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Organizační řád správy kontrarozvědky
pro boj proti vnitřnímu nepříteli
V souvislosti s novým organizačním uspořádáním výkonných kontrarozvědných útvarů
federálního ministerstva vnitra a k zabezpečení řádného chodu kontrarozvědné činnosti
vydávám
v příloze k tomuto rozkazu ,,Organizační řád správy kontrarozvědky pro boj proti vnitřnímu
nepříteli“.
K zabezpečení tohoto rozkazu
ukládám
a/ náčelníku X. správy
seznámit s tímto rozkazem a organizačním řádem v celém rozsahu své podřízené
a zajistit jeho dodržování;
b/ náčelníkům I., II., III., IV., VI., XI., XII. správy, správy vyšetřování StB, KS SNB
a správ StB
seznámit podřízené příslušníky s tímto organizačním řádem v rozsahu potřebném pro
výkon služby.
Tento rozkaz nabývá účinnosti dnem . dubna 1975.
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Ministr vnitra ČSSR:
doc. PhDr. J a r o m í r O B Z I N A, CSc., v. r.
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ORGANIZAČNÍ ŘÁD
správy kontrarozvědky pro boj proti vnitřnímu nepříteli
I
Úvodní ustanovení
Čl. 1
Správa kontrarozvědky pro boj proti vnitřnímu nepříteli (dále jen ,,X. správa“), zřízená
rozkazem ministra vnitra ČSSR č. 15/1974, je útvarem Sboru národní bezpečnosti (dále jen ,,
SNB“) - složky Státní bezpečnosti. Jako výkonný útvar federálního ministerstva vnitra (dále
jen ,,FMV“) řídí, organizuje, koordinuje, odpovídá a ve stanoveném rozsahu provádí na
celém území ČSSR kontrarozvědnou činnost v oblasti vnitřního zpravodajství, proti
kontrarevolučním silám a ideologické diverzi zaměřené proti ČSSR a zemím socialistického
tábora (dále jen ,,ZST“).
Čl. 2
Jménem X. správy je v plném rozsahu oprávněn jednat a rozhodovat náčelník X. správy a
ve vymezené pravomoci jeho zástupci.
Čl. 3
Působnost a postavení X. správy vychází z rozhodnutí vrcholných stranických a státních
orgánů, zákonů a resortních předpisů.
II
Hlavní úkoly X. správy
Čl. 4
X. správa v souladu s vymezenou působností plní zejména tyto hlavní úkoly:
a/ vede boj a zajišťuje ochranu ČSSR a ZST proti vnitřnímu nepříteli a ideologické diverzi;
b/ odhaluje metodami kontrarozvědné práce pachatele vymezené trestné činnosti namířené
proti ČSSR a ZST;
c/ odhaluje na území ČSSR v řadách československých občanů a cizinců osoby důvodně
podezřelé z páchání nepřátelské činnosti, zejména organizátory nepřátelských seskupení
a hlavní nositele a šiřitele pravicového oportunismu, revizionismu, sionismu, trockismu,
maoismu, ukrajinského nacionalismu, a buržoazních ideologií v oblasti společenské
nadstavby - zejména v kultuře a umění, vědě, na vysokých školách, ve sdělovacích
prostředcích a odhaluje osoby působící k narušování státní církevní politiky v ČSSR;
d/ provádí kontrarozvědná opatření ve vymezené oblasti;

