ROZKAZ
MINISTRA VNITRA
ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY
________________________________________________________________
Ročník 1975
V Praze dne 24. února 1975
Číslo 9

PŘÍSNĚ TAJNÉ!

(Zrušen stupeň utajení dnem 1. 4. 1999 pokynem MV č. 6/1999)

Organizační řád správy kontrarozvědky
pro boj proti vnějšímu nepříteli
V souvislosti s novým organizačním uspořádáním výkonných kontrarozvědných útvarů
federálního ministerstva vnitra a zabezpečení řádného chodu kontrarozvědné činnosti
vydávám
v příloze k tomuto rozkazu ,,Organizační řád správy kontrarozvědky pro boj proti vnějšímu
nepříteli“.
K zabezpečení tohoto rozkazu
ukládám
a/ náčelníku II. správy
seznámit s tímto rozkazem a organizačním řádem v celém rozsahu své podřízené a zajistit
jeho dodržování;
b/ náčelníkům I., III., IV., VI., X., XI. správy, KS SNB a správ StB
uplatňovat vymezenou pravomoc a odpovědnost II. správy.
Tento rozkaz nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1975
Čj. OS-0061/01-1974

Ministr vnitra ČSSR:
doc. PhDr. Jaromír O B Z I N A CSc., v. r.
Obdrží:
M, N
právní odbor sekretariátu FMV, inspekce ministra
vnitra ČSSR, Odbor obrany FMV, správa kádrů FMV
správa vědy a školství FMV, Vysoká škola SNB, správa
vyšetřování StB, HSPSOSH, I., II., III., IV., V., VI., X.,
XI., XII. správa, SPV FMV, náčelníci KS SNB a StB
Na vědomí:
MV ČSR, MV SSR

Příloha k RMV ČSSR č. 9/1975

O R G A N I Z A Č NÍ Ř Á D
správy kontrarozvědky pro boj proti
vnějšímu nepříteli
I
Úvodní ustanovení
Čl. 1
Správa kontrarozvědky pro boj proti vnějšímu nepříteli (dále jen ,,II. správa“), zřízená
rozkazem ministra vnitra ČSSR č. 15/1974, je útvarem Sboru národní bezpečnosti (dále jen ,,
SNB“) - složky Státní bezpečnosti. Jako výkonný orgán federálního ministerstva vnitra (dále
jen ,,FMV“) řídí, organizuje, koordinuje, odpovídá a ve stanoveném rozsahu provádí
kontrarozvědnou činnost proti vnějšímu nepříteli ČSSR i zemí socialistického tábora (dále
jen ,,ZST“) na celém území ČSSR.
Čl. 2
Jménem II. správy je v plném rozsahu oprávněn jednat a rozhodovat náčelník II.
správy a ve vymezené pravomoci jeho zástupci.
Čl. 3
Působnost a postavení II. správy vychází z rozhodnutí vrcholných stranických a
státních orgánů, ze zákonů a resortních předpisů.
II
Hlaví úkoly II. správy
Čl. 4
II. správa v souladu s vymezenou působností plní zejména tyto hlavní úkoly:
a/ odhaluje prostředky a metodami kontrarozvědné práce činnost nepřátelských rozvědek
zaměřenou proti ČSSR a proti ZST;
b/ odhaluje a dokumentuje nepřátelskou činnost občanů a cizinců, kteří ji provádějí na území
ČSSR ve spojení s rozvědkami protivníka;
c/ provádí kontrarozvědnou ochranu státních zájmů a ochranu čs. občanů vyjíždějících mimo
území ČSSR;
d/ provádí opatření k zamezení útěku občanů ČSSR i občanů ZST do kapitalistické ciziny;

e/ podílí se v součinnosti s III. správou a s orgány Výboru státní bezpečnosti při Radě

ministrů
SSSR u Střední skupiny vojsk na ochraně objektů a míst, ve kterých jsou na území ČSSR
umístěna sovětská vojska;
f/ podílí se na zpracování a zajišťuje realizaci uzavřených dohod s bezpečnostními orgány
ZST, zaměřených k boji a ochraně proti vnějšímu nepříteli.
Čl. 5
V rámci hlavních úkolů II. správa zejména:
a/ zjišťuje záměry a zájmy nepřátelských rozvědek, odhaluje jejich agenturu na našem území,
způsoby spojení, formy a metody jejich nepřátelské činnosti proti ČSSR a ZST;
b/ zabezpečuje vlastním výkonem kontrolu zastupitelských úřadů kapitalistických států v
ČSSR (dále jen,,ZÚ KS“) s cílem odhalovat nepřátelskou činnost kádrových rozvědčíků
legalizovaných na ZÚ KS;
c/ zabezpečuje kontrarozvědnou kontrolu nepřátelské činnosti ZÚ Čínské lidové republiky
(dále jen ,,ČLR“) a jejich stoupenců a paralyzuje jejich nepřátelské působení;
d/ provádí kontrarozvědnou kontrolu a rozpracování v ČSSR akreditovaných i
neakreditovaných novinářů kapitalistických států;
e/ provádí kontrarozvědnou kontrolu neakreditovaných diplomatů přijíždějících do ČSSR;
f/ odhaluje v řadách vízových cizinců přijíždějících do ČSSR agenturu rozvědek a exponenty jiných nepřátelských center;
g/ odhaluje převaděčské bandy, které organizují ilegální útěky čs. občanů a občanů ZST do
kapitalistických států;
h/ zabezpečuje ochranu objektu federálního ministerstva zahraničních věcí (dále jen
,,FMZV'') v Praze před pronikáním nepřátelských rozvědek;
ch/ provádí kontrarozvědnou kontrolu a rozpracování občanů kapitalistických států
působících dlouhodobě v ČSSR;
i/ provádí kontrarozvědnou ochranu československých zastupitelských úřadů (dále jen
,,ZÚ ČSSR'') V ZST před pronikáním nepřátelských rozvědek;
j/ zabezpečuje pro X. a XI. správu společné užívání funkčních činností, překladatelské
činnosti a rozmnožování písemností.

