní technologie), která 
zajišťuje, pořizuje a opravuje počítače, datové připojení, přenos dat a IT požadavky 
policejních jednotek, včetně správy kamerových systémů. 

4) La Bureau de Prospective et de la Sécurité Intérieure (sekce plánování a vnitřní 
bezpečnosti), tato jednotka si klade za cíl provádět studie o realizaci projektů 
(technických a provozních) pro nová bezpečnostní opatření.31 

                                                                                                                                                                                     
http://www.gouv.mc/Gouvernement-et-Institutions/Le-Gouvernement/Departement-de-l-Interieur/Direction-
de-la-Surete-Publique/Division-de-Police-Administrative 
30

 Division de Police Judiciare. Gouvernement Princier. http://www.gouv.mc/Gouvernement-et-Institutions/Le-
Gouvernement/Departement-de-l-Interieur/Direction-de-la-Surete-Publique/Division-de-Police-Judiciare 
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V. Division de Police Maritime et Aéroportuaire (Námořní a letecká policie), tato součást 
policie je zodpovědná za bezpečnost v přímořských čtvrtích, zejména Hercules a Fontvieille 
s dohledem na přístavy a heliport. Námořní a letecká policie vděčí za existenci vyhlášce  
č. 2318 ze dne 16. srpna 1960, kterou byla svěřena této jednotce bezpečnost nad přístavy, 
mořským prostorem a nad heliportem. V roce 1960 sloužilo v této jednotce pouze  
9 příslušníků, přičemž v dnešní době tato divize čítá 40 příslušníků. Jedná se o velice 
univerzální divizi obsahující 20 proškolených potápěčů, 11 plavčíků a několik techniků, kteří 
dokážou provádět vyšetřování i pod mořskou hladinou. Jejich služba je nepřetržitá. I tato 
divize je složena z několika oddílů: 
 
1) La Section Maritime (námořní jednotka), která dohlíží na bezpečnost v přístavu, dopravu  
v přístavu a na přilehlá parkoviště. Dále zajišťuje bezpečnost výletních lodí, přístavního 
zařízení a provádí bezpečnostní kontroly plavidel ze zemí mimo Schengenský prostor. Taktéž 
je zodpovědná za námořní pátrání a záchrany tonoucích a to i ve francouzských výsostných 
vodách, uděluje povolení pro rybolov a dále dohlíží na teritoriální vody. Jejím dalším úkolem 
je odpovědnost za ochranu mořského prostředí, boj proti znečišťování moře a zároveň 
zajišťování bezpečnosti knížecí rodiny a VIP osob na moři. 
 
Ilustrace: Plavidlo námořní policie v Monaku.32 
 

 
 
2) La Section Héliport (oddíl heliport), který zajišťuje bezpečnost heliportu a jeho okolí ve 
spolupráci s ministerstvem pro civilní letectví. Úzce spolupracují se soukromými firmami 
během kontroly osob a zavazadel na heliportu. Dále jsou odpovědní za záchranu osob 
helikoptérou na moři. 
 
3) Poste de Secoures des Plages de Larvatto (jednotka dohlížející na pláže a plavčíky), která 
zajišťuje dohled nad koupajícími, plážemi a mořskou rezervací.33 

                                                                                                                                                                                     
31

 Division de l´Administrative et de la Formation. Gouvernement Princier. 
http://www.gouv.mc/Gouvernement-et-Institutions/Le-Gouvernement/Departement-de-l-Interieur/Direction-
de-la-Surete-Publique/Division-de-l-Administration-et-de-la-Formation 
32

Seguridad de Lujo en el Principado de Mónaco. Blogodisea. 14. XI. 2015. 
http://www.blogodisea.com/seguridad-lujo-principado-monaco.html 
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Corps des sapeurs-pompiers (Hasičský záchranný sbor a pohoto-vostní služba). Úkoly těchto 
příslušníků zahrnují hašení všech druhů požárů, boj proti chemickým a radiačním rizikům, 
poskytování první pomoci při dopravních nehodách, první pomoc a transport všech 
nemocných do nemocnice, pomoc pro zvířata v nouzi a boj proti znečišťování na pevninské 
části Monackého knížectví.  