e/ zabezpečuje a plní v oblasti své působnosti úkoly vyplývající ze vzájemných dohod o
spolupráci s kontrarozvědnými orgány ZST;
f/ podílí se na zpracování a zajišťuje realizaci dohod s bezpečnostními orgány ZST,
zaměřených k boji i ochraně proti vnitřnímu nepříteli a ideologické diverzi.
Čl. 5
V rámci hlavních úkolů uvedených v čl. 4 X. správa zejména:
a/ odhaluje cesty a formy pronikání ideologické diverze na území ČSSR ze zahraničních
center, vládních orgánů a institucí kapitalistických států a odhaluje jejich spolupracovníky
na území ČSSR;
b/ odhaluje spojky a pracovníky nepřátelských organizací, kteří přicházejí na území ČSSR
s úmyslem realizovat nepřátelský záměr proti ČSSR a ZST, a dokumentuje jejich činnost
v rozsahu potřebném pro jejich postih;
c/ vyhledává, odhaluje a dokumentuje protistátní trestnou činnost osob
1. z řad pravicových oportunistů, zejména bývalých představitelů pravice a bývalých
funkcionářů přípravných orgánů KAN, K-231, Společnosti pro lidská práva, bývalých
pravicových sociálních demokratů, aktivních členů bývalých buržoazních stran
a fašistických organizací, odhalených agentů cizích zpravodajských služeb, prominentů
z řad československých občanů, kteří v srpnu 1968 a v posrpnovém období opustili
ČSSR a vrátili se legálně na území ČSSR,
2. v oblasti kultury, vědy, hromadných sdělovacích prostředků, vysokých škol
a zahraničních studentů, provádějících nepřátelskou činnost proti ČSSR i ZST ve
spojení s nepřátelskými organizacemi a institucemi v zahraničí, jakož i pravicovými
a antisocialistickými silami uvnitř státu,
3. v oblasti církví, náboženských společností a sekt, které pod vlivem světových
církevních centrál nebo vnitřních nepřátel narušují státní politiku v církevní oblasti;
d/ organizuje opatření proti šíření protisocialistických tiskovin zasílaných do ČSSR ze
zahraničí;
e/ organizuje na celém území ČSSR pátrání po osobách zabývajících se zhotovováním
a rozšiřováním protisocialistických tiskovin;
f/ uplatňuje preventivně výchovné formy působení s cílem předcházet nebo zabránit
nepřátelské činnosti;
g/ odhaluje v součinnosti s I. správou záměry a cíle seskupení čs. emigrace a ideodiverzních
center a ve spolupráci s I. a II. správou jejich spolupracovníky a pomocníky z řad
československých občanů i cizinců, kteří provádějí nepřátelskou na území ČSSR;
h/ sleduje v součinnosti s XI. správou bývalé exponenty pravicového oportunismu,
antisocialistických a nepřátelských organizací, které mají vztahy k ekonomické oblasti,
jejich snahy o formování a odhaluje, rozkládá a provádí opatření k postihu jejich trestné

činnosti.
III
Organizační struktura X. správy a náplň činnosti
organizačních celků X. správy
Čl. 6
(1) V čele X. správy stojí náčelník správy, který je podřízen podle rozhodnutí ministra
vnitra ČSSR náměstku ministra vnitra ČSSR
Náčelník správy řídí útvary X. správy
přímo nebo prostřednictvím svých zástupců.
(2) X. správa se člení na
a/ funkční útvary
1. vnitřní odbor,
2. samostatně analyticko-informační oddělení,
3. skupina pro plán, řízení, koordinaci a kontrolu,
4. kádrová skupina;
b/ výkonné útvary, jejichž členění je stanoveno tabulkami složení a počtů X. správy.
Čl. 7
Náčelník X. správy řídí činnost X. správy v souladu se zákony a resortními předpisy. Plní
zejména tyto úkoly:
a/ odpovídá za akceschopnost, bojovou a mobilizační připravenost X. správy, morálně
politický stav a kázeň jejích příslušníků, účelnost a efektivnost pracovní činnosti
a systematické zdokonalování forem a metod práce. Je přímým představeným všem
příslušníkům SNB (dále jen ,,příslušníci“) zařazeným na X. správě ;
b/ odpovídá na celém území ČSSR za účinnost boje i ochrany proti vnitřnímu nepříteli
a ideologické diverzi namířené proti ČSSR a ZST;
c/ odpovídá na svěřeném úseku za dodržování zásad stanovených k ochraně utajovaných
skutečností;
d/ vykonává kádrovou a kázeňskou pravomoc nad podřízenými příslušníky v rozsahu
stanoveném příslušnými předpisy;
e/ předkládá náměstku ministra vnitra ČSSR návrhy na kádrová opatření, která nejsou
v jeho kádrové pravomoci;
f/ dbá, aby v rámci X. správy byly dodržovány zákony a předpisy o kádrově výchovné práci,
zejména o služebním poměru, právech, povinnostech a sociálním zabezpečení příslušníků;
g/ předkládá náměstku ministra vnitra ČSSR návrhy koncepčního a normotvorného
charakteru a dalších opatření přesahujících jeho pravomoc;

