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Bezpečnostní systém Republiky Makedonie 
 
Anotace 
 
Ve dnech 7. až 9. dubna 2009 se ve Skopje uskutečnila „expertní mise“ týkající se 
konkrétních aspektů připravenosti Bývalé jugoslávské republiky Makedonie na možnost 
odstranění vízové povinnosti ve směru do zemí Evropské unie. Akce navazovala na celou 
řadu dvoustranných a vícestranných aktivit mezi Českou republikou a Makedonií, které se 
uskutečňují se zvýšenou intenzitou od roku 2007. Nejenom na základě těchto „v terénu“ 
získaných informací pak byl vytvořen tento příspěvek. 
 
Klíčová slova 
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Summary 
 
In the days 7 to 9 April 2009 in Skopje took place the "expert missions" related to specific 
aspects of the readiness of the Former Yugoslav Republic of Macedonia on the possibility of 
removing visa obligations towards the European Union member states. The event followed 
the whole range of bilateral and multilateral activities between the Czech Republic and 
Macedonia, which are carried out with increased intensity since 2007. This article was 
however based not only on those "on the ground" gathered information. 
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Bezpečnostní systém Republiky Makedonie a jeho konkrétní součásti 
 
Makedonie je zemí, jejíž populace postupně roste. Nedávno překročila hranici 2 milionů osob, pro rok 
2015 se odhaduje údaj 2 071 532 obyvatel. Na mapách srovnávajících roky 1961 a 2011 je zřetelné, 
že podíl Albánců (hnědá barva, posun z 13 % na 25%) postupně roste, patrně i proto, že někteří 
Albánci se v minulosti prohlašovali za Turky.1 
 

 
 

Přinejmenším třetina populace země žije ve 
skopské aglomeraci (asi 800 000 osob). I toto 
město je etnicky rozděleno, konkrétně viz 
dominantně albánská část Čair, kde se nachází 
množství obchodů s oděvy a obuví, ale i mešita, 
sponzorovaná z prostředků Saúdské Arábie.2 
 
Velké množství policistů (ale i nejširší veřejnosti) 
ovládá údajně alespoň na komunikativní úrovni 
angličtinu, ale dokonce i češtinu, respektive jakýsi 
„mix“ slovanských jazyků. 
 

 
 
Zpravodajský a kontrarozvědný úsek Ministerstva vnitřních záležitostí 
 
Toto těleso (Управа за безбедност и контраразузнавање) je sice formálně součástí 
Ministerstva vnitřních záležitostí, ale de facto je samostatné (i rozpočtově) a podřízenost 

                                                           

1
 Demographics of the Republic of Macedonia. Wikiwand. 

http://www.wikiwand.com/en/Demographics_of_the_Republic_of_Macedonia 
2
 Ethnic groups in Skopje. Wikipedia. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ethnic_groups_in_Skopje_en.svg 
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ministru vnitra je spíše virtuální (rozhodující je podřízenost předsedovi vlády, resp. vládě jako 
celku).  
 
Ilustrace: Dlouholetý ředitel Služby (2006 až 2015), Sašo 
Mijalkov (Сашo Мијалков), ročník 1965, byl ve vnitrostátním 
měřítku značně „obávaná osoba“, jejíž ambice není snadné 
odhadovat, neboť zřejmě neřekl ještě poslední slovo. Pro 
Českou republiku je významné, že Mijalkov hovoří plynně česky 
(vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze).3 
 
Absence jazykové bariéry mu umožňuje těsnou spolupráci 
s oběma civilními zpravodajskými službami České republiky, což 
bylo makedonskou stranou výslovně zmíněno. Tato spolupráce 
nicméně probíhá na strategické úrovni, v současnosti není 
rozpracovaná žádná operativní causa.  
 
Další dvě zpravodajské služby (civilní rozvědka – podřízená prezidentovi a integrovaná 
vojenská zpravodajská služba – podřízená ministru obrany) jsou podle vyjádření 
představitelů makedonské kontrarozvědky údajně méně významné (a vlivné). Civilní 
rozvědka údajně vykonává jen symbolickou činnost v bližším zahraničí a vojenská služba se 
„omezuje na svá kasárna, zařízení Severoatlantické aliance a podporu účasti Armády 
Republiky Makedonie v zahraničí“. 
 

