ROZKAZ
MINISTRA VNITRA
ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY
Ročník 1975

V Praze dne 26. února 1975

Číslo 11

Organizační řád správy kontrarozvědky
pro ochranu ekonomiky
V souvislosti se zřízením správy kontrarozvědky pro ochranu ekonomiky, upřesnění její
organizace a působnosti k zabezpečení řádného chodu kontrarozvědné činnosti
vydávám
v příloze tohoto rozkazu „Organizační řád správy kontrarozvědky pro ochranu ekonomiky“.
K zabezpečení tohoto rozkazu
ukládám
a/ náčelníku XI. správy
seznámit s tímto rozkazem a organizačníma řádem v celém rozsahu své podřízené a
zajistit jeho dodržování;
b/ náčelníkům I., II., III., IV., V., VI., X., XII. správy a náčelníkům KS SNB, správ
StB, správy vyšetřování StB
seznámit podřízené příslušníky s tímto organizačním řádem v rozsahu potřebném pro
výkon služby.
Tento rozkaz nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1975.
Čj. E-0028/01-1975
Ministr vnitra ČSSR:
doc. PhDr. Jaromír OBZINA, Csc., v. r.

Obdrží:
M. N.
sekretariát FMV, inspekce ministra vnitra ČSSR
I., II., III., IV., V., VI., X., XI., XII. správa
náčelníci KS SNB a S StB, správa vyšetřování StB,
SPV FMV, HSPSOSH, správa vědy a školství FMV,
Vysoká škola SNB, kádrová správa FMV,
odbor obrany FMV
Na vědomí:
MV ČSR, MV SSSR
Příloha k RMV ČSSR č. 11/1975

ORGANIZAČNÍ ŘÁD
správy kontrarozvědky pro ochranu ekonomiky
I
Úvodní ustanovení
Čl. 1
Správa kontrarozvědky pro ochranu
ekonomiky (dále jen „XI. 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
kontrarozvědnou činnost na ochranu
československé ekonomiky i ochranu
zájmů ekonomiky socialistických států
integrovaných
v Radě
vzájemné
hospodářské pomoci (dále jen „RVHP“) a
ochranu státního tajemství na celém území
ČSSR.
Čl. 2
Jménem XI. správy je v plném rozsahu
oprávněn jednat náčelník XI. správy a ve
vymezené pravomoci jeho zástupci.

ekonomických a obchodních vztahů
ČSSR;
b/ provádí kontrarozvědnou ochranu
určených odvětví, objektů a státně
politických
zájmů
v oblasti
československé
ekonomiky
před
nepřátelskou činností pravicových a
antisocialistických sil;
c/ odhaluje, dokumentuje a neutralizuje
činnost vnějších i vnitřních nepřátel,
zaměřenou
na
poškozování
a
narušování rozvoje integrace a
ekonomických zájmů RVHP;
d/ organizuje a ve vymezeném rozsahu
provádí a řídí činnost k realizaci úkolů
vyplývajících z právní úpravy ochrany
státního, hospodářského a služebního
tajemství; 1)
e/ provádí preventivně výchovná opatření
a zabývá se odhalováním příčin
mimořádných událostí;
f/ řídí ve stanoveném rozsahu činnost
příslušných správ StB a poskytuje jim
aktivní
pomoc
v kontrarozvědné
činnosti.
Čl. 5

Čl. 3
Působnost a postavení z rozhodnutí
vrcholných stranických a státních orgánů,
zákonů a resortních předpisů.
II
Hlavní úkoly XI. správy
Čl. 4
XI. správa v souladu s vymezenou
působností plní zejména tyto hlavní úkoly:
a/ provádí kontrarozvědnou ochranu
československé
ekonomiky
před
nepřátelskou činností kapitalistických
rozvědek,
monopolů,
firem
a
mezinárodních organizací pronikající
do
československého
národního
hospodářství a oblasti zahraničně-

V rámci hlavních úkolů XI. správa
zejména:
a/ vyhledává, odhaluje a dokumentuje
nepřátelskou činnost kapitalistických
rozvědek,
monopolů,
firem
a
mezinárodních organizací a organizuje
agenturně
operativní
opatření
směřující
k aktivní
ochraně
československé
ekonomiky
a
ekonomik zemí socialistického tábor
(dále jen „ZST“) integrovaných
v rámci RVHP;
b/ vyhledává, odhaluje a dokumentuje
nepřátelskou
činnost
pravicově
oportunistických a protisocialistických
sil
v ČSSR,
zaměřenou
proti
1)