h/ rozhoduje o dělbě práce a odpovědnosti za řízení organizačních celků X. správy mezi
zástupci náčelníka X. správy;
ch/ provádí vnitřní organizační úpravy X. správy v rámci schválených tabulek, složení a počtů
a vyjadřuje se k organizační struktuře příslušných kontrarozvědných správ Státní
bezpečnosti (dále jen ,,StB“) a XII. správy a ke kádrovému obsazování vedoucích funkcí
těchto útvarů;
i/ řídí, kontroluje a koordinuje ve vymezeném rozsahu a v souladu se schváleným
zaměřením výkon kontrarozvědné činnosti správ StB a XII. správy;
j/ spolupůsobí při vytváření základní koncepce práce na úseku kontrarozvědné činnosti
v boji proti vnitřní,mu nepříteli a ideologické diverzi, odpovídá za konkretizaci hlavního
zaměření kontrarozvědky v této oblasti a stanoví v tomto směru závazné úkoly pro
kontrarozvědku v boji proti vnitřnímu nepříteli a ideologické diverzi;
k/ vydává v rámci své působnosti rozkazy a metodické pokyny k uplatnění správných forem
a metod kontrarozvědné práce;
l/ schvaluje organizaci a náplň celostátních porad a seminářů a organizaci stáží příslušníků
zařazených na úseku kontrarozvědky pro boj proti vnitřnímu nepříteli a ideologické
diverzi, po jednotlivých operativních úsecích s cílem zabezpečit jednotnou metodiku
a taktiku kontrarozvědné práce v boji proti vnitřnímu nepříteli a ideologické diverzi,
poskytovat odbornou pomoc a zajistit výměnu zkušeností na tomto úseku činnosti;
m/ schvaluje v rozsahu stanoveném příslušnými předpisy návrhy na agenturně operativní
opatření;
n/ zabezpečuje efektivní vynakládání finančních prostředků X. správou a dbá na dodržování
zásad hospodárnosti;
o/ zabezpečuje spolupráci a úzkou součinnost X. správy s ostatními útvary FMV, SNB
a vojsk ministerstva vnitra, zejména s I., II., III. a XI. správou při řešení společných otázek,
dotýkajících se činnosti kontrarozvědky;
p/ podílí se na zpracování návrhů dohod v problematice kontrarozvědné práce proti
vnitřnímu nepříteli a ideologické diverzi s příslušnými orgány ZST;
r/ řeší stížnosti a podněty občanů k práci a chování podřízených příslušníků, vyvozuje z nich
příslušné závěry a přijímá opatření k odstranění zjištěných nedostatků;
s/ plní informační povinnosti ve vztahu k vedoucím funkcionářům FMV a útvarům FMV.

Čl. 8
(1) Zástupci náčelníka X. správy jsou podřízeni náčelníku X. správy a plní zejména tyto
úkoly:

