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Bezpečnostní systém Srbska 
 
Anotace 
 
Příspěvek je směsí informací o bezpečnostním, zejména policejním, systému Srbska. Většina 
informací je poněkud starší povahy (Zpráva ze zahraniční pracovní cesty, Bělehrad, 12. až 16. 
říjen 2009), ale nechybí ani jejich aktualizace a doplnění. 
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Summary 
 
The article is a mixture of information about security system, especially the police, in the 
Republic of Serbia. Most of the information is somewhat older (missions in Belgrade, 12 to 
16 October 2009), but there are also updates and some other additional data. 
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Základní priority Srbska s ohledem na spolupráci s Evropskou unií a Českou republikou 
 
V rámci Srbska existují významná očekávání s ohledem na tzv. „Bílý Schengen“, tedy 
odstranění vízové povinnosti pro občany zemí Západního Balkánu (s výjimkou Kosova) při 
krátkodobých cestách do zemí Schengenského prostoru (cesty, které nepřekročí 90 dní). Je 
příznačné, že ačkoli Srbsko naprosto nediskutuje o tom, že Kosovo je integrální součástí 
země, zde vynětí Kosova jeho reprezentaci nevadilo (s tím, že osoby, optující pro občanství 
Srbska, budou o cestovní doklad nuceni žádat v Bělehradě). Na druhou stranu, již nyní 
„podezřelé“ osoby z prostředí Kosovských Albánců disponují biometrickými pasy  
a uvedená výjimka pro ně nebude při pronikání do prostoru zemí Schengenu překážkou. 
Ačkoli občas se je možné setkat s názorem, že „Bílý Schengen“ by mohl být z jakýchkoli 
důvodů ohrožen, všichni zástupci Srbska během této návštěvy se o takovém vývoji 
vyjadřovali jako o „hotové věci“. 
 
Aktuální bezpečnostní situace v zemi 
 
Bezpečnostní situace v zemi je nyní údajně stabilizovaná. Vlna zločinu se vzedmula a zároveň 
vrcholila v letech 1990-19911. Situace nyní je o poznání klidnější, respektive místo 
„přímočaré“ násilní kriminality se za hlavní rizika dneška považuje drogová kriminalita  
a nejširší spektrum hospodářské trestné činnosti (kriminalita bílých límečků, podvody, 
daňové úniky atd.).2 
 
Nejsilnější organizovaná skupina v Bělehradě je tzv. Rakovická skupina, která páchá zločiny  
i ve vzdáleném zahraničí. Například na území Francie spáchala ozbrojenou loupež a z centra 
Paříže odvezli cca 2,5 milionu EUR ve zlatě a hodinkách. Bezpečnostní složky Francie skupinu 
pronásledovaly a na území Itálie ji obklíčili a zatkli jednoho z dvou mužů (druhý uprchl). Na 
místě bylo nalezeno zakopané zlato a hodinky. Po měsíci se pachateli podařilo utéci a podle 
posledních informací se nachází v Bělehradě. 
 
Graf vlevo se týká počtu zjištěných trestných činů v Srbsku v posledních letech:3 
 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 

95 638 90 419 99 866 102 093 99 244 104 862 

 
Graf vpravo popisuje počet zjištěných vražd v Srbsku (za roky 2005-2007 se tak jedná  
o průměr 2,24 vražd na 100 000 obyvatel, přičemž pro Bělehrad se jedná o průměr 3,17): 
 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 

200 176 164 157 160 182 
 

                                                 
1
 Údajně není evidován případ nevyřešeného užití zbraně před rokem 1989.  

2
 Serbia and Montenegro Crime Stats. Nation Master. 

http://www.nationmaster.com/country/yi-serbia-and-montenegro/cri-crime 
3
 TAVARES, C.; THOMAS, G. Population and Social Conditions Statistics in Focus, 36/2009, 26. V. 2009, ISSN 

1977-0316. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code 
=ks-sf-09-036) 
BARCLAY, G.; TAVARES, C.; KENNY, S.; SIDDIQUE, A.; WILBY, E. International Comparisons of Criminal Justice 
Statistics, 12/2003, 24. X. 2003. 
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Zhruba 70 % zjištěných trestných činů se odehraje na území 
hlavního města (kde žije asi 24 % populace státu). Policie v rámci 
města Bělehrad je strukturována do 16 okrsků, většinou 
identických s administrativním rozdělením města na 17 okrsků.4 
 
„Mimo záznam“ je přitom možné se setkat s konstatováními 
bezpečnostních expertů o tom, že bezpečnostní situace v zemi 
bývá pro zahraniční publikum „přikrášlována“, jak co se týče 
„tvrdých dat“, tak co do pestrosti (například oficiálně nepřiznané 
působení skupin „asijského organizovaného zločinu“). 

  
Otázka Kosova a dalších potenciálně citlivých regionů 

 
V průběhu konkrétních presentací kolegové ze Srbska otázku Kosova opakovaně zmínili, a to 
zejména v tomto kontextu: 
 

 Kosovo je „černá díra“ pro policejní spolupráci jakéhokoli druhu. Orgány UNMIK 
respektive EULEX se Srbskem nespolupracují, protože tyto týmy se v konečném důsledku 
skládají z nemotivovaných expertů, kteří sem přicestovali z finančních důvodů a jejich 
jedinou snahou je „překlepat“ dobu jejich kontaktu. Není v jejich zájmu „pálit si prsty“ 
vyšetřováním členů mocných albánských klanů. Výjimkou údajně nejsou ani případy, kdy 
informace, poskytnutá Srbskem expertům v EULEX respektive UNMIK „teče“ přímo 
k zločineckým strukturám. 

 U mezinárodních sil neexistuje kontinuita, jednou jednáte s jednou osobou, na všem se 
dohodnete. Podruhé jsou všechny osoby vyměněny a můžete začít odznovu. 

 
Velvyslanectví České republiky výše uvedenou vizi doplnilo o tato konstatování: 
 

 Srbsko by už mělo oddělení Kosova akceptovat. Srbové, žijící v Kosovu, by měli přestat 
„sabotovat“ Kosovo jako stát (užívání eura, poznávacích značek Kosova atd.) a smířit se 
s nezvratnou realitou. Poznámka: Paradoxní je, že personál velvyslanectví ani náznakem 
nekonstatoval, že odstupu Srbů od orgánů Kosova se není co divit. 

 Řadě subjektů, včetně soukromých firem, současný stav vyhovuje. Existence-neexistence 
Kosova je pro exportéry ze Srbska vítanou možností pro daňové úniky (zboží, údajně 
vyvezené do Kosova, se ve skutečnosti prodá v Srbsku, bez toho, aby se zde platila daň 
z přidané hodnoty; to, zda skutečně do Kosova docestovalo a zda se zde daň platila, je 
přitom, s ohledem na vztahy Bělehradu s Prištinou, nedohledatelné). 

 Na hranici Srbska a Kosova se neplatí clo (to by bylo ostatně protismyslné, pokud Srbsko 
chápe Kosovo jako vlastní území, byla by platba cla uznáním faktu, že tomu tak není;  
a i kdyby se clo vybíralo, jak by se vybraná suma distribuovala, respektive dělila mezi 
Srbsko a Kosovo). 

 Sama policejní spolupráce je problém. Uzavření dohody mezi Srbskem a EULEX o výměně 
informací, zapříčinila v Srbsku pouliční nepokoje. 