 
Ilustrace: Uniforma hasiče v Monaku.34 
 

 
 

Tito příslušníci provádí dozor a prevenci s ohledem na nebezpečí požáru u paláce Prince, 
Oceánografického muzea, během sportovních a kulturních akcí (Formule 1, fotbal, atletika, 
cirkus). Jejím úkolem je též zasahovat při přírodních katastrofách. Zajímavostí je též určitá 
spolupráce jednotky s rozvojovými státy, jako jsou Mauritánie a Burkina Faso. Jak je 
uvedeno výše, její úkoly jsou v drtivé většině civilního charakteru a jsou obdobné jako úkoly 
Hasičského záchranného sboru v České republice.35 
 
Campagnie des Carabiniers du Prince (Princova garda). Tato jednotka byla vytvořena dne  
8. prosince 1817 princem Valentino Honoré Grimaldi, dědičným princem Monaka, jehož otec 
byl prince Honoré IV. Od té doby palácová stráž nikdy nepřestala existovat. V roce 1904, 
Prince Albert I, který byl plně spokojen se službami této jednotky, konkrétně v její policejní 
práci a strážením hradu, tak jim svěřil ochranu celého hradu a knížecí rodiny. Ve své vyhlášce 
Princ Albert I. uvedl, že "služby spojené s ochranou hradu jednotkou: la Compagnie des 

                                                                                                                                                                                     
33

 Division de Police Maritime et Aeropurto. Gouvernement Princier. http://www.gouv.mc/Gouvernement-et-
Institutions/Le-Gouvernement/Departement-de-l-Interieur/Direction-de-la-Surete-Publique/Division-de-Police- 
Maritime-et-Aeroportuaire 
34

 News of Theme "Security". 21. IX. 2012. http://en.gouv.mc/Policy-Practice/Security/News/New-Personal-
Protective-Equipment-PPE-for-Fighting-Fires-is-being-Introduced 
35

 Corps des Sapeurs Pompieurs. Gouvernement Princier. http://www.gouv.mc/Gouvernement-et-
Institutions/Le-Gouvernement/Departement-de-l-Interieur/Corps-des-Sapeurs-pompiers 

http://en.gouv.mc/Policy-Practice/Security/News/New-Personal-Protective-Equipment-PPE-for-Fighting-Fires-is-being-Introduced
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Gardes nyní převezme jednotka Carabinieri, která ponese celé jméno: „Compagnie des 
Carabiniers du Prince“.36 
 
Ilustrace: Palácová garda v Monaku.37 
 

 
 

Předchůdce princovi gardy byla jednotka známá v 19. století jako "Papalins", což byli bývalí 
vojáci z papežského státu, kteří po ztrátě vlivu papeže při sjednocení Itálie dostali za úkol 
střežit Monackého prince.38 
 
Jednotka v současnosti sestává ze 119 vojáků, respektive 3 důstojníků, 19 poddůstojníků  
a 97 praporčíků a řadových vojáků.39 Zatímco poddůstojníci, praporčíci a řadoví vojáci jsou 
monackého původu, tak důstojníci prošli službou ve francouzské armádě.40 Jak už je uvedeno 
výše, tak jedním z úkolů je hlídat palác. Každý den však v 11:55 hod dochází k rituálu měnění 
stráží před vchodem do hradu. Dalším úkolem je střežit bezpečnost prince a celou knížecí 
rodinu, všech jeho rezidencí a bezprostředního okolí. Dále zajišťují čestné stráže na oficiální 
obřady, občanské, náboženské obřady a slavnostní průvody. Při těchto obřadech se podílí na 
udržování veřejného pořádku a plní princovi rozkazy. Součástí gardy je též orchestr složený  
z 26 hudebníků. Tento vystupuje na veřejných koncertech a také hraje při oficiálních 
příležitostech, sportovních akcí a mezinárodních vojenských hudebních festivalech. 
 
Palácová garda se dále podílí na provádění havarijních plánů, které jsou určeny k řešení 
vážných nehod, které mohou způsobit značné škody na zdraví nebo majetku. Jedním ze 
současných úkolů je doprovod dětí princezny Charlene do školských zařízení během školního 

                                                           
36

 Compagnie des Carabiniers du Prince. Gouvernement Princier. http://www.gouv.mc/Gouvernement-et-
Institutions/Le-Gouvernement/Departement-de-l-Interieur/Compagnie-des-Carabiniers-du-Prince 
37

 CHRIST. Canal Blog. 23. III. 2013. http://christ104.canalblog.com/archives/2013/03/23/26314897.html 
38

 Le Palais des Princes de Monaco. Palais Princier de Monaco. http://www.palais.mc/fr/l-institution/le-palais-
des-princes-de-monaco-1-16.html 
39

 The Palace Guards. Monaco Gouvernement. http://en.gouv.mc/Government-Institutions/The-
Government/Ministry-of-Interior/The-Palace-Guards 
40

 Royal Guardians Profile: The Prince's Company of Carabiniers. The Mad Monarchist. 7. VII. 2009. 
http://madmonarchist.blogspot.cz/2009/07/royal-guardians-profile-princes-company.html 
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roku. Garda má též tým potápěčů, kteří se podílejí na bezpečnostních opatřeních během 
sportovních akcí v Monackých vodách a vědeckých výzkumech při podmořském pozorování. 
 
Palácové gardisté mají též své motto, na které jsou velmi hrdí a toto zní: „Honneur, fidélité, 
dévouement“, což by se dalo přeložit jako „Čest, věrnost, oddanost“.41 
 
Oficiální sídlo gardy je 5 Place du Palais, MC 98000 Monaco.