 

Za současného stavu by i tato Služba byla pokryta smlouvou o policejní 
spolupráci, do jejíhož dodatku poskytne doložku o kontaktních osobách. 
Případnou reformu zpravodajské komunity formou návrhů připravuje právě 
kontrarozvědka (meziministerská pracovní skupina pro nový zákon o vnitřní 
bezpečnosti). Možnosti dalšího postupu jsou navrhovány tyto:4 

 
 ponechat současný stav; 
 vytvoření nové pozice místopředsedy vlády pro koordinaci zpravodajských služeb; 
 sloučení obou civilních služeb a jejich řízení parlamentem; 
 prosté „pohlcení“ civilní rozvědky kontrarozvědkou (tedy návrat do stavu před rokem 

1996, kdy se rozvědka od do té doby integrované civilní služby oddělila); 
 podřízení kontrarozvědky Národní bezpečnostní radě. 
 
Varianty 3 a zejména 4 počítají se stavem, kdy by ředitel rozvědky byla nevýrazná osoba. Se 
zvolenou variantou budou spojeny příslušné změny v legislativě. 
 
V současnosti stavu kontrarozvědka velice úzce spolupracuje s Útvarem pro boj 
s organizovaným zločinem. Tento Útvar de facto za kontrarozvědku zatýká či jinak završuje 

                                                           

3
 Министерство за внатрешни работи на Република Македонија. 

http://www.izgubenonajdeno.mvr.gov.mk/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=107 
4
 Република Македонија: Министерство За Внатрешни Работи. http://www.mvr.gov.mk/ 
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případy, rozkryté kontrarozvědkou „na strategické úrodni“. Agenti kontrarozvědky jsou sice 
také nadáni oprávněním zatýkat, ale v praxi tak takřka nikdy nečiní. 
 
Náplň činnosti služby je značně široká (je třeba konstatovat, že ani celé Ministerstvo 
vnitřních záležitostí v Makedonii není zrcadlovým protějškem Ministerstva vnitra České 
republiky). Služba se na strategické úrovni zejména věnuje otázkám boje proti terorismu, 
organizovanému zločinu, nacionalismu, národnostnímu a náboženskému extremismu, 
obchodu s lidmi, hospodářské kriminalitě a drogové kriminalitě. Vedle toho ale vykonává  
i ochrannou a pyrotechnickou službu. Po horizontální stránce je Služba členěna do 23 sekcí 
(služeben, z nichž 5 je v aglomeraci Skopje a 18 na „venkově“. 
 
Ilustrace: Síť policejních služeben v terénu, stav z roku 2016.5 
 

 
 
Z pohledu České republiky je třeba zmínit následující aspekty: 
 

 Je třeba zdůraznit, že iniciativa sdílení nejlepší praxe v oblasti v boji proti terorismu, 
kterou v Makedonii v listopadu 2008 presentovala delegace České republiky a Slovinska, 
není rozhodně chápána jako jednostranná záležitost, ale že se jedná o rovnocenné 
partnerství. Přitom právě Makedonie je zemí, od které se mohou členské země Unie 
v řadě ohledů mnoho co učit. 

 Migrační toky zpravidla vedou cestou nejmenšího odporu. Pokud se jinde (Západní 
Středomoří) prostřednictvím progresivních opatření tyto toky omezí, je Makedonie 

                                                           

5
 Република Македонија: Министерство За Внатрешни Работи. http://www.mvr.gov.mk/ 
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připravena na to, že se stane místem masivních migračních vln? Makedonie je sice 
v rámci Západního Balkánu „premiantem“, ale ve svém úsilí nesmí polevit. 

