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Soukromé bezpečnostní služby v rámci zemí Západního Balkánu a jejich specifika 

 
Abstakt 
 
Studie se zabývá soukromými bezpečnostními službami v zemích Balkánského poloostrova. 
Nejprve byly vymezeny základní charakteristiky soukromých bezpečnostních služeb a exkurz 
do historie jejich vzniku. Poté byl proveden náhled do soukromých bezpečnostních služeb 
v Albánii, Bosně a Hercegovině, Chorvatské republice, Kosovské republice, Makedonské 
republice, Republice Černá Hora, Republice Srbsko a Rumunsku. Výsledným zjištěním je, že 
úroveň soukromých bezpečnostních služeb a úroveň legislativy týkající se tohoto průmyslu 
kopíruje ekonomickou úroveň dané země, která až na výjimky je v těchto zemích velmi slabá. 
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pravomoci, legislativa.  
 
Abstract 
 
Private Security Companies in the Western Balkan Countries and its Specifics. The study 
deals with private security agencies in the countries of the Balkan Peninsula. First, the basic 
characteristics of private security services were defined and a brief excursion into the history 
of their creation was made. Then, a look into the private security sector in Albania, Bosnia 
and Herzegovina, the Republic of Croatia, the Republic of Kosovo, the Republic  
of Macedonia, the Republic of Montenegro, the Republic of Serbia and Romania was taken. 
The final finding shows that the level of private security services and the level of legislation 
related to this industry follow the economic level of the particular country which is, with  
a few exceptions, very weak in these countries. 
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Seznam a vysvětlení použitých zkratek 
 
EU  Evropská unie 
HDP  hrubý domácí produkt 
OBSE  organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě 
SBS  soukromé bezpečnostní služby 
UNDP United Nations Development Programme – Rozvojový program Organizace 

spojených národů 
UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees – Úřad Vysokého komisaře 

Organizace spojených národů pro uprchlíky 
UNICEF United Nations Children´s Fund – tj. Dětský fond Organizace spojených národů 
USAID United States Agency for International Development – Agentura Spojených 

států amerických pro mezinárodní rozvoj 
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Úvod 
 
Soukromé bezpečnostní služby můžeme označit za podnikatelské subjekty, které se 

zabývají činností se specializací, která směřuje k uspokojení oprávněných bezpečnostních 
zájmů a potřeb fyzických i právnických osob na základě smluvního vztahu a za úplatu1. Při 
takovém vymezení jsou soukromé bezpečnostní služby pojímány jako subjekty zahrnující jak 
právnické osoby (nejčastěji označované jako „soukromé bezpečnostní agentury“), tak fyzické 
osoby, které vykonávají příslušný druh podnikání2. Na druhou stranu jsou vyloučeny osoby, 
kterým je zajišťována osobní ochrana, tj. bezpečnostní činnost prováděná pro vlastní 
potřebu (nejčastěji pro podnikatele), primárně pouze vlastními zaměstnanci, nikoliv třetí 
stranou za úplatu3.  

Soukromé bezpečnostní služby jsou nezbytnou součástí každé země. V dnešní 
moderní době, v globalizovaném světě, který přináší nejrůznější rizika, přičemž některá 
z nich jsou zcela nová, jiná jsou naopak již dlouho známá, ale v dnešních světlech na ně 
nahlížíme jako na zcela nová. A do této druhé skupiny bychom zařadili i dnešní fenomén 
soukromých bezpečnostních služeb. Na pracovníky soukromých bezpečnostních služeb 
narážíme i na ulicích. V každém obchodním středisku, při většině větších veřejných akcí, sídla 
velkých ale i menších firem i jejich sklady, veřejná prostranství, autobusová i vlaková nádraží, 
letiště, některé prostředky veřejné dopravy, kulturní střediska a veškerá střediska státních 
orgánů či institucí jsou v dnešní době střežena soukromými bezpečnostními službami, jelikož 
stále rostou požadavky po bezpečí, kterou zabezpečují soukromé subjekty. Se službami 
soukromých bezpečnostních služeb se tedy setkáváme každodenně, avšak ani o nich 
nemusíme vědět, protože se jim nedostává takové pozornosti, jaké by si zajisté zasloužily. 
Ovšem vzhledem k jejich náplni a povaze práce je zcela v pořádku, že o jejich pracovnících 
ani nevíme a působí mnohdy bez povšimnutí okolí.  

Sektor soukromých bezpečnostních služeb se ovšem neomezuje jen na pouhé hlídací 
činnosti, ale provádí i obchodní zpravodajství, vyšetřování, ochranu významných osob a další 
neméně významné aktivity. Debata nad obecnějšími, běžnými aktivitami či aspekty působení 
soukromých bezpečnostních služeb v současné společnosti úplně chybí. Ovšem nejde ani tak 
o nějakou mezeru v zájmu médií pouze České republiky, které jsou v dnešní době hlavními 
určovateli obsahu veřejných debat, ale o mezeru celosvětovou. Činnost soukromých 
bezpečnostních služeb v současné době daleko přesahuje pomyslné hranice obecného 
vnímání veřejnosti. Není zatím všeobecně známo, že soukromé bezpečnostní služby mimo 
jiné zastávají významné postavení při zajišťování ochrany obyvatelstva daného státu. V první 
řadě při realizaci evakuačních aktivit, řešení požadavků požární ochrany a v neposlední řadě 
při zajišťování ochrany kritické infrastruktury. 

Historie soukromých bezpečnostních služeb zasahuje až do starověku, kdy již první 
skupiny ochránců najatých soukromými osobami střežily majetek a bezpečnost samotných 
osob. Během mnoha staletí se pojetí soukromé bezpečnosti příliš nezměnilo, prakticky 
k velkým změnám dochází pouze z hlediska využívaných technologií a celkovému rozsahu 
nabízených služeb, které jsou postupem času stále rozšiřovány a pojímány komplexněji. 

                                                 
1 BÁRTA, M. a kol. Soukromé bezpečnostní služby: obecné pojetí. Praha: Policejní akademie České republiky 
v Praze, 2011, s. 9. 
2 KAMENÍK, J. a kol. Komerční bezpečnost. Soukromá bezpečnostní činnost detektivních kanceláří a bezpeč-
nostních agentur. Praha: ASPI, a. s., 2007, s. 318. 
3 MACEK, P., NOVÁK, F. Privátní bezpečnostní služby. Praha: Police History, 2005, s. 20. 
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Ve své studii se zaměřím na soukromé bezpečnostní služby v zemích západního 
Balkánu a jejich specifikaci. Samotná studie je rozdělena do desíti kapitol. 

Budu pracovat se dvěma hypotézami. V rámci první si kladu otázku, zda soukromé 
bezpečnostní služby v zemích západního Balkánu slouží jako odkladiště pro bývalé 
zaměstnance policie či armády dané země. Z logiky věci vyplývá, že tito bývalí zaměstnanci 
budou díky svým předchozím zkušenostem opravdovým přínosem pro jednotlivé 
společnosti. Situace bude v každé zemi určitě mírně odlišná, ale dá se počítat s velkými 
shodnostmi. Druhá hypotéza operuje s předpokladem, zda se bezpečnostní organizace snaží 
v těchto zemích povzbuzovat kategorii soukromých bezpečnostních služeb, což je více než 
pravděpodobné díky jejich provázanosti s vrcholnými politickými elitami. 

V první části blíže představím pojem soukromých bezpečnostních služeb, jejich 
charakteristiku a historii vývoje. 

V dalších kapitolách již blíže představím každou z osmi vybraných zemí, tj. Albánii, 
Bosnu a Hercegovinu, Chorvatsko, Kosovo, Makedonii, Černou horu, Srbsko a Rumunsko. 

U každé země popíši základní informace a charakteristiku, představím všechny 
soukromé bezpečnostní služby působící v jednotlivých zemích, přiblížím informace o fyzické 
náročnosti a požadavcích pro vstup do soukromých bezpečnostních služeb, platové 
podmínky, popíši procentuální podíl mužů a žen v soukromých bezpečnostních službách 
a představím oblasti činnosti jednotlivých bezpečnostních služeb v jednotlivých zemích. 
U každé jednotlivé země představím pravomoci soukromých bezpečnostních služeb, 
používané zbraně a zvířata pro výkon bezpečnostní služby v soukromém sektoru, jednotlivé 
vazby mezi soukromými bezpečnostními službami a ostatními sektory, způsob odborné 
přípravy, dohled nad soukromými bezpečnostními službami. 

V závěru každé kapitoly provedu závěrečné vyhodnocení, kdy představím vývoj 
bezpečnosti v jednotlivých zemích za poslední roky, aktuální bezpečnostní situaci a vytyčím 
největší bezpečnostní hrozby v jednotlivých zemích. Také si shrneme, zda jsou mé hypotézy 
pravdivé či nikoliv. 



Ochrana & Bezpečnost – 2016, ročník V., č. 4 (zima), ISSN 1805-5656 
Mgr. Roman Šiška, Soukromé bezpečnostní služby v rámci zemí Západního Balkánu a jejich specifika (2016_D_02) 

 
5 
 

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

Soukromé bezpečnostní služby – základní charakteristika, historie 
 

Pod pojmem soukromé bezpečnostní služby jsou chápany buď právnické osoby či 
fyzické osoby, které vykonávají určitý druh podnikání. Aktivita a základní charakteristika 
soukromých bezpečnostních společností je následující: 

 

 v rámci ochrany (ostrahy) majetku a osob:  
 statická ostraha (strážní služba k zajištění a kontrole míst) 
  pořadatelská činnost 
  zásahové (mobilní) hlídky a hasičská družstva 
 přeprava cenností a hotovostí 
  monitorovací činnosti (např. kontrola oprávněnosti vstupu osob) 

 v rámci detektivních služeb:  
 pátrání po osobách a po věcech 
 sledovací-monitorovací činnost objektů pevných i pohyblivých 
 vyhledávání informací potenciálně využitelných jako důkazních prostředky 

v soudním či správním řízení 
 sběr informací pro účely komerčního zpravodajství 

 v rámci technického zabezpečení:  
 montáž, servis a provoz poplachových systémů a systémů kontroly vstupu 
 sledování pohybu pomocí kamerových systémů (tzv. CCTV systémy)4 
 vyhledávání zařízení sloužících k odposlechům či k zajištění bezpečné 

komunikace5  
 

Část bezpečnosti původně zajišťované státem přebírají soukromé bezpečnostní 
služby. Velmi častým důvodem, proč stát předává určité oblasti zajišťování bezpečnosti do 
soukromých rukou, jsou možné úspory financí. Soukromé bezpečnostní služby jsou sice 
většinou schopny vykonat spoustu činností levněji než stát, problémem ovšem je, že 
pracovníci soukromých bezpečnostních služeb mají stejné postavení jako zbytek veřejnosti. 
Nejsou při výkonu služby považovány za veřejné činitele. Optimální by bylo nalézt pro tyto 
zaměstnance zvláštní postavení, aby došlo alespoň ke zpřísnění trestů za útok na 
zaměstnance konající službu. 

Na rozdíl od policie se postavení soukromých bezpečnostních služeb odvozuje od 
práv klienta, tedy od jeho oprávněného zájmu na přiměřenou ochranu své osoby nebo svého 
majetku. Pracovníci soukromé bezpečnostní služby nemají vyšší pravomocí než ostatní 
občané. Z tohoto důvodu jejich činnost nemůže mít charakter donucovací mocenské složky 
jako u policie.6 

V krizové situaci se mohou ovšem projevit rizika spojená s privatizací bezpečnosti. 
Jedině vyhrocená situace prověří, jestli přenos veřejné bezpečnosti na soukromé subjekty byl 

                                                 
4 BÁRTA, M. a kol. Soukromé bezpečnostní služby: obecné pojetí. Praha: Policejní akademie České republiky 
v Praze, 2011, s. 12. 
5 KAMENÍK, J. a kol. Komerční bezpečnost. Soukromá bezpečnostní činnost detektivních kanceláří a bezpeč-
nostních agentur. Praha: ASPI, a. s., 2007, s. 21. 
6 BUREŠ, O. Privatizace bezpečnosti: české a zahraniční zkušenosti, Praha: Grada, 2013, s. 65. 
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proveden organizovaně s vymezenými brzdnými mechanismy, či zda se tak stalo živelně bez 
účasti státu.7 

Nebezpečí představuje možnost ekonomického bankrotu soukromé bezpečnostní 
společnosti, možnost korupce či zneužití důležitých informací. Problémem je, že hlavním 
kritériem při hledání subjektu k zajištění bezpečnosti je nejnižší cena, nikoli kvalita 
poskytovaných služeb. V některých společnostech pracují zaměstnanci za minimální mzdy, 
některé společnosti jsou financovány ze zahraničí. 

Situace nemusí být tak kritická, aby docházelo k úplné deprivatizaci bezpečnosti. 
Důležitou roli v otázce privatizace či deprivatizace bezpečnosti vždy hrají národní specifika 
daného území, tradice a zejména historické zkušenosti. Zajištění odpovídající míry 
bezpečnosti proto vyžaduje zejména spolu s veřejnou i odbornou diskuzí nad tímto 
tématem.8 

Práce soukromých bezpečnostních služeb se podobá práci Policie České republiky či 
jiných bezpečnostních sborů.9 Bezpečnostní služby státu ovšem tyto společnosti nemají 
nahrazovat, pouze doplňovat. Měly by poskytovat nadstandardní služby zabezpečení pro 
zákazníky, kteří o tyto služby mají zájem a chtějí si za ně zaplatit.  
 Definice bezpečnostního pracovníka: Bezpečnostním pracovníkem je osoba, která 
provádí některou ze soukromě bezpečnostních činností a za tyto úkony pobírá řádný plat. 
Jsou to například: 
 

 zabránění neoprávněnému vniknutí do střeženého objektu, prevence vniknutí, 
zadržení a ohlášení případného narušitele 

 předcházení vandalismu 

 zjišťování krádeží či zpronevěr 

 dohled nad dodržování pravidel 

 preventivní opatření, týkající se případné újmy na zdraví či na životě 
 
Základní charakteristika 

 
Soukromé bezpečnostní služby poskytují specifickou podnikatelskou činnost v oblasti 

ochrany a ostrahy zájmů fyzických a právnických osob. Jsou poskytovány na komerčním 
základě a jsou prováděny za úplatu a to za účelem zisku - poskytovatele.10 Podmínkou pro 
poskytování těchto služeb je získání příslušného úředního osvědčení neboli koncesní listiny.11 
 Pod pojmem soukromé bezpečnostní služby zahrnujeme hlídací služby, služby 
poskytované soukromými detektivy, technické služby k ochraně majetku a osob a zajišťování 
vlastní ochrany. Pro vykonavatele této činnosti se v praxi uchytil termín soukromá 
bezpečnostní agentura. 

                                                 
7 BUREŠ, O. Privatizace bezpečnosti: české a zahraniční zkušenosti, Praha: Grada, 2013, s. 55. 
8 MACEK, P., NOVÁK F. Privátní bezpečnostní služby, Praha: Police History, 2005, s. 57. 
9 KAMENÍK, J. a kol. Komerční bezpečnost. Soukromá bezpečnostní činnost detektivních kanceláří a bezpeč-
nostních agentur. Praha: ASPI, a. s., 2007, s. 9-12. 
10 MACEK, P., NOVÁK F. Privátní bezpečnostní služby, Praha: Police History, 2005, s. 20. 
11 BRABEC, F. a kol. Soukromé detektivní služby. Praha: Eurounion spol. s r. o., 1995. 
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Hlavními příčinami rozvoje soukromých bezpečnostních služeb jsou:  
 

 rostoucí počet trestných  

 zvýšený pocit ohrožení kriminálními živly  

 hrozby demonstrací, únosů., bombových útoků 

 rozvoj technologií (počítačové pirátství, vývoj alarmů, atd.) 

 zvýšení objemu majetku v soukromém vlastnictví a ochota zaplatit si za nad-
standardní ochranu  

 nedůvěra ve státní aparát – zejména pak policii, státní zastupitelství a soudy 
 

Historie 
 
Soukromé bezpečnostní služby mají svůj počátek již v dávných dobách. Jde například 

o tělesné stráže panovníků. Ti si díky svému majetku mohli najímat osobní gardy. Panovníci 
měli také své špehy a zvědy, kteří za žold získávali informace pro své panovníky. 

V českých zemích byl na počátku dvacátého století průkopníkem soukromých 
bezpečnostních a detektivních služeb novinář Zdeněk Bubník, původně reportér ze soudní 
síně. V roce 1919 se stal velitelem detektivů bezpečnostního oddělení. Ve své knize „Detektiv 
vzpomíná“ konstatuje, že „závidím dnešním detektivům; mít auta, rádio, dálnopis, 
naslouchací aparáty, magnetofony, infrapřístroje“. Detektivní služba tenkrát, za Rakouska-
Uherska, ale i za První republiky, se dělala hodně primitivně, protože na ni nebyly peníze“.12 

K útlumu rozvoje soukromých bezpečnostních služeb došlo v období 2. světové války. 
Po válce sice na určitou dobu došlo k mírnému rozvoji bezpečnostního průmyslu, ovšem 
v roce 1948 komunisté podnikání v tomto oboru zakázali. K opětovnému rozvoji podnikání 
v této oblasti došlo až po roce 1989. Kromě tuzemských soukromých bezpečnostních služeb 
začaly vznikat i zahraniční firmy. 

Zpočátku se mohly nové firmy, které podnikaly v oblasti komerční bezpečnosti opírat 
ve své činnosti pouze o vyhlášku Federálního ministerstva vnitra č. 135/1983 Sb., o ochraně 
majetku v socialistickém vlastnictví, která upravovala činnost hlídačů a závodních stráží. Tato 
vyhláška byla zákonem č. 333/1991 Sb., o federální policii, zrušena. Tím ovšem ztratili 
provozovatelé služeb ochrany majetku a osob paradoxně poslední právní základ k vlastnímu 
výkonu činností. Od té doby se mohly řídit pouze několika paragrafy trestního zákona  
a trestního řádu (§ 13 trestního zákona – nutná obrana, § 14 trestního zákona – krajní nouze,  
§ 76, odst. 2 trestního řádu – omezení osobní svobody) a některými ustanoveními 
občanského zákoníku. 

Počátky vzniku soukromých bezpečnostních společností byly komplikovány 
nezkušeností a částečnou profesní neodborností. Potřeba profesionality a začlenění do nově 
vznikajících institucí se však začala projevovat stále naléhavěji. Bylo potřeba jasně vymezit 
postavení soukromých bezpečnostních služeb v komerčním průmyslu, zkultivování činností, 
sdružit firmy ochotné respektovat vytyčené zásady a vylepšit vnímání společnosti tohoto 
oboru podnikání. 

                                                 
12 BUBNÍK, Z., Detektiv vzpomíná. Praha: Naše vojsko, 1969, s. 180. 
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Bezpečnost v současné době zajišťují dva subjekty – policie a právě soukromé 
bezpečnostní služby. Navzájem se doplňují, což zvyšuje účinnost v boji proti kriminalitě a při 
zajišťování pořádku ve společnosti.13 

Názor veřejnosti k problematice soukromých bezpečnostních služeb je spíše takový, 
že veškeré úkony, které vedou k posilování a udržování pocitu bezpečí a samotné 
bezpečnosti občana, má obstarávat výhradně stát a to za pomoci svých orgánů. Proto většina 
lidí se v nouzových situacích spoléhá většinou na pomoc státu, avšak na soukromé 
bezpečnostní služby se obrací velmi zřídka. 