                                                 
4
 Belgrade District. Wikimedia Commons. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Belgrade-Districts-Lat.png 
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V předstihu je přitom třeba se věnovat dalším potenciálně „třaskavým“ regionům. V případě 
dominantně muslimského území Sandžak (na hranici Srbska a Černé Hory) existuje potenciál 
pro podporu islámského radikalismu. Zdejší zločinecké klany jsou rodinnými vazbami 
napojeny na Bosnu a na Turecko. Ostatně policejní razie zde zabavila celou řadu materiálu, 
nasvědčujícího o přípravě teroristického útoku a zlikvidovala jednoho z čelných představitelů 
islámských radikálů. Česká republika do této oblasti (zřejmě ještě ve fiskálním roce 2009) 
investuje prostředky do jedné z místních škol. Tento krok přitom není zcela transparentní 
a dle vyjádření paní velvyslankyně až inspekce na místě ukáže, zda se prostředky 
nezdefraudovaly. 
 
Ilustrace: Teritorium Sandžaku a jeho etnicko-náboženská specifika.5 
 

  
 
Podobně problematický je region Preševo – Medvode – Bujanovac, sousedící s Kosovem  
a obývaný převážně Albánci. Pro zklidnění situace zde byla v lokalitě Lučane vybudována 
stálá základna Žandarmerije. Nálezy zbraní a munice u zdejších Albánců jsou opakovaně 
výrazně medializovány. 
 
Ilustrace: Preševo – Medvode – Bujanovac  a ilustrace ohledně zabavených zbraní.6 
 

   
 

                                                 
5
 HADŽIĆ, H. Manjinska prava u Sandžaku (Srbiji i Crnoj Gori). Bošnjaci.net. 13. IX. 2012.  

http://www.bosnjaci.net/prilog.php?pid=46791 
6
 Presevo Albanians begin to unilaterally draft autonomy proposal within Serbia. Nationalia. 15. IX. 2015.  

http://www.nationalia.info/new/10599/presevo-albanians-begin-to-unilaterally-draft-autonomy-proposal-
within-serbia 
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Bezpečnostní složky v Srbsku 
 
Roku 2002 došlo v Srbsku ke „zcivilnění“ resortu vnitra. Státní bezpečnost se z jeho struktury 
oddělila a stala se základem civilní zpravodajské služby. Obdobě „společné zpravodajské 
skupiny“ v Srbsku předsedá prezident, Toto těleso se údajně věnuje i výměně ryze operativní 
informací (dle potřeby).  
 
Významnou policejní součástí, pokrývající většinu agendy delegace, je Služba pro potírání 
organizovaného zločinu. Služba v Srbsku vznikla roku 2001 a v současnosti je strukturována 
do pěti úseků: 
 

 boj proti únosům, vydírání a nejzávažnější násilné kriminalitě; 

 boj proti obchodu s lidmi a ilegální migraci; 

 boj proti krádežím vozidel a předmětů z vozidel; 

 boj proti obchodu se zbraněmi a nebezpečnými látkami; 

 ochrana kulturního dědictví. 
 
Mezinárodní policejní spolupráce 
 
Řešení řady případů je bez mezinárodní policejní spolupráce nemyslitelné. Nejlepší 
spolupráce je navázána s Černou Horou, Makedonií a Republikou Srpskou v Bosně  
a Hercegovině. Není tu de facto žádná jazyková bariéra, podklady není nutné pro potřeby 
soudu překládat. Urgentní záležitosti je možné řešit po e-mailu a telefonu. Důkazní materiály 
během dne na místo určení dopraví zásilková služba DHL. Tatam je doba, kdy každý procesní 
krok vyžadoval ministerské podpisy a trval až 6 měsíců. Dnes žádná komunikace nepřesáhne  
14 dní. Maximálně je využívána platforma Středisko pro prosazování práva v jihovýchodní 
Evropě (Southeast European Law Enforcement Center, SELEC), respektive její předchůdce 
Iniciativa pro spolupráci v jihovýchodní Evropě (South-East Europe Cooperative Initiative, 
SECI; platforma pro policejní spolupráci zemí Jihozápadní Evropy).7 S některými zeměmi je 
spolupráce horší (Chorvatsko) či nulová (Kosovo, navzdory strategické smlouvě s UNMIK). Nic 
nebrání tomu, aby se i s Českou republikou spolupracovalo „napřímo“. 
 
Základem globální policejní spolupráce je Interpol, Úmluva pro potírání nadnárodního 
organizovaného zločinu a Vídeňský protokol o mezinárodní právní pomoci). Dokud Srbsko 
nevstoupí do Evropské unie, nemůže plně využívat kanály Europolu (zatím se užívá 
zprostředkování komunikace přes Rakousko či Slovinsko: platforma ILECUs). O to více jsou 
využívány další kanály, včetně styčných důstojníků. Konkrétní spolupráce se daří nejenom se 
zeměmi Evropy, ale i s Kanadou a s Australií (organizování různých seminářů a školení).  

 

                                                 
Albanians Protest Monument Removal. The Balkans Daily. 21. I. 2013.  
http://www.thebalkansdaily.com/tag/presevo/ 
7
 Brief History of SELEC; The Convention of the Southeast European Law Enforcement Center (SELEC). 

Southeast European Law Enforcement Center. http://www.selec.org/p510/Brief+history+of+SELEC 
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Divácké násilí 
 
Otázka diváckého (zejména fotbalového) násilí je v Srbsku řešena jak na celostátní úrovni 
(kde mezinárodní spolupráci jinou cestou než za využití kanálů Interpolu údajně brání 
administrativní překážky), tak v rámci regionálních policejních správ. Konkrétně správa 
v Bělehradu přislíbila přímou a neformální spolupráci s Českou republikou v této oblasti. 
Celostátní úroveň (kde otázka spadá do působnosti Služby pořádkové policie) se pro 
spolupráci jeví obecně problematickou. Přítomný zástupce alibisticky tvrdil, že konkrétně 
incident s fanoušky klubu Crvena Zvezda Beograd byl z jeho strany podchycen včas, 
informace byla cestou Interpolu do České republiky avizována s dostatečným předstihem  
a že s fanoušky cestovali dva policisté, kteří na místě poskytovali Policii České republiky 
pomoc. 

 
Ačkoli realita byla poněkud jiná (informace do České republiky docestovala den před 
utkáním; hovořila o „jednom autobusu“ a nikoli o několika stovkách fanoušků; policisté, kteří 
přicestovali, Policii České republiky de facto nekontaktovali, pokud se přímo sami nezapojili 
do páchání násilností), přítomní zástupci České republiky se snažili vyhnout konfrontaci 
a tvrzení zástupce Služby pořádkové policie nerozporovali. 
 
Tak či tak, situace se má údajně výrazně zlepšit po roce 2010, kdy Ministerstvo vnitra zahájí 
provoz „Národního a zpravodajského centra pro boj proti diváckému násilí“. Jedním 
z oprávnění tohoto pracoviště bude přímá výměna zkušeností a informací s ostatními 
zeměmi.  
 
Organizátoři skupin fanoušků se v Srbsku zabývají různými druhy zločinů (drogová 
kriminalita, vandalismus, extremismus). Na stadionu je při kritických utkáních přítomen 
soudce a státní zástupce, takže je možné konkrétní přečiny řešit na místě. 
 
Nejenom s ohledem na prevenci diváckého násilí (ale i jiných „migračních vln“ existuje 
perspektiva spolupráce s vízovým oddělením ambasády. To bude i po případném odstranění 
vízové povinnosti pro Srbsko schopné alespoň rámcově monitorovat potenciálně rizikové 
trendy v této oblasti. 
 