III
Organizační struktura II. správy

Čl. 6
(1) V čele II. správy stojí náčelník II. správy, který je podřízen podle rozhodnutí
ministra vnitra ČSSR I. náměstku ministra vnitra ČSSR. Náčelník II. správy řídí útvary II.
správy přímo nebo prostřednictvím svých zástupců.
(2) II. správa se člení na
a/ funkční útvary
1. analyticko-informační odbor
2. vnitřní odbor,
3. skupina pro plán, řízení, koordinaci a kontrolu,
4. kádrová skupina,
5. skupina ZST,
6. inspekce náčelníka II. správy;
b/ výkonné útvary, jejichž členění je stanoveno tabulkami složení a počtů II. správy.
Čl. 7
Náčelník II. správy řídí činnost II. správy v souladu se zákony a resortními předpisy.
Plní zejména tyto úkoly:
a/ odpovídá za akceschopnost, bojovou a mobilizační připravenost, morálně politický stav a
kázeň jemu podřízených příslušníků, účelnost a efektivnost pracovní činnosti a
systematické zdokonalování forem a metod práce; je přímým představeným všem
příslušníkům SNB zařazeným na II. správě;
b/ odpovídá za účinnost boje i ochrany proti vnějšímu nepříteli ČSSR i ZST na celém
území ČSSR;
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 I. náměstku ministra vnitra ČSSR návrhy na kádrová opatření, která nejsou
v jeho kádrové pravomoci;
f/ dbá, aby v rámci II. správy byly dodržovány zákony a předpisy o kádrové práci, zejména
o služebním poměru, právech, povinnostech a sociálním zabezpečení příslušníků SNB;
g/ předkládá I. náměstku ministra vnitra ČSSR návrhy koncepčního a normotvorného
charakteru a dalších opatření přesahující jeho pravomoc;
h/ rozhoduje o dělbě práce a odpovědnosti za řízení útvarů II. správy mezi zástupci
náčelníka II. správy;
ch/ provádí vnitřní organizační úpravy II. správy v rámci schválených tabulek složení a počtů

a vyjadřuje se k organizační struktuře příslušných kontrarozvědných odborů XII. správy
a ke kádrovému obsazování funkcí náčelníka těchto odborů;
i/ řídí, kontroluje a koordinuje ve vymezeném rozsahu v souladu se schváleným zaměřením
správy StB a XII. správu;
j/ spolupůsobí při vytváření zásadní koncepce práce na úseku kontrarozvědné činnosti v boji
proti vnějšímu nepříteli, odpovídá za konkretizaci hlavního zaměření kontrarozvědky v této
oblasti a stanoví závazné úkoly pro kontrarozvědku v boji proti vnějšímu nepříteli;
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 příslušníků StB, zařazených na úseku
kontrarozvědky pro boj s vnějším nepřítelem po jednotlivých operativních úsecích, s cílem
zabezpečit jednotnou metodiku a taktiku kontrarozvědné práce, 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 II. správy a dbá na dodržování
zásad hospodárnosti;
o/ zabezpečuje spolupráci a úzkou součinnost II. správy s příslušnými útvary FMV, SNB
a vojsk ministerstva vnitra, zejména s I., III., X. a XI. správou při řešení otázek dotýkajících se činnosti kontrarozvědky; soustavně prověřuje a kontroluje plnění RMV č. 21/1972
a jím vydané směrnice o součinnosti s I. správou;
p/ podílí se na zpracování návrhů dohod v problematice kontrarozvědné práce proti vnějšímu
nepříteli 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 II. správy jsou podřízeni náčelníku II. správy a plní zejména tyto
úkoly:
a/ řídí útvary svěřené jim náčelníkem II. správy, odpovídají za jejich činnost, koordinují
jejich práci, působí k rozvíjení pracovní iniciativy a aktivity a ke zvýšení politické
a odborné úrovně veškeré činnosti;
b/ jsou přímými představenými příslušníků II. 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 II. správy o plnění rozhodujících úkolů;

d/ aktivně se podílejí na tvorbě zásadních rozhodnutí a to i v poradních orgánech náčelníka
II. správy.
(2) Konkrétní rozdělení odpovědnosti za řízení svěřených úseků, povinnosti a práva
zástupců náčelníka II. správy jsou uvedeny v popisu prací těchto funkcionářů, které vydá
náčelník II. správy.
(3) Zástupce náčelníka II. správy, kterého určil náčelník II. správy, jej v době jeho
nepřítomnosti zastupuje.
Čl. 9
Analyticko- informační odbor plní zejména tyto úkoly:
a/ provádí analyticko-informační činnost pro potřeby náčelníka II. správy, ministra vnitra
ČSSR a jeho náměstky;
b/ poskytuje jednotlivým výkonným útvarům II. správy zpětné