 Makedonie je údajně jen málokdy zdrojovou zemí mezinárodní migrace, a pokud ano, 
pak se jedná převážně o emigraci legální. Něco jiného je to, že země je přestupní stanicí 
pro Albánce z Kosova, kteří zde i několik let žijí a pak teprve migrují dále. Časté jsou 
případy migračních pokusů „snadno identifikovatelných“ osob (tj. Asiatů), které 
převaděči v Makedonii vypustí, s tím, že „už jsou v Evropě“. Takové dezorientované 
skupiny pohraniční policie snadno pozatýká v krajině nebo ve vlaku. Makedonie je 
paradoxně svědkem toho, jak do ní často míří migrační toky ze zemí Evropské unie, ne do 
zemí Evropské unie (tedy z Řecka a Bulharska). Řecko je výslovně nespolupracující zemí. 
Bulharsko je zemí, jejíž vstup o Schengenu by měla EU ještě výslovně zvážit. 

 Ve spolupráci se zpravodajskými službami Řecka a Turecka bylo údajně zjištěno, že na 
migraci přímo profitují někteří vládní úředníci v Řecku a Turecku (protiakce je údajně 
v jednání). 

 Novým trendem je migrace „otroků“ z Moldávie do Kosova nebo do regionu Tetovo. 
Tento trend se nicméně daří omezit (kdysi se jednalo odhadem o 500 osob ročně, nyní ne 
více než 40). 

 Veřejnost v rámci Republiky Makedonie těžce nese vízovou povinnost ze strany zemí 
Evropské unie (v době socialistické Jugoslávie tato povinnost neexistovala, 
demokratizace na Západním Balkáně je tímto způsobem značně diskreditována). Česká 
republika, Francie a Spojené království neuznávají ani služební pasy Republiky 
Makedonie. 

 Bylo vyjádřeno přesvědčení o možnosti odstranění víz mezi oběma zeměmi „do 
podzimu“. Makedonie je přesvědčena, že splnila všechny podmínky. Poznámka: 
Představitelé Služby vyjádřili přesvědčení, že pro udržení víz se vyslovuje Ministerstvo 
zahraničních věcí České republiky a Ministerstvo vnitra je naopak zastáncem jejich 
zrušení (což není tak zcela přesné).  

 
Úsek pro mezinárodní policejní spolupráci 
 
Byla vyjádřena naděje, že smlouva o policejní spolupráci dále zintenzívní spolupráci 
bezpečnostních sborů obou zemí.  
 
Předložený návrh smlouvy a Memoranda o porozumění byl označen za vyhovující. 
 
Panuje shoda o tom, že readmisní smlouva mezi oběma není zřejmě nutná, protože by se 
vztahovala jen na mizivý počet osob. 
 
Česká republika byla označena za zemi, která „rozumí potížím s názvem FYROM“ a používání 
pojmu „Republika Makedonie“ v bilaterální komunikaci byla velmi pozitivně ceněna. 
 
Vízová agenda je centralizována ve Skopje, s přímým napojením na ambasády. Agenda 
Europolu, Eurojustu, Interpolu a jiných struktur je integrována na jednom pracovišti. 
 
Země se podle vyjádření představitelů Úseku údajně mílovými kroky blíží ke splnění 
schengenských standardů. Schengenský akční plán již začala Makedonie plnit. Makedonie je 
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zapojena do systému ILECUs, který spojuje šest zemí Západního Balkánu.6 Patronem projektu 
za země Evropské unie je Rakousko.7 
 
Co se otázky styčných důstojníků týče, Makedonie do Prahy záhy vyšle svého zástupce (zatím 
však tato osoba nebyla určena). Se styčným důstojníkem České republiky sídlícím 
v Bělehradě, panem Trojáčkem, byla vyslovena spokojenost, nicméně bylo navrženo, aby 
Česká republika uvažovala svou přítomnost na Západním Balkáně posílit a vyslala dalšího 
styčného důstojníka (s tím, že pan Trojáček by mohl pokrývat např. Srbsko, Bosnu  
a Hercegovinu a Černou Horu) a nový důstojník (usídlený právě v Makedonii) by pokrýval 
i Albánii a Kosovo. 
 
Makedonie je zemí, kde počet styčných důstojníků postupně roste (ještě nedávno tu nebyl 
žádný, nyní jich je šest: zastupují Bulharsko, Francie, Řecko, Švýcarsko, Rakousko, 
Rumunsko). 