Poznámka: V souvislosti s výtržnostmi fanoušku fotbalového týmu Crvena Zvezda Beograd 
(srpen 2009 v Praze, zabití občana Francie v Bělehradě) se spekuluje, že za nimi může být 
snaha úmyslně poškodit jméno země, a zpomalit jeho vstupy do unijních struktur. 
 
Forensní středisko Kriminální policie Srbska (Národní kriminalisticko-technické středisko) 
 
Delegaci České republiky přijal osobně ředitel střediska, Lazar Nesic, který zmínil přímou 
spolupráci s Kriminalistickým ústavem Praha. Jím řízená instituce dodnes pociťuje následky 
bombardování vojsky Severoatlantické aliance v roce 1999. Její zařízení byla poškozena  
a Ústav je proto dnes rozdělen do dvou lokalit (budov) v rámci Bělehradu. To s sebou přináší 
nemalé potíže při komplexnějších analýzách (vzorky mohou opakovaným převozem utrpět). 
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Ústav vykonává celkem 15 základních expertizních úkonů.8 Jedinou problematiku, kterou se 
(zatím) nezabývá, je otázka analýzy výpočetní techniky (počítače, periferie nebo mobilní 
telefony), kterou v současnosti provádí policejní Služba pro speciální vyšetřovací metody 
(obdoba Útvaru speciálních a Útvaru zvláštních činností). Nelze ale vyloučit, že do 2-3 let  
i toto téma Forensní ústav pokryje.9 
 
Pracoviště spadá pod správu Služby kriminální policie. Policejní činnosti tvoří základ jeho 
náplně (zajišťování materiálních důkazů v předběžném řízení).10 Náplní činnosti pracoviště je 
ale i nakládání s materiálními důkazy během celého trestního řízení (to vyžaduje spolupráci 
s justiční sférou). Proto se v poslední době diskutuje o úpravě pracoviště (do role 
meziresortní platformy).  
 
Trvalým problémem je nedostatek prostor, finančních prostředků a expertů. na některé 
problematiky se jedná o 2-3 osoby a v případě odchodu nebo dlouhodobějšího onemocnění 
byť i u jednotlivce, nastávají významné komplikace s dodržováním požadovaných 
expertisních lhůt. „Zakázek“ ostatně přibývá geometrickou řadou. Roku 2003 to bylo 3 000 
případů, roku 2008 již 15 000. 
 
Ústředí Ústavu sídlí v Bělehradě, dvě předsunutá pracoviště jsou v městech Novi Sad a Niš. 
Ta ale neprovádí úplné spektrum analýz, jako např. analýzu DNA. 
 
Ilustrace: Polygraf a jeho využití v rámci Srbska.11 
 

   
 
Součástí Ústavu je pracoviště psychologů. To se skládá z 5 týmů po 2-3 lidech (dohromady  
12 expertů, všichni diplomovaní psychologové), vybavených mimo jiné detektory lži (firma 
Lafayette, Spojené státy americké). Podle právního řádu Srbska je možné bez udání důvodu 
                                                 
Ethnic Changes in the Raška Region: The Serbian Questions in The Balkans, University of Belgrade; Faculty of 
Geography, Belgrade 1995. 
RUDIĆ, V.; STEPIĆ, M. Website of the Raska oblast (Sandzak) region (Serbia And Montenegro).  
http://www.sandzak.com/ 
8
 Nejvíce jsou časté analýzy DNA, soudní forensní medicína, toxikologická forensní laboratoř, chemická 

laboratoř (chemické posudky narkotik, exploziv, dalších neznámých látek). Stranou nezůstávají ani tradiční 
kriminalistické expertizy (balistika, trasologie, mechanoskopie, grafologie, daktyloskopie). 
9
 Analýzy peněz (podezření na padělání) se provádějí a budou i nadále provádět v Národní Bance.  

10
 Specifikem pracoviště je dozorčí funkce nad prací celého policejního sboru (metodická a kontrolní činnost  

u řady aktivit).  
11

 KRULÍK, O. S kriminalisty ze Srbska – nejenom o detektoru lži. Kriminalistický sborník, 5/2010, s. 59-60. 



Ochrana & Bezpečnost – 2016, ročník V., č. 4 (zima), ISSN 1805-5656 
Mgr. Nicole Machová; Julie Buzalková, M.A.; Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D., Bezpečnostní systém Srbska (2016_D_08) 

 

 
8 
 

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

konkrétní osobu zadržet jen na 4 hodiny, proto se psychologové musí do tohoto prostoru 
vejít. Detektor lži je používán velmi často, a to s údajně velkými výsledky. Ačkoli nelze 
vyšetření na polygrafu nařídit (a jeho výsledky nejsou bez doznání podezřelého soudem 
zpravidla akceptovány), řada osob jej neodmítne a namísto zapírání začne spontánně 
vypovídat, aniž by byl stroj vůbec uveden do provozu. Ve výjimečných případech je přístroj 
použit přímo v soudní síni. Psychologické pracoviště se zabývá zejména zásahy při pokusech 
o sebevraždu nebo při vyjednávání při držení rukojmí. Nepomáhá veřejnosti, zasažené 
živelními pohromami. Psychologové (akademici) školí pomocné psychology řádu mezi 
policisty a pomáhají při výběru skrytých agentů. Srbsko pomáhá i školení expertů ze 
Slovinska (psychologové, obsluha polygrafu), takže pomáhá zemi Evropské unie. 
 
Jednou z expertiz, prováděných Ústavem, je fonoskopická analýza, tedy nejčastěji 
porovnávání hlasových vzorků neznámé osoby s osobou podezřelou (která zpravidla popírá, 
že je autorem odposlechnuté promluvy), tzv. verifikace mluvčího. Tématu se věnují dvě 
osoby (technik a lingvistka). Pracují za pomoci software, který Ústav obdržel darem od Ruské 
federace. Oba experti prošli školením v Ruské federaci (software Icarlat) a ve Španělsku 
(škola Dr. Carlose Delgada). Každou nahrávku podrobí několika zkoumáním, přičemž vždy 
konstatují, nakolik je pravděpodobné, zda tuto promluvu řekl podezřelý.  
 
Přitom používají škálu od 1 do 7, od „jistoty“ až po „naprosté vyloučení“. Software je údajně 
„jazykově nezávislý“ a lze ho použít i na jazyky Dálného východu (ovšem bez porovnávání 
výslovnosti slov v srbštině). Část analýz je prováděna opticky, prostým porovnáváním 
akustických křivek. Soud údajně komplexní podklad akceptuje jako podpůrný důkaz. 

 
Policejní správa města Bělehradu (Policijska uprava za Grad Beograd) 
 
Delegaci přivítal Goran Radojković, zástupce ředitele Správy. Jedná se o nejsložitější 
a nejobsáhlejší jednotku v Srbsku, jejímž základním úkolem je bojovat proti kriminalitě 
– proti hospodářskému zločinu, všeobecnému zločinu, a organizovanému zločinu. Funguje 
zde celkem 12 oddělení kriminální policie, která se zabývají bojem proti určitým druhům 
zločinu, dále 16 úseků pro odhalování, která jsou při jednotlivých policejních stanicích a jsou 
organizovány podle obvodů města Bělehrad. Také se věnují odhalování zločinu, ale jedná se 
spíše o méně závažné trestné činy, které teritoriálně spadají do příslušné oblasti. 
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Do komplikovanějších činů se zapojuje správa kriminální policie Bělehrad.  
 