Většinové mínění ve společnosti považuje soukromé bezpečnostní služby za nadstan-
dardní službu14 pro bohatší vrstvy. Často je negativní vnímání způsobeno neprofesionálním 
přístupem agentur, což je způsobeno tím, že neexistuje samostatná právní úprava. 

                                                 
13 MACEK, P.; NOVÁK F., Privátní bezpečnostní služby., Praha: Police History, 2005, s. 5. 
14 BUREŠ, O., Privatizace bezpečnosti: české a zahraniční zkušenosti, Praha: Grada, 2013, s. 262-264. 
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1. Albánská republika 
 

Albánie, celým názvem Albánská republika je stát v jihovýchodní Evropě na 
Balkánském poloostrově. Hlavním městem je Tirana, žije zde 895 000 obyvatel.  V zemi žije 
3 029 278 obyvatel.15 Etnicky jde o poměrně homogenní zemi, 95 % tvoří Albánci, 
z náboženství převažuje islám. Albánie je parlamentní republikou a tržní ekonomikou. Hlavou 
státu je prezident Bujar Nishani.16 
 

Základní charakteristika země 
 

Albánie patří mezi deset nejchudších evropských zemí. Polovina obyvatelstva se 
zabývá zemědělstvím. Největšími problémy domácí ekonomiky je byrokracie, nedostatečné 
právní prostředí, korupce a kriminalita. Albánie postrádá dostatečné energetické zdroje,  
v zemi jsou pouze vodní elektrárny, které nejsou schopny pokrýt domácí spotřebu. Proto se 
třetina elektrické energie dováží. Hrubý domácí produkt v paritě kupní síly na jednoho 
obyvatele dosahuje 7 841 USD, což je méně než ve většině evropských zemí (v Česku 
dosahuje 27 062 USD).17 
 

Tabulka: Základní makroekonomické ukazatele v letech 2010 – 2014.18 
 

  2010 2011 2012 2013 2014 

HDP v mld. EUR 8,9 9,1 9,5 9,7 10,1 

Reálný růst v % 3,7 2,55 1,6 1,4 1,9 

Inflace v % 3,6 3,4 2 1,9 1,6 

Nezaměstnanost v % 14,2 13,9 14,1 17,1 18 

 
 Albánie se potýká s vysokou mírou kriminality. Organizované skupiny zločinců působí 
prakticky v každém regionu. Specializací organizovaného zločinu je vydírání, loupeže, 
přepadávání, únosy a vraždy. 
 

Soukromé bezpečnostní služby působící v zemi  
 

První společnosti začaly působit v albánském bezpečnostním sektoru v roce 1993. 
První licence byla vydána 26. června 1993 společnosti Ro-Gat Security19, která zpočátku 

                                                 
15 Albania. Central Intelligence Agency The Word Factbook.  
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/al.html 
16 HLADKÝ, L.; HRADEČNÝ, P. Dějiny Albánie. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008. 
17 Podnikání a daně v Albánii. Business Info.  
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/podnikani-a-dane-v-albanii-24746.html 
18 Ekonomický přehled Albánské republiky. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky.  
http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/albanie/ 
19 SALW and Private Security Companies in South Eastern Europe: A Cause or Effect of Insecurity. South Eastern 
and Eastern Europe Clearinghouse for the Control of Small Arms and Light Weapons (SEESAC).  
http://psm.du.edu/media/documents/reports_and_stats/think_tanks/seesac_salw_and_private_security_com
panies_in_south_eastern_europe.pdf 
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zabezpečovala pouze statické zabezpečení. S expanzí ekonomiky se rozšířil i rozsah služeb, 
které soukromé bezpečnostní společnosti poskytují. Statické zabezpečení sice zůstává stále 
hlavní součástí, ale přibývá i ochrana soukromých bank, mezinárodního podnikání, 
mezinárodních institucí, soukromých médii a osob. 
 Podle údajů ministerstva existuje v Albánii 269 soukromých bezpečnostních služeb, 
ve kterých je zaměstnáno 4 093 strážných. Počet zaměstnanců jakékoliv bezpečnostní 
společnosti nesmí přesáhnout 5 % počtu policistů v daném okrese. V největších městských 
centrech jsou proto bezpečnostní společnosti s největším počtem zaměstnanců. Největší 
hustota soukromých bezpečnostních služeb je tedy v Tiraně (působí zde cca 120 SBS). 
 Velmi vážným problémem v Albánské republice je zločinnost a organizovaný zločin. 
Hlavními důvody vysoké zločinnosti a rozsáhlého organizovaného zločinu jsou převážně: 
 

 obrovská chudoba; 

 vysoká nezaměstnanost; 

 korupce; 

 zničená infrastruktura; 

 roztříštěná politická opozice. 
 
 Organizovaný zločin etnických Albánců ohrožuje nejen Albánii, Kosovo a Makedonii, 
ale ohrožuje bezpečnostní stabilitu na celém Balkánském poloostrově. Korupce, násilí, 
pašeráctví a obchod s drogami představují vážnou hrozbu pro celou Evropu.20 
 V roce 1997 se v Albánské republice zhroutil tzv. projekt pyramidových vkladů.21 
Obrovské množství Albánců se stalo účastníky praní peněz. Následovaly celostátní nepokoje 
trvající od ledna do března 1997, během nichž bylo vyloupeno neuvěřitelné množství 
armádní výzbroje z albánských armádních skladů, které se zčásti opět objevilo během 
kosovského konfliktu. Šlo o 38 000 ručních zbraní, 226 000 automatických zbraní Kalašnikov, 
25 000 kulometů, 2 400 protitankových střel, 3 500 000 ručních granátů, 3 600 tun výbušnin 
atd.22 Ačkoliv byly organizované zločinecké skupiny neschopné „ovládnout“ situaci, je jasné, 
že ziskem velkého počtu zbraní z chaosu profitovaly. Albánský organizovaný zločin profitoval 
rovněž z finančních pyramid, přes které ve velkém měřítku pral špinavé peníze. Odhaduje se, 
že před krachem bylo převedeno na konta italských zločineckých organizací a albánských 
partnerů 500 až 800 milionů dolarů.  
 Častá přepadení firem a únosy podnikatelů kvůli výkupnému (některé případy měly 
tragický konec) měly za následek výrazné zvýšení využívání soukromých bezpečnostních 
služeb v zemi. Většina zločinů spáchaných v zemi je majetkové povahy. 

                                                 
20 NOŽINA, M., Albánský organizovaný zločin, Ústav mezinárodních vztahů ve spolupráci s nadací Jiřího  
z Poděbrad pro Evropskou spolupráci, Mezinárodní politika, 4/2000, s. 35–38. 
21 Uruguay Detains Albanian 'Pyramid Schemer'. Balkan Insight, 26. IX. 2008. 
http://www.balkaninsight.com/en/article/uruguay-detains-albanian-pyramid--schemer 
22 LUSHNJE, A., G., Albanian 'financiers' Fail to Play The Game. Independent, 6. II. 1997. 
http://www.independent.co.uk/news/world/albanian-financiers-fail-to-play-the-game-1277155.html 
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Služby poskytované soukromými bezpečnostními službami v Albánii jsou zejména 
následující: 

 

 zabezpečení budov 

 bezpečná přeprava peněz a cenných předmětů 

 ochrana soukromých bank 

 ochrana a zabezpečení mezinárodních institucí 

 ochrana nezávislých mediálních společností 

 střežení stavebních míst 
 
Největší soukromé bezpečnostní firmy nabízejí všechny možné formy ochrany, menší 

společnosti se spíše úzce specializují. Obecně služeb soukromých bezpečnostních služeb 
využívají podnikatelé, velvyslanectví, banky, hotely, státní instituce, mezinárodní organizace 
a stavební firmy. Největší společnost Ro-Gat Security například poskytuje své bezpečnostní 
služby Rozvojovému programu Organizace spojených národů (United Nations Development 
Programme, UNDP), Úřadu Vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky 
(United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR), Dětskému fondu Organizace 
spojených národů (United Nations Children’s Fund, UNICEF), Americké agentuře pro 
mezinárodní rozvoj (United States Agency for International Development, USAID), Řecké 
národní bance, Raiffeisen bance, švýcarskému velvyslanectví, albánské veřejné televizi 
a rozhlasu.23 V současné době má státní orgán zodpovědný za výrobu a distribuci elektřiny 
v úmyslu zaměstnat soukromé bezpečnostní služby pro výběr dlužných částek za elektřinu. 

Vzhledem k širokému rozsahu nabízených bezpečnostních služeb vydává Ministerstvo 
vnitra licence různých kategorií: 

 

 kategorie A – společnosti, které se zabývají ochranou soukromých a veřejných budov 

 kategorie B – společnosti, které provádějí ochranu fyzických osob 

 kategorie C – společnosti, které zajišťují převoz peněz a cenných předmětů 
 
Soukromé bezpečnostní služby s licencí kategorie A mohou působit pouze v okrese, 

ve kterém jim byla vydána licence. Soukromé bezpečnostní služby s licencí A+B; B a C mohou 
provozovat bezpečnostní služby v celé zemi.24 
 Je poměrně běžnou praxí, že středně velké firmy místo smlouvy se soukromými 
bezpečnostními službami zaměstnávají jedince jako bezpečnostní hlídky. Tento postup je 
ovšem nelegální. 

 
Vazby mezi soukromými bezpečnostními službami a ostatními sektory 

 
Policisté podle současných právních předpisů nesmí být současně zaměstnáni jako 

soukromé bezpečnostní stráže. Ale technický ředitel soukromých bezpečnostních služeb 

                                                 
23 SALW and Private Security Companies in South Eastern Europe: A Cause or Effect of Insecurity?  South 
Eastern and Eastern Europe Clearinghouse for the Control of Small Arms and Light Weapons (SEESAC); 
European Parliament, 2005. http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/fd/see_ 
20051117_07_/see_20051117_07_en.pdf 
24 Turning the page: Small arms and light weapons in Albania. Center for Peace and Disarmament Education 
and Saferworld. 2005. https://www.files.ethz.ch/isn/15132/Albania.pdf 
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musí mít ze zákona policejní nebo vojenskou zkušenost v délce pět až deset roků. Přesto, že 
neexistují oficiální důkazy, je zřejmé, že existuje neformální propojení mezi soukromými 
bezpečnostními službami a policií. 

Hlavní právní předpisy pro kontrolu nad soukromými bezpečnostními službami 
v Albánii jsou následující:25 

 

 prvotní zákony v době vzniku prvních soukromých bezpečnostních služeb (zákon  
č. 7696 ze dne 7. dubna 1993, o službě civilních stráží; zákon č. 7985 ze dne 13. září 
1995); 

 novější zákony (zákon č. 8770 ze dne 19. dubna 2001, o ostraze a službách fyzické 
bezpečnosti; dodatek k zákonu ze září 2002; zákon číslo 8936 jako doplněk zákona 
č. 8770. 
 
Všichni zaměstnanci soukromých bezpečnostních služeb musí být registrováni u poli-

cie na Ministerstvu vnitra. Musí být občany Albánie a mít trvalé bydliště v Albánii. 
 
Výbava a odborná příprava zaměstnanců soukromých bezpečnostních služeb 

 
Většina zaměstnanců soukromých bezpečnostních služeb není vyzbrojena střelnou 

zbraní. Běžně mají stráže gumové obušky a vysílačky pro spojení s operačním střediskem 
nebo technickým ředitelem.  Střelnými zbraněmi jsou vybaveny pouze stráže v bankách nebo 
týmy rychlého nasazení. 

Technický ředitel a sloužící zaměstnanec jsou vybaveni zbraněmi, municí a speciálními 
pomůckami pro výkon služby. Množství a typy munice a zbraní určuje Ministerstvo vnitra.26 
Je zakázáno si kupovat vlastní zbraně.  

Co se týče paralyzérů, pro jejich používání musí mít soukromé bezpečnostní služby od 
policie vydané zvláštní povolení. 
 Zákon o soukromých bezpečnostních službách nezahrnuje způsoby ukládání zbraní. 
Soukromé bezpečnostní služby musí dodržovat stejné zákony ohledně užívání a skladování 
zbraní jako státní policie a ozbrojené složky. Zbraně by měly být uzamčeny v trezoru. 

Profesionálnost mezi zaměstnanci soukromých bezpečnostních služeb není dost 
vysoká. Výjimkou jsou zaměstnanci, kteří prošli policejním nebo vojenským výcvikem, 
techničtí ředitelé a zaměstnanci jednotek rychlého nasazení. Velký počet zaměstnanců jsou 
důchodci nebo lidé, pro které je zaměstnání u soukromých bezpečnostních služeb vedlejším 
pracovním poměrem. 
 Albánská legislativa vyžaduje, aby mladší zaměstnanci před tím, než obdrží licenci pro 
práci u soukromých bezpečnostních služeb, absolvovali školení v délce 15 dnů. Školení musí 
být zakončeno zkouškou, kterou organizuje státní policie. Zaměstnanec, který po úspěšném 
složení zkoušky, získá licenci, musí každoročně absolvovat pětidenní výcvik, pořádaný státní 
policií. Výcvik se zabývá legislativou, předpisy, povinnostmi soukromých bezpečnostních 

                                                 
25 SALW and Private Security Companies in South Eastern Europe: A Cause or Effect of Insecurity?  South 
Eastern and Eastern Europe Clearinghouse for the Control of Small Arms and Light Weapons (SEESAC); 
European Parliament, 2005. http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/fd/see_ 
20051117_07_/see_20051117_07_en.pdf 
26 Turning the page: Small arms and light weapons in Albania. Center for Peace and Disarmament Education 
and Saferworld. 2005. https://www.files.ethz.ch/isn/15132/Albania.pdf 
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služeb, používáním zbraní, základy první pomocí a protipožárními opatřeními. Techničtí 
ředitelé musí získat kvalifikaci na policejní nebo vojenské akademii.27 

 
Dohled nad soukromými bezpečnostními službami v zemi 

  
Tříčlenný úřad na Generálním ředitelství státní policie má na starosti licence pro 

soukromé bezpečnostní služby. Tato komise a její specializování odborní zaměstnanci 
provádějí periodické kontroly soukromých bezpečnostních služeb. Technický ředitel 
soukromé bezpečnostní služby musí každé tři měsíce tomuto úřadu předložit písemnou 
zprávu o činnosti společnosti. Policie každoročně kontroluje licence společností, při zjištění 
závažných problémů jim není licence obnovena. Nejčastějšími prohřešky při kontrolách jsou: 

 

 nesrovnalosti v dokumentaci; 

 zaměstnanci bez licence; 

 zaměstnanci ve službě bez uniformy nebo bez označení společnosti; 

 nošení uniformy mimo službu. 
 
Závěrečné vyhodnocení 

 
Je pravděpodobné, že zvyšující se počet soukromých bezpečnostních služeb má za 

následek zmírnění kriminality v Albánii. Přispívají k tomu nainstalované bezpečnostní kamery 
a přítomnost členů ochranek v bankách, muzeích a dalších veřejných institucích.  
 V posledních 10 letech se bezpečnostní situace v zemi výrazně zlepšila a v současnosti 
je již na evropské úrovni.28 Největšími problémy, na jejichž nápravě se postupně podílí 
rostoucí počet soukromých bezpečnostních služeb, jsou: 
 

 velké množství střelných zbraní; 

 krádeže aut; 

 noční přepady cizinců; 

 kapesní krádeže; 

 albánská mafie; 

 obchod s drogami; 

 napojení organizovaného zločinu na státní správu a politické elity.29 
 
 Největší soukromá bezpečnostní společnost v zemi, firma Ro-Gat je silně napojena na 
státní správu a je takovým „veřejným tajemstvím“, že si nechává prosazovat úpravy zákonů i 
vyhlášek tak, aby z nich vždy profitovala. Navíc přibližně 40% jejich zaměstnanců jsou bývalí 
členové ozbrojených složek, tj. policie a armády, kteří byli nejčastěji propuštěni z důvodu 
vysokého věku či snižování stavů. Mohu tedy s klidným svědomím říci, že soukromé 

                                                 
27 Turning the page: Small arms and light weapons in Albania. Center for Peace and Disarmament Education 
and Saferworld. 2005. https://www.files.ethz.ch/isn/15132/Albania.pdf 
28 Albánie – specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům. Ministerstvo zahraničních věcí České 
republiky. http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/albanie/cestovani/other.html 
29 STOJAROVÁ, V. Současné bezpečnostní hrozby západního Balkánu, Centrum pro studium demokracie, 2008.  
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bezpečnostní služby v zemi slouží jako odkladiště bývalých zaměstnanců ozbrojených složek 
v zemi. 
 Společnost Ro-Gat (Rogat Security) není velkým či významným světovým hráčem na 
poli soukromých bezpečnostních služeb, takže lobování v politice probíhá pouze na lokální 
úrovni. 
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2. Bosna a Hercegovina 
 

Bosna a Hercegovina je země na Balkánském poloostrově. Hlavním městem je 
Sarajevo. Jde o téměř vnitrozemský stát, pouhých 20 km hranice tvoří pobřeží Jaderského 
moře.30 Po rozpadu Jugoslávie země vyhlásila nezávislost v roce 1992, následovala bosenská 
válka, která trvala až do roku 1995. 

Bosna a Hercegovina je země, kterou tvoří tři hlavní národnosti (Bosňané, Srbové  
a Chorvaté) a 17 národnostních menšin.31 

Je jednou z nejnavštěvovanějších zemí v regionu.32 Země udržuje vysokou gramotnost 
a úroveň vzdělání.  
 

Základní charakteristika země 
 

Je složena ze dvou autonomních entit – Federace Bosny a Hercegoviny a Republiky 
Srbské. Federace Bosny a Hercegoviny se skládá z deseti federálních jednotek – kantonů. 
 V bývalé Jugoslávii byla Bosna a Hercegovina nejzaostalejší republikou. Současnými 
ekonomickými problémy jsou především korupce a vysoká míra nezaměstnanosti. Pozitivním 
činitelem je poměrně nízká inflace. V zemi žije 3 867 05533 obyvatel. 
 

Tabulka: Základní makroekonomické ukazatele v letech 2010 – 2014.34 
 

  2010 2011 2012 2013 2014 

HDP v mld. EUR 12,5 13,05 13,78 13,91 13,99 

Reálný růst v % 0,7 1,3 -0,7 0,8 0,6 

Inflace v % 2,1 3,7 1,3 0,6 -0,3 

Nezaměstnanost v % 27,2 27 28,5 27,5 27,5 

 
Poměr počtu policistů/počet obyvatel: 1/217. 
Poměr počtu bezpečnostních složek/počet obyvatel:1/2 295.35 
Bosna a Hercegovina je jednou z nejnavštěvovanějších zemí v regionu.36 Země 

udržuje vysokou gramotnost a úroveň vzdělání.  