                                                           

6
 Abschluss des internationalen Polizeiprojekts DET-ILECUs II in Berlin . Bundeskriminal Amt, Republik 

Österreich. http://www.bmi.gv.at/cms/bk/_news/?id=78584971594D6A3168496B3D&page=27&view=1 
7
 ILECUs erleichtert Kampf gegen die Kriminalität am Balkan . Wien News.  

http://www.wiennews.at/fekter-ilecus-erleichtert-kampf-gegen-die-kriminalitaet-am-balkan 
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Setkání se zástupci Útvaru pro boj s organizovaným zločinem 
 
Zájmovými osobami Útvaru jsou i osoby, občané Makedonie, žijící v České republice (se 
zvláštním důrazem na Albánce). Smlouva o policejní spolupráci je sledována s nadějí, že 
vnese novou dynamiku do možností vzájemné spolupráce mezi policejními sbory obou zemí. 
 
Delegace České republiky zmínila, že je v jejím nejvlastnějším zájmu najít způsob (právní 
základ), který by umožnil nasazení agenta makedonské policie do prostředí v České 
republice, nicméně tento postup bude vyžadovat další právní rozbor. 
 
Útvar organizuje ve spolupráci s Interpolem konferenci CANUN (tj. „kodex mlčení albánsky 
hovořící mafie“, o boji proti pašování drog) v Ochridu, které se zúčastní za Českou republiku 
zástupci Národní protidrogové centrály a celní správy. 
 
Strategické ujednání s Europolem Makedonie již podepsala. Nyní usiluje (pro rok 2010) 
zvládnout podepsání operativního ujednání (přičemž by byla vítána podpora Předsednictví 
České republiky, respektive České republiky jako takové). 
 
Ilustrace: Delegace České republiky mimo jiné zmínila, že makedonština nechyběla 
v listopadu roku 2007 mezi jazyky, ve kterých probíhala preventivní kampaň s ohledem na 
obchod s lidmi.8 
 

 
 

                                                           

8
 Obchod s lidmi - Popis situace v obchodu s lidmi. Ministerstvo vnitra České republiky.  

http://www.mvcr.cz/clanek/obchod-s-lidmi-popis-situace-v-obchodu-s-lidmi-979350.aspx 



Ochrana & Bezpečnost – 2016, ročník V., č. 4 (zima), ISSN 1805-5656 
Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D., Bezpečnostní systém Republiky Makedonie (2016_D_07) 

 
8 
 

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

Setkání se zástupci Úseku pro hraniční záležitosti a migraci 
 
Pohraniční policie je po organizační stránce strukturována do čtyř regionálních středisek, 
které pokrývají čtyři úseky hranic země: 
 

 Sever (Kosovo a Srbsko), s ústředím ve Skopje; 

 Západ (Albánie), Ochrid; 

 Jih (Řecko), Kavadrci; 

 Východ (Bulharsko), Delcevo. 
 
Tzv. „zelená hranice“ Republiky Makedonie se dělí na 30 úseků (spádových oblastí 
odpovědnosti jednotlivých služeben). 
 

 

Pro plnou centralizaci služby není údajně důvod. 
Čím méně osob působí v centru (31), o to více jich 
může být na hranici (2 400). Služba výslovně dbá 
na dodržování národnostních kvót, stanovených 
dohodami v Ochridu (21,3 % stavu tvoří Albánci, 
5,6 % další národnosti – Turci, Srbové atd.). Na 
hranici s Albánií a Kosovem tvoří Albánci 60-70 % 
stavu personálu služeben. 
 
Rozhodující část výkonu služby tvoří „první linie“ 
do hloubky 5 kilometrů od hranice.  
 
Celý sbor prochází „demilitarizací“, teprve roku 
2004 byl vyčleněn z armádních struktur (teprve 
roku 2008 se jeho emblémy změnily „ze zelených 
na modré“). 
 
Práce na hranici je částečně rutinní, profiling 
umožňuje postupy typu „semafor“ (jen zběžné 
odbavení neproblémových osob; o to větší 
pozornost je věnována osobám, které na první 
pohled vzbuzují určitou nedůvěru).  
 