1. Oddělení pro odhalování hospodářského zločinu (7 úseků): 

a. Odhalování hospodářských zločinů v rámci výroby a vnitřního pohybu zboží. 
b. Odhalování hospodářského zločinu ve společnosti. 
c. V bankovnictví a finančních organizacích. 
d. Hospodářské vztahy se zahraničím. 
e. Nepovolený obchod. 
f. Zvláštní prověrky v hospodaření.  

2. Oddělení pro odhalování majetkových deliktů (6 úseků): 
a. Odhalování ozbrojených krádeží. 
b. Vydírání a únosy. 
c. Těžké krádeže (v kancelářských prostorách, v hospodářských objektech a v by-

tech). 
d. Krádeže motorových vozidel. 
e. Kapesní krádeže. 
f. Falsifikáty (padělání a podvody).12 

3. Oddělení pro tzv. „krevní“ a sexuální delikty (3 úseky): 
a. Tzv. „krevní“ delikty. 
b. Sexuální delikty. 
c. Delikty v dopravě.  

4. Oddělení pro boj proti narkomanii (2 úseky): 
a. Represe. 
b. Prevence.  

5. Zkoumání požárů a výbuchů (2 úseky): 
a. Exploze. 
b. Požáry a havárie.  

6. Oddělení pro mladistvé delikventy (2 úseky): 
a. Operativní kontrola. 
b. Prevence. 

7. Pátrací oddělení (po osobách a věcech – v souvislosti s předvoláním k soudu nebo při 
deportaci osob). 

8. Oddělení operativních činností (toto oddělení vyvíjí činnost při každé teritoriální stanici). 
9. Oddělení zvláštních prověrek. 
10. Oddělení za operativní kriminalistické techniky. 
11. Oddělení operativní analýzy. 
12. Oddělení elektronického dozoru. 
 
Správa úzce spolupracuje s prokuraturami. Pomoc poskytuje i do jiných regionů země. 
V Bělehradě existuje poměrně vysoká objasněnost nejzávažnějších trestných činů. Děje se 
tak i díky oddělení kriminalistické analýzy, které bylo v nedávné době ustaveno. Řada 
trestných činů (majetkových i násilných) souvisí v poslední době s drogami. Zákony za 
drogové delikty jsou přitom velice mírné a policejní práci nenapomáhají. 

                                                 
12

 Pracoviště je dále členěno na 3 úseky: Boj proti padělání peněz a dalších finančních prostředků; Boj proti 
praní špinavých peněz; Boj proti korupci. 
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Operační středisko Policejní správy města Bělehradu 
 
Jedná se o pracoviště, umístěné v bizarní budově ve tvaru krystalu (bez oken, periodické 
problémy s klimatizací zde zapříčiňují teploty nad 50 °C, což je kritické jak pro personál, tak 
pro zde soustředěnou techniku). Pracoviště je moderně vybaveno několika vzájemně 
zastupitelnými pulty.13 V případě potřeby zde zasedá krizový štáb policejní správy (např. při 
masových nepokojích). Celý policejní sbor používá vlastní telefonní linky, ale i linky „státní“, 
platformu TETRA a vysílačky. Alespoň jedna z těchto čtyř možností v konkrétní situaci 
funguje.  
 
Ilustrace: Pohled do operačního střediska a do kabiny policejního vozu.14 
 

  
 
Téma boje proti extremismu 
 
Otázka byla ze strany přítomných zástupců celostátních policejních složek pojata značně 
nestandardně. Opakovaně bylo uváděno, že tímto tématem (pravicový extremismus, 
skinheads, islámský radikalismus, nebezpečné sekty) se policejní složky „nezabývají“. Na 
základě další neformální komunikace se jeví být pravděpodobné, že potírání těchto jevů se 
děje za použití „zástupných nástrojů“. Využívá se skutečnosti, že většina „extremistických“ či 
„neformálních“ skupin všeho druhu (včetně náboženských sekt) zároveň páchá i jinou, 
daleko snáze dokazatelnou činnost (obchod s drogami, nelegální ozbrojování atd.). 
 
V roce 2007 schválil parlament Srbska zákon, který rozdělil náboženské skupiny v zemi na 
„tradiční“ a na „náboženské společenství“. Náboženstvím se Ministerstvo vnitra nezabývá, 
pokud s ním nesouvisí podezření o spáchání trestného činu.  
 

                                                 
13

 Dopravní situaci řeší jinde umístěné menší operační středisko dopravní policie, které může „na dálku“ ovládat 
i dopravní signalizaci. 
14

 Police Center Operative Headquarters, 1979-1983 Belgrade, Serbia Architect: Spasoje Krunic. Pinterest.  
https://cz.pinterest.com/pin/354377064405584000/ 
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Vyšetřování terorismu a extremismu v rámci policejních sil probíhá od roku 2002 (do té doby 
téma existovalo v rámci širší agendy). Sledovány jsou dvě základní dílčí linie: 
 

 náboženský extremismus; 

 tzv. etnický a nacionalistický extremismus. 
 
Boj proti informační kriminalitě 
 
Delegaci přijal Dragan Jovanović, zástupce vedoucího odboru boje proti informační 
kriminalitě (visokotehnički kriminal, „hi-tech crime“). Tento odbor je součástí Služby boje 
proti organizovanému zločinu. Odbor vznikl roku 2007 a jeho jádro tvoří experti na finanční 
kriminalitu a osoby s právním vzděláním. Vedle samotného vyšetřování a potírání informační 
kriminality jako takové se odbor věnuje i „logistické podpoře“ při vyšetřování jiných 
trestných činů.15 
 
Růst objemu zjištěné informační kriminality je v Srbsku jedním z nejvýraznějších trendů 
současnosti. Odhaduje se, že asi 76 % software v Srbsku je nelegálního. Na vzestupu je i téma 
dětské pornografie (teprve od září 2009 existuje skutková podstata trestného činu držení 
dětské pornografie). Nechybí zde ani internetové sabotáže, podvody (phishing), šíření virů, 
hackerství (neoprávněný průnik do informačních systémů). V poslední době se dramaticky 
roste počet zjištěných případů, souvisejících s internetovým obchodem. Zapomínat nelze ani 
na případy internetové propagace extremismu či terorismu.  
 
Například extremistická skupina, provázaná s islamistickou skupinou v Bosně, dala na 
Youtube instruktážní video o tom, jak se stát teroristou. Policie ve Spojeném království tyto 
osoby zatkla a odsoudila (3 osoby, odsouzené na 24 let odnětí svobody, trestný čin pobízení 
– tj. „incitement“ – k terorismu). Takové případy sice zatím v Srbsku nebyly zaznamenány, 
ale bezmála každý den se objeví skupinka, která přes Internet šíří své protiprávní vize 
(náboženská nenávist nebo jiné formy extremismu). To platí pro řadu stránek vytvářených 
sportovními fanoušky (a jejich snahy přenášet násilí z Internetu do ulic).  
 
Mezinárodní spolupráce v této oblasti zatím nejlépe funguje se zeměmi „postjugoslávského 
prostoru“, ale i s Německem a Spojeným královstvím16. S Policií České republiky byl (cestou 
Interpolu) zatím řešen jen jeden případ, vysledování počítače typu Macintosh, ukradeného 
v České republice, který se přihlásil do sítě v Srbsku.  
 