Zákon č. 102/1971 Sb., o ochraně státního
tajemství, a nařízení vlády ČSSR č. 148/1971 Sb., o
ochraně hospodářského a služebního tajemství.

c/

d/

e/

f/

g/

h/

ch/

2)

československé ekonomice a provádí
náležité agenturně operativní opatření;
provádí kontrarozvědnou ochranu
institucí
a
orgánů
RVHP
a
integrovaných
akcí
v oblasti
vědeckotechnického výzkumu, rozvoje
a investiční výstavby, prováděných
v rámci RVHP;
provádí kontrarozvědnou činnost na
ochranu československých objektech
v ČSSR, při mezinárodních veletrzích,
výstavách, vědeckých sympoziích a při
dalších
důležitých
akcích;
ve
spolupráci s příslušnými útvary SNB
provádí tuto činnost při obdobných
akcích v zahraničí;
podílí se na zpracování a zajišťuje
realizaci
uzavřených
dohod
s bezpečnostními orgány spřátelených
socialistických států, zaměřených
k boji proti vnitřnímu i vnějším
nepříteli narušujícímu ekonomiku
RVHP,
mezinárodních
staveb,
k ochraně společných zájmů při
uskutečňování mezinárodních akcí
z oblasti ekonomiky; organizuje a
zajišťuje
vzájemnou
výměnu
zkušeností a součinnostní spolupráci
s bezpečnostními orgány spřátelených
socialistických
států
při
kontrarozvědné činnosti na ochranu
státního tajemství;
provádí kontrarozvědnou ochranu
československé
ekonomiky
proti
sabotážím, diverzím, záškodnictví a
jiné nepřátelské činnosti;
provádí kontrarozvědnou ochranu
československé dopravy a spojů,
organizuje nutná opatření k zajištění
bezpečnosti provozu civilního letectví
a předchází únosům letadel;
vysílá ve spolupráci s příslušným
útvarem SNB tajné spolupracovníky
na
krátkodobé
pobyty
do
kapitalistických států za účelem řešení
konkrétních úkolů;2)
navrhuje, organizuje a provádí
preventivní
opatření
k zamezení
trestné
činnosti
v objektech
a

RMV ČSSR č. 21/1972.

i/

j/

k/

l/

m/

n/

o/

problematikách
v působnosti
XI.
správy;
analyzuje
nepřátelskou
činnost,
poznatky
a
zkušenosti
z kontrarozvědné činnosti na ochranu
ekonomiky a státního tajemství;
zpracovává a předkládá příslušným
orgánům zprávy a informace o
státobezpečnostní situaci v oblasti
ochrany ekonomiky a státního
tajemství, připravovaných záměrech a
tendencích nepřítele včetně jeho
regenerace na připravovaná nebo
prováděná
opatření;
poskytuje
potřebné
informace
příslušným
odborům správ StB;
zpracovává a předkládá příslušným
orgánům návrhy na perspektivní
zaměření
a
hlavní
úkoly
kontrarozvědné činnosti na ochranu
československé ekonomiky a státního
tajemství;
zpracovává
podklady
k ročním
prováděcím
plánům
příslušných
odborů správ StB a roční prováděcí
plán XI. správy;
posuzuje účinnost právních norem a
resortních předpisů z hlediska výkonu
kontrarozvědné činnosti na ochranu
ekonomiky a státního tajemství a
předkládá návrhy na jejich změny;
podílí se na připomínkovém řízení
k návrhům
právních
norem
a
resortních předpisů z oboru své
působnosti;
spolupracuje při publikaci a propagaci
práce příslušníků SNB na úseku
ochrany československé ekonomiky a
státního tajemství;
provádí ve vymezeném rozsahu
kontrolní činnost, prověřuje úroveň,
efektivnost, metodiku a taktiku
kontrarozvědné činnosti na ochranu
československé ekonomiky a státního
tajemství, prováděnou útvary SNB na
území ČSSR.