Hraničních přechodů je v zemi relativně málo (20 pozemních některé zachycuje mapa, která 
ještě neoperuje s Kosovem, 3 železniční, 2 letiště, 1 přechod na jezeře Ochrid, 1 pro malý 
pohraniční styk).9 Velká pozornost je věnována boji proti korupci, která může zhatit všechny 
pozitivní kroky v této oblasti (na všech místech styku policistů s občany jsou umístěny 
plakáty, odsuzující korupci nebo etický kodex policisty; podobné kampaně provádí i celní 
správa). 

                                                           

9
 Border Customs in Macedonia. Macedonian Tourism. 2006. 

http://www.macedonia.co.uk/client/index1.aspx?page=40 
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Metodickou přípravu a výcvik pohraničníků provádí Policejní akademie. Analýza rizik je 
prováděna v souladu s výstupy agentury FRONTEX (FRONTEX Handbook atd.). 
 
Ilustrace: Aktuální stav hraničních přechodů Makedonie, rok 2016.10 
 

 
 
Zavedení biometrických údajů do cestovních dokladů je velký krok vpřed. Totéž platí pro 
vytvoření on-line databáze readmisních pokynů na letištích. Prioritou je zlepšení výkonu 
činnosti na hranici s Kosovem (ostraha zelené hranice, vybavenost přechodů). 
 
Cca 95 % falešných a pozměněných dokladů je zachyceno při opouštění země (tedy zejména 
na letištích a na hranici s Řeckem). Zástupci Makedonie vyjádřili přání, aby i Řecko 
přistupovalo k situaci tak seriózně. 
 
Delegace České republiky poznamenala, že stížnosti na laxní přístup Řecka je možné slyšet 
z řady stran (po linii agentury FRONTEX) a Česká republika se bude tématem z pozice 
Předsednictví zabývat. Není bez zajímavosti, že právě Řecko pod banálními záminkami již 
bezmála rok odkládá nabízenou evaluaci svých postupů. Řecko stále avizuje, že postrádá 
finanční prostředky na hraniční agendu, ale je zřejmé, že pro Makedonii je posílání osob do 
Afghánistánu ještě nákladnější. 
 
Nelze nevidět obrovský pokrok od nedávné doby, kdy Makedonie své hranice efektivně 
nekontrolovala a kdy zde působila vojska Organizace spojených národů UNPREDEP11 (Čínská 

                                                           

10
 Република Македонија: Министерство За Внатрешни Работи. http://www.mvr.gov.mk/ 
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lidová republika jako stálý člen Rady bezpečnosti Organizace spojených národů po uznání 
Čínské republiky Makedonií prosadila stažení těchto vojsk, čímž zemi de facto přinutila 
„převzít odpovědnost sama za sebe“). 
 

 
 
Dále zástupci Republiky Makedonie zmínili následující: 
 

 Makedonie uvítá informace o podrobnostech procesu vstupu do Schengenu. 

 Neformální komunikaci obou stran (Makedonie a Česká republika) se meze nekladou. 
Výslovně byla zmínka o pracovních vízech občanů Makedonie v České republice 
a o vzájemném uznávání řidičských průkazů. 

 Praha je zneužívána pro tranzit oběma směry (přímé letecké spojení), stejně jako pro 
moderní otrokářství občanů Makedonie v zemích Evropské unie. 

 Naší snahou je zlepšit image Makedonie v zemích Evropské unie. I tomu budou sloužit 
Dny makedonské kultury v Praze. 

 
Delegace České republiky mimo jiné zmínila pochopení pro nesnadný proces transformace 
(Makedonie prochází tím, čím i Česká republika svého času musela před vstupem do 
Evropské unie a Schengenu projít). 
 