Spolupráce se Spojenými státy americkými je naprosto klíčová. S Federálním úřadem 
vyšetřování komunikace funguje17, s jinými strukturami je to komplikovanější (ochrana 
svobody slova a ochrana osobních údajů). Získat informace od providerů je komplikovaně či 
přinejmenším zdlouhavé. Pro Srbsko údajně není problémem zlikvidovat nežádoucí stránku, 
hostovanou třeba ve Spojených státech amerických (!). Obtížnější je získat legální cestou 
logovací údaje. 

                                                 
15

 Evergreenem je nutnost motivovat experty, kteří by mnohem vyšší ocenění dosáhli v soukromém sektoru. 
16

 Zástupce agentury SOCA je přítomen v Bělehradě. 
17

 Kancelář Federálního úřadu pro vyšetřování sídlí v Sarajevu (regionální kancelář pro oblast Západního 
Balkánu). 
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Spolupráce byla navázána se správou serverů Yahoo! a Google. Formuláře od těchto 
společností umožňují se na ně obrátit přímo (je uvedeno, že pro potřeby trestního řízení je 
potřeba konkrétní údaje zachovat, aby se zabránilo jejich zničení či modifikaci). V rámci 
mezinárodní policejní spolupráce není možné získat příliš mnoho informací, ale v rámci 
mezinárodní právní pomoci ano.  
 
Co se týče spolupráce se soukromým, nevládním a akademickým sektorem, stejně jako 
s nejširší veřejností, ta je u tohoto oddělení vysoce nadstandardní. Toto oddělení na těchto 
kontaktech (zejména s telekomunikačními společnostmi) stojí a padá.  
 
V Srbsku údajně v nejbližší době zřejmě vznikne národní pracoviště typu CSIRT/CERT. Gesci 
za tento úkol přijalo Ministerstvo pro telekomunikace. Apriori se počítá, že projekt alespoň 
částečně zafinancuje zahraniční pomoci nebo pomoc od mezinárodních organizací. 
 
Policie v Srbsku byla pro veřejnost v minulosti hodně uzavřená. Nové stránky se to snaží 
změnit. Prostřednictvím e-mailu je například možné podat trestní oznámení. Výzvou dneška 
je elektronizace trestního řízení (to vyžaduje spolupráci resortu s justiční sférou). Prvním 
krokem bude rozšíření elektronického podpisu. Bude zřejmě stačit jen jedna fyzická návštěva 
oznamovatele u orgánů činných v trestním řízení (kde se osoba ztotožní s podpisem) a zbytek 
komunikace bude možné vyřídit on-line. 
 
Ani Srbsku se nevyhnul trend zneužívání kódované komunikace ze strany zločinců (ICQ, 
Skype). Zřejmě jedinou možností, jak se k celé věci postavit, je dostat pod kontrolu počítače 
„zájmových osob“. Sama informační kriminalita není zpravidla chápána jako „zvláště závažný 
zločin“, ale třeba v případě drogových trestných činů se již podařilo (ve spolupráci 
s konkrétním providerem) přerušit připojení zájmové osoby k Internetu. Přivolaní „opraváři“ 
pak do počítače na místě nainstalovali odposlouchávací utilitu.  
 
Tím se dostáváme k tématu používaného software. V rámci policejního sboru byla ministrem 
vnitra jmenována programátorská skupina, která vytvořila vlastní programy (trojské koně, 
keyloggery, re-routery) na bázi open source. Ty jsou certifikovány akademickými kapacitami 
a akceptovány soudem. Komunikace je přesměrována na policejní server, vše je 
zaznamenáno a později využíváno jako důkaz. Policisté (konkrétně pouze tento odbor) užívá 
i podpůrný forensní software Microsoft Coffee. Ten byl získán cestou Interpol (experti ze 
Srbska byli na školení v Lyonu). Jiné programy (EnCase a další) nejsou používány, protože 
jsou drahé a uživatelsky nevstřícné. 
 
Zákon umožňuje – na základě rozhodnutí soudu – zakázat (zablokovat) stránky, které 
nabádají k násilí či jinému trestnému činu. Nicméně rozhodující podíl těchto stránek je 
umístěn v jiných státech. Vedle Spojených států amerických je pro problematické stránky 
novou destinací i Švédsko (známé výraznou ochranou lidských práv, včetně lidských práv 
teroristů). 
 
Logistická a technická podpora v dané oblasti (včetně forensních úkonů) je zajišťována 
zvláštní Službou pro speciální vyšetřovací metody.  
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Ilustrace: Zajímavým trendem je proaktivní snaha Ministerstva vnitra Srbska o přítomnost na 
sociálních sítích FaceBook18 a Twitter, stejně jako na videoportálu Youtube19. 
 

  
 
Krádeže vozidel a věcí z vozidel 
 
Krádeže vozidel jsou v Srbsku paradoxně chápány jako „méně závažný trestný čin“, který byl 
ostatně nedávno (roku 2006) překlasifikován z „krádeže motorového vozidla“ na 
„neoprávněné užívání motorového vozidla“ (kde je třeba dokázat úmysl vozidlo skutečně 
ukrást). Jen recidivisté a osoby, které vedle toho v souběhu spáchají jiné trestné činy, se musí 
obávat odnětí svobody. Zbytek vyvázne s nepatrnou pokutou. Tento stav není vůbec 
odstrašující. 
 
Statistika v této oblasti je zhruba následující: roku 2008 bylo ukradeno 2 301 vozů, z toho 
přibližně 1 100 bylo nalezeno a vráceno majitelům. Přibližně 80 % této trestné činnosti se 
soustřeďuje v Bělehradu (Novi Sad okolo 300 vozidel ročně, Niš asi 150). Nejvíce se kradou 
vozy značky Zastava a VolksWagen (tyto dvě značky tvoří 50 % ukradených vozidel), dále pak 
Audi. Pachatelů jsou dva druhy:  
 

 narkomani, kteří potřebují peníze na dávku a vozidlo obratem prodají na náhradní díly; 

 organizované skupiny, které kradou vozy na objednávku, nezanechají žádné stopy, jejich 
technické vybavení je špičkové (odpojí alarm, zaruší prostor, nepoužijí jeden telefon 
a IMEI vícekrát). 

 
Luxusnější ukradené vozidlo buďto zmizí v blízkém či vzdáleném zahraničí20 (výměnou za 
vozidla ukradená tam) nebo je za třetinu „odhadní ceny“ nabídnuto původnímu majiteli. 
 
Spolupráce se velmi daří s Asociací pojišťoven („tahouny“ je 6-7 hlavních subjektů, zpravidla 
jsou to větve mezinárodních řetězců). Policisté takto získali GPS navigace, software, 
identifikátory VIN, mobilní počítače. Pojišťovny zejména chtějí, aby se potíraly pojistné 
podvody (fingované hlášení krádeže21). 
 

                                                 
18

 Policija Srbije. Facebook. http://www.facebook.com/policijasrbije 
19

 Policija Srbije. Youtube. http://www.youtube.com/policijasrbije 
20

 Zločinci přitom nezřídka spolupracují se zkorumpovanými policisty a celníky. 
21

 Nejčastější podvod je toho typu, že řidič havaruje pod vlivem alkoholu, automobil prodá a pak nahlásí krádež 
jako pojistnou událost. 
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Operativní analýza a policejní informační systémy 
 
Jedná se součást Policejní správy města Bělehradu (tzv. „11. oddělení“). Toto oddělení je 
vůbec nejmladší součástí Správy. V současnosti zde působí 21 zaměstnanců, strukturovaných 
do dvou úseků: úsek pro operativní analýzu a úsek pro softwarovou podporu. Soustřeďují se 
na vytváření kvalitní databáze operativní analytiky, který je klíčem k úspěchu v rámci 
omezených možností. Zdejší experti lacino vytvořili vlastní databázi, která je podobná 
databázi v Německu nebo Nizozemsku, a jejíž výsledky nejsou o nic horší.  
 