                                                 
30 Bosnia and Herzegovina. Central Intelligence Agency The Word Factbook. 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bk.html 
31 Information Regarding the Use of Mercenaries as a Means of Violating of Human Rights and Impeding the 
Exercise of the Right of Peoples to Self-Determination. Permanent Mission of Bosnia and Herzegovina to the 
United Nations in Geneva; OHCHR, 2012.  
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Mercenaries/WG/Law/BosniaHerzegovina.pdf 
32 Introducing Bosnia and Herzegovina. Lonely Planet. http://www.lonelyplanet.com/bosnia-and-hercegovina 
33 Bosnia and Herzegovina. Central Intelligence Agency The Word Factbook. 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bk.html 
34 Bosna a Hercegovina – základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled. Ministerstvo zahraničních věcí 
České republiky. http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/bosna_a_hercegovina/ 
35 Private Security Services in Europe: Confederation of European Security Services Facts and Figures 2011. 
Confederation of European Security Services. http://www.coess.eu/_Uploads/dbsAttachedFiles/ 
Private_Security_Services_in_Europe-CoESS_Facts_and_Figures_2011.pdf 
36 Introducing Bosnia and Herzegovina. Lonely Planet. 
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Soukromé bezpečnostní služby působící v zemi 
 

Situace v Bosně a Hercegovině je komplikovaná z důvodu zvláštního postavení vlády 
v zemi. V současné době zde neexistuje národní legislativa, která by pokrývala oblast 
soukromého bezpečnostního průmyslu. Existují totiž dvě významně rozdílné regulace 
v Bosně a v Hercegovině. V současné době narazí nastolení jakékoliv běžné legislativy v celé 
federaci na silný odpor na kantonální úrovni. Důsledkem tohoto problému je, že společnost 
registrovaná v jedné entitě je nelegální v druhé entitě. Bezpečnostnímu průmyslu tedy 
nezbývá nic jiného, než být strukturován na etnickém principu, aby mohl být úspěšný 
v různých částech země. 
 Zatímco byla snaha přijmout legislativu v Bosně a Hercegovině upravující pravidla pro 
bezpečnostní průmysl, využilo tohoto právního vakua mnoho ilegálních operátorů, kteří 
vlastnili nezanedbatelné množství armádních zbraní a výbušnin. Národní autority tento 
proces zaznamenávaly. Z těchto záznamů vzniklo mnoho doporučení včetně ustanovení 
národní regulace, aby společnosti spolupracovaly s cílem podporovat samoregulaci za 
pomoci vytvoření obchodních sdružení a kodexu chování.37 Sarajevský kodex chování pro 
soukromé bezpečnostní společnosti obsahuje sadu základních principů profesionálního 
chování a úrovně služeb pro všechny zaměstnavatele a zaměstnance v bezpečnostním 
sektoru. Tento kodex vznikl za spoluúčasti různých skupin klientů a soukromých 
bezpečnostních společností napříč Bosnou a Hercegovinou v červnu a červenci 2006. Dotýká 
se mnoha oblastí tohoto odvětví - výběru a příjímání pracovníků, jejich výcviku, bezpečnosti 
a ochrany zdraví při výkonu služby, vyloučení diskriminace a vztahů s klienty, policií a s jinými 
bezpečnostními společnostmi. V podmínkách balkánských zemí se jednalo o obrovský 
úspěch, jelikož to v praxi znamenalo velký posun a přiblížení se k chování standardních 
západoevropských soukromých bezpečnostních služeb.38 
 V posledním desetiletí roste roční obrat soukromých bezpečnostních služeb 
meziročně o zhruba 100 %, protože roste počet společností, poskytujících bezpečnostní 
služby.  Podle oficiálních údajů bylo v roce 2005 v Bosně a Hercegovině 41 bezpečnostních 
společností, které zaměstnávaly 2 000 lidí. V roce 2010 již těchto společností bylo 94.39 
Největší z nich jsou: 
 

 Sarajevo: Alarm-West, Gama Sigurnost, Cipos 07, BIGA Security, Glock Sigurnost; 

 Banja Luka: Sector Security; 

 Bihac: Bodyguard Filekovic; 

                                                                                                                                                         
http://www.lonelyplanet.com/bosnia-and-hercegovina 
37 SALW and Private Security Companies in South Eastern Europe: A Cause or Effect of Insecurity?  South 
Eastern and Eastern Europe Clearinghouse for the Control of Small Arms and Light Weapons (SEESAC); 
European Parliament, 2005. http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/fd/see_ 
20051117_07_/see_20051117_07_en.pdf 
38 The Sarajevo Code of Conduct for Private Security Companies. South Eastern and Eastern Europe 
Clearinghouse for the Control of Small Arms and Light Weapons (SEESAC), 30. VII. 2006. 
http://www.seesac.org/res/files/publication/544.pdf 
39 Private Security Services in Europe: Confederation of European Security Services Facts and Figures 2011. 
Confederation of European Security Services. http://www.coess.eu/_Uploads/dbsAttachedFiles/ 
Private_Security_Services_in_Europe-CoESS_Facts_and_Figures_2011.pdf 
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 Tuzla: Puma, Cobra Security.40 
 
V roce 2010 bylo rozdělení ročního obratu soukromého bezpečnostního průmyslu 

následující:41 
 

 obecné střežení: 14,3 milionů EUR; 

 monitoring: 3,5 milionů EUR; 

 přeprava peněz: 4 miliony EUR; 

 ostatní: 7 milionů EUR. 
 
Obchodní smlouvy – soukromí zákazníci x veřejný prostor 

 
Podíl obchodních smluv pro soukromé zákazníky představuje ¾ všech obchodních 

smluv soukromých bezpečnostních služeb v Bosně a Hercegovině. V zemi stále rostou 
požadavky hlavně soukromého sektoru, takže se dá počítat s dalším růstem v kategorii 
soukromých zákazníků. 

 

 podíl obchodních smluv pro soukromé zákazníky: 75 %: 
 krátkodobé obchodní smlouvy: 18 % (průměrná doba trvání smluv 6 měsíců); 
 dlouhodobé obchodní smlouvy: 57 % (průměrná doba trvání smluv 3 roky). 

 podíl obchodních smluv pro veřejný sektor: 10 %: 
 krátkodobé smlouvy tvoří 20 % s průměrnou dobou trvání 3 dny; 
 dlouhodobé smlouvy tvoří 80 % s průměrnou dobou trvání 1 rok; 

 podíl interních zakázek: 15 %: 
 krátkodobé smlouvy tvoří 20 % s průměrnou dobou trvání 1 měsíc; 
 dlouhodobé smlouvy tvoří 80 % s průměrnou dobou zakázky 1 rok. 

 
Soukromé bezpečnostní firmy musí mít ze zákona povinnou licenci. Speciální principy 

pro soukromé bezpečnostní služby nejsou zakotveny v právních předpisech pro soukromý 
bezpečnostní průmysl.  

Působení soukromé ochranky v zemi: 
 

 ze zákona musí mít licenci; 

 celkový počet soukromých ochranek v zemi: 4 207; 

 počet držitelů individuální licence: 3 576; 

 počet soukromých ochranek, kterým je povoleno nosit zbraně: 1 075. 
 

                                                 
40 SALW and Private Security Companies in South Eastern Europe: A Cause or Effect of Insecurity?  South 
Eastern and Eastern Europe Clearinghouse for the Control of Small Arms and Light Weapons (SEESAC); 
European Parliament, 2005. http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/fd/see_ 
20051117_07_/see_20051117_07_en.pdf 
41 Private Security Services in Europe: Confederation of European Security Services Facts and Figures 2011. 
Confederation of European Security Services. http://www.coess.eu/_Uploads/dbsAttachedFiles/ 
Private_Security_Services_in_Europe-CoESS_Facts_and_Figures_2011.pdf 
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Další náležitosti pro práci v soukromých bezpečnostních službách 
 
 Pro práci v soukromých bezpečnostních službách platí poměrně striktní podmínky 
ohledně pracovní doby: 
 

 maximální počet odpracovaných hodin:  
 maximálně 12 hodin denně; 
 maximálně 40 hodin týdně; 
 maximálně 40 hodin přesčas za měsíc; 
 víkendy a noční směny pouze podle zákona; 
 pohotovost – tato forma neexistuje. 

 
 Platové podmínky pro práci v soukromých bezpečnostních službách jsou velice 
podobné ve všech firmách. Průměrný měsíční plat včetně příplatků za přesčas, víkendy  
a noční směny: 
 

 hrubá mzda: 500 EUR, což odpovídá cca 350 EUR čisté mzdě. 
 
Průměrný věk zaměstnance soukromých bezpečnostních služeb v zemi je 25 roků. 
Procento mužů a žen zaměstnaných v soukromých bezpečnostních službách: 
 

 muži: 98 %; 

 ženy: 2 %. 
 
 Soukromý bezpečnostní sektor v Bosně a Hercegovině byl formálně nastolen v roce 
2002, kdy byly v parlamentě přijaty zákony, týkající se soukromé bezpečnosti. Tyto zákony 
regulují oblast soukromé bezpečnosti a obsahují pasáže, vztahující se k licencování 
soukromých bezpečnostních služeb, legálnímu vlastnictví zbraní personálu soukromých 
bezpečnostních služeb a k dohledu soukromě bezpečnostního sektoru. Zajímavostí je, že 
v celé federaci neexistuje centralizovaný datasystém o počtu těchto společností, jejich 
velikostí, průběhu podnikání, počtu zaměstnanců, atd. Většina bezpečnostních společností se 
zabývá ochranou bankovního sektoru, obchodů a ochranou zahraničních velvyslanectví. 
Odhaduje se, že v tomto resortu je zhruba 20 % zaměstnanců zaměstnáno bez patřičné 
pracovní smlouvy, tj. “načerno“.42 
 V současné době neexistuje národní regulační systém pro soukromé bezpečnostní 
služby, soukromý bezpečnostní průmysl je regulován zákonem v každé entitě samostatně. 

Existují dva primární zákony o soukromých bezpečnostních službách:43 
 

 Zákon o agenturách na ochranu lidí a majetku ve Federaci Bosny a Hercegoviny 

 Zákon o ochraně lidí, majetku a o soukromé detektivní práci v Republice srbské 
 

                                                 
42 Comparative Analysis of the European Model of Private Security Services and the Private Security Sector in 
Bosnia and Herzegovina: Working Paper nr. 11. International Police Executive Symposium, 2007.   
http://www.ipes.info/WPS/wps_no11.pdf 
43 Zákon o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudmi i imovine. Federalno ministarstvo unutrašnjih 
poslova. http://www.fmup.gov.ba/v2/propisi.php?idkat=1 
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Veškeré informace o aktualizacích a změnách lze nalézt online.  
Příslušný vnitrostátní orgán odpovědný za vypracování změn právních předpisů je 

Ministerstvo vnitra. 
Rozsah nabízených a poskytovaných služeb v Bosně a Hercegovině je následující: 
 

 obecné střežení; 

 přeprava peněz; 

 monitoring a vzdálený dohled; 

 ostatní (např. sportovní události); 
 
Kontroly a sankce: 
 

 regionální policejní orgány jsou odpovědné za kontroly a inspekce v soukromých 
bezpečnostních službách a za zavedení sankcí; 

 maximální výše finanční sankce, která může být uložena až 25 500 EUR;44 

 možnou sankcí může být odejmutí licence. 
 
Základní požadavky pro práci v soukromých bezpečnostních službách, výbava 
zaměstnanců soukromých bezpečnostních služeb 

 
Vstupní požadavky pro soukromý bezpečnostní průmysl jsou následující:45 
 

 na úrovni společnosti: 
 legální domácí společnost; 
 zaměstnání nejméně pěti strážných; 
 platná licence k provádění zabezpečovacích služeb; 
 vhodné technické znalosti a vybavení; 
 vhodné obchodní prostory; 

 na osobní úrovni: 
 být občan Bosny a Hercegoviny; 
 mít licenci k provádění bezpečnostních služeb; 
 být fyzicky a duševně způsobilý; 
 mít alespoň ukončené středoškolské vzdělání; 
 mít čistý trestní rejstřík a není aktuálně prošetřován; 
 mít absolvovanou vojenskou službu. 

 

                                                 
44 Private Security Services in Europe: Confederation of European Security Services Facts and Figures 2011. 
Confederation of European Security Services. http://www.coess.eu/_Uploads/dbsAttachedFiles/ 
Private_Security_Services_in_Europe-CoESS_Facts_and_Figures_2011.pdf 
45 Private Security Services in Europe: Confederation of European Security Services Facts and Figures 2011. 
Confederation of European Security Services. http://www.coess.eu/_Uploads/dbsAttachedFiles/ 
Private_Security_Services_in_Europe-CoESS_Facts_and_Figures_2011.pdf 
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Vstupní omezení pro soukromý bezpečnostní průmysl jsou následující: 
 

 majitelé a manažeři: 
 nesmí být trestně vyšetřováni; 
 nebyli odsouzeni; 
 jsou zdraví; 

 zaměstnanci: 
 nesmí být prošetřováni policií; 
 nebyli souzeni; 
 musí být zdravotně způsobilí. 

 
Minimální věk: 

 manažeři: 22; 

 zaměstnanci: 18. 
 
Pravomoci a kompetence: 

 použití střelné zbraně je povoleno pouze: 
 k ochraně života; 
 v sebeobraně; 
 k ochraně osob nebo majetku, který stráže chrání před útokem; 
 k zabránění útěku osoby konající trestnou činnost; 
 v případě, že je stráž v životu nebezpečné situaci; 

 stráž musí před použitím síly varovat; 

 stráž nesmí vyhledávat a zadržovat osoby. 
 
Zbraně na úrovni společnosti: 
 

 soukromé bezpečnostní společnosti, které poskytují fyzickou ochranu, mohou mít pro 
tento účel střelné zbraně s krátkou hlavní, v počtu maximálně pro jednu pětinu 
zaměstnanců, licenci vydává Ministerstvo vnitra; 

 existují právní předpisy pro ukládání zbraní: pokud nejsou používány, musí být 
bezpečně uloženy v trezorech v areálu společnosti; při každém vyzvednutí z trezoru 
nebo vracení do trezoru musí zaměstnanec provést zápis do registru zbraní; 

 je zde omezení pro typy a počty zbraní či střeliva: při přepravě peněz jedna 
brokovnice na jedno vozidlo; počet zbraní je poloviční než počet strážných v akci46; 
zbraně ráže 9 mm; střelné zbraně ne delší než 20 cm; je zakázáno nosit zbraně ukryté. 
 
Zbraně na osobní úrovni: 

 stráž musí mít speciální licenci, kterou vydává Ministerstvo vnitra; 

 stráže musí absolvovat povinné odborné školení, aby mohly nosit a používat zbraň; 
školení v délce 50 hodin zajišťuje policejní akademie. 
 

                                                 
46 Private Security Services in Europe: Confederation of European Security Services Facts and Figures 2011. 
Confederation of European Security Services. http://www.coess.eu/_Uploads/dbsAttachedFiles/ 
Private_Security_Services_in_Europe-CoESS_Facts_and_Figures_2011.pdf 
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Neexistující společný zákon pro celou federaci je příčinou problémů, týkajících se 
nošení zbraní – např. agentura, která má zbraně registrované v jednom kantonu, je nesmí 
legálně nosit v jiném kantonu.47 

Psi ani koně nesmí být využiti pro poskytování soukromých bezpečnostních služeb. 
 
Závěrečné vyhodnocení 

 
 V posledních 7 letech se bezpečnostní situace v zemi výrazně zlepšila a v současnosti 
se již začíná přibližovat evropským standardům. Největšími problémy, na jejichž nápravě se 
postupně podílí rostoucí počet soukromých bezpečnostních služeb, jsou: 
 

 velké množství nelegálních střelných zbraní; 

 krádeže aut; 

 noční přepady cizinců; 

 kapesní krádeže; 

 napojení organizovaného zločinu na státní správu a politické elity. 
 
 Přibližně 52% zaměstnanců veškerých soukromých bezpečnostních služeb působících 
v zemi jsou bývalí členové ozbrojených složek, tj. policie a armády, kteří byli nejčastěji 
propuštěni z důvodu vysokého věku. Část odešla dobrovolně z důvodu lepšího finančního 
ohodnocení. I v případě Bosny a Hercegoviny mohu s klidným svědomím říci, že soukromé 
bezpečnostní služby v zemi slouží jako odkladiště bývalých zaměstnanců ozbrojených složek 
v zemi. 

                                                 
47 SALW and Private Security Companies in South Eastern Europe: A Cause or Effect of Insecurity?  South 
Eastern and Eastern Europe Clearinghouse for the Control of Small Arms and Light Weapons (SEESAC); 
European Parliament, 2005. http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/fd/see_ 
20051117_07_/see_20051117_07_en.pdf 
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3. Chorvatská republika 
 

Chorvatská republika, zkráceně Chorvatsko, je stát, který se geograficky nachází na 
pomezí střední a jižní Evropy. Jde o jeden z nástupnických států bývalé Jugoslávie.  

 
Základní charakteristika země 

 
Hlavním městem je Záhřeb. Počet obyvatel podle posledního sčítání v roce 2015 je 

4 464 84448. Rozloha Chorvatska je 56,594 km2. Dělí se na 21 žup.  Chorvatská republika se 
stala nezávislou v roce 1991. Vznikla za krvavých konfliktů s bývalou Jugoslávií. Válečné 
konflikty byly ukončeny až v roce 1995. Chorvatská ekonomika je v rámci Evropy středně 
rozvinutá. Silně utrpěla během válečného konfliktu se Srby a Bosňany. Ekonomická situace se 
nyní zlepšuje, problémem je velká nezaměstnanost.  
 

Tabulka: Základní makroekonomické ukazatele v letech 2010 – 2014.49 
 

  2010 2011 2012 2013 2014 

HDP v mld. EUR 44,44 44,22 43,71 43,96 43,11 

Reálný růst v % -1,7 -0,3 -2,2 -1 -0,4 

Inflace v % 1,5 2,3 3,4 2,2 0,2 

Nezaměstnanost v % 17,4 17,9 21,9 20,7 20 

 
Poměr počtu policistů/ počet obyvatel: 1/216 
Poměr počtu bezpečnostních složek/ počet obyvatel: 1/276 
 
Soukromé bezpečnostní služby působící v zemi 

 
První soukromé bezpečnostní služby vznikly již v roce 1991 po nastolení soukromého 

vlastnictví. S růstem soukromého podnikání rostl počet soukromých bezpečnostních služeb, 
v posledních letech roste zhruba o 16 % ročně, roční obrat soukromého bezpečnostního 
průmyslu je 160 milionů EUR.  Podle odhadů existuje zhruba 180 soukromých bezpečnost-
ních služeb v zemi, ovšem pouze polovina je opravdu aktivních. 
 Mezi největší soukromé bezpečnostní agentury v zemi patří AKD – Zaštita, Sokol 
Marič, Zvonimir Security, Borbaš Security, Zagreb and Štit Vrbanc. 

                                                 
48 Croatia. Central Intelligence Agency The Word Factbook. 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/hr.html 
49 Chorvatsko – základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled. Ministerstvo zahraničních věcí České 
republiky. http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/chorvatsko/ 
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Pouze dvě z těchto agentur mají více než 1 000 zaměstnanců:50 
 

 Sokol Marič zaměstnává cca. 1 600 zaměstnanců 

 AKD – Zaštita zaměstnává cca. 1 200 zaměstnanců 
 
Více než 60 % zaměstnanců soukromých bezpečnostních služeb je zaměstnáno ve 

městě Zagreb.51 
 Problémem jsou neformální a nevhodné vazby mezi soukromými bezpečnostními 
službami a státním sektorem. Příkladem je pozice náměstka ministra vnitra, který je úzce 
spjatý se společností AKD – Zaštita. Kromě toho některé soukromé bezpečnostní služby si 
stěžují, že státem spoluvlastněná AKD – Zaštita má výsadní postavení na trhu a získává 
zakázky na ochranu ministerstev a státních úřadů. 