III
Organizační struktura a náplň činnosti
jednotlivých organizačních celků XI.
správy

Čl. 6
(1) V čele XI. správy stojí náčelník XI.
správy, který je podle rozhodnutí ministra
vnitra ČSSR podřízen náměstku ministra
vnitra, jemuž byla svěřena odpovědnost za
činnost XI. správy (dále jen „pověřený
náměstek“). Náčelník XI. správy řídí XI.
správu přímo nebo prostřednictvím svých
zástupců.
(2) XI. správa se člení na:
funkční útvary
1. vnitřní odbor,
2. inspekce náčelníka XI. správy,
3. skupina
pro
plán,
řízení,
koordinaci a kontrolu,
4. samostatné oddělení analytickoinformační,
5. kádrová skupina;
b/ výkonné útvary, jejichž členění je
stanoveno tabulkami složení a počtů
XI. správy.

f/
g/

a/

h/

ch/

i/

Čl. 7
(1) Náčelník XI. správy řídí činnost
XI. správy v souladu se zákony a
resortními předpisy. Plní zejména tyto
úkoly:
a/ řídí a zabezpečuje kontrolu a
koordinaci kontrarozvědné činnosti
v oblasti ochrany československé
ekonomiky na celém území republiky;
b/ řídí, kontroluje a koordinuje ve
vymezeném rozsahu a v souladu se
schváleným
zaměřením
kontrarozvědnou činnost správ StB a
XII. správy;
c/ vydává v rámci své působnosti
rozkazy
a
metodické
pokyny
k uplatnění správných forem a metod
kontrarozvědné práce;
d/ schvaluje
v rozsahu
stanoveném
příslušnými předpisy návrhy na
agenturně operativní opatření;
e/ schvaluje a náplň celostátních porad
příslušníků
po
jednotlivých
operativních úsecích ekonomické
kontrarozvědky s cílem zabezpečit
jednotnou
metodiku
a
taktiku

j/

k/
l/
m/

n/

kontrarozvědné práce, poskytovat
odbornou pomoc a zajistit výměnu
zkušeností;
plní informační povinnosti ve vztahu
k nadřízeným orgánům a náčelníkům
I., II., X. a XII správy;
odpovídá za akceschopnost, bojovou a
mobilizační připravenost, morálně
politický stav a kázeň jemu
podřízených příslušníků, účelnost a
efektivnost jejich pracovní činnosti a
systematické zdokonalování forem a
metod práce;
vykonává kádrovou a kázeňskou
pravomoc nad podřízenými příslušníky
v rozsahu stanoveném příslušnými
předpisy;
předkládá návrhy na kádrové opatření
týkající se služebních funkcionářů XI.
správy, kteří jsou v nomenklatuře
ministra
vnitra
ČSSR
nebo
pověřeného náměstka;
rozhoduje
o
dělbě
práce
a
odpovědnosti za řízení útvarů XI.
správy mezi zástupce náčelníka
správy;
provádí vnitřní organizační úpravy XI.
správy v rámci schválených tabulek
složení a počtů a vyjadřuje se
k organizační
struktuře
kontrarozvědných odborů správ StB,
XII. správě a ke kádrovému obsazení
vedoucích
funkcionářů
těchto
kontrarozvědných útvarů;
odpovídá za dodržování zásad ochrany
utajovaných skutečností v rámci XI.
správy;
dbá
na
efektivní
vynakládání
finančních prostředků XI. správy a na
dodržování zásad hospodárnosti;
zabezpečuje spolupráci a úzkou
součinnost XI. správy s ostatními
funkčními a výkonnými útvary FMV
v rozsahu zmocnění ministra vnitra
ČSSR i s příslušnými orgány státní
správy při řešení otázek dotýkajících
se působnosti XI: správy;
průběžně
kontroluje
úroveň
součinnostních vztahů s I. správou a
jejich plnění;