V nedávné době došlo k propojení s databází Ministerstva vnitra, tím se zdvojnásobil objem 
obhospodařovaných dat. Důležitá je politika ochrany dat před nežádoucími úniky (žádný 
takový větší únik se v Srbsku zatím nekonal, i to prospívá důvěře v tato řešení). Přístup je 
upravován interními předpisy resortu. Databáze je v rámci pravidel přístupná všem 
policejním úředníkům (hledání se zaznamenává). Taková databáze se snah brzy vybuduje pro 
celé Srbsko (policie, celní správa, soukromé subjekty – s přesně stanovenými právy 
a povinnostmi).22 Je to jen otázka času (řada údajů se vkládá ručně) a peněz. Projekt řeší pro 
ten účel zřízená Pracovní skupina pro kompatibilitu. 

 
Obchod s lidmi 
 
Struktura oddělení boje proti organizovanému zločinu v rámci Služby kriminální policie je 
následující: 
 

 Boj proti únosům, vydírání a nejtěžším zločinům (vraždy atd.) 

 Boj proti obchodu s lidmi a nelegální migraci 

 Boj proti pašování motorových vozidel 

 Boj proti pašování střelných zbraní a dalších nebezpečných látek  

 Boj proti pašování uměleckých památek 
 
Jednotka je operativního charakteru, koordinuje boj proti obchodu s lidmi na celém území 
státu (ale také na regionální mezinárodní úrovni) – to vše ve spolupráci s příslušnou 
jednotkou hraniční policie. 
 
Struktura oddělení boje s přeshraničním zločinem Služby hraniční policie je následující: 
 

 Boj proti obchodu s lidmi a nelegální migraci. 

 Boj proti přeshraničnímu zločinu. 

 Pro kriminalistické zpravodajské činnosti. 
 
Legislativně byla agenda podchycena v roce 2003, kdy trestní zákon pokryl jednou skutkovou 
podstatou klasické formy obchodu s lidmi a pašování lidí přes hranice. Od ledna 2006 se tyto 
dva trestné činy zvažují zvlášť. Odděleně je možné postihovat další potenciálně souběžné 
činy (kuplířství, padělání dokladů). 

                                                 
22

 Informační systémy v rámci bezpečnostních sborů Srbska jsou údajně většinou kompatibilní, ačkoli nejsou 
fyzicky zatím provázány.  
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S ohledem na organizační pokrytí tématu boje proti obchodu s lidmi, nelze se vyhnout 
pocitu, že v Srbsku je situace poněkud přeorganizovaná, až nepřehledná: 
 
V roce 2001 zavedena instituce národního koordinátora boje proti obchodu s lidmi. 
Koordinátor (vedoucí oddělení boje proti obchodu s lidmi Služby hraniční policie) koordinuje 
všechny instituce zabývající se touto problematikou.  
 
Od roku 2002 funguje multidisciplinární (meziresortní) republikový tým boje proti obchodu 
s lidmi, který se skládá ze tří rovnoprávných „vrstev“:23 
 

 Státní orgány (Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo 
spravedlnosti, Vrchní soud, Ministerstvo práce, Ministerstvo školství, Ministerstvo 
zdravotnictví atd.). 

 Mezinárodní organizace – mise Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě 
v Srbsku, Mezinárodní organizace pro migraci, UNIFEF, Úřad vysokého komisaře 
Organizace spojených národů pro migraci – UNHCR. 

 Nevládní organizace – Astra, Beo-Support, Viktimologická společnost Srbska, Save the 
Children, Křesťanský fond dětí a další. 

 
Nemalou úlohu hraje i Služba pro organizaci ochrany obětí obchodu s lidmi, vytvořená jako 
společná iniciativa několika institucí dne 1. března 2004 při Institutu pro děti a mládež 
v Bělehradě, v rámci Ministerstva práce. Tato platforma si klade za cíle zejména:  
 

 Identifikovat oběti obchodu s lidmi  

 Nabídnout těmto obětem nutnou pomoc (bezodkladnou i následnou, během 
reintegrace). 

 
Národní mechanismus boje proti obchodu s lidmi řídí Radě Republiky Srbské pro boj proti 
obchodu s lidmi, v jejímž čele je ministr vnitra a dalšími členy jsou ministři spravedlnosti, 
financí, práce, školství a zdravotnictví a která byla ustavena v roce 2004.  
 
Srbsko přistoupilo ke všem instrumentům, regulujícím problematiku boje proti obchodu 
s lidmi. Dne 18. března 2009 ratifikovalo Národní shromáždění Úmluvu Rady Evropy pro boj 
proti obchodu s lidmi, na mimořádném zasedání dne 31. srpna 2009 byla implementována 
důležitá změna trestního zákona, týkající se boje proti obchodu s lidmi, a to ve dvou 
významných směrech:  
 

 došlo ke zvýšení minimální a maximální hranice trestu za tyto trestné činy (3 – 12 let 
namísto dřívějších 2 – 10 let) z čehož vyplývá nemožnost uložení podmínečného trestu. 

 trest pro ty, kteří využívali služeb obchodu s lidmi, ačkoliv věděli, že se jedná o oběti 
tohoto trestného činu (s odkazem na Úmluvu Rady Evropy). 

 

                                                 
23

 Republikový tým je rozdělen do čtyř skupin, které sledují agendu prevence a vzdělávání, ochrany obětí, 
provádění zákona a procesní otázky. 
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V prosinci 2006 schválila vláda Strategii boje proti obchodu s lidmi a ve svých závěrech z roku 
2009 schválila Národní plán odvádění této strategie pro období 2009-2011. Ministr vnitra 
v květnu 2009 schválil instrukci (plnění podmínek pro vstup do Evropské unie, i s ohledem na 
tzv. „Bílý Schengen“), která se vztahuje na povinný postup policejních úředníků během 
šetření (přístup k obětem obchodu s lidmi a pašování).  
 
Srbsko je stále častěji zemí původu (obchod s lidmi, sexuální vykořisťování, otroctví) a oběti 
jsou stále mladší (případ 14-leté oběti, která se věnovala prostituci již 2 roky). Pracovní 
vykořisťování přímo v samotném Srbsku nemá tradici. Do některých případů jsou zapletení 
také policisté, což vyvolalo další akce v oblasti legislativy. V současnosti existuje 28 jednotek 
Služby hraniční policie, specializovaných na boj proti obchodu s lidmi, které se kromě toho 
zabývají nelegální migrací – to vše v rámci boje proti organizovanému zločinu.  
 
Existují nepotvrzené spekulace o tom, že na území Srbska existuje i obchod s lidskými 
orgány. Zkušenosti České republiky jsou v tomto ohledu velmi cenné. Ze strany delegace 
České republiky bylo konstatováno, že tyto případy je velmi složité prokázat. Trvá i několik 
let, než experti proniknou do lékařského prostředí. Takové případy se ale velice špatně 
dokumentují, pokud vyšetřovatel nepronikne do uzavřeného lékařského prostředí. Vyžaduje 
to dlouhodobé vzdělávání konkrétního policisty v problematice (aby věděl, co je možné a co 
je a co není trestné).  
 
Delegace České republiky dále konstatovala, že občané Srbska v České republice de facto 
dnes jako oběti obchodu s lidmi nefigurují. To platí spíše pro osoby z jiných zemí (Dálný 
východ), které přes Srbsko cestují do České republiky. 
 