a/ řídí útvary svěřené jim náčelníkem X. správy, odpovídají za jejich činnost, koordinují
jejich práci, působí k rozvíjení pracovní iniciativy a aktivity a ke zvýšení politické
i odborné úrovně veškeré činnosti;
b/ jsou přímými představenými příslušníků X. správy na svěřeném úseku, odpovídají za
jejich kázeň a morálně politický stav;
c/ sledují dosažené pracovní výsledky, operativně rozhodují v konkrétních případech
a pravidelně informují náčelníka X. správy o plnění rozhodujících úkolů;
d/ aktivně se podílejí na tvorbě zásadních rozhodnutí a to i v poradních orgánech náčelníka
X. správy.
(2) Konkrétní rozdělení odpovědnosti za řízení svěřených úseků, povinnosti a práva
zástupců náčelníka X. správy jsou uvedeny v popisu prací těchto funkcionářů, které vydá
náčelník X. správy.
(3) Náčelník X. správy určuje, který zástupce náčelníka X. správy jej v době
nepřítomnosti zastupuje, přičemž vymezí rozsah jeho práv a povinností.
Čl. 9
Vnitřní odbor plní zejména tyto úkoly:
a/ vykonává činnosti související s přípravou návrhů interních předpisů X. správy,
připomínkovým řízením a vede dokumentaci zákonů a resortních předpisů;
b/ organizuje a provádí opatření související s ochranou utajovaných skutečností;
c/ plní úkoly materiálního a finančního zabezpečení X. správy a jejích příslušníků
a zabezpečuje dopravní službu X. správy;
d/ zabezpečuje administrativní a spisovou službu;
e/ organizuje a vykonává stálou službu a zabezpečuje úkoly s tím související;
f/ zabezpečuje úkoly mobilizační a bojové pohotovosti, organizuje a provádí bojovou
a tělesnou přípravu příslušníků;
g/ provádí podle rozhodnutí náčelníka X. správy kontrolu a prověřování plnění rozkazů,
prošetřování úniku státního tajemství a prošetřování stížnosti občanů;
h/ organizuje a zabezpečuje podle rozhodnutí náčelníka X. správy plnění úkolů v oblasti
prohlubování vzájemné spolupráce s kontrarozvědnými útvary ZST.
Čl. 10
Samostatné analyticko-informační oddělení plní zejména tyto úkoly:

a/ provádí analyticko-informační činnost pro potřeby náčelníka X. správy, ministra vnitra
a jeho náměstky;
b/ poskytuje jednotlivým výkonným útvarům boje proti vnitřnímu nepříteli a ideologické
diverzi zpětné informace;
c/ zpracovává dílčí podklady pro konkretizaci zaměření a plánovité řízení kontrarozvědné
činnosti v oblasti boje a ochrany proti vnitřnímu nepříteli a ideologické diverzi;
d/ zpracovává podkladové materiály vhodné k publikační činnosti v oblasti antipropagandy,
preventivně výchovného působení a popularizace práce SNB;
e/ zabezpečuje zpracování údajů kontrarozvědného charakteru pro strojně početní
zpracování.
Čl. 11
Skupina pro plán, řízení koordinaci a kontrolu, jako pomocný orgán náčelníka X. správy,
plní celostátně zejména tyto úkoly:
a/ zpracovává podklady pro zaměření kontrarozvědné činnosti v boji proti vnitřnímu nepříteli
a podílí se na tvorbě a upřesňování prováděcích pracovních plánů;
b/ zkoumá dodržování koncepce a zaměření kontrarozvědné práce, její efektivnost
a výslednost v závislostech na vynaložených silách a prostředcích;
c/ kontroluje dodržování resortních předpisů, které upravují zejména zaměření, formy
a metody kontrarozvědné činnosti;
d/ předkládá na základě výsledků své činnosti náčelníku X. správy podklady a návrhy ke
zvyšování účinnosti zaměření, forem a metod práce v boji proti vnitřnímu nepříteli
a ideologické diverzi a podklady pro řídící činnost náčelníka X. správy.
Čl. 12
Kádrová skupina plní zejména tyto úkoly:
a/ zpracovává návrhy opatření v oblasti kádrové a personální práce;
b/ provádí rozbory stavu kádrové a personální práce, věkové a kvalifikační struktury
příslušníků;
c/ zpracovává návrhy ke zkvalitňování kádrové a personální práce, zejména na úseku
výběru, přípravy a rozmisťování kádrů;
d/ zpracovává pro náčelníka X. správy podklady pro kádrová opatření, pro jednání zvláštní,
výběrové a poradní komise a zpracovává návrhy kádrových rozkazů náčelníka X. správy;
e/ organizuje a provádí nábor příslušníků, jejich vysílání do škol SNB a vysílání příslušníků
X. správy do odborných a všeobecně vzdělávacích škol;
f/ organizuje a zajišťuje v součinnosti se služebními funkcionáři marxisticko-leninskou,