o/ zabezpečuje
zpracování
návrhů
meziresortních
dohod
k zajištění
ochrany
hospodářsko-politických
zájmů ČSSR a úprav nebo nových
dohod v rozsahu působnosti XI. správy
se ZST;
p/ řeší stížnosti a podněty občanů k práci
a chování příslušníků XI. správy,
vyvozuje z nich příslušné závěry a
přijímá
opatření
k odstranění
zjištěných nedostatků;
r/ zabezpečuje
plnění
úkolů
vyplývajících ze zásad komplexních
socialistické racionalizace.
(2) Zástupci náčelníka XI. správy jsou
podřízení náčelníku XI. správy a plní
zejména tyto hlavní úkoly:
a/ řídí útvary XI. správy svěřené jim
náčelníkem XI. správy, odpovídající
za jejich činnost a koordinují
kontrarozvědnou práci těchto útvarů;
b/ jsou
přímými
představenými
příslušníků XI. správy na svěřeném
úseku, odpovídají za jejich kázeň a
morálně politický stav, organizaci
práce, akceschopnost, sledují dosažené
pracovní
výsledky
podřízených
příslušníků,
působí
k rozvíjení
pracovní
iniciativy,
operativně
rozhodují v konkrétních případech a
pravidelně informují náčelníka XI.
správy o plnění rozhodujících úkolů;
c/ aktivně se podílejí na tvorbě zásadních
rozhodnutí, a to i v poradních
orgánech náčelníka XI. správy;
d/ náčelníka
XI.
správy
v jeho
nepřítomnosti zastupuje I. zástupce
náčelníka XI. správy.

b/

c/
d/
e/

f/

g/
h/

ch/
i/

j/

Čl. 8
k/
Vnitřní odbor XI. správy plní zejména
tyto úkoly:
a/ soustřeďuje podklady, rozbory a další
materiály nezbytné pro řídící činnost
náčelníka XI. správy, pro jednání
služebních porad a zpracování zpráv a
informací předkládaných náčelníkem
XI. správy ministru vnitra ČSSR,
náměstkům ministra vnitra ČSSR,

3)

příslušným stranickým a státním
orgánům;
zpracovává a vyřizuje všechny
písemnosti a dokumentaci náčelníka
XI. správy a zástupců náčelníka XI.
správy;
zpracovává návrhy aktů řízení
náčelníka XI. správy a podněty na
úpravu interních předpisů;
zajišťuje redakční úpravu všech
písemností schvalovaných náčelníkem
XI. správy;
vede evidenci písemností náčelníka
XI. správy, vnitřního odboru a
resortních
předpisů
a
razítek
přidělených útvarům XI. správy a
sleduje manipulaci s nimi;
zajišťuje spisovou službu a dbá na
důsledné
dodržování
spisového
pořádku a metodicky řídí výkon
spisové služby na XI. správě;
zajišťuje konkrétní opatření na úseku
ochrany utajovaných skutečností na
XI. správě;3)
zpracovává
dokumentaci
plánů
pohotovosti, mobilizační připravenosti
a zvláštních úkolů pro činnost
příslušníků XI. správy;
zpracovává plán bojové pohotovosti,
mobilizační plán a dílčí plán pro
mimořádná bezpečnostní opatření;
organizuje, provádí a kontroluje
bojovou
a
tělesnou
přípravu
příslušníků a cyklickou přípravu
určených náčelníků XI. správy;
zabezpečuje materiálně a finančně
službu bojové a operativní techniky,
proviantní,
výstrojní,
stavebně
ubytovací,
dopraví
službu
a
zabezpečuje finanční hospodaření
v působnosti XI. správy;
zpracovává
plán
materiálně
technického zásobování, rozpočtu
zvláštních finančních prostředků, valut
a služebních zahraničních cest,
provádí účetní službu a činnost
hlavního pokladníka;

NMV ČSSR č. 25/1972 – Směrnice pro ochranu
státního a služebního tajemství v oboru působnosti
ministerstev vnitra.