                                                                                                                                                                                     

11
 UNPREDEP Map. Global Security. http://www.globalsecurity.org/military/ops/images/unpredep-map.gif 
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Návštěva na hraničním přechodu Dolno Blace 
 
Přechod není integrovaný (není prováděna one-stop kontrola), obě služebny od sebe dělí 
několik stovek metrů. Konají se ale pravidelné týdenní porady jejich managementu. 
Velitelem přechodu na straně Republiky Makedonie je etnický Albánec Elvir Limaj, relativně 
velmi ambiciosní policista. Dolno Blace je de facto trojicí přechodů (silniční - i pro pěší  
+ bypass pro vozidla KFOR; železniční – který nespadá pod pana Limaje, za den jede jen jeden 
vlak oběma směry, ten zastaví, provede se prohlídka a teprve pak pokračuje). Silniční 
přechod použije asi 7 600 vozidel denně, bez ohledu na roční dobu. Asi 50 % z těchto vozidel 
či osob „pendluje“ na nákupy do Skopje, kde je údajně nesrovnatelně lepší sortiment zboží  
v obchodech, než v Kosovu. Silniční síť Makedonie je mnohem lepší, než v Albánii, proto i pro 
transit do Řecka většina severu Albánie používá tento přechod. Kapacitně se přechod snad 
záhy rozšíří, na více pruhů a bude i jinak zkvalitněn. Celkem 66 (72 systemizovaných míst 
není naplněno) pohraničníků (a další personál celní správy) je rozděleno do 4 směn. 
V relativně skromných podmínkách tu fungují všechny nezbytné databáze a funkce. 
 
Relativně nejčastější nezákonnou aktivitou, kterou personál přechodu odhalí, je snaha  
o pozměňování cestovních dokladů (přepisování data vypršení). Ale zavádění biometrických 
technologií činí jakékoli machinace takřka nemožnými. Personál přechodu se vyjádřil, že 
sleduje trendy a analýzy rizik (nejen po linii agentury FRONTEX). Z využívání profillingu se jeví 
být zřejmé, že drtivou většinu „problémových“ cestujících tvoří osoby ve věku 20-30 let a na 
ty se tudíž zaměřuje většina pozornosti pohraniční policie. 
 
Obrázky: Hraniční přechod Dolno Blace je nyní takřka idylickým místem12, ve srovnání 
s dobou, kdy jeho okolí pokrývala stanová městečka migrantů během kosovské kampaně 
Severoatlantické aliance.13 
 

  
 

                                                           

12
 PERKOVSKI, Vlatko. Macedonia, Kosovo Open Contact Center at Blace Border Crossing. Independent 

Macedonia. 23. I. 2015. http://www.independent.mk/articles/13594/Macedonia,+Kosovo+Open+Contact 
+Center+at+Blace+Border+Crossing 
13

 Dolno Blace. Around Search. https://aroundguides.com/14004812 
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Mezinárodní letiště Alexandra Velikého 
 
Mezinárodní letiště "Aleksander Veliki" se nachází 
v katastru obce Ilinden, jihovýchodně od Skopje. 
 
Letiště je relativně dobře technicky vybaveno 
(moderní technika, fotografování a scanování 
dokladů, schengenská“ razítka atd.). Další 
zkvalitnění vybavení letiště je spojeno s moderní 
výstavbou nové odbavovací haly, která bude 
zahájena na podzim 2009.14 

 
 
Další všeobecné závěry 
 

 Záležitost možného odstranění víz pro občany Republiky Makedonie při cestách do České 
republiky je třeba uvažovat i v kontextu bezvízového styku Makedonie s Tureckem, 
Albánií a Kosovem. V současnosti funguje plné propojení vízové agendy v rámci 
zastupitelských úřadů České republiky Skopje a Priština, ve snaze najít slabá místa 
v padělaných dokumentech a legendách. 

 Bezpečnostní experti Makedonie, podobně jako v jiných zemích Západního Balkánu, 
velmi lpí na neformálních a osobních vazbách. Jakoukoli spolupráci není zřejmě možné 
založit jen na korespondenčních základech. Navázané kontakty je třeba průběžně 
udržovat, upevňovat. 

 Spolupráce bezpečnostních složek je irelevantní, pokud by nezahrnovala i albánskou 
komunitu. Zdejší starousedlí Albánci jsou relativně „bezproblémoví“, ale čerství 
přistěhovalci z Kosova jsou jiné mentality. 

                                                           

14
 Skopje Airport is Still Closed due to Bad Weather Conditions. Kurik.mk, 20. XII. 2013.  

http://kurir.mk/en/?p=16554 