odbornou a jazykovou přípravu;
g/ provádí rozbory morálně politického stavu v rámci X. správy.
Čl. 13
Výkonné útvary X. správy ve svěřené problematice plní zejména tyto úkoly:
a/ vykonávají, organizují a zabezpečují v rámci stanoveného zaměření plnění úkolů
kontrarozvědné činnosti v boji proti vnitřnímu nepříteli a ideologické diverzi a působí
na její úroveň a výslednost na celém území ČSSR;
b/ plní ve své činnosti funkce vyhledávacího, dokumentujícího, obranného, preventivně
výchovného a informačního charakteru;
c/ odhalují prostředky, formy a metody činnosti protivníka a na základě jejich analýz činí
opatření nebo předkládají návrhy ke zvýšení účinnosti vlastních prostředků, forem a metod
práce, k taktice a strategii kontrarozvědné činnosti;
Čl. 14
(1) V čele útvarů X. správy stojí náčelníci, kteří v souladu se zákony a rozkazy ministra
vnitra ČSSR a dalšími pokyny nadřízených přímo nebo prostřednictvím nižších náčelníků řídí
činnost těchto útvarů. Ze své činnosti jsou bezprostředně nebo prostřednictvím příslušného
zástupce náčelníka X. správy odpovědni náčelníku X. správy za důsledné plnění daných
úkolů, za kázeň a morálně politický stav podřízených, za rozvíjení jejich pracovní iniciativy a
aktivity a zvyšování jejich politické a odborné úrovně.
(2) Rozdělení pracovní náplně jednotlivých výkonných útvarů X. správy stanoví náčelník
X. správy.
(3) Početní stavy X. správy a jejich složení jsou stanoveny v tabulkách složení a počtů
schválených ministrem vnitra ČSSR.
(4) Vztahy mezi výkonnými a funkčními útvary jsou založeny na vzájemné součinnosti
dané jejich pracovní náplní, přičemž nejde o vztahy nadřízenosti a podřízenosti.

IV
Poradní a pomocné orgány náčelníka X. správy
Čl. 15
(1) Poradním orgánem náčelníka X. správy je štáb. Při své činnosti se štáb řídí jednacím
řádem. Štáb je svoláván podle plánu stanoveného náčelníkem X. správy k otázkám a
problémům zásadního významu pro organizaci, řízení a zajištění úkolů kontrarozvědky v boji
proti vnitřnímu nepříteli a ideologické diverzi. Členy štábu jmenuje náčelník X. správy svým
rozkazem. Podle potřeby mohou být do štábu přizváni další pracovníci X. správy, popřípadě i
jiných útvarů FMV a SNB.

(2) Poradním orgánem náčelníka X. správy k projednání návrhů ve věcech vymezených
zákonem č. 100/1970 Sb. je zvláštní komise. Předsedu a členy komise jmenuje náčelník X.
správy svým rozkazem.
(3) Poradním orgánem náčelníka X. správy pro posuzování, zda uchazeči o přijetí do
služebního poměru splňují zákonem stanovené podmínky, je výběrová komise, jejíž členy
a předsedu jmenuje náčelník X. správy svým rozkazem.
(4) Náčelník X. správy zřizuje podle potřeby další pomocné orgány a pracovní komise a
to jak trvalého, tak dočasného charakteru.
V
Vztahy X. správy
Čl. 16
Vztahy X. správy k funkčním útvarům FMV, které jsou založeny na vzájemné spolupráci
a součinnosti při respektování působnosti jednotlivých útvarů, jsou realizovány zejména při
rozpracovávání návrhů koncepce a hlavního zaměření činnosti, při tvorbě společných
materiálů pro nadřízené orgány a tvorbě interních předpisů, při řešeních a plnění úkolů na
úseku organizace a řízení kádrově výchovné práce, bojové a mobilizační připravenosti,
ochraně utajovaných skutečností, materiálního a finančního zabezpečení, zdravotnické péče o
příslušníky a mezinárodních styků