l/

zpracovává
rozbory
hospodaření
s finančními a materiálně technickými
prostředky a navrhuje potřebná
opatření;
m/ zajišťuje výkon činnosti jednotné
podatelny a výpravny XI. správy;
n/ zajišťuje výkon stálé služby –
dozorčího důstojníka XI. správy;
o/ organizuje a provádí odbornou
bezpečnostní přípravu na úseku
spisové a archivní služby u XI. správy.
Čl. 9
Inspekce náčelníka XI. správy plní
zejména tyto úkoly:
a/ na příkaz náčelníka XI. správy provádí
na všech pracovištích XI. správy
kontrolu realizace předpisů vydaných
ministrem vnitra ČSSR, náměstky
ministra vnitra ČSSR a náčelníkem XI.
správy;
b/ informuje náčelníka XI. správy o
výsledcích
provedených
kontrol
v rámci
XI.
správy;
současně
předkládá
návrhy
na
opatření
k odstranění zjištěných nedostatků a
závad;
c/ závažné poznatky zasílá z příkazu
náčelníka XI. správy inspekci ministra
vnitra ČSSR;
d/ provádí jednotlivé úkony na základě
dožádání náčelníka inspekce ministra
vnitra ČSSR a popřípadě spolupůsobí
na prověrkách prováděných těmito
orgány;
e/ provádí šetření kázeňských přestupků
a objasňuje trestné činy a přečiny
příslušníků XI. správy a podle
příslušných předpisů je předává
inspekci ministra vnitra ČSSR;
f/ vede evidenci trestné činnosti a
kázeňských přestupků příslušníků XI.
správy, zpracovává rozbory příčin a
navrhuje opatření k jejich odstranění;
g/ přijímá stížnosti, oznámení a podněty
pracujících, vede jejich evidenci
(protokol o stížnostech) a provádí
potřebné úkoly při jejich řešení;
zpracovává rozbory příčin vzniku

stížností a předkládá návrhy na jejich
odstranění.
Čl. 10
Skupina pro plán, řízení, koordinaci a
kontrolu plní zejména tyto úkoly:
a/ opatřuje cestou rozborů a studií
dokumentů objektivní podklady pro
koncepční, plánovací a řídící činnost
náčelníka XI. správy; v tomto směru
předkládá
příslušné
návrhy
a
doporučení;
b/ v otázce plánování provádí průběžné
soustřeďování
podkladů
pro
rozpracování základního zaměření a
tvorbu ročního prováděcích plánů XI.
správy;
c/ v oblasti řídící a kontrolní činnosti
zpracovává na základě pokynu
náčelníka XI. správy a podkladů
odborů návrhy souhrnných materiálů
koncepční povahy, určující základní
zaměření kontrarozvědné práce;
d/ zkoumá na jednotlivých správách StB
a útvarech XI. správy dodržování
stanovené koncepce a zaměření
kontrarozvědné
práce
v ročních
prováděcích plánech a kontroluje
jejich realizaci.
Čl. 11
Samostatné
oddělení
analytickoinformační plní zejména tyto úkoly:
a/ provádí rozbory forem a metod
nepřátelské činnosti vnějšího a
vnitřního
nepřítele
v oblasti
ekonomiky a ochrany státního
tajemství;
b/ provádí analýzu a vyhodnocování
vlastních
forem
a
metod
kontrarozvědné práce na základě
poznatků a podkladů poskytovaných
operativními
úseky,
vytváří
předpoklady pro kvalifikované řízení
práce, účelné a efektivní využití sil a
prostředků;
c/ na základě analýzy nepřátelské
činnosti a rozborů vlastní situace

předkládá návrhy pro koncepční a
řídící činnost náčelníka XI. správy;
d/ zpracovává
souhrnné
analytické
zprávy a zabezpečuje informační
činnost pro vedení FMV, popřípadě
stranické a jiné orgány na základě
příslušných směrnic;
e/ poskytuje jednotlivým operativním
úsekům
informace
o
činnosti
protivníka v obecné i konkrétní
poloze;
f/ vydává metodické pokyny v rozsahu
ekonomické
kontrarozvědky
analytickým útvarům správ StB;
g/ podílí
se na tvorbě ročních
prováděcích plánů XI. správy;
h/ zpracovává využití ve sdělovacích
prostředcích a v rámci služební
přípravy příslušníků SNB.
Čl. 12
Kádrová skupina plní zejména tyto
úkoly:
a/ zajišťuje a provádí rozpracování
rozkazů a směrnic ke kádrové a
personální práci a jejich uplatňování
ke
zvýšení
politicko-výchovné
činnosti;
b/ navrhuje, zajišťuje a provádí výběr
nových pracovníků a obměnu kádrů na
XI. správě;
c/ zpracovává kádrové rozkazy náčelníka
XI. správy;
d/ organizuje
a
zajišťuje
výběr
příslušníků XI. správy do škol a kursů;
e/ vede tabulky složení a počtů a dbá na
dodržování tabulkové kázně;
f/ zpracovává
rozbory
morálně
politického stavu a kázeňské praxe,
podklady pro jednání výběrové a
zvláštní komise náčelníka XI. správy;
g/ vede kádrové spisy příslušníků XI.
správy, kádrovou evidenci, evidenci
služebních průkazů a vojenských
evidenčních listů, spisy bývalých
příslušníků archivuje a ve stanovené
době předkládá FMV;
h/ organizuje a distribuuje poukazy na
rehabilitaci příslušníků XI. správy;