Pro soukromé bezpečnostní agentury je ze zákona povinná licence. Požadavky pro 
získání licence jsou:52 

 

 čistý trestní rejstřík; 

 duševní a fyzická zdatnost; 

 100 hodin výcviku. 
 
Pracovní náležitosti pro práci v soukromých bezpečnostních službách 
 
Počet pracovních hodin v soukromých bezpečnostních agenturách:53 
 

 maximálně denně 12 hodin; 

 maximálně týdně 50 hodin; 

 přečas max. 10 hodin za týden; 

 víkendy a noční směny jsou možné; 
 
Platové podmínky v soukromých bezpečnostních službách v zemi: 
 

 nástupní plat při plném úvazku bez příplatků za přesčasy, noční služby a víkendy je 
cca 505 EUR v hrubé mzdě, čistá mzda cca 420 EUR. 
 

                                                 
50 SALW and Private Security Companies in South Eastern Europe: A Cause or Effect of Insecurity?  South 
Eastern and Eastern Europe Clearinghouse for the Control of Small Arms and Light Weapons (SEESAC); 
European Parliament, 2005. http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/fd/see_ 
20051117_07_/see_20051117_07_en.pdf 
51 SALW and Private Security Companies in South Eastern Europe: A Cause or Effect of Insecurity?  South 
Eastern and Eastern Europe Clearinghouse for the Control of Small Arms and Light Weapons (SEESAC); 
European Parliament, 2005. http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/fd/see_ 
20051117_07_/see_20051117_07_en.pdf 
52 Private Security Services in Europe: Confederation of European Security Services Facts and Figures 2011. 
Confederation of European Security Services. http://www.coess.eu/_Uploads/dbsAttachedFiles/ 
Private_Security_Services_in_Europe-CoESS_Facts_and_Figures_2011.pdf 
53 Private Security Services in Europe: Confederation of European Security Services Facts and Figures 2011. 
Confederation of European Security Services. http://www.coess.eu/_Uploads/dbsAttachedFiles/ 
Private_Security_Services_in_Europe-CoESS_Facts_and_Figures_2011.pdf 
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Průměrný věk zaměstnanců v soukromých bezpečnostních službách je 35 roků pro 
muže a 40 let pro ženy. 

Procentuální složení zaměstnanců soukromých bezpečnostních služeb dle pohlaví:54 
 

 muži 88 %; 

 ženy 12 %. 
 
Zhruba 15 až 20 % zaměstnanců je každoročně obměněno za nové zaměstnance. 
 
Regulace činnosti, kontroly a sankce soukromých bezpečnostních služeb 

 
Činnost soukromých bezpečnostních služeb je regulována primárně níže zmíněnými 

zákony: 
 

 zákonem na ochranu soukromí z 22. dubna 2003, který nahradil zákon o ochraně 
osob a majetku z 8. října 1996; 

 zákon na ochranu peněz a cenností ze dne 31. října 2003, který byl aktualizován 
v roce 2005; 

 zákon o střelných zbraních novelizován 6. června 2007; 

 zákon o střelných zbraních z 6. června 2007, který umožňuje užívání zbraní 
soukromým bezpečnostním službám. 

 
Činnost soukromých bezpečnostních služeb reguluje ministerstvo vnitra a inspektorát 

soukromého bezpečnostního sektoru. 
Oblast soukromého bezpečnostního průmyslu je pokrývána legislativou, regulující 

tento průmysl (tj. obecné střežení, monitoring, vzdálený dohled). 
 Kontroly a sankce soukromých bezpečnostních služeb jsou velmi časté a často velmi 
represivní. Níže nejběžnější kontroly:55 
 

 pro soukromé bezpečnostní služby je policie příslušnou národní autoritou, která je 
zodpovědná za kontroly a inspekce; 

 administrativní a peněžní sankce může udělit pouze Ministerstvo vnitra nebo policie; 

 maximální výše finanční pokuty, která může být udělena, je stanovena na 13 331 
EUR; 

 jednou z možných sankcí je i odejmutí licenci, buď celé společnosti, nebo jednotlivým 
členům ochranné služby; 
 
Činnost v tomto oboru je řízena kolektivními pracovními smlouvami. 
 

                                                 
54 Private Security Services in Europe: Confederation of European Security Services Facts and Figures 2011. 
Confederation of European Security Services. http://www.coess.eu/_Uploads/dbsAttachedFiles/ 
Private_Security_Services_in_Europe-CoESS_Facts_and_Figures_2011.pdf 
55 Private Security Services in Europe: Confederation of European Security Services Facts and Figures 2011. 
Confederation of European Security Services. http://www.coess.eu/_Uploads/dbsAttachedFiles/ 
Private_Security_Services_in_Europe-CoESS_Facts_and_Figures_2011.pdf 
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Pravomoci, používaná výbava a požadavky na příslušníky soukromých 
bezpečnostních služeb 

 
Požadavky na příslušníky soukromých bezpečnostních služeb jsou relativně nízké, 

avšak všechny firmy poskytující soukromé bezpečnostní firmy preferují hlavně bývalé 
zaměstnance armády a policie, což pro ně představuje značné výhody. Základní požadavky 
jsou: 

 

 čistý výpis z rejstříku trestů; 

 minimální věk 18 let; 

 fyzické předpoklady; 

 znalost chorvatštiny a latinky; 

 minimální úroveň vzdělání; 

 40 až 100 hodin přípravy (podle předchozích zkušeností a vzdělání); 

 trvalý pobyt nebo povolení k pobytu; 

 poslední 3 roky bez přestupku a přečinu; 

 srovnatelné pracovní zkušenosti ze země původu. 
 
Soukromé bezpečnostní služby nemají žádné zvláštní požadavky, pouze uniformy jsou 

povinné při výkonu povolání. 
Pravomoci a kompetence soukromých bezpečnostních služeb: 
 

 soukromé bezpečnostní stráže mohou podezřelého dočasně zadržet z preventivních 
důvodů, zadržený musí být okamžitě předán policii; 

 zaměstnanci soukromých bezpečnostních služeb mohou vyhledávat a zadržovat 
osoby, vozidla a předměty vstupující do chráněného perimetru. 

 
Používání zbraní u zaměstnanců soukromých bezpečnostních služeb je povoleno 

pouze u vybrané skupiny.  
 

 existují dva typy soukromého bezpečnostního personálu: stráže a soukromí 
bezpečnostní agenti. Stráže nesmí nosit zbraň, soukromí agenti ano. 

 speciální licence je vyžadována pro soukromé bezpečnostní agentury používající 
zbraně. Toto povolení vydává Ministerstvo vnitra na 2 roky s možností obnovení. 

 speciální licence je vyžadována pro soukromé bezpečnostní agentury vlastnící zbraně, 
licenci vydává Ministerstvo vnitra. Existují legální požadavky na ukládání zbraní po 
službě. Zákonnou podmínkou těchto společností je vést detailní registr svých zbraní. 
Je zde zákonné omezení na typ a počet zbraní a munice k nim.  Jsou povoleny jen 
poloautomatické zbraně. Pro osobní střelnou zbraň vydává licenci Ministerstvo 
vnitra, každý příslušník musí absolvovat povinný specializovaný výcvik (ze zákona), 
aby mohl nosit a používat zbraně56. 

 

                                                 
56 Private Security Services in Europe: Confederation of European Security Services Facts and Figures 2011. 
Confederation of European Security Services. http://www.coess.eu/_Uploads/dbsAttachedFiles/ 
Private_Security_Services_in_Europe-CoESS_Facts_and_Figures_2011.pdf 
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 Psi jsou často využívání při výkonu práce soukromých bezpečnostních služeb. Jsou 
vnímání a je na ně nahlíženo jako na zbraň, jejich využití je upraveno zákonem. Není potřeba 
zvláštního povolení pro používání psů. Příslušníci soukromých služeb musí absolvovat pouze 
povinné školení ze zákona, aby mohli využívat psy ve službě. 

Koně, stejně jako žádné jiné zvířata s výjimkou psů nemohou být používání pro 
poskytování soukromých bezpečnostních služeb. 
 Vzdělávání zaměstnanců soukromých bezpečnostních služeb je poměrně krátké  
a snadné. Pro výkon práce soukromých bezpečnostních služeb je potřeba vlastnit opravňující 
certifikát: 
 

 příprava a výcvik jsou povinné ze zákona 

 počet hodin školeni: 40 

 školit mohou pouze akreditovaná vzdělávací střediska 

 školení je financováno institutem vzdělávání a je ukončeno certifikátem, opravňujícím 
k výkonu služby 

 
Individuální žádost o licenci vyžaduje: 
 

 lékařské vyšetření 

 psychologické vyšetření 

 bezpečnostní prověrka místní policií 

 čistý trestní rejstřík, žádné podezření na spáchání trestného činu 
 
Závěrečné vyhodnocení 

 
V Chorvatsku je bezpečnostní situace na velice vysoké úrovni, obdobně jako v celé 

střední či západní Evropě. Také proto je Chorvatsko již dlouhodobě nejčastějším mořským 
letoviskem pro miliony Čechů, Slováků či Poláků. Největšími problémy, stejně jako například 
v České republice, jsou: 

 

 krádeže aut; 

 občasné přepady cizinců; 

 kapesní krádeže; 

 napojení organizovaného zločinu na státní správu a politické elity. 
 
 Chorvatsko je ze všech zemí západního Balkánu nejvyspělejší a jeho bezpečnost je 
srovnatelná s tou, na kterou jsme zvyklí z České republiky. 

V Chorvatsku je u soukromých bezpečnostních služeb zaměstnáno vyšší procento 
bývalých zaměstnanců ozbrojených složek, což je dáno hlavně zvýšenou poptávkou po těchto 
zaměstnancích díky jejich zkušenostem. A díky ekonomické vyspělosti Chorvatska je i mzda 
u soukromých bezpečnostních služeb podstatně vyšší, než v okolních zemích. 
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4. Kosovská republika 
 

Kosovská republika, neboli Kosovo je území na Balkánském poloostrově. O jeho 
postavení se stále vedou spory na mezinárodní půdě. Většina demokratických států již uznala 
samostatnou Kosovskou republiku, některé státy zatím váhají. Srbsko je zatím považuje stále 
za svoje území. Sousedí s Albánií, Makedonií, Černou Horou a Srbskem. Hlavním městem je 
Priština. Při posledním sčítání obyvatel v roce 2015 mělo Kosovo 1 870 981 obyvatel,57 z toho 
Albánci tvoří 90 %, Srbové a Černohorci 6,3 %58, zbytek tvoří Bosňáci, Romové, Turci. 
 

Základní charakteristika země 
 

Autonomní Kosovská oblast byla na území Kosova vyhlášena poprvé v roce 1945. 
Autonomii ukončila nová srbská ústava z 28. září 1990 a Kosovo se dostalo pod přímou 
srbskou správu. Srbsko poté zrušilo většinovou albánskou samosprávu. Kosovští Albánci na 
tento krok reagovali bojkotem jugoslávských úřadů. Významným mezníkem v kosovské 
historii se stalo podepsání Daytonské dohody 14. prosince 1995, která potvrzovala rozpad 
Jugoslávie, ale nepočítala s Albánci v Kosovu, protože Kosovo nemělo status svazové 
republiky. V roce 1996 vznikla oficiálně albánská ozbrojená organizace Kosovská 
osvobozenecká armáda, která postupně zahájila ozbrojený odpor. Nejprve prováděla 
teroristické útoky proti policejním stanicím, úřadům a institucím, poté sváděla i drobné 
potyčky se srbskými policejními jednotkami. Její financování probíhalo zejména 
prostřednictvím organizovaného zločinu v evropských zemích, zejména obchodu s drogami  
a „bílým masem“.59 Roku 1997 vypukla v Kosovu občanská válka mezi Kosovskou 
osvobozeneckou armádou a srbskými jednotkami. Z Kosova začali prchat někteří obyvatelé. 
Albánci páchali etnické čistky na srbských rodinách, které žily uprostřed albánské většiny. 
Následovaly srbské agresivní akce proti Albáncům. Následovaly letecké útoky 
Severoatlantické aliance na Jugoslávii. Od června 1999 byla oblast spravována Organizací 
spojených národů. 
 Kosovská republika je podle ústavy z roku 2008 parlamentní republikou. Představitelé 
Srbska nezávislost odmítají uznat. Mezinárodní soudní dvůr v Haagu v červenci 2010 rozhodl, 
že jednostranné vyhlášení nezávislosti nebylo porušením mezinárodního práva.  
 

Tabulka: Základní makroekonomické ukazatele v letech 2008 – 2013.60 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

HDP v mld. EUR 3,85 3,91 4,22 4,64 4,91 4,2 

Reálný růst v % 6,9 2,9 3,9 5 2,7  

Inflace v % 9,4 -2,4 3,5 7,3 2,5 1,8 

Nezaměstnanost v % 47,5 45,4   39 37,3 

                                                 
57 Kosovo. Central Intelligence Agency The Word Factbook. 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/kv.html 
58 Kosovo – základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled. Ministerstvo zahraničních věcí České 
republiky. http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/kosovo/ 
59 DIENSTBIER, J. Daň z krve. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2002. 
60 Kosovo – základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled. Ministerstvo zahraničních věcí České 
republiky. http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/kosovo/ 
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Kosovo je jednou z nejchudších zemí v Evropě. Míra nezaměstnanosti je ze všech 
evropských zemí nejvyšší, dlouhodobě se pohybuje v hodnotách kolem 40 %, z čehož 60 % 
připadá na nekvalifikovanou pracovní sílu. Podle komplexního průzkumu pracovního trhu za 
r. 2009 dosáhla míra nezaměstnanosti 45,4 %, ovšem v ženské populaci činila 56,4 % a mezi 
osobami do 25 let dokonce 73 %. Právě nezaměstnanost mladistvých s sebou nese 
kriminalitu mládeže a následně pak snadnou kořist pro organizované skupiny. V případě více 
než 80 % mužů i žen se přitom jedná o dlouhodobou nezaměstnanost nad 1 rok. Míra 
zaměstnanosti činila za rok 2009 pouhých 26,1 %. 
 Negativním rysem kosovské ekonomiky je fakt, že kosovské investiční zakázky nejsou 
atraktivní pro západní investory, kteří by mohli do země přivést nezanedbatelné částky, jež 
pomohou rozhýbat ekonomiku. Západní investoři nehodlají vkládat finance do země, jejíž 
budoucnost není vyjasněna. Provincie je závislá na mezinárodní finanční pomoci ve formě 
grantů a půjček, což činí zhruba 40 % hrubého domácího produktu Kosova.61 

 
Soukromé bezpečnostní služby působící v zemi 

 
 Albánské skupiny organizovaného zločinu představují jednu z nejexpanzivnějších  
a nejpropojenějších skupin organizovaného zločinu na současném Balkáně a v celé Evropě. 
Silně podporují nezávislost Kosova za účelem expanze svých základen v nově vytvořeném 
státu, čímž by legalizovali rozsáhlou oblast podsvětí, v níž dnes prosperují. Území spravované 
Organizací spojených národů nedokáže odolat vše prostupujícímu vlivu organizovaného 
zločinu. Bývalí žoldáci, vojáci a do jisté míry i lidé nezdráhající se teroristických praktik 
obsadili totiž klíčová místa v nově vznikajícím státě.62 I přes mnoho násilných činů a vysoký 
počet vražd bylo odsouzeno jen velmi málo viníků, z nichž nikdo nebyl příslušníkem 
organizovaného zločinu. Existence regulérního zásobování heroinem z Afghánistánu 
a kontrola balkánské cesty „albánskou mafií“ mu umožnily získat významný kapitál. 
V kontinentální Evropě řídí Albánci z Kosova víc než 80 % obchodu s heroinem, jejich 
obchodníci jsou přinejmenším v polovině evropských zemí a pašují 4 až 6 tun heroinu 
měsíčně v hodnotě 2 miliardy dolarů za rok. Většinu kriminálních aktivit v Kosovu vedou 
rodinní příslušníci klanů („fis“), kteří ovládají svá příslušná teritoria. Klany jsou propojené 
a úzce spolupracují s podobnými zločineckými skupinami z dalších evropských zemí, 
obzvláště Turecka, Albánie a Bulharska, protože přes tyto země vedou hlavní pašerácké 
stezky. Spojení mezi albánskými politiky a organizovaným zločinem je na Kosovu tak úzké, že 
snaha o jeho vykořenění nese široká politická a bezpečnostní rizika. Současná bezpečnostní 
situace v Kosovu ve spojitosti s organizovaným zločinem je rok od roku složitější 
a problematičtější především díky utužování kontaktů mezi kriminálními skupinami 
a politickými a bezpečnostními strukturami. Do organizovaného zločinu jsou zapojeny 
i Kosovské ochranné sbory, které vedou největší operace pašování drog a samy se obohacují 
vymáháním výpalného a vydíráním.63 

                                                 
61 STOJAROVÁ, V. Současné bezpečnostní hrozby západního Balkánu, Centrum pro studium demokracie, 2008, 
s. 135. 
62 LARYŠ, M. Albánský organizovaný zločin jako hrozba pro stabilitu Balkánu, Global Politics, 4. XI. 2006 
http://www.globalpolitics.cz/clanky/albansky-zlocin 
63 LARYŠ, M. Albánský organizovaný zločin jako hrozba pro stabilitu Balkánu, Global Politics, 4. XI. 2006 
http://www.globalpolitics.cz/clanky/albansky-zlocin 
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 Kosovo stále zápasí s nejednotnou legislativou a slabým soudním systémem, což tedy 
umožňuje nárůst organizovaného zločinu a korupce. Nejvyšší představitelé policie jsou 
loajální k politikům. Většina obyvatel Kosova nemá pocit, že by současná kosovská vláda 
podporovala právní stát. Obecně lze říci, že zájem politických stran na budování 
demokratických institucí je limitován jejich aktivitami v oblasti organizovaného zločinu. 
 První soukromé bezpečnostní společnosti začaly vznikat brzy poté, co Organizace 
spojených národů převzala správu Kosova v roce 1999. Legislativa pro soukromé 
bezpečnostní služby byla zavedena pomocí směrnice Organizace spojených národů, která 
vstoupila v platnost 25. května 2000. Z třiceti firem, které požádaly o licenci, bylo úspěšných 
pouze sedm. Z toho dvě firmy – Grays a ISS měly licenci k poskytování ozbrojené 
i mezinárodní ochrany (pouze soukromé bezpečnostní služby mající licenci k mezinárodní 
ochraně mohou být vyzbrojeny zbraněmi)64. Zbývajících pět firem mělo licenci pro 
poskytování neozbrojených bezpečnostních služeb (povoleny jsou spreje, pouta, obušky)65. 
V současné době má licenci pro provoz bezpečnostních služeb 22 společností,  
u toho jsou 4 mezinárodní ozbrojené a 18 z nich jsou neozbrojené soukromé bezpečnostní 
společnosti. Co se týče velikostí těchto společností, pohybuje se od čtyř do tisíce 
zaměstnanců. Největší firma Balkan International zaměstnává 978 zaměstnanců.66 Existují tu 
ovšem soukromé bezpečnostní služby, které nejsou zaregistrovány a vykonávají svou činnost 
bez jakékoliv licence. Některé, zejména v severním Kosovu, mají srbskou licenci, působí tedy 
mimo stávající právní rámec. 
 Reálné bezpečnostní problémy v Kosovu zvyšují poptávku po soukromých bezpeč-
nostních službách. Dalšími faktory je široká dostupnost zbraní, obtíže se začleňováním 
bývalých válečných bojovníků, vraždy civilistů i policistů, nedůvěra v policii. Stále častěji se 
stávají firmy terčem zločinců. Terčem se stávají i sami zaměstnanci soukromých bezpeč-
nostních společností. 