Čl. 17
Vztahy X. správy k výkonným útvarům FMV jsou realizovány s cílem důsledného
a efektivního zabezpečení plnění úkolů kontrarozvědky v boji proti vnitřnímu i vnějšímu
nepříteli. Jde o vztahy součinnosti a spolupráce především s těmito výkonnými útvary FMV:

a/ s II. a XI. správou zejména při:
1. tvorbě koncepce zaměření, strategie a taktiky kontrarozvědného boje proti vnitřnímu
a vnějšímu nepříteli,
2. tvorbě interních předpisů upravujících výkon kontrarozvědné činnosti,
3. řešení problémů nebo akcí spadajících z hlediska věcné příslušnosti i do kompetence
těchto správ,
4. předávání zpravodajských poznatků spadajících do věcné příslušnosti některé z těchto
správ,
5. společném užívání funkčních útvarů (překladatelského oddělení a rozmnožovny),

které jsou v podřízenosti II. správy;
b/ s XII. správou, které jsou podrobně upraveny rozkazem ministra vnitra ČSSR a tímto
organizačním řádem;
c/ s I. správou zejména při:
1. řízení činnosti vyjíždějící agentury na území kapitalistických států v případech
a rozsahu stanoveném příslušnými směrnicemi vydanými rozkazem ministra vnitra
ČSSR,
2. odhalování plánů a činnosti emigrace z řad exponentů pravice, zahraničních
ideodiverzních center a jejich spojení do ČSSR,
3. předávání poznatků a signálů, které svým charakterem spadají do věcné příslušnosti
I. správy;
d/ s III. správou zejména při:
1. koordinaci kontrarozvědných opatření proti nepřátelské činnosti vnitřního nepřítele,
která se dotýká chráněných zájmů spadajících do věcné příslušnosti této správy,
2. kontrarozvědné ochraně vojáků z povolání a občanských pracovníků vojenské správy
působících v civilních orgánech a organizacích spadajících do věcné příslušnosti X.
správy v rozsahu stanoveném ministrem vnitra ČSSR,
3. předávání zpravodajských poznatků spadajících do věcné příslušnosti III. správy;
e/

se IV. a VI. správou zejména při:
1. uplatňování požadavků na speciální úkony prováděné pracovníky těchto správ,
2. vytváření podmínek pro nasazování a provádění speciálních úkonů s cílem zabezpečit
maximální utajení a efektivní výslednost nasazených prostředků,
3. zhodnocování výslednosti a účinnosti provedených úkonů s cílem zvyšovat úroveň
a efektivnost nasazovaných prostředků;

f/ s útvary vyšetřování StB, které jsou vymezeny příslušnými směrnicemi vydanými
rozkazem ministra vnitra ČSSR.
Čl. 18
Vztahy X. správy ke správám StB jsou upraveny rozkazem ministra vnitra ČSSR a tímto
organizačním řádem
Čl. 19
Spolupráce a součinnost s civilními orgány a organizacemi je ze strany X. správy
uskutečňována v rozsahu zmocnění ministra vnitra ČSSR.

VI
Závěrečné ustanovení
Čl. 20
Součástí tohoto organizačního řádu jsou popisy prací zástupců náčelníka X. správy,
náčelníků útvarů X. správy, typických funkcí a působnost jednotlivých výkonných útvarů X.
správy, které vydá náčelník X. správy.
Zrušeno podle RMV ČSSR č. 43/1980