ch/ zabezpečuje podle platných předpisů
v úzké
součinnosti
s metodickou
komisí a na pokyn náčelníka XI.
správy služební přípravu příslušníků
XI. správy.
IV
Výkonné útvary
Čl. 13
Výkonné útvory XI. správy plní
v rozsahu působnosti XI. správy funkce
vyhledávajícího,
dokumentujícího,
obranného
charakteru
a
v rozsahu
vymezeném náčelníkem XI. správy podle
příslušného rozkazu ministra vnitra ČSSR4)
i funkci kontrolní a koordinační vůči
příslušným odborům na správách StB.
V souladu s hlavním zaměřením plní
zejména tyto úkoly:
a/ zaměřují kontrarozvědnou činnost na
odhalování a dokumentování záměrů,
metod a praktické nepřátelské činnosti
cizích
rozvědek,
monopolů
a
kapitalistických
politickoekonomických seskupení; přijímají
taková opatření,
která přispějí
k důsledné ochraně naší ekonomiky i
ekonomiky dalších ZST integrovaných
v rámci RVHP, před činností vnějších
i vnitřních nepřátel;
b/ organizují
a
provádějí
kontrarozvědnou obranu určených
odvětví, objektů a státně politických
zájmů
v oblasti
československé
ekonomiky z hlediska účinného boje
s pravicovými a antisocialistickými
silami; zaměřují veškeré zpravodajské
prostředky na odhalování záměrů a
snah pravicově oportunistických a
protisocialistických sil a přijímají
aktivní účinná opatření směřující
k neutralizaci a zabránění jejich
nepřátelské
činnosti
v oblasti
československé ekonomiky;
c/ organizují
a
provádějí
aktivní
kontrarozvědnou ochranu zejména:
1. československého
národního
hospodářství před hospodářskou
4)

RMV ČSSR č. 51/1974

diverzí a sabotáží a jinou
nepřátelskou
činností
imperialistických
rozvědek,
monopolů,
podnikatelských
seskupení jak na území ČSSR, tak
v mezinárodních organizacích,
2. československého
národního
hospodářství před ideologickou
diverzí,
zejména
v oblasti
národního
hospodářství
a
zahraničního obchodu,
3. státně
důležitých
akcí,
zahraničních investičních celků,
mezinárodních sympozií, výstav a
veletrhů,
mezinárodních
hospodářských organizací, v nichž
působí českoslovenští občané, a
určených
kategorií
osob
vyjíždějících do kapitalistické
ciziny,
4. železniční, vodní, mezinárodní
kamionové a letecké dopravy,
předcházejí únosům letadel a v této
souvislosti zabezpečují jednotné
řízení výkonné služby letištní
kontroly StB, včetně k tomu účelu
potřebné techniky;
d/ zaměřují kontrarozvědnou činnost na
odhalování pachatelů havárií a dalších
mimořádných událostí a organizují
preventivní
činnost
směřující
k předcházení vzniku mimořádných
událostí;
e/ organizují opatření k plnění úkolů
k ochraně státního tajemství;5)
f/ v součinnosti se stranickými orgány,
hospodářským vedením důležitých
úseků národního hospodářství, orgány
vyšetřování, prokuratury a dalšími
provádějí opatření s cílem preventivně
předcházet a včas zabraňovat páchání
trestné
činnosti
v oblasti
československé ekonomiky;
g/ odhalují a dokumentují v součinnosti
s výkonnými útvary X. správy činnost
nepřátelských osob majících vztah
k československé
ekonomice,
působících však mimo jejich rámec;
5)