 
Pracovní náležitosti pro práci v soukromých bezpečnostních službách 

 
 V Kosovu citelně chybí relevantní zákon o soukromých bezpečnostních službách. 
Současná právní legislativa nevyžaduje odpovídající úroveň kvalifikace pro majitele či vyšší 
důstojníky soukromých bezpečnostních služeb. Také zde neexistuje žádný mechanismus pro 
spolupráci mezi soukromými bezpečnostními společnostmi a policí. Bezpečnostní společnost, 
která chce vykonávat soukromé služby, se musí zaregistrovat. Musí být vydán živnostenský 
list. Majitel musí mít licenci pro firmu i pro jednotlivé zaměstnance. Zaměstnanci musí mít 
čistý trestní rejstřík. Přestože neexistuje specifický zákon o školení zaměstnanců soukromých 
bezpečnostních služeb, musí bezpečnostní stráže absolvovat školicí kurz a složit zkoušku. 
Pokud chtějí soukromé bezpečnostní služby používat pepřové spreje či pouta, musí být 

                                                 
64 Measuring the Development of Private Security in Kosovo. Centre For European And North Atlantic Affairs. 
http://cenaa.org/analysis/measuring-the-development-of-private-security-in-kosovo/ 
65 SALW and Private Security Companies in South Eastern Europe: A Cause or Effect of Insecurity?  South 
Eastern and Eastern Europe Clearinghouse for the Control of Small Arms and Light Weapons (SEESAC); 
European Parliament, 2005. http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/fd/see_ 
20051117_07_/see_20051117_07_en.pdf 
66 SALW and Private Security Companies in South Eastern Europe: A Cause or Effect of Insecurity?  South 
Eastern and Eastern Europe Clearinghouse for the Control of Small Arms and Light Weapons (SEESAC); 
European Parliament, 2005. http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/fd/see_ 
20051117_07_/see_20051117_07_en.pdf 
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stráže proškoleny ohledně jejich používání. Každých 12 měsíců musí proběhnout školení 
znovu. Pro bodyguardy není stanovené žádné povinné vzdělávání, což je absurdní, protože 
na rozdíl od stráží, které nemohou být ozbrojeni (pokud nejde o mezinárodní licenci), mohou 
bodyguardi nosit zbraně. 
 Pokud má soukromá bezpečnostní služba schválené zbraně, musí být tyto zbraně 
spolu s municí uloženy mimo službu v zabezpečené místnosti společnosti. Společnost je 
povinna vést detailní registr zbraní. Nejsou zde omezení týkající se typu zbraní. 
 Různé soukromé bezpečnostní služby mají různé vnitřní předpisy, které se týkají 
pracovní doby zaměstnanců, oprávnění k činnostem zaměstnanců či platových podmínek. 
Někteří zaměstnanci pracují bez licence, někteří dokonce bez pracovní smlouvy, občas mají 
zaměstnanci bez smlouvy problém s vymáháním platu od zaměstnavatele.67 

Služby poskytované soukromými bezpečnostními firmami jsou následující: 
 

- statické zabezpečení budov a majetku (základní a hlavní poskytovaná služba); 
- jednotka rychlého nasazení; 
- zajišťování veřejných akcí; 
- osobní ochranka; 
- technické zabezpečení (alarmy). 

 
Vazby mezi soukromými bezpečnostními službami a ostatními sektory 

 
 Obecně je soukromý bezpečnostní průmysl v Kosovu vnímán jako pozitivní činitel pro 
účinné uplatňování zákona. 

Vztah mezi soukromými bezpečnostními službami a policií je potřeba vyjasnit 
s přesným vymezením rolí a odpovědností. Měla by se změnit a uzákonit pravidla pro 
používání zbraní a odstranit rozdíly mezi strážemi a bodyguardy. 

Rozvoj soukromých bezpečnostních služeb je pevně svázán s ekonomikou země. 
Pokud poroste ekonomika země, bude se rozvíjet i soukromý bezpečnostní průmysl. 

 
Závěrečné vyhodnocení 

 
 Je zřetelné, že díky ekonomické zaostalosti Kosova a díky vysoké míře 
nezaměstnanosti jak u mladých, tak u starých se situace v zemi jen tak neuklidní a zlepšení 
bude probíhat velice pomalu. Dalším problémem je v Kosovu vysoké zapojení 
organizovaného zločinu do státního aparátu. Což značně omezuje, až znemožňuje likvidaci 
tohoto obřího problému. 
 V posledních 5 letech se bezpečnostní situace v zemi zlepšila, avšak stále je na velice 
špatné úrovni a ještě spoustu let potrvá, než se situace alespoň přiblíží zemím střední 
Evropy. Největšími problémy, na jejichž nápravě se postupně podílí rostoucí počet 
soukromých bezpečnostních služeb, jsou: 
 

 velké množství střelných zbraní; 

 prodej a distribuce heroinu; 

                                                 
67 Assessment of Private Security Companies in Kosovo. Kosovar Center for Security Studies, s. 17.  
http://www.qkss.org/repository/docs/Assessment_of_Private_Security_Companies_in_Kosovo_413420.pdf 
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 noční přepady cizinců; 

 únosy; 

 kosovská mafie; 

 obchod s drogami; 

 kuplířství; 

 propletení organizovaného zločinu a státní správy. 
 
 Pro Kosovo je příznačný jev, že mladí muži odchází do armády s vidinou vysokého 
zisku, stálého a jasného příjmu, sociálních výhod z toho plynoucích. A po rocích ve službě 
v armádě jsou velice přínosnými zaměstnanci v soukromých bezpečnostních službách, 
protože mají veškeré potřebné výcviky, perfektní fyzickou průpravu a díky rokům v armádě 
i strategické myšlení a rozvahu, což představuje pro budoucí zaměstnavatele nevyčíslitelnou 
výhodu nad „obyčejnými“ zájemci o místo v soukromé bezpečnostní službě. 
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5. Makedonská republika 
  

Makedonská republika je vnitrozemský stát na Balkánském poloostrově. Hlavní město 
je Skopje. Makedonie vznikla v roce 1991 po rozpadu Jugoslávie. Počet obyvatel dle 
posledního sčítání v roce 2015 bylo 2 096 01568, z čehož 64 % jsou Makedonci, 25 % Albánci, 
zbytek Turci, Romové, Srbové a Bulhaři. 

 
Základní charakteristika země 

 
Společně s Bosnou a Hercegovinou byla Makedonie nejzaostalejší republikou v bývalé 

Jugoslávii. Země je novou demokracií a od svého vzniku se potýká s nestabilitou a byla 
ovlivněna válkou na Balkáně a v Kosovu, přestože se jí nezúčastnila. Mezi problémy, se 
kterými se Makedonie dnes potýká, patří korupce, problematická svoboda občanů (zejména 
albánské menšiny), šedá ekonomika a zahraničně politický spor s Řeckem o název 
Makedonie. 
 K hospodářskému oživení vyjádřenému solidním růstem hrubého domácího produktu 
došlo až po roce 2006. Významně k němu přispělo dokončení privatizace velkých státních 
podniků a bankovního sektoru, vstup větších zahraničních investorů a zejména úsilí vlády 
o razantnější přístup k ekonomické reformě a restrukturalizaci průmyslových odvětví.69 

Negativním rysem ekonomického vývoje zůstává stále vysoká nezaměstnanost (míra 
nezaměstnanosti 34–35 %). 

 
Tabulka: Základní makroekonomické ukazatele v letech 2007 – 2011.70 
 

  2007 2008 2009 2010 2011 

HDP v mil. USD 7 559 9 797 9 282 9 143 10 784 

Reálný růst v % 5,1 5,3 -0,9 1,8 3,1 

Inflace v % 2,3 8,3 -0,8 1,6 3,9 

Nezaměstnanost v % 34,8 33,9 32,2 32 31,4 

 
 Vláda se alespoň na papíře zaměřuje na vytvoření podnikatelsky příznivého prostředí, 
růst zaměstnanosti a zlepšení životního standardu. 
 Skutečnost nicméně neodpovídá vládním prohlášením a země je dlouhodobě terčem 
kritiky za korupci, politické zásahy, nefunkční soudnictví a nedostatečnou vládu práva. 
Odrazem situace je nezájem zahraničních investorů o Makedonii. 
 Problémem Makedonie jsou spory mezi etniky – Makedonci a Albánci. Makedonští 
Albánci si stěžují, že jsou segregováni, nemají stejná práva a jsou považováni za občany 

                                                 
68 Macedonia. Central Intelligence Agency The Word Factbook. 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mk.html 
69 Makedonie – ekonomická charakteristika země. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. 
http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/makedonie_fyrom/ekonomika/ekonomicka_charakteris
tika_zeme.html 
70 Makedonie – ekonomická charakteristika země. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. 
http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/makedonie_fyrom/ekonomika/ekonomicka_charakteris
tika_zeme.html 



Ochrana & Bezpečnost – 2016, ročník V., č. 4 (zima), ISSN 1805-5656 
Mgr. Roman Šiška, Soukromé bezpečnostní služby v rámci zemí Západního Balkánu a jejich specifika (2016_D_02) 

 
33 

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

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

druhé kategorie. Požadují možnost používání svého jazyky, symbolů, výuky a možnost 
zaměstnání. Někteří politologové dokonce soudí, že Makedonie může sklouznout až na 
pokraj občanské války. 

 
Soukromé bezpečnostní služby působící v zemi 

 
 Všechny soukromé bezpečnostní služby působící v Makedonii mají tuzemské vlastníky 
a mají povoleno zaměstnávat ozbrojené stráže. Bezpečnostní průmysl má počátky v dobách 
dosažení nezávislosti, přesto velký počet soukromých bezpečnostních služeb je poměrně 
nové. Soukromá bezpečnostní společnost MBI, založená v roce 1994, je zřejmě první 
makedonská soukromá bezpečnostní společnost. Bezpečnostní průmysl v současné době 
expanduje jako důsledek zločinnosti a etnických problémů mezi Makedonci a Albánci. 

Význačné soukromé bezpečnostní služby v Makedonii jsou zejména následující:71 
 

 Nikob Security, založená v roce 1998 s více než 200 školenými profesionály. 

 Bastion Security, založená v roce 2000 se 40 zaměstnanci. 

 Kometa No. 1 Security, založená v roce 1998, zaměstnává 350 osob. 

 Piton Security, založená v roce 2003 se 14 zaměstnanci. 

 Protect Security, založená v roce 1999, zaměstnává 100 lidí. 
 
Velkých soukromých bezpečnostních služeb je v zemi velmi málo, 5 % firem 

představuje 80 % podíl na trhu.72 
 Některé větší firmy mají své vlastní bezpečnostní ochranky. Zaměstnanci firemní 
ochranky podléhají stejným kontrolám jako zaměstnanci běžných soukromých bezpeč-
nostních služeb. 
 

Rozšiřování soukromého bezpečnostního sektoru 
 

Současná makedonská společnost má řadu atributů, které většinou vedou k rozšíření 
soukromého bezpečnostního sektoru, např.: 

 

 segregace etnik (radikalizace albánské menšiny, jejíž zástupci požadovali rozsáhlou 
administrativní, kulturní a školskou autonomii a změnu statusu albánské komunity  
z menšiny na státotvorný národ);73 

 konflikty se sousedními zeměmi; 

 rostoucí tempo drobné kriminality; 

 relativně neúčinná policejní práce; 

                                                 
71 SALW and Private Security Companies in South Eastern Europe: A Cause or Effect of Insecurity?  South 
Eastern and Eastern Europe Clearinghouse for the Control of Small Arms and Light Weapons (SEESAC); 
European Parliament, 2005. http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/fd/see_ 
20051117_07_/see_20051117_07_en.pdf 
72 Private Security Services in Europe: Confederation of European Security Services Facts and Figures 2011. 
Confederation of European Security Services. http://www.coess.eu/_Uploads/dbsAttachedFiles/ 
Private_Security_Services_in_Europe-CoESS_Facts_and_Figures_2011.pdf 
73 STOJAROVÁ, V. Současné bezpečnostní hrozby západního Balkánu, Centrum pro studium demokracie, 2008, 
s. 174. 
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 zapojení státních úředníků a bezpečnostních sil do organizovaného zločinu;74 

 organizovaný zločin, pašování zbraní a drog.75 
 
 Své služby poskytují soukromé bezpečnostní služby v Makedonii převážně 
zahraničním ambasádám a delegacím, výrobnímu průmyslu a finančnímu sektoru. 

Zákony regulující soukromý bezpečnostní průmysl byly přijaty v roce 1999, v roce 
2007 byly aktualizovány, zákon o zbraních v roce 2005. Za vypracování změn právních 
předpisů pro soukromý bezpečnostní průmysl je zodpovědné Ministerstvo vnitra. 

 
Základní požadavky pro práci v soukromých bezpečnostních službách 
 
Ze zákona je pro soukromé bezpečnostní agentury povinná licence. 
 
Náležitosti pracovní smlouvy u soukromých bezpečnostních služeb jsou následující: 
 

 maximální počet odpracovaných hodin: 
 maximálně 8 hodin denně; 
 maximálně 40 hodin týdně; 
 maximálně 190 hodin přesčasů za rok. 

 
Měsíční plat včetně příplatků za přesčas, práci o víkendech a v noci je cca. 300 EUR 

hrubého, což odpovídá cca 200 EUR čistého. 
Procentní zastoupení mužů a žen zaměstnaných v soukromém bezpečnostním 

průmyslu:76 

 muži: 98 %; 

 ženy: 2 %. 
 
Většina zaměstnanců soukromých bezpečnostních služeb přichází z vojenského nebo 

policejního prostředí, což je způsobeno několika faktory: 
 

 restrukturalizace policie, která vedla k propouštění 

 o téměř polovinu vyšší plat u soukromých bezpečnostních společností než u policie 
 
Výbava zaměstnanců soukromých bezpečnostních služeb 
 
Vstupní požadavky pro práci u soukromých bezpečnostních společností: 
 

 čistý trestní rejstřík; 

 povinná identifikační karta, vydaná Ministerstvem vnitra; 

                                                 
74 STOJAROVÁ, V. Současné bezpečnostní hrozby západního Balkánu, Centrum pro studium demokracie, 2008, 
s. 163. 
75 HADŽIĆ M., TIMOTIĆ M., PETROVIĆ P., Security Policies in the Western Balkans. Belgrade 2010. 
http://www.qkss.org/repository/docs/Security_Policies_in_the_Westen_Balkans_583944.pdf 
76 Private Security Services in Europe: Confederation of European Security Services Facts and Figures 2011. 
Confederation of European Security Services. http://www.coess.eu/_Uploads/dbsAttachedFiles/ 
Private_Security_Services_in_Europe-CoESS_Facts_and_Figures_2011.pdf 
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 občan Makedonie; 

 trvalé bydliště v Makedonii; 

 získání licence po složení zkoušky, která zahrnuje:77 
 zákon o bezpečnosti; 
 trestní právo; 
 kriminologie; 
 zákon o zbraních; 
 bezpečnostní otázky; 
 taktika provádění bezpečnostních opatření; 
 manipulace se střelnými zbraněmi; 
 sebeobrana; 
 protipožární ochrana; 
 první pomoc. 

 
Pravomoci zaměstnanců soukromých bezpečnostních společností: 
 

 legitimace osob, které vstupují do střežené části; 

 zabránit vstupu nepovolaným osobám; 

 zadržet a předat policii osoby páchající trestnou činnost; 

 přeprava peněz a cenností; 

 pravomoc zakázat neoprávněné fotografování či filmování; 

 v případě nezbytnosti použití fyzické síly do příjezdu policie (po předchozím slovním 
varování). 
 
Používání zbraní je možné, ovšem je potřeba dodržet poměrně striktní podmínky. 

Podmínky pro držení zbraně jsou: 
 

 je potřebná speciální licence, kterou vydává Ministerstvo vnitra; 

 licence má platnost 10 roků; 

 licence je obnovitelná; 

 společnost musí mít zbraně uložené v trezoru a musí vést detailní registr zbraní; 

 typy a počty zbraní a střeliva jsou omezeny zákonem; 

 zaměstnanci musí absolvovat školení v délce 10 hodin, zahrnující teorii i střelbu, 
školení poskytují licencovaná školicí střediska. 

                                                 
77 SALW and Private Security Companies in South Eastern Europe: A Cause or Effect of Insecurity?  South 
Eastern and Eastern Europe Clearinghouse for the Control of Small Arms and Light Weapons (SEESAC); 
European Parliament, 2005. http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/fd/see_ 
20051117_07_/see_20051117_07_en.pdf 
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Přípustné zbraně jsou rozděleny do kategorie B a C. Bližší specifikace jednotlivých 
kategorií: 

 

 kategorie B  
 poloautomatické a opakovací zbraně; 
 krátké střelné zbraně s délkou max 28 cm; 
 dlouhé poloautomatické zbraně se zásobníkem; 
 dlouhé poloautomatické zbraně s hlavní max 60 cm; 

 kategorie C 
 opakovací dlouhé střelné zbraně; 
 krátké střelné zbraně s délkou větší než 28 cm. 

 
 V případě jakéhokoliv použití střelné zbraně musí soukromá bezpečnostní služba 
společně s dotyčným zaměstnancem soukromé bezpečnostní společnosti předložit písemnou 
zprávu ministerstvu do 24 hodin. 

Kontroly a sankce soukromých bezpečnostních služeb v zemi: 
 

 za kontroly a inspekce je zodpovědné Ministerstvo vnitra; 

 maximální sankce; 
 pro zaměstnance 600 – 1 000 EUR; 
 pro společnost 1 500 – 5 000 EUR; 

 možnou sankcí je i odebrání licence zaměstnanci nebo celé společnosti. 
 