42
 

 

Monako a Česká republika 
 
Vztahy mezi těmito dvěma státy mají dlouhou historii, ale k navázání diplomatických dohod 
došlo až v poměrně nedávné době. Dne 24. října 2002 podepsala Francie a Monako 
„Smlouvu o přátelství a spolupráci mezi Francií a Monackým knížectvím“. Díky této smlouvě 
se Monako již více nenachází v podřízené roli vůči Francii a veškeré záležitosti (ekonomické, 
politické, bezpečnostní, obranné a mezinárodní) jsou na principu bilaterální koordinace. Díky 
tomuto dostalo Monako možnost navázat diplomatické vztahy s ostatními zeměmi, a to bez 
závislosti na Francii. 
 
Společné prohlášení o navázání diplomatických styků mezi Českou republikou a Monakem 
došlo v Paříži dne 4. července 2008 velvyslancem České republiky ve Francii Pavlem 
Fischerem, který předal pověřovací listy monackému knížeti Albertu II.43 V současné době je 
v platnosti i bilaterální smlouva uzavřená ještě za Československa – Úmluva mezi 
Československem a knížectvím Monackým o vydávání zločinců a právní pomoci ve věcech 
trestních (Convention d‘extradition et d´assistance judiciare en matiere pénale entre la 
Tchécoslovaquie et la principauté de Monaco).44 Tato byla podepsaná již v roce 1934, 
konkrétně 22. prosince 1934 v Paříži a pro Českou republiku vstoupila v platnost dne 1. ledna 
1993. 
 
Co se týče ekonomických vztahů mezi oběma státy, tak vzájemný obchod je minimální. 
V současné době jsou nejvýznamnější finanční a obchodní služby. K výhodám Monaka patří 
geografická poloha, vysoká bezpečnost a mírné zdanění. V roce 2014 činil obchod České 
republiky s Monakem 14,1 mil. Euro, přičemž export činil 6,2 mil. Euro a import do České 
republiky 7,9 mil. Euro. Podíl České republiky na zahraničním obchodu Monaka je pouhých 
0,9 %. Mezi nejvýznamnější exportní suroviny z České republiky jsou dopravní prostředky 
v hodnotě 5 mil. Euro (což činí 78 %). Dále textilní výrobky, metalurgické výrobky, chemické 
výrobky (všechny po 7 %). Dovozu do České republiky dominují také dopravní prostředky 
v hodnotě 3,65 mil. Euro (60 %), dále stroje, metalurgické výrobky a potraviny (po 4 %). 
Údaje o vzájemné výměně služeb nejsou k dispozici.45 

                                                           
41

 Compagnie des Carabiniers du Prince. Gouvernement Princier. http://www.gouv.mc/Gouvernement-et-
Institutions/Le-Gouvernement/Departement-de-l-Interieur/Compagnie-des-Carabiniers-du-Prince 
42

 Annuaire Officiel. Corps Diplomatique Accredite. http://cloud.gouv.mc/webweb/Annuoff.nsf 
43

 Monacké vztahy. Ministerstvo zahraničních věcí. http://www.mzv.cz/paris/cs/cesko_monacke-
vztahy/vzajemne-diplomaticke-vztahy/index.html 
44

 Smlouvy s Monakem. Ministerstvo zahraničních věcí. http://www.mzv.cz/jnp/encyklopedie-
statu/evropa/monako/smlouvy/index.html 
45

 Monako. Bussines Info. http://www.businessinfo.cz/cs/zahranicni-obchod-eu/teritorialni-informace-
zeme/monako.html 
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Ilustrace: Zastoupení Monaka v České republice (Street View).46 
 

 
 

Monako má na území svého honorárního konzula a sídlí Sněmovní 7, Praha 1 – Malá Strana. 
České republiky má též svého honorárního konzula Oldřicha Uttendorfského v Monaku na 
adrese 15, av. De Grande Bretagne, Monte-Carlo. Samotné velvyslanectví pro Francii a 
Monako sídlí v Paříži. 

                                                           
46

 Honorární konzulát Monackého knížectví. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. 
http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/adresar_diplomatickych_misi/cizi_urady_pro_cr/monako_konzulat_
monackeho_knizectvi.html 
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Příloha: Úmluva mezi Československem a knížectvím Monackým o vydávání zločinců a právní 
pomoci ve věcech trestních (Convention d‘extradition et d´assistance judiciare en matiere 
pénale entre la Tchécoslovaquie et la principauté de Monaco).47 

 

 

                                                           
47

 Smlouvy s Monakem. Ministerstvo zahraničních věcí. 
http://www.mzv.cz/jnp/encyklopedie-statu/evropa/monako/smlouvy/index.html 
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