Drogová kriminalita 
 
Úseku boje proti pašování drog je jedním z nejvýznamnějších úseků v rámci oddělení proti 
pašování drog.24 Jeho struktura je následující:  
 

 Boj proti pašování těžkých drog (heroin, kokain, a v případě Srbska je mezi „těžké drogy“ 
počítána i marihuana). 

 Boj proti pašování syntetických drog a prekurzorů. 

 Koordinace a operativní činnost. 
 
Zatím zde pracuje pouze 16 operativců, ale s ohledem na existující politickou vůli 
a připravené finance je pravděpodobné, že se úsek brzy rozšíří. V rámci oddělení boje proti 
narkomanii v rámci Správy policie města Bělehradu existují dva úseky: pro boj proti drogám 
a pro prevenci.25 
 
Obě pracoviště fungují nezávisle na sobě a nejsou si navzájem nadřízeny ani podřízeny 
(ačkoli určité změny v této oblasti je možné předpokládat). Probíhá vzájemná komunikace 

                                                 
24

 Samo vlastnictví nelegálních drogy „pro vlastní potřebu“ je v Srbsku trestným činem. 
25

 Úsek pro otázky prevence vznikl před několika lety, a jejíž činnost spočívá v přednáškách na školách a obecné 
prevenci. V současnosti v rámci úseku působí 6 zaměstnanců. 



Ochrana & Bezpečnost – 2016, ročník V., č. 4 (zima), ISSN 1805-5656 
Mgr. Nicole Machová; Julie Buzalková, M.A.; Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D., Bezpečnostní systém Srbska (2016_D_08) 

 

 
17 

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

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

obou složek i jejich koordinovaná spolupráce s dalšími subjekty. Bělehradská policie, pokud 
získá nějaké údaje o tom, že někdo prodává drogy, může vyvíjet činnost i mimo území 
Bělehradu.  
 
Srbsko leží v samém srdci tzv. Balkánské cesty. Výslovně to platí pro hlavní aglomerace 
(Bělehrad, Novi Sad a Niš). Působí zde velký počet mezinárodních kriminálních skupin, které 
z Turecka směrem do zemí Evropské unie transportují drogy, zejména heroin. Většinou se 
jedná o etnické Albánce a tyto sítě sahají i do České republiky (viz operace GERIK, záchyt 
12 kg heroinu).26 Okamžikem vstupu Bulharska a Rumunska do Unie posílil se význam 
tzv. „severní větve“ zmíněné Balkánské cesty, vedoucí právě přes tyto státy. Cesta přes 
Srbsko je nicméně stále aktuální. Jen menší množství transportovaných drog zůstává 
v Srbsku (pro místní spotřebu), rozhodující část se transportuje dále (do Německa, Švýcarska, 
Španělska, Spojeného království, respektive do zemí Severní Evropy). 
 
Syntetické drogy jsou nejvíce zastoupeny amfetaminy a extází. LSD je méně zastoupeno. Tyto 
drogy se transportují odlišnou cestou. V praxi jsou známé také výměny syntetických drog 
nebo prekurzorů za heroin (převážně z Nizozemska). Byly také zaznamenány případy 
pašování prekurzorů z České republiky, Slovenska, Mexika i Čínské lidové republiky. 
Amfetaminy se vyrábí i v laboratořích přímo v Srbsku (v poslední době byly objeveny asi 
3 nebo 4 laboratoře). 
 
Kokain přichází do Srbska z Latinské Ameriky. Nejčastější trasa je lodní dopravou Španělsko, 
Itálii a Řecko (ale nově také přes Černou Horu – přístav Bar – a přes Rumunsko). Menší 
množství kokainu putuje do Srbska letecky ve dvojitých dnech kufrů, ale to je pouze několik 
kilogramů ročně.27 Srbsko je relativně chudá země, proto zde po tak drahé droze neexistuje 
větší poptávka. Větší úspěch zde sklízí heroin, ale i ten je dost drahý (12 000 – 14 000 EUR za 
kg). Srbsko tak spíše slouží k ředění drog nebo k praní výnosů z drogové trestné činnosti 
(v evropském měřítku – privatizace atd.).  
 
Nejrozšířenější drogou v Srbsku je marihuana, nejčastější jsou 3 druhy – tzv. domácí (pěstuje 
se pod širým nebem, cca 200-300 EUR za kg), hybridní (800 EUR), „skunk“ (pěstuje se 
v umělých podmínkách, až 2 000 EUR).28 V poslední době se objevily na trhu houby. 
 
Srbsko ještě neprovedlo žádné šetření, aby zjistilo počty osob, závislých na drogách. Existují 
pouze záznamy o osobách, které spáchaly určitý trestný čin, související s drogami. 
Kvalifikované akademické odhady hovoří asi o 80 000 – 100 000 narkomanech v Srbsku. Boj 
proti drogové kriminalitě slavil roku 2008 velké úspěchy. Byl údajně rozbit jeden významný 
klan, zabaveno bylo 1,7 tun narkotik29 (v 6 000 případech). V souvislosti s tím bylo odhaleno 
asi 6 000 trestných činů, respektive bylo podáno okolo 5 000 trestních oznámení.   
 

                                                 
26

 I na Jamajce např. Albánci vyhnali místní mafii a ovládli tamější trh. Tyto osoby jsou často držiteli dokladů 
Srbska, což na Srbsko vrhá nedobrý stín. 
27

 Trendem je pašování drog přes zásilkové služby, třeba DHL (jednou putuje v balíčku kniha, podruhé droga). 
28

 Bylo hovořeno i o varietě „Albánka“ z Albánie a Kosova, aniž by bylo zřejmě, zda spadá do výše uvedených 
kategorií. 
29

  Více než 1 tunu zadržených drog představovala marihuana. 
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V této souvislosti nelze nezmínit problém Kosova. To je „černou dírou“ kontinentálních 
rozměrů (nacházejí se zde velké zásoby drog a vede tudy jedna větev Balkánské cesty). 
Skupiny z Kosova (společně s tureckými skupinami) drží v obchodu s heroinem v Evropě 
prvenství (to platí i pro Českou republiku). Významná kriminální uskupení jsou také aktivní 
v oblasti Sandžaku (rodinné vztahy s Tureckem, uskupení často vykazují charakter 
„rodinného podniku“ do kterého je nemožné operativní činností proniknout). Heroin 
z Kosova je velice kvalitní, jeho množství se postupným „ředěním“ značně zvětšuje. Velké 
množství heroinu, které přes Srbsko putuje do Evropy, pochází z Kosova.  
 
Efedrin v Srbsku není na seznamu drog, takže pro policisty to znamená svázané ruce. Pokud 
je zneužíván, pak je vynášen z farmaceutických továren, v Srbsku nemusí proto existovat 
nelegální laboratoře pro jeho výrobu.  
 
Majetková a finanční kriminalita v rámci města Bělehrad 
 
Ročně je na území Bělehradu zjištěno přibližně 1 000 těchto trestných činů. Škody jsou 
odhadovány až 10 milionů EUR ročně. Zneužívání platebních karet začalo přibližně v roce 
2005, prvotními zdroji technologie byla Itálie a Spojené království. Pachatelé krádeží 
z bankomatů jsou především ze zahraničí (osoby z Rumunska, Bulharska, Německa, 
Spojeného království). Nákup zboží na falsifikované karty většinou provozují místní občané.  
 