Závěrečné vyhodnocení 

 
 Společnost v Makedonii je velmi segregována, což se projevuje i v bezpečnostním 
odvětví. Albánské soukromé bezpečnostní služby pracují většinou v oblastech s albánskou 
majoritou, zatímco makedonské soukromé bezpečnostní služby se zaměřují na oblasti, kde 
žije makedonské většina. 
 Zavedení právních předpisů sice poskytlo základ pro kontrolu bezpečnostního 
sektoru, ale důsledné uplatňování těchto zákonů není snadný úkol a vyžaduje stálou 
pozornost. Etnická segregace, korupce a všeobecná dostupnost zbraní ztěžují podmínky pro 
udržování vysokých standardů soukromých bezpečnostních služeb. Snadnější je to pro větší 
soukromé bezpečnostní služby. Menší soukromé bezpečnostní služby bývají méně 
organizované a méně profesionální. Některé soukromé bezpečnostní služby jsou úzce spjaty 
s politickými stranami (Osa, Kometa No1), což může ohrozit nezávislost takové firmy a může 
znamenat riziko zneužití síly pro politické síly. 
 Přibližně 31% zaměstnanců veškerých soukromých bezpečnostních služeb působících 
v zemi jsou bývalí členové ozbrojených složek, tj. policie a armády. Navíc je v zemi silné 
propletení a propojení mezi soukromými bezpečnostními společnostmi a politickými 
stranami, což má za následek možnost prosazování osobních zájmů před zájmy státními.
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6.  Republika Černá Hora 
 
 Černá Hora je stát v jihovýchodní Evropě, sousedí s Chorvatskem, Bosnou  
a Hercegovinou, Srbskem, Albánií a Kosovem. Hlavním městem je Podgorica. Podle 
posledního sčítání v roce 2015 má Černá hora 647 073 obyvatel.78  

 
Základní charakteristika země 

 
Při rozpadu Socialistické federativní republiky Jugoslávie se jako první odtrhlo v roce 

1991 Slovinsko a Makedonie. Do roku 1995 probíhal vojenský konflikt Srbska proti 
Chorvatsku a Bosně. V letech 1995 – 1996 bylo Srbsko pod ekonomickým embargem, což 
zasáhlo i Černou Horu díky spojenectví se Srbskem. To přispělo k ekonomickému úpadku 
Černé Hory, která již tak měla velmi nízkou životní úroveň. V roce 1998 se ozvaly 
separatistické hlasy srbské provincie Kosovo, což vyústilo ve vojenský konflikt, kterého se 
Černá Hora nezúčastnila. Během devadesátých let ovšem narůstala nespokojenost se 
srbským sousedem. V březnu roku 2002 byla podepsána dohoda o novém uspořádání 
Jugoslávské svazové republiky, která nesla jméno Srbsko a Černá Hora. Obě republiky 
společně sdílely obranu a zahraniční politiku. Ekonomiky, měny a celní správy měly 
jednotlivé republiky de facto samostatné. 
 Dne 21. května 2006 proběhlo v Černé Hoře referendum, ve kterém se Černohorci 
vyslovili pro samostatnost své země, tedy pro opuštění společného svazku se Srbskem. Podle 
oficiálních výsledků hlasovalo pro nezávislost Černé Hory 55,4 procenta voličů. Následně  
4. června 2006 výsledky referenda ratifikoval parlament a 13. června 2006 byla oficiálně 
vyhlášena Republika Černá Hora. Černá Hora se tak stala 45. evropským státem. 

Demografické složení obyvatelstva Černé hory je následující:79 
 

 Černohorci 44,98 %; 

 Srbové 28,73 %; 

 Bosňáci 11,96 %; 

 Albánci 4,51 %; 

 Romové 1,34 %; 

 Chorvaté 0,97 %. 
 
Většina Srbů odmítá postavení menšiny a považuje se za původní národ.  
Základní problém černohorské politiky je jednoznačně reintegrace té části 

společnosti, která se vyjádřila proti vyhlášení nezávislosti.80 Je třeba brát ohled na to, že 
Černohorci jsou vlastně menšinou ve vlastním státě (viz výše). Podle výzkumu veřejného 
mínění Centra za demokracii a lidská práva (Center for Democracy and Human Rights, 
CEDEM) se z 44,6 % těch, kteří byli proti nezávislosti, byla velká většina (až 30 %) srbské 
národnosti. Takže téměř nikdo z etnických Srbů za nezávislou Černou Horu nehlasoval.  

                                                 
78 Montenegro. Central Intelligence Agency The Word Factbook. 
 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mj.html 
79 Černá Hora – základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled. Ministerstvo zahraničních věcí České 
republiky. http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/cerna_hora/ 
80 ERLER G. After the Referendum: Montenegro, Serbia and the Regional Kontext. Südosteuropa Mitteilungen. 
2006, s. 14-15.  



Ochrana & Bezpečnost – 2016, ročník V., č. 4 (zima), ISSN 1805-5656 
Mgr. Roman Šiška, Soukromé bezpečnostní služby v rámci zemí Západního Balkánu a jejich specifika (2016_D_02) 

 
38 

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

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

 Alarmující je současně fakt, že téměř 28 % dotázaných považuje referendum za 
podvod, který by neměl být akceptovaný a dalších 15,5 % si myslí, že výsledek referenda 
nevyjadřuje vůli občanů, přesto by měl být přijatý.81 To jsou výchozí vnitropolitické podmínky 
nového státu, z nichž zřetelně vychází najevo, že propast mezi oběma skupinami 
černohorské společnosti je nadále velmi hluboká a že ji půjde jen velmi těžko zacelit. 
 Ekonomicky patří Černá Hora mezi chudší evropské státy, v porovnání se sousedními 
státy je ovšem bohatší, až na výjimku Chorvatska. Je ovšem extrémně ohroženou zemí vnější 
makroekonomickou rovnováhou.82 
 

Tabulka: Základní makroekonomické ukazatele Černé Hory v letech 2007 – 2014:83 
 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

HDP v mld. EUR 2,81 3,09 2,98 3,1 3,27 3,15 3,32 3,39 

Reálný růst v % 10,7 4,0 -5,7 2,5 3,2 -2,5 3,3 2,0 

Inflace v % 4,2 4,9 3,4 3,4 3,3 4,1 2,2 -0,5 

Nezaměstnanost v % 11,9 10,7 10,9 13,4 11,55 12,7 13,5 14,96 

 
V současné době probíhají v Černé Hoře protivládní protesty. Příčinou je podle 

protestujících chudoba, špatná ekonomická situace země, velká nezaměstnanost a korupce, 
do které je údajně zapojená vláda. Podle premiéra jde ovšem o snahu zabránit zemi vstupu 
do Severoatlantické aliance, za čímž by mohla být Ruská federace. 

 
Soukromé bezpečnostní služby působící v zemi 

  
Hlavní bezpečnostní hrozbou, které republika čelí, je organizovaný zločin. Činnost 

zločineckých organizací probíhá na celém území Černé Hory a je podpořena zejména šedou 
ekonomikou, která je pozůstatkem mezinárodních obchodních sankcí uvalených na Srbsko. 
Většina občanů přitom nepovažuje organizovaný zločin za aktuální vážný problém. Za větší 
problém považují svou nedůvěru v policii a velké množství zbraní vlastněných obyvateli. 
V Černé Hoře je totiž největší počet vlastněných zbraní v přepočtu na obyvatele v porovnání 
s ostatními zeměmi Balkánu. Počet ozbrojených vražd je podle mezinárodních měřítek 
poměrně vysoký.  
 Černá Hora je součástí balkánské pašerácké trasy pro pašování drog, cigaret a lidí.84 
Drogy putují z Černé Hory do Bosny a dále na západ. V oblasti funguje spolupráce srbské, 

                                                 
81 Published Research Results of Political Public Opinion. Centre for Democracy and Human Rights (CEDEM). 
http://cedem.me/en/4-activities/302-cedem-published-research-results-of-political-public-opinion-september-
2012 
82 TESAŘ, Filip. Dopad rozšíření Evropské unie o země západního Balkánu na zájmy České republiky. 
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, 2009. http://www.mzv.cz/file/397211/western_balkans 
_impact_zkraceno.pdf 
83 Černá Hora – základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled. Ministerstvo zahraničních věcí České 
republiky. http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/cerna_hora/ 
84 A’MULA, S. FBI Identifies 26 Balkan Drug Traffickers. Balkan Insight, 20. III. 2009.  
http://www.balkaninsight.com/en/article/fbi-identifies-26-balkan-drug-traffickers 

http://www.mzv.cz/file/397211/western_balkans_impact_zkraceno.pdf
http://www.mzv.cz/file/397211/western_balkans_impact_zkraceno.pdf
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černohorské, bulharské i kosovské mafie. Zločin na Balkáně je jediná oblast života, kde 
vládne multietnická spolupráce.  

V Černé Hoře jsou za vysokou kriminalitu odpovědni především veteráni z chorvatské 
a bosenské války, kteří bojovali v rámci polovojenských skupin podporovaných srbskou 
vládou. Mezi nejčastější přečiny, jichž se dopouští, patří nájemné vraždy, únosy, pašování, 
loupežná přepadení, praní špinavých peněz, vydírání či ilegální výroba softwaru.85 Vysoké 
zisky z kriminálních aktivit, zkorumpované prostředí a možnost praní špinavých peněz jsou 
zdrojem obav mezinárodního společenství, že získaný kapitál bude investován do 
teroristických aktivit.86 Na území Srbska a Černé Hory působí kolem padesáti kriminálních 
skupin. 
 S bojem proti organizovanému zločinu pomáhá zemi řada mezinárodních institucí, 
např. Evropská unie, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Černá Hora ovšem 
trpí silným propojením politické scény a organizovaného zločinu.87 
 To vše dalo základy pro rozvoj soukromého bezpečnostního průmyslu. První 
soukromá bezpečnostní společnost Security Guard Montenegro byla zřízena v roce 1999. 

Nejznámější soukromé bezpečnostní společnosti v Černé Hoře jsou:88 
 

 Security Guard Montenegro. 

 Guard Popovic Security. 
 
Mezi další soukromé bezpečnostní společnosti v zemi patří: 
 

 Cobra Security (Podgorica). 

 Security – NIK (Niksic). 

 Top Security (Podgorica). 

 Vukacic Security Guard (Podgorica). 

 Star Spead Labudovic (Niksic). 

 Agencija za zastitu (Podgorica).  

 Fast Worker UNO (Podgorica). 
 

Většina společností je založena v hlavním městě, což je dáno i velice malou rozlohou 
země, takže soukromá bezpečnostní společnost může díky tomu fungovat po celé zemi a mít 
základnu v Podgorici. Kromě registrovaných společností, které poskytují soukromé 
bezpečnostní služby, tu existuje velký počet malých neregistrovaných společností. 
 

                                                 
85 ČOLOVIĆ. I. Kriminalci kao ratni junaci. Udruženje građana Peščanik, 17. I. 2000.  
http://pescanik.net/2000/01/kriminalci-kao-ratni-junaci/ 
86 STOJAROVÁ, V. Organizovaný zločin na území západního Balkánu, Grantová agentura České republiky (grant 
č. 403/04/1300). Evropská volební studia; Institutu pro srovnávací politologický výzkum. Masarykova univesrita 
v Brně. http://ispo.fss.muni.cz/uploads/2download/cspv06-Stojarova-Org_zlocin-zap_Balkan.pdf 
87 Integrace balkánských států do Evropské unie a zájmy České republiky. Ministerstvo zahraničních věcí České 
republiky. http://www.mzv.cz/file/16640/integrace_balkanskych.doc 
88 SALW and Private Security Companies in South Eastern Europe: A Cause or Effect of Insecurity?  South 
Eastern and Eastern Europe Clearinghouse for the Control of Small Arms and Light Weapons (SEESAC); 
European Parliament, 2005. http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/fd/see_ 
20051117_07_/see_20051117_07_en.pdf 



Ochrana & Bezpečnost – 2016, ročník V., č. 4 (zima), ISSN 1805-5656 
Mgr. Roman Šiška, Soukromé bezpečnostní služby v rámci zemí Západního Balkánu a jejich specifika (2016_D_02) 

 
40 

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

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

Poskytované služby, klienti, provázanost politiků se soukromými bezpečnostními 
službami 
 
Služby poskytované soukromými bezpečnostními společnostmi: 
 

 ochrana objektů a osob; 

 přeprava peněz a cenností; 

 doprovod a ochrana vozidel; 

 instalace zabezpečovacích systémů; 

 jednotka rychlého nasazení; 

 detektivní služby. 
 
Mezi klienty soukromých bezpečnostních agentur v Černé Hoře nejčastěji patří:89 
 

 mezinárodní organizace; 

 soukromé firmy; 

 ropné společnosti; 

 nevládní organizace; 

 banky; 

 známé osobnosti; 

 nemocnice. 
 
 Soukromé bezpečnostní služby spolupracují s policií při zabezpečování veřejných akcí, 
sportovních zápasů či koncertů. Je navíc běžnou praxí, že policisté pracují ve vedlejším 
pracovním poměru u některé soukromé bezpečnostní společnosti, například jako ochranka 
na diskotékách. 
 Existuje řada důkazů o spojenectví soukromých bezpečnostních služeb a politických 
představitelů. Nejproblematičtější je možné spojení soukromých bezpečnostních společností 
s organizovaným zločinem. Zatímco vláda problém organizovaného zločinu bagatelizuje 
s tím, že organizovaný zločin v Černé Hoře skončil s érou Miloševiče, někteří novináři  
a politikové jsou přesvědčení, že existují jasné důkazy o existenci organizovaného zločinu. 
Nedostatek stíhání chápou jako důkaz toho, že není vůle řešit problém organizovaného 
zločinu. 

 
Výbava zaměstnanců soukromých bezpečnostních služeb 

 
Zákon o zbraních umožňuje bezpečnostní společnosti vybavit zaměstnance, kteří 

pracují jako ochrana, zbraněmi. Zbraně mohou mít pouze v době služby 
 V současné době neexistuje žádný zvláštní orgán, který by soukromé bezpečnostní 
služby reguloval a kontroloval. Ministerstvo vnitra sice zvýšilo počet policejních důstojníků, 
kteří mají dohlížet na soukromé bezpečnostní společnosti, ale není zajištěna kvalita jejich 

                                                 
89 SALW and Private Security Companies in South Eastern Europe: A Cause or Effect of Insecurity?  South 
Eastern and Eastern Europe Clearinghouse for the Control of Small Arms and Light Weapons (SEESAC); 
European Parliament, 2005. http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/fd/see_ 
20051117_07_/see_20051117_07_en.pdf 
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práce. Kontroly v minulém roce odhalily značný počet bezpečnostních stráží, kteří nemají 
zdravotní pojištění či smlouvu se zaměstnavatelem. Některé firmy dokonce za své 
zaměstnance neplatí daně.90 

 
Závěrečné vyhodnocení 

 
Největší bezpečnostní hrozbou v zemi je organizovaný zločin, protože jeho činnost 

probíhá na úplně celém území Černé hory. Většina z obyvatel Černé hory to ovšem 
nepovažuje za hlavní problém, což je zarážející. 

Další bezpečnostní hrozby v zemi jsou následující: 
 

 Velké množství střelných zbraní na jednoho obyvatele. 

 Vysoký počet ozbrojených vražd. 

 Obchod s drogami. 

 Přepadení. 

 Kuplířství. 

 Vydírání. 

 Praní peněz. 

 Únosy. 
 
 Největší soukromé bezpečnostní společnosti v zemi, firmy Security Guard 
Montenegro a Guard Popovic Security jsou velice úzce napojeny na státní správu a je 
takovým „veřejným tajemstvím“, že si nechávají prosazovat úpravy zákonů i vyhlášek tak, 
aby z nich vždy profitovaly. Navíc přibližně 29% jejich zaměstnanců jsou bývalí členové 
ozbrojených složek, tj. policie a armády, kteří byli nejčastěji propuštěni z důvodu vysokého 
věku či snižování stavů. Mohu tedy s klidným svědomím říci, že soukromé bezpečnostní 
služby v zemi slouží jako odkladiště bývalých zaměstnanců ozbrojených složek v zemi.

                                                 
90 TOMOVIC, D. Boom in Private Security Causes Concern in Montenegro. Balkan Insight, 1. IV. 2015. 
http://www.balkaninsight.com/en/article/growing-private-police-raise-concern-in-montenegro 
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7.  Republika Srbsko 
 
 Srbsko je republika na Balkánském poloostrově. Hlavním městem je Bělehrad. Po 
pádu komunismu se rozhořela občanská válka v Jugoslávii, během které se postupně odtrhlo 
Slovinsko, Chorvatsko, Republika Makedonie i Bosna a Hercegovina. Srbsko a Černá Hora 
zůstaly ve společné federaci pod názvem Svazová republika Jugoslávie. Černá Hora však stále 
cítila potřebu se zcela osamostatnit a tento již víceméně samostatný stát, který se Srbskem 
měl již jen společnou obrannou politiku, uspořádal 21. května 2006 referendum  
o nezávislosti, ve kterém zvítězili zastánci nezávislosti, a 3. června vyhlásila Černá Hora 
nezávislost. Srbsko po dvou dnech vyhlásilo vlastní samostatnost 5. června 2006.91 

 
Základní charakteristika země 

 
 Počet obyvatel v Srbsku je 7 176 79492, 83 % populace země tvoří Srbové, menšiny 
zde tvoří Maďaři, Rumuni, Slováci, Bosňáci a Romové. Není jednoznačně vyřešena otázka 
Kosova, které podle své deklarace nezávislosti tvoří stát Kosovská republika. Kosovo bylo 
integrální součástí Srbska. 
 Kosovský parlament vyhlásil dne 17. února 2008 nezávislost na Srbsku a prohlásil 
Kosovo za demokratický stát, oficiální orgány a představitelé Srbska však nezávislost odmítají 
uznat a považují oblast nadále za součást Srbska, postoj ostatních států není jednotný. 
Mezinárodní soudní dvůr v Haagu v červenci 2010 rozhodl, že jednostranné vyhlášení 
nezávislosti nebylo porušením mezinárodního práva. Nezávislost Kosova již uznalo 109 zemí 
a většina členů Evropské unie včetně Spojeného království, Francie a Itálie. Slovy ministryně 
zahraničí Rice uznaly oficiální samostatnost Kosova i Spojené státy americké. S nimi tak 
učinilo také Turecko. V říjnu 2008 nezávislost Kosova uznaly i Černá Hora a Makedonie, 
dosavadní spojenci Srbska. Proti uznání samostatného státu Kosovo vystupují zejména 
Srbsko, Ruská federace, dále například Řecko, Španělsko, Kypr, Rumunsko nebo Slovensko.  
 Hospodářství v Srbsku je poměrně slabé a je velmi poznamenáno válečným 
konfliktem v 90. letech minulého století. Země se vzpamatovává z války velmi pomalu, ale  
i přesto lze zaznamenat v posledních letech vzestup hrubého domácího produktu. V období 
socialismu byla Srbská (Jugoslávská) ekonomika velmi silná, asi nejsilnější ze všech 
socialistických států. Byly zde povolené soukromé firmy a zahraniční politika nebránila tolik 
kontaktům se západními kapitalistickými zeměmi na rozdíl od ostatních socialistických zemí. 
Hospodářství země zaznamenalo úpadek po válce, příčinou byly výše popsané národnostní 
spory o území Kosova. Teprve po roce 2000 začala ekonomika země nabírat pomalu na síle  
a dnes se dokonce Srbsku přezdívá "Balkánský tygr" kvůli nejrychleji se rozvíjejícímu 
hospodářství v tomto regionu.93 
 

                                                 
91 Kosovo´s Declaration of Independence. PR-Inside, Press and Media Services. 
http://www.pr-inside.com/text-of-kosovo-s-declaration-of-independence-r442217.htm  
92 Serbia. Central Intelligence Agency The Word Factbook. 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ri.html 
93 Srbsko – základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled. Ministerstvo zahraničních věcí České 
republiky. http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/srbsko/ 
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Tabulka: Základní makroekonomické ukazatele Srbska v letech 2007 – 2014.94 
 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

HDP v milionech 
EUR 29 451 33 704 30 654 29 766 33 423 31 683 34 262 33 059 

Reálný růst HDP 
v % 5,9 5,4 -3,1 0,6 1,4 -1,0 2,6 -1,8 

Inflace v % 5,9 7,9 10,8 3,6 8,6 13,2 12 9,9 

Růst 
spotřebitelských 
cen v % 11,0 8,6 6,6 10,3 7,0 12,2 2,2 1,7 

Nezaměstnanost v 
% 18,1 13,6 16,1 19,2 23,0 23,9 22,1 18,9 

Průměrná čistá 
mzda v EUR 347 400 337 330 372 364 389 379 

 
 Jedná se o zemi, která má podepsanou smlouvu o volném obchodu jak s Ruskou 
federací, tak s Evropskou unií. 