Zákon č. 102/1971., nařízení vlády ČSSR č.
48/1971 Sb., NMV č. 17/1974

h/ v součinnosti s II. správou odhalují
zájmy a činnost kádrových rozvědčíků
a pracovníků zastupitelských úřad
kapitalistických států, majících vztah
k československé
ekonomice
a
ekonomice
ZST,
integrovaných
v rámci RVHP;
ch/ zajišťují
úkoly,
vyplývající
se
vzájemných součinnostních vztahů s I.
správou a dalšími výkonnými útvary
MFV ve vztahu k československé
ekonomice a ZST, integrovaných
v rámci RVHP.
Čl. 14
(1) V čele útvarů XI. správy stojí
náčelníci, kteří v souladu se zákony,
resortními předpisy a pokyny nadřízených
řídí činnost těchto útvarů přímo nebo
prostřednictvím nižších náčelníků oddělení
a skupin. Jsou odpovědni za plnění úkolů,
za kázeň a morálně politický stav, za
rozvíjení pracovní iniciativy a aktivity, za
zvyšování politické i odborné úrovně
podřízených příslušníků.
(2) Vztahy mezi výkonnými a
funkčními útvary XI. správy jsou založeny
na vzájemné součinnosti a spolupráci při
respektování jim vymezené působnosti.
Nejde o vztahy nadřízenosti a podřízenosti.
V
Poradní orgány
Čl. 15
(1) Poradním orgánem náčelníka XI.
správy je štáb, jehož členy jmenuje
náčelník XI. správy rozkazem. Při své
činnosti se štáb řídí jednacím řádem. Štáb
je svoláván podle plánu stanoveného
náčelníkem XI. správy k otázkám a
problémům zásadního významu pro
organizaci řízení a zajištění úkolů
kontrarozvědky
při
ochraně
československé ekonomiky. Podle povahy
projednávaných otázek mohou být
z rozhodnutí náčelníka XI. správy na
jednání štábu zváni další příslušníci XI.

správy, jiných útvarů FMV, SNB nebo
zástupci příslušných orgánů.
(2) Poradním orgánem náčelníka XI.
správy k projednání návrhů ve věcech
vymezených zákonem č. 100/1970 Sb. je
zvláštní komise. Předsedou a členy komise
jmenuje náčelník XI. správy svým
rozkazem.
(3) Poradním orgánem náčelníka XI.
správy pro posuzování, zda uchazeči o
přijetí do služebního poměru splňují
zákonem stanovené podmínky, je výběrová
komise, jejíž členy a předsedu jmenuje
náčelník XI. správy svým rozkazem.
(4) Náčelník XI. správy zřizuje podle
potřeby další stálé nebo dočasné poradní
orgány nebo komise.
VI
Vztahy XI. správy
Čl. 16
Vztahy XI. správy k funkčním
útvarům FMV jsou stanoveny a upraveny
resortními předpisy. Jde o vztahy založené
na vzájemné spolupráci a součinnosti při
respektování
působnosti
jednotlivých
úseků. Jsou realizovány zejména v oblasti
normotvorné činnosti, v přípravě koncepce
a organizace, kádrově výchovné práci,
bojové a mobilizační připravenosti,
materiálního a finančního zabezpečení,
zdravotnické péče o příslušníky, při tvorbě
společných materiálů pro nadřízené orgány
a tvorbě interních předpisů v otázkách
mezinárodních styků apod.
Čl. 17
(1) Vztahy XI. správy k výkonným
útvarům FMV vycházejí z resortních
předpisů. Jsou postaveny na zásadách
spolupráce a součinnosti a vzájemného
respektování
působnosti
jednotlivých
útvarů.
(2) Cílem součinnosti XI. správy s I.
správou je zajistit cílevědomou a

koordinovanou
činnost
v zahraničí,
zabránit tříštění sila a živelnosti operací na
území protivníka, zejména v otázkách:
a/ organizace zpravodajských kombinací
a řízení činnosti vyjíždějící agentury
na území kapitalistických států;
b/ odhalování
plánů
a
záměrů
nepřátelských
rozvědek,
kapitalistických monopolů a politickoekonomických seskupení;
c/ vzájemného předávání informací a
signálů, které svým charakterem
spadají
do
věcné
působnosti
příslušného útvaru.
(3) Cílem součinnosti XI. správy
s II. a X správou je zejména:
a/ zpracování
koncepce
zaměření,
strategie a taktiky kontrarozvědného
boje proti vnitřnímu a vnějšímu
nepříteli;
b/ tvorba interních předpisů upravujících
jednotný
postup
při
realizaci
společných kontrarozvědných úkolů a
jejich přenesení na jednotlivé správy
StB;
c/ spolupráce v akcích a signálech
přesahujících rámec jedné ze správ
nebo vyžadující společný postup
rozpracování a využití tajných
spolupracovníků;
d/ předávání
informací
a
signálů
spadajících do věcné příslušnosti
některé z těchto správ;
e/ provádění
společných
kontrarozvědných
opatření
proti
nepřátelské činnosti vízových cizinců
z řad
obchodníků
a
zástupců
kapitalistických firem a monopolů;
f/ společné užívání funkčních činností
(překladatelská činnost, rozmnožovna
apod.), které jsou v podřízenosti II.
správy.
(4) Vztahy k III. správě vycházejí ze
součinnosti
společných
úkolů
při
státobezpečnostní
ochraně
československých ozbrojených sil. Jedná se
o:
a/ úzkou součinnost v boji proti činnosti
vnějšího i vnitřního nepřítele zaměřené