První případ se udál v roce 2005 (několik velkých skupin samo vyráběly karty). Od roku 2005 
do dneška bylo zjištěno více než 1 000 případů). Co chvíli se objeví nový model techniky 
v této oblasti. V posledním období bylo zadrženo několik skupin (cca 5 osob z Bulharska či 
Rumunska). Přijeli do Bělehradu, vyzvedli během krátké doby 50 000 – 60 000 EUR, vrátili se 
do země původu a tak pořád dokola. Osoby byly často zatčeny přímo u bankomatu. 
Spolupráce policistů s bankami a hotely (kde se zájmové osoby ubytují) je v Srbsku vynikající 
(banky případy „netutlají“). Většina bankomatů je vybavena kamerami. Soud snímky 
z bankomatu akceptuje jako důkaz. 
 
Všechny banky jsou členy hospodářské komory pro bankovní karty. Operatéři bankomatů 
vyhodnocují údaje o pochybných kartách. Někdy bylo sledováno okolo 1 000 bankomatů.  
Pachatelé byli ale často „líní“ a používali bankomaty blízko hotelů, kde bydleli. Při zatčení  
u sebe vezli velké sumy peněz. Smutnou skutečností ale je, že ten, u koho najdeme  
50 padělaných karet, zároveň dosáhne na nejlepší právníky. 
 
Srbsko je povětšinou tranzitní zemí padělatelů peněz, ale byl tu také případ padělaných EUR, 
jejichž zdroj byl v Srbsku. V této oblasti se osvědčilo – byť nepřímé – napojení na Europol 
(přes Rakousko). Poprvé se objevily v roce 2007, největší vlna byla v roce 2007. V březnu 
2009 bylo Europolem identifikováno 52 bankovek v hodnotě 100 EUR i v České republice (i ty 
pocházely zřejmě ze Srbska a Černé Hory). 
 
Otázka zabavování výnosů z trestné činnosti se v Srbsku údajně dokonale zvládla. Po vraždě 
premiéra Djindjiće Zemunskou skupinou existovala politická vůle využít normu, kterou pro 
tento účel připravili poradci z Itálie „do šuplíku“. Na tomto základě je možné v Srbsku zabavit 
veškerý majetek, jehož nebytí nemůže konkrétní osoba odůvodnit legálním způsobem (tzv. 



Ochrana & Bezpečnost – 2016, ročník V., č. 4 (zima), ISSN 1805-5656 
Mgr. Nicole Machová; Julie Buzalková, M.A.; Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D., Bezpečnostní systém Srbska (2016_D_08) 

 

 
19 

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

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

UFO zisky). Proces zahajuje rozhodnutí státního zástupce, související s vyšetřováním zvláště 
závažných trestných činů (obchod s drogami, obchod s lidmi, hospodářská trestná činnost, 
zneužití postavení veřejného činitele, podplácení). Je to obrácení důkazního břemene. 
Majetek se bezodkladně zmrazí (o tom rozhodne soud), ale obviněnému je dána možnost 
dokázat, že majetek nabyl legálně. Pokud důkazy neposkytne, majetek se zabavuje.  
 
Právě na Zemunské skupině byla norma poprvé aplikována. Někdy je konkrétní majetek 
(nemovitost) vlastněna více subjekty (zločinec, jeho rodinní příslušníci, další subjekty). Pokud 
další subjekty prokáží, že mohly svůj podíl nabýt legální cestou, zabavuje se jen část 
nemovitosti.  
 
Zákon platí od 1. března 2009. Ne všichni politici to nyní oceňují, protože začal dopadat i na 
ně. Aktuálně je vedeno řízení proti dvěma náměstkům ministra hospodářství a turistiky (kteří 
údajně zneužili rozvojový fond). 
 
Velkým stimulem pro rozkrývání uvedených případů je zákonné rozhodnutí, že 20 % ze 
zabaveného majetku se dostane do rozpočtu policejního sboru a 20 % do rozpočtu věcně 
příslušného soudu. Dobře funguje spolupráce se státním zastupitelstvím, prokurátoři se 
zapojují do případů od samého počátku, aby se nemuseli s případem seznamovat najednou. 
Pro zločin je situace v Srbsku stále namáhavější. 
 
Nedávno bylo jedné organizované skupině zabaveno 13 automobilů. Než by skončilo řízení, 
uplynulo by několik let a vozidla by byla de facto bezcenná. Úloha pro ten účel zřízeného 
Ředitelství pro zabavování je proto ta, že automobily převezme, prodá je, peníze uloží do 
rozhodnutí soudu na dočasný účet a po rozhodnutí soudu se peníze buď vrátí, nebo se 
zabaví. Někdy je zabaveno zboží, jako je ovoce, nebo jiná komodity, podléhající rychlé zkáze 
– pak je třeba reagovat rychle.  
 
Efektivním nástrojem v boji proto korupci je od roku 2002 možnost využívání operativně 
pátracích metod. Od září 2009 je tato možnost rozšířena i na případy zneužití služebního 
postavení (nejčastější případ korupce30). Novinkou (od srpna 2009) je i možnost najmout 
agenta provokatéra ze zahraničí, například ze Slovinska (a to nejen státního zaměstnance či 
policistu, ale de facto jakéhokoli občana), jeho legenda je pak věrohodnější. Chorvatsko, 
Slovinsko a Makedonie v tomto smyslu se Srbskem podepsalo příslušné dohody.  
 

                                                 
30

 Aktuální výzvou pro Srbsko jsou podvody s osvědčeními pro válečné veterány. 



Ochrana & Bezpečnost – 2016, ročník V., č. 4 (zima), ISSN 1805-5656 
Mgr. Nicole Machová; Julie Buzalková, M.A.; Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D., Bezpečnostní systém Srbska (2016_D_08) 

 

 
20 

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

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

Community Policing a komunikace s veřejností 
 
Velký důraz je kladen na preventivní práci s dětmi. Výslovně je možné zmínit program „Droga 
je 0, život je 1“, věnovaný právě prevenci drogové závislosti mezi dospívající mládeží.31 
 

    
 
Získávání zahraniční pomoci a jiné formy úspor 
 
Zástupci Srbska opakovaně uvedli, že jejich země je často úspěšná při získávání pomoci ze 
zahraničí (Ruská federace, Spojené státy americké, Spojené království, Španělsko, Itálie) 
nebo od mezinárodních organizací (Organisace spojených národů, Organisace pro 
bezpečnost a spolupráci v Evropě). To se týká jak vybavení (použité automobily, technika, 
software), tak výcviku nebo specializovaných školení. Součástí snah optimalizovat 
rozpočtové náklady je řada policejních vozidel (a dalšího vybavení) získávána prostřednictvím 
nákupů použitých zásob státního majetku (např. z Itálie a Španělska). Vedle policejních sborů 
podobné metody používá i celní správa nebo jiné organizační složky státu. 
 
Zahraniční mise 
 
Ilustrace: Bezpečnostní sbory Srbska se angažují i v zahraničních misích. Zástupci Policie se 
podílí na budování policejních sil v Liberii (snímek vlevo), Četnictvo pomáhá při budování 
Policejní akademie na Haiti (vpravo).32 
 

  
 

                                                 
31

 Izveštaji. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije. 
http://arhiva.mup.gov.rs/cms_lat/sadrzaj.nsf/izvestaji.h 
32

 ADŽIĆ. A, Ž. Novi policijski tim putuje na Haiti. Blic. 5. VII. 2010. 
http://www.blic.rs/vesti/hronika/novi-policijski-tim-putuje-na-haiti/2wzxbyk 