 
Soukromé bezpečnostní služby působící v zemi 

  
Soukromé bezpečnostní služby se poprvé v Srbsku objevily v roce 1990 jako reakce na 

malou účinnost srbské státní bezpečnosti. Prvotní soukromé bezpečnostní společnosti byly 
spíše neformální seskupení ozbrojených mužů. Tyto skupiny nebyly zpočátku dostatečně 
regulovány a byly napojeny na místní mocenské struktury. Tyto polovojenské skupiny 
zasahovaly nejen v oblastech postižených válkou, ale i v regionech Kosovo, Pljevlja, 
Vojvodina.95 Tyto akce tvořilo zastrašování či otevřené násilí vůči muslimům, Albáncům, 
Maďarům či Chorvatům a některé byl podporovány místními bezpečnostními složkami. 
Některé z nich se po skončení války podíleli na vysoké kriminalitě. Mezi nejčastější přečiny, 
jichž se dopouštěli, patřily nájemné vraždy, únosy, pašování, loupežná přepadení, praní 
špinavých peněz či ilegální výroba softwaru.96 
 

Nárůst soukromých bezpečnostních služeb, nabízené služby 
 
K nárůstu soukromých bezpečnostních společností a přílivu zahraničních investorů 

přispěly: 
 

 ekonomické a legislativní reformy; 

                                                 
94 Srbsko – základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled. Ministerstvo zahraničních věcí České 
republiky. http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/srbsko/ 
95 Závěrečná zpráva komise odborníků Rady bezpečnosti 780 (1992), S/1994/674, 27. V. 1994. 
96 STOJAROVÁ, V. Organizovaný zločin na území západního Balkánu, Grantová agentura České republiky (grant 
č. 403/04/1300). Evropská volební studia; Institutu pro srovnávací politologický výzkum. Masarykova univesrita 
v Brně. http://ispo.fss.muni.cz/uploads/2download/cspv06-Stojarova-Org_zlocin-zap_Balkan.pdf 
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 harmonizace právních standardů s normami Evropské unie; 

 reforma systému sociálního zabezpečení; 

 daňová reforma; 

 vstup ekonomiky na mezinárodní trh; 

 zajištění spravedlnosti. 
 

Největší koncentrace soukromých bezpečnostních služeb je v Bělehradě, operuje tu 
více než 100 společností. Největší z nich jsou Pro-Gard (mající cca. 1 600 zaměstnanců), FTO, 
Pro Tech. 

Služby, které soukromé bezpečnostní společnosti nabízejí, lze rozdělit do tří kategorií: 
 

 ochrana majetku, rychlé nasazení, přeprava peněz a jiných cenností, bezpečnost 
letišť, monitorování a vzdálený dohled; 

 ochrana osob, úzká osobní ochrana podnikatelů a politiků; 

 soukromé detektivní vyšetřování. 
 
 Ochranu majetku nabízí většina soukromých bezpečnostních služeb. Poptávka po 
osobní ochrance roste, přestože bezpečnostní situace v zemi se zlepšuje. Většina 
soukromých bezpečnostních služeb tuto službu nabízí, profesionálně vyškolení bodyguardi si 
vydělávají mnohdy i 4 x větší plat než je průměrná mzda. Soukromým bezpečnostním 
vyšetřováním se zabývají spíše menší společnosti. 
 Velké množství zaměstnanců soukromých bezpečnostních služeb (zhruba 40 %) bylo 
dříve zaměstnáno u policie, většina soukromých bezpečnostních společností je vedena 
policisty v důchodu. Někteří policisté současně „načerno“ pracují u soukromých 
bezpečnostních služeb. Dalo by se říci, že soukromé bezpečnostní služby slouží jako 
odkladiště bývalých policistů či vojáků, kteří byli již na výkon služby staří, nebo si chtěli 
výrazně finančně pomoci. 

 
Výbava, průměrná mzda a pracovní podmínky zaměstnanců soukromých 
bezpečnostních služeb                  

 
 Co se týče držení zbraní, platí pro zaměstnance soukromých bezpečnostních služeb 
stejné právní předpisy ohledně udělování licencí pro držení střelných zbraní jako pro jiné 
srbské občany.97 Licenci vydává policie. Platnost licence pro společnost je neomezená, ale 
může být odebrána. Platnost licence pro jednotlivce je 5 let, může být obnovena. Držitelé 
střelných zbraní musí projít lékařským vyšetřením, školením o manipulaci se zbraněmi. 
Společnost musí ukládat zbraně v bezpečnostních prostorách a musí vést detailní registr 
zbraní. 

Počet pracovních hodin v soukromých bezpečnostních službách je omezeno 
následovně: 

 

 maximálně 8 hodin denně; 

 maximálně 40 hodin týdně; 

 maximálně 2 hodiny přesčas denně; 

                                                 
97 Zákon o zbraních a střelivu, článek 17, Úřední věstník Republiky Srbsko. 
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 víkendové a noční služby maximálně 50 %; 

 pohotovost maximálně 10 %; 

 maximálně 200 přesčasových hodin ročně. 
 

Tyto omezení jsou často porušovány, jak tlakem zaměstnavatelů, tak snahou 
zaměstnanců si vydělat co nejvíce. 
 Průměrná měsíční mzda u soukromých bezpečnostních služeb je ve výši 270 EUR 
hrubého, což po zdanění představuje cca. 200 EUR čistého. 

Procentové zastoupení mužů a žen v soukromých bezpečnostních službách v zemi je 
následující: 
 

 muži 80 %; 

 ženy 20 %. 
 
V zemi je vysoké procento zastoupení žen v soukromých bezpečnostních službách, 

oproti ostatním zemím západního Balkánu. 
 
Vstupní požadavky, vzdělávání, školení a kontroly zaměstnanců soukromých 
bezpečnostních služeb 

 
 Policie je příslušným vnitrostátním orgánem zodpovědným za kontroly a inspekce 
soukromého bezpečnostního průmyslu, správní i trestní sankce ukládá soud. Maximální 
finanční sankce, která může být uložena, je pro společnost 10 000 EUR, pro zaměstnance 
500 EUR. Možnou sankcí je i odejmutí licence zaměstnanci nebo celé společnosti. 

Vstupní požadavky na uchazeče o zaměstnání v soukromých bezpečnostních 
službách: 
 

 ukončené středoškolské vzdělání; 

 srbská národnost (občanství Srbska); 

 čistý trestní rejstřík; 

 minimální věk 18 let; 

 osvědčení o fyzickém a duševním zdraví; 

 absolvované odborné školení. 
 

Vzdělávání zaměstnanců soukromých bezpečnostních služeb je prováděno během 
celého trvání pracovního poměru, protože fyzická zdatnost je nesmírně důležitá pro úspěšný 
výkon povolání. Vzdělávání probíhá především v následujícím: 
 

 plavecký výcvik – ukončen osvědčením o způsobilosti; 

 pohotovostní služba - povinné specializované školení; 

 přeprava peněz - povinné specializované školení; 

 osobní ochrana - povinné specializované školení; 

 bezpečnost letectví - povinné specializované školení; 

 monitorování a vzdálený dohled - povinné specializované školení. 
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 Tato specializovaná školení poskytují autorizovaná školicí střediska. Co se týče 
vzdělávání zaměstnanců, jsou veliké rozdíly mezi soukromými bezpečnostními společnostmi. 
Příkladem profesionality v zajišťování školení pro zaměstnance je firma Pro-Gard. Je ovšem 
velké množství společností, pro které školení představuje pouze jednu hodinu základního 
školení. Někteří zaměstnanci pak ovšem neumí správně používat zbraně. Nejvyšší úroveň 
profesionality představují společnosti, které poskytují své služby zahraničním firmám.  

 
Závěrečné vyhodnocení 
 
Základním problémem je, že Srbsko je jediná země v jihovýchodní Evropě, kde dlouho 

neexistovaly právní předpisy upravující soukromý bezpečnostní průmysl.98 Srbská vláda 
přijala návrh zákona o soukromých bezpečnostních službách až 30. dubna 2013. Návrh 
zákona upravuje pravidla pro bezpečnost a ochranu objektů, činností a osob, kritéria pro 
udělování licencí a zavedení kontrol. Počet registrovaných společností je zhruba 3 000, 
zaměstnávají mezi 30 000 až 60 000 lidí a vlastní 50 000 zbraní. Ministerstvo vnitra vlastní 
53 000 zbraní a srbská armáda má 200 000 zbraní malé ráže a 580 000 kusů zbraní velké 
ráže.99 
 Je tedy nutné dát do souladu předpisy o držení, přepravě a používání střelných zbraní 
s mezinárodními postupy, zamezit vazbám mezi soukromými bezpečnostními a politickými 
stranami či organizovaným zločinem, zavést společné pracovní dohody s policií. Je nutné 
vytvořit obecnou koncepci prevence kriminality, odstranění hrozby zločinu a odstranění 
strachu ze zločinu. 

Bezpečnostními hrozbami v zemi jsou hlavně: 
 

 Přepadení. 

 Silné vazby mezi soukromými bezpečnostními službami a vrcholnými politiky. 

 Praní peněz. 

 Únosy. 
 
V Srbsku je u soukromých bezpečnostních služeb zaměstnáno nižší procento bývalých 

zaměstnanců ozbrojených složek, což je dáno hlavně nižší ekonomickou vyspělostí země 
a velice atraktivními sociálními jistotami u bezpečnostních složek v zemi. 

                                                 
98 Private Security Companies in Serbia – Friend or Foe. Bezbednost.org, 2008. 
 http://www.bezbednost.org/upload/document/0906301106_private_security_co.pdf 
99 RIZMAIL, I. Keeping up with the Private Security Sector. Centar za evroatlantske studije. Beograd 2013. 
https://www.ceas-serbia.org/images/2015-i-pre/Irina_Rizmal_-
_Keeping_up_with_the_private_security_sector_in_Serbia_-_The_New_Century_No.4.pdf 
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8. Rumunsko 
 
 Rumunsko leží na Balkánském poloostrově v jihovýchodní Evropě. Sousedí 
s Bulharskem, Srbskem, Maďarskem, Ukrajinou a Moldavskem. Je členem Evropské unie 
a Severoatlantické aliance. Hlavním městem je Bukurešť. Rumunsko má okolo 21 666 350100 
obyvatel. Jejich počet neustále klesá. 89,5 % obyvatel je Rumunů, zbytek tvoří národnostní 
menšiny – Maďaři, Romové, Němci, Ukrajinci.101 Administrativně se dělí na hlavní město 
Bukurešť a 41 žup. 

 
Základní charakteristika země 

 
Rumunsko se řadí k méně rozvinutým zemím Evropy. Hrubý domácí produkt (HDP) na 

obyvatele je nejnižší v celé Evropské unii. Po převratu v roce 1989 následovalo desetiletí 
nestability a propadu, ale od roku 2000 prodělala zdejší ekonomika velkou přestavbu. 
Rumunský ekonomický růst je jedním z nejprudších v Evropě. Stát si dokonce vysloužil 
označení „tygr východní Evropy“. Podle studie z roku 2006 šlo o druhou nejrychleji rostoucí 
ekonomiku světa. Světová ekonomická krize ovšem přibrzdila postup tohoto státu více než 
jinde a v roce 2009 vedla k velkému schodku státního rozpočtu a k rozsáhlým zahraničním 
půjčkám. V roce 2010 bylo Rumunsko největším dlužníkem Mezinárodního měnového fondu. 
Zhoršení ekonomické situace vyústilo v politické krize a četné protesty veřejnosti102. 
 

Tabulka: Základní makroekonomické ukazatele v letech 2008 – 2013.103 
 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

HDP v mld. EUR 136,9 115,9 121,8 136,5 132 142 

Reálný růst v % 7,1 -7,1 -1,2 2,5 0,2 3,5 

Inflace v % 7,9 5,6 6,1 5,8 3,4 4 

Nezaměstnanost v % 4,4 7,8 6,9 5,1 5,6 7,3 

 
Transformační proces nastartovaný v Rumunsku s sebou přinesl obrovský nárůst 

chudoby. Odhady úrovně chudoby v Rumunsku uvádějí, že v letech 1989 až 2000 vzrostla  
ze 7 % na 44 %. Chudoba negativně ovlivňuje především romskou populaci a rodiny s více 
než třemi dětmi. Emigrace (jak legální tak nelegální) za prací je v Rumunsku přímo spjatá  
s chudobou, nezaměstnaností a nerovnými možnostmi. Nelegální emigrace je v Rumunsku 
také spojená s expanzí organizovaného zločinu a jeho zaměřením na obchod s lidmi.104  

                                                 
100 Romania. Central Intelligence Agency The Word Factbook. 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ro.html 
101 Užitečné informace pro cestování, podnikání a investování v Rumunsku. Ministerstvo zahraničních věcí 
České republiky. http://www.mzv.cz/file/811725/brozurka.doc 
102 STOJAROVÁ, V. Současné bezpečnostní hrozby západního Balkánu, Centrum pro studium demokracie, 2008, 
s. 147. 
103 Rumunsko – Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled. Ministerstvo zahraničních věcí České 
republiky. http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/rumunsko/ 
104 Rumunsko. International Organization for Migration. 
http://www.iom.cz/aktivity/migrace-a-rozvoj/rumunsko 

http://www.mzv.cz/file/811725/brozurka.doc
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Soukromé bezpečnostní služby působící v zemi 
 

Snižující se zapojení státu v bezpečnostní oblasti během přechodu od komunismu 
vytvořilo poptávku po soukromých bezpečnostních službách. K růstu tohoto odvětví přispěly  
i neprůhledné převody státního majetku do soukromých rukou během přechodného období  
a zkorumpované a špatně fungující soudnictví. První soukromé bezpečnostní společnosti 
začaly působit v Rumunsku v roce 1991.  
 Oficiálně mají soukromé bezpečnostní služby v zemi 37 300 zaměstnanců. Nej-
známější tuzemské společnosti jsou Bidepa, RPG, Cameleon, Cobra, BGS, Argus a Romguard. 
Největší soukromá bezpečnostní společnost zaměstnává 2 000 zaměstnanců (Bidepa). Řada 
společností zaměstnává okolo tisíce zaměstnanců (např. Romguard) nebo zhruba 500 lidí 
(např. Cameleon). Zbytek trhu tohoto sektoru tvoří společnosti se zaměstnanci v řádu 
desítek. 
 V současné době čelí soukromé bezpečnostní služby konkurenci a mnoho firem se 
slučuje ve větší společnosti, čímž lépe odolávají tlaku konkurence. Navíc na trh vstupují  
i zahraniční společnosti.105 Největší z nich je dánská Group4Falk a italská Civica. Počet 
soukromých bezpečnostních společností se v budoucnu s největší pravděpodobností bude 
i nadále snižovat, konsolidace povede k ovládnutí trhu největšími firmami. K urychlení 
tohoto procesu přispívají zahraniční investice. 

U široké veřejnosti panuje nedůvěra ve státní orgány, zejména policii a soudy. I přes 
veškeré snahy rumunských úřadů o omezení korupce i o zvýšení úrovně transparentnosti ve 
veřejném sektoru a informovanosti veřejnosti či o zjednodušení byrokratických úkonů ve 
snaze zlepšit veřejné služby a zmenšit pravděpodobnost úplatků, je pro Rumunsko stále 
velmi ožehavým problémem korupce. A to i přes to, že obdržení či nabídnutí úplatku nebo 
přijetí neopodstatněných výhod a benefitů jsou rumunskými zákony zakázány pod hrozbou 
několikaletého odnětí svobody.106 Pocit, že stát není schopen ochránit své obyvatele, vede 
k poptávce po soukromých bezpečnostních službách. 

 
Pracovní podmínky, mzda a činnost zaměstnanců soukromých bezpečnostních 
společností 
 
Mezi klienty soukromých bezpečnostních služeb patří firmy, politici a mezinárodní 

organizace. Komerční firmy jsou ze zákona povinny chránit svůj majetek a většina větších 
firem tuto povinnost řeší přes soukromé bezpečnostní služby. 
 Velké množství zaměstnanců soukromých bezpečnostních společností jsou bývalí 
členové armády nebo policie. I zde, v Rumunsku, slouží soukromé bezpečnostní služby jako 
velké odkladiště bývalým policistů a vojáků. Zajímavými pro zaměstnavatele jsou především 
svými zkušenostmi. 

                                                 
105 Holding M2C expanduje do zahraničí, nově do Rumunska. Security magazin,  3. IV. 2015. 
http://www.securitymagazin.cz/zpravy/holding-m2c-expanduje-do-zahranici-nove-do-rumunska-
1404044100.html 
106 Užitečné informace pro cestování, podnikání a investování v Rumunsku. Ministerstvo zahraničních věcí 
České republiky. http://www.mzv.cz/file/811725/brozurka.doc 

http://www.mzv.cz/file/811725/brozurka.doc
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Maximální počet pracovních hodin pro jednotlivé zaměstnance je následující: 
 

 8 hodin denně; 

 48 hodin týdně; 

 8 hodin přesčasové práce; 

 8 hodin v noci a o víkendu; 

 48 hodin pohotovost. 
 
Průměrná měsíční mzda u soukromých bezpečnostních služeb je přibližně 290 EUR, 

což odpovídá čisté mzdě ve výši 250 EUR. 
Procentní podíl mužů a žen v soukromých bezpečnostních službách je obdobný jako  

v Srbsku:107 
 

 muži 85 %; 

 ženy 15 %. 
 
Oblasti činnosti soukromých bezpečnostních agentur jsou obdobné, jako kdekoliv 

jinde v Evropě. Nejběžněji jsou zaměstnanci soukromých bezpečnostních služeb využívání 
při: 

 

 obecném hlídání; 

 přepravě peněz; 

 monitorování a vzdáleném dohledu; 

 hlídání či ochraně soukromých osob; 

 instalaci a údržbě zabezpečovacích systémů. 
 
Vstupní požadavky, vzdělávání a kontroly zaměstnanců soukromých 
bezpečnostních služeb 
 
Za kontroly a inspekce v soukromém bezpečnostním průmyslu je zodpovědný 

generální policejní inspektorát, stejně jako za zavedení sankcí. Maximální sankce, která může 
být uložena je 2 500 EUR nebo až 3 roky vězení. Jednou z možných sankcí je i odebrání 
licence, ať už společnosti nebo jednotlivým zaměstnancům. 

Vstupní požadavky na uchazeče o zaměstnání u soukromých bezpečnostních 
společností jsou následující:108 

 

 kurs absolvovaný na vlastní náklady; 

 plnoletost; 

 čistý trestní rejstřík; 

                                                 
107 Private Security Services in Europe: Confederation of European Security Services Facts and Figures 2011. 
Confederation of European Security Services. http://www.coess.eu/_Uploads/dbsAttachedFiles/ 
Private_Security_Services_in_Europe-CoESS_Facts_and_Figures_2011.pdf 
108 Private Security Services in Europe: Confederation of European Security Services Facts and Figures 2011. 
Confederation of European Security Services. http://www.coess.eu/_Uploads/dbsAttachedFiles/ 
Private_Security_Services_in_Europe-CoESS_Facts_and_Figures_2011.pdf 
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 ukončené základní vzdělání; 

 lékařské vyšetření; 

 občanství členského státu Evropské unie. 
 
Různé soukromé bezpečnostní služby mají různé uniformy. Ty musí být schváleny 

policejním inspektorátem. Uniformy nesmí být nošeny mimo pracovní dobu a nesmí být 
zaměnitelné s uniformami jiných státních orgánů. 
 Zaměstnanci musí mít identifikační kartu, která obsahuje jméno a příjmení 
zaměstnance a název společnosti, jejíž je zaměstnanec. 
 Vzdělávání zaměstnanců probíhá prakticky po celou dobu pracovního poměru  
u společnosti. Zaměstnanci musí kromě školení poskytovaných autorizovanými školicími 
středisky absolvovat ze zákona povinný základní plavecký výcvik. 