proti československým ozbrojeným
silám a při ochraně objektů vojenské
výroby, státního tajemství z vojenské
oblasti;
b/ spolupráci při ochraně vojenských
cvičení
a
přesunů
vojsk
Československé lidové armády a vojsk
SSSR umístěných na území ČSSR;
c/ vzájemné předávání zpravodajských
informací a signálů majících vztah
k věcné působnosti příslušných správ.
(5) Vztahy ke IV. a VI. správě
vycházející ze zásady, že činnost
uvedených útvarů je charakterizována jako
jeden z důležitých agenturně operativních
prostředků činnosti kontrarozvědky. Tyto
vztahy jsou upraveny v příslušných
resortních předpisech.
(6) Vztahy k V. správě vycházejí ze
součinnosti při zajišťování ochrany
přepravy stranických a vládních činitelů na
základě resortních předpisů.
(7) Vztahy k XII. správě jsou
podrobně upraveny resortními předpisy.6)
(8) Vztahy ke správě vyšetřování StB
jsou určeny především postavením obou
útvarů jako útvarů složky StB a
postavením aparátu státobezpečnostního
vyšetřování jako orgánu činného v trestním
řízení. V tomto směru jsou vzájemné
vztahy upraveny především:
a/ zákonem o SNB a trestním řádem;
b/ směrnicemi o součinnosti útvarů
kontrarozvědky a útvarů vyšetřování
StB;
c/ organizačními řády těchto útvarů a
resortními předpisy.
(9) XI. správa ve vztahu k příslušným
odborům správ StB
a/ metodicky
řídí,
kontroluje
a
koordinuje kontrarozvědnou činnost
v oblasti ekonomiky na správách StB;

6)

Např. RMV ČSSR č. 15/1974 a RMV ČSSR č.
34/1974.

b/ konfrontuje v souladu s příslušnými
resortními předpisy pracovní plány
odborů správ StB po problematice
ekonomické kontrarozvědky s hlavním
zaměřením. XI. správa schvaluje roční
prováděcí plány příslušných odborů
správ StB v krajích;
c/ sleduje
zkvalitnění
činnosti
a
výslednosti kontrarozvědné práce;
v tomto smyslu na základě analýzy
činnosti nepřítele a vlastní situace,
stavu úrovně sil a prostředků
zpracovává metodické pokyny a
organizuje celostátní porady po
jednotlivých problematikách;
d/ řídí závažné akce přesahující rámec
správ StB;
e/ vysílá k aktivní pomoci odborně
kvalifikované pracovníky při řešení
závažných případů;
f/ sleduje
a
aktivně
napomáhá
k prohlubování
součinnosti
s bezpečnostními
složkami
spřátelených ZST;
g/ zpracovává informace o činnosti
vnitřního i vnějšího nepřítele nebo o
závažné státobezpečnostní situaci
v teritoriu, které předkládají příslušné
odbory správy StB.
Čl. 18
Vztahy XI. správy k ostatním útvarům
SNB,
k orgánům
státní
správy,
socialistickým hospodářským organizacím
a dalším institucím se řídí příslušnými
zákonnými
ustanoveními,
popřípadě
vzájemnými dohodami.
VII
Závěrečná ustanovení
Čl. 19
Součástí tohoto organizačního řádu
jsou popisy prací zástupců náčelníka XI.
správy, náčelníků útvarů XI. správy,
typických funkcí a působnost jednotlivých
výkonných útvarů XI. správy, které vydá
náčelník XI. správy.