Specializované školení musí absolvovat zaměstnanci, vykonávající některou z níže 
zmiňovaných činností: 

 

 pohotovostní hlídka; 

 firemní ochranka; 

 ochrana osob; 

 ochranka u dveří (vyhazovač); 

 převoz peněz; 

 ostraha ve městě – nádraží, stanice metra, městské hlídky; 

 požární ochranka; 

 psovodi; 

 bezpečnostní poradenství. 
 
Pravomoci a výbava zaměstnanců soukromých bezpečnostních služeb 

 
 Pravomoci zaměstnanců soukromých bezpečnostních služeb jsou poměrně rozsáhle 
v porovnání s pravomocemi zaměstnanců soukromých bezpečnostních služeb v České 
republice. Jejich pravomoci jsou například: 
 

 kontrola totožnosti; 

 vyhledávání osob, vozidel či majetku; 

 zadržet osobu páchající trestnou činnost; 

 pomoc při požáru či jiných katastrofách. 
 
 Společnosti si pronajímají zbraně od policejních orgánů. Potřebují k tomu speciální 
licenci, kterou vydává příslušný policejní inspektorát. Licence je obnovitelná. Získání licence 
je velmi časově náročné a požadavky jsou přísné. Společnost musí prokázat, že pro jejich 
činnost je naprosto nezbytné mít zbraně. Jsou přísné požadavky na ukládání zbraní. Firmy 
musí vést detailní registr zbraní. Typy a počty zbraní a munice musí být taktéž schváleny 
policejními orgány. Zaměstnanci přicházející do styku se zbraněmi musí mít zbrojní průkaz  
a musí absolvovat školení v rozsahu 30 hodin, které zahrnuje teoretickou a praktickou 
průpravu. Nosit skrytě zbraně je zakázáno. 
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Psy lze použít pro všechny typy operací bezpečnostních služeb po předchozím 
souhlasu policie. Pes i psovod musí mít potřebné kvalifikace. 

 
Závěrečné vyhodnocení 

 
 Rumunsko musí zefektivnit svůj soudní systém a zpřísnit tresty v již prokázaných 
korupčních případech. Obrovským problémem zůstává zajištění nezávislosti (tzn. nezkorum-
povatelnosti) soudu a zrychlit většinou dlouhá léta se táhnoucí soudní procesy. Rumunsko 
sice přijalo nový občanský a trestní zákoník, což je posun kupředu, ale praxe za literou 
zákona pokulhává. 
 Největšími problémy Rumunska, při kterých soukromé bezpečnostní služby pomáhají 
a kde jsou nejvíce potřeba: 
 

 krádeže aut 

 kapesní krádeže 

 přepadení 

 vysoká míra korupce 

 propletení vrcholných politiků s organizovaným zločinem 
 
 Přibližně 23 % zaměstnanců veškerých soukromých bezpečnostních služeb působících 
v zemi jsou bývalí členové ozbrojených složek. 
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9.  Shrnutí 
 

Téměř všechny země Balkánského poloostrova mají společné znaky: 
 

 jsou ekonomicky zaostalé 

 je v nich velmi vysoká nezaměstnanost 

 charakteristická je pro ně obrovská kriminalita 
 

Tabulka: Výše hrubého domácího produktu a pořadí ve světě dle výše hrubého 
domácího produktu v letech 2013 a 2014. 
 

Země 

Pořadí ve světě 
dle výše hrubého 
domácího 
produktu v roce 
2013 

Hrubý domácí 
produkt na 
obyvatele USD 

Pořadí ve světě 
dle výše hrubého 
domácího 
produktu v roce 
2014 

Hrubý domácí 
produkt na 
obyvatele USD 

Chorvatsko 54 13 574 59 13 466 

Rumunsko 70 9 555 73 99 992 

Černá Hora 81 7 026 87 7 329 

Srbsko 91 5 917 97 6 135 

Makedonie 99 4 963 101 5 486 

Bosna  
a Hercegovina 101 4 702 107 4 791 

Albánie 102 4 631 109 4 587 

Kosovo 113 3 731 118 3 956 

 
 Z tabulky je zřejmé, že přesto že hrubý domácí produkt na obyvatele v zemích mírně 
roste, země ztrácejí v porovnání v žebříčku a stále klesá jejich umístění. 

Toto všechno je živnou půdou pro nárůst extrémismu, nacionalismu a korupce a je 
hrozbou pro Evropu, která se snaží situaci řešit urychlením vstupu kandidátských zemí na 
Balkáně do Evropské unie. Jde o Albánii, Bosnu a Hercegovinu, Kosovo, Makedonii, Černou 
Horu a Srbsko. Urychlení rozšíření Evropské unie o tyto státy se sice nelíbí členským zemím 
EU, ale vzhledem k vzestupu extrémismu je třeba této věci věnovat značnou pozornost.  
 Mimo jiné je důsledkem exodus uprchlíků, který se již dávno vymkl kontrole. 
Nedůvěra občanů ke státním strukturám, zklamání ze ztráty tradičních hodnot přivádějí 
zejména mládež pod křídla Islámského státu.  

Ve středu, 29. července 2015, bylo v Jaroslavli zahájeno Zasedání velitelů speciálních 
služeb, orgánů bezpečnosti a pořádkových orgánů zahraničních států – partnerů Federální 
služby bezpečnosti Ruské federace. Akce trvala dva dny, účastnilo se jí 92 delegací ze 
64 zemí. Prezident Ruské federace Vladimír Putin poznamenal: "Zvláštní nebezpečí dnes 
představuje rostoucí teroristická aktivita, přerůstání kriminální činnosti radikálních uskupení 
do mezinárodní organizované zločinnosti. Neobyčejné znepokojení vyvolává situace na 
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Blízkém východě a v severní Africe. Teroristé se pokoušejí využít tento region jako svůj 
prostor, verbují a učí nové vojáky, kteří mohou být použiti pro destabilizaci jiných států." 

Cílem ozbrojených skupin a radikálů je destabilizovat země, čemuž chtějí balkánské 
státy zabránit. Vojenští experti se shodují, že rozvrácené a politicky nestabilní země jsou pro 
bojovníky Islámského státu dobrým výcvikovým prostorem. Je proto potřebné legislativně 
upravit tamní soukromé bezpečnostní služby, aby se mohly ve spolupráci s místními 
poceními orgány podílet na eliminaci kriminality, na zastavení šíření extrémistických 
a nacionalistických nálad. 
 

Tabulka: Počet zaměstnanců soukromých bezpečnostních služeb na obyvatele. 
 

Země Počet zaměstnanců SBS na obyvatele 

Albánie 1/218 

Bosna a Hercegovina 1/2 295 

Chorvatsko 1/286 

Kosovo 1/737 

Makedonie 1/410 

Rumunsko 1/229 

Srbsko 1/146 

Černá Hora 

Počet zaměstnanců soukromých bezpečnostních služeb na 
obyvatele se z důvodu vysokého počtu neregistrovaných 

soukromých bezpečnostních služeb nedá vypočítat. 

 
 Konceptů pohlížejících na soukromé bezpečnostní služby v zemích západního Balkánu 
není mnoho, spíše se často opakují a liší se pouze hloubkou svého propracování.  
 První teoretická koncepce, pohlížející a často interpretovaná, je ve článku 
„Developing Security Community in the Western Balkans: The Role of the European Union 
and North Atlantic Treaty Organisation“, který zkoumá, jak externí třetí strany, primárně 
mezinárodní organizace, mohou usnadnit rozvoj bezpečnosti a mezinárodní integrace 
v rámci svých kompetencí.109 Tato studie nabízí naprosto jedinečný pohled na to, jak a proč 
může být důvěra a pospolitost podporována zvenčí, tj. externími subjekty – v tomto případě 
Evropská unie a Severoatlantická aliance. Tato teoretická koncepce nám ukazuje, zda a jak se 
může důvěra dostat do nálad společnosti až na místní úrovni, nikoliv pouze na úroveň 
mezinárodní. V této koncepci jsme se ujistili, že jak Evropská unie, tak Severoatlantická 
aliance mají hlavně díky členským požadavkům velký přínos k rozvoji bezpečnostní politiky 
v těchto zemích, kdy se dostáváme na perfektní úroveň známou i ze zemí západní Evropy. 
Ovšem na druhou stranu nám také ukazují, že pocit vzájemné důvěry  
a vnitřní pocit významnosti u obyvatel v těchto zemích stále chybí. Tyto postřehy by měli být 
používány při řešení mezinárodních vztahů se zeměmi západního Balkánu. S touto teorií se 
ztotožňuji. 

                                                 
109 GRILLOT, S., R., CRUISE, R. J., D'ERMAN, V., J. Developing Security Community in the Western Balkans: The 
Role of the European Union and North Atlantic Treaty Organisation. Springer, 21. XII. 2009.   
http://www.palgrave-journals.com/ip/journal/v47/n1/full/ip200926a.html 
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 Druhá teoretická koncepce je popsána v článku „Macedonia: Factor of stability or 
instability in the regional security subcomplex Western Balkans?“110 Tato teoretická 
koncepce pojednává o tom, že po mnoho let byly bezpečnostní studie ovlivňovány svojí 
závislostí na vojensko-politických aspektech. Při neustálém strachu z možné hrozby konfliktů 
mezi velmocemi se často zapomínalo na ekonomický dopad v regionech slabých států, 
v tomto případě zemí západního Balkánu. Právě v tomto ohledu představovala teorie 
regionálních bezpečnostních komplexů (Regional Security Complex Theory, RSCT) významný 
krok v před, oproti zaběhlým, mezinárodním, bezpečnostním studiím, protože se zavedly 
regionální podsystémy jako základní hodnoty bezpečí. Tento dokument analyzoval primárně 
problémy v Makedonii. Avšak cílem tohoto dokumentu bylo nejen identifikovat, ale také 
popsat a mapovat jednotlivé problémy v jednotlivých podsystémech. Právě teorie 
regionálních bezpečnostních komplexů ukazuje, zda je jednotlivá země považována za 
stabilní či nikoliv v regionu západního Balkánu. Tato teoretická koncepce je velice zajímavá 
a právě zavedení teorie regionálních bezpečnostních komplexů bylo nezbytné pro mapování 
a vyhodnocování bezpečnosti v dané lokalitě. 

                                                 
110 VUČIĆ S., MILENKOVIĆ M. Macedonia: Factor of Stability or Instability in the Regional Security Subcomplex 
Western Balkans? ResearchGate, 2014. https://www.researchgate.net/publication/273190919_Macedonia 
_Factor_of_stability_or_instability_in_the_regional_security_subcomplex_Western_Balkans 
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Závěr 
 
Hlavním cílem soukromých bezpečnostních služeb je především jejich ekonomický 

zisk, který získávají poskytováním svých bezpečnostních služeb za úplatu na základě 
individuálních objednávek klientů. Dochází k přenesení části zajišťování bezpečnosti ze státu 
na soukromé společnosti. Přitom zajišťování ochrany svých občanů a bezpečnosti je 
prvotním posláním státu. Otázkou tedy je, zda přenesení tohoto primárního poslání ze státu 
na soukromé společnosti nedochází k ohrožení rovného práva občanů na ochranu. Soukromé 
ochranky jsou totiž výsadou vlivných či majetnějších osob, což může být ve společnosti 
vnímáno negativně. 

Na druhé straně jsou soukromé bezpečnostní služby přirozeným produktem, jelikož 
občan má právo chránit sebe či majetek. 

Nebezpečím je, pokud se soukromé bezpečnostní služby nadměrně rozrostou a slabý 
či zkorumpovaný stát je nevšímavý k případným násilným či neoprávněným zásahům proti 
svým občanům. 

Požadavky klientů jsou nejdůležitějším faktorem pro rozsah činnosti soukromých 
bezpečnostních služeb. Tradičními službami jsou fyzická ostraha, získávání informací, pátrání 
po osobách a majetku, doprovod. 

Každá země má oblast soukromých bezpečnostních služeb právně upravenou 
odlišnými způsoby, závislými mimo jiné na tradicích a historii dané země. Činnost 
soukromých bezpečnostních služeb je chápána jako specifický druh podnikání, který vyžaduje 
zvýšený dohled státu. Proto je soukromý bezpečnostní průmysl v zemích pod kontrolou 
ministerstev vnitra. 

Kvalita služeb poskytovaných soukromými bezpečnostními společnostmi je celkem 
různorodá. Bohužel některé společnosti zaměstnávají nekvalifikované osoby. Jejich 
vykonávaná činnost je nekvalitní a hrozí riziko porušování lidských práv či dokonce zapojení 
do kriminální činnosti. 

Ve své studii jsem se zabýval vybranými zeměmi západního Balkánu a pro srovnání 
i Rumunskem a tamními soukromými bezpečnostními službami. Zabýval jsem se tím, zda 
zaměstnanci soukromých bezpečnostních společností jsou dostatečně vzdělaní, kvalifikovaní, 
proškolení. Zda činnost těchto společností je kvalitní a zda pracují provázaně s místními 
policejními orgány. 

Má hypotéza o tom, že soukromé bezpečnostní služby v jednotlivých zemích slouží 
jako odkladiště pro bývalé zaměstnance bezpečnostních složek, tedy armády a policie, se ve 
většině sledovaných zemí potvrdila. Tito zaměstnanci jsou díky svému bývalému zaměstnání, 
kde prodělali nejrůznější výcviky, školení a fyzické tréninky pro bezpečnostní společnosti 
naprosto klíčoví. Navíc všichni z nich umí perfektně pracovat se zbraněmi, umí bojové sporty 
a dovedou patřičně reagovat při vypjatých situacích. Což běžný žadatel o práci v soukromé 
bezpečnostní společnosti neumí. Navíc i pro bývalé zaměstnance bezpečnostních složek jsou 
tyto místa velice lákavá, protože tam užijí hlavně své zkušenosti a při výběrovém řízení jsou 
vždy ve výhodě. To by při žádosti o jiné pracovní místo vždy neplatilo, protože většina z nich 
kromě práce u ozbrojených složek nic jiného nedělala. 

Druhá hypotéza o propojení soukromých bezpečnostních složek s vrcholnými 
politickými elitami byla také potvrzena, jelikož zástupci obřích, často i nadnárodních 
bezpečnostních agentur lobují ve vysoké politice za prosazování svých zájmů, ať už se jedná  
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u různé speciální zakázky, úlevy na daních nebo stěžování podmínek nově vznikajícím 
soukromým bezpečnostním společnostem. 

První zkoumanou zemí byla Albánie. Soukromý bezpečnostní průmysl v Albánii se 
velmi rozrůstá, což je určitě způsobeno velmi rozvětveným organizovaným zločinem. Výše 
postavení zaměstnanci jsou bývalí zaměstnanci policie či armády. Řadoví zaměstnanci nejsou 
na zvlášť vysoké profesionální úrovni. Jde často o důchodce či osoby přivydělávají si 
k hlavnímu pracovnímu poměru. Velkým problémem je v Albánii napojení organizovaného 
zločinu na státní správu. Soukromé bezpečnostní služby se podílí na řešení krádeží, obchodů 
s drogami, nočních přepadů cizinců a hlavně problémů s albánskou mafií. 

Bosna a Hercegovina je, co se týče soukromých bezpečnostních služeb, problematic-
kou zemí. Je to způsobeno existencí dvou entit. V zemi neexistuje legislativa, která by 
pokrývala soukromý bezpečnostní průmysl. Velkým problémem Bosny a Hercegoviny je 
obrovské množství nelegálních zbraní a munice mezi veřejností. Soukromé bezpečnostní 
služby se podílí na řešení krádeží aut, organizovaného zločinu a nočních přepadů cizinců. 

V Chorvatsku roste počet soukromých bezpečnostních společností. Celý soukromý 
bezpečnostní průmysl je dobře pokryt legislativou, probíhají velmi časté kontroly. 
Zaměstnanci se nezřídka stávají bývalí zaměstnanci policie a armády. Celkově je soukromý 
bezpečnostní průmysl v Chorvatsku na velmi vysoké úrovni. 

Kosovo je nejproblematičtější zemí díky organizovanému zločinu, který hluboce 
prorostl státní správou. Kriminální skupiny zde udržují kontakty s politickými  
i bezpečnostními strukturami. To samozřejmě zvyšuje poptávku po soukromých 
bezpečnostních službách. Soukromý bezpečnostní průmysl není dostatečně legislativně 
pokryt a není vyžadována odpovídající kvalifikace pro zaměstnance. Soukromé bezpečnostní 
společnosti se podílí na řešení distribuce drog, krádeží, únosů a nočních přepadů cizinců. 

Problémem Makedonské republiky je především etnická segregace, korupce  
a dostupnost zbraní. Zaměstnanci soukromých bezpečnostních společností mají legislativně 
dané pravomoci a požadavky pro práci. 

Stejně jako u ostatních zemí je v Černé hoře problémem organizovaný zločin. Je 
pravděpodobné, že soukromé bezpečnostní společnosti jsou napojeny na politické 
představitele či dokonce přímo na organizovaný zločin. Legislativně je soukromý 
bezpečnostní průmysl pokryt velmi slabě a nedostatečná je kontrola soukromých 
bezpečnostních společností. Největšími problémy, které soukromý bezpečnostní průmysl 
pomáhá řešit, jsou přepadení, kuplířství, obchody s drogami, únosy či praní peněz. 

V Srbsku je v soukromých bezpečnostních společnostech zaměstnán velký počet 
bývalých zaměstnanců policie, což zajišťuje slušnou profesionalitu. Legislativně byl soukromý 
bezpečnostní průmysl pokryt až v nedávné době. 

Poslední zemí, které jsem se věnoval, je Rumunsko. Roste zde počet soukromých 
bezpečnostních společností, což je způsobeno nedůvěrou ve státní orgány. Problémem je 
v Rumunsku obrovská korupce. Velké množství zaměstnanců jsou bývalí zaměstnanci policie 
a armády.  

Souhrnně lze pro tyto balkánské země najít hodně společných atributů. Lze očekávat, 
že se soukromý bezpečnostní průmysl v těchto zemích bude nadále rozvíjet ruku v ruce 
s vývojem moderních technologií. Až na výjimky je ve všech zemích prvořadým úkolem 
regulace soukromých bezpečnostních společností státem, spočívající především v dohledu 
nad udělováním licencí. Ve většině zemí je problémem absence právních úprav, což 
nepříznivě působí na povědomí společnosti. Některé soukromé bezpečnostní společnosti 
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vytváří vlastní etické kodexy, které se dobrovolně zavazují dodržovat.  To přispívá ke 
zvyšování kvality nabízených služeb. 

V některých zemích chybí ustanovení spolupráce soukromých bezpečnostních služeb 
s policií, což by mohlo vést k oboustranně výhodnému prospěchu. 

Obecně pro většinu mnou sledovaných balkánských zemí platí, že soukromé 
bezpečnostní společnosti jsou plné bývalých zaměstnanců policie a armády a bohužel často i 
žoldáků či bývalých členů teroristických skupin. Jde sice o občany, kteří jsou patřičně 
vycvičeni a vyškoleni, nicméně je tu obrovské riziko budoucího porušování zákonů. 
Spolupráce s tamními policejními orgány ve většině zemí funguje. 
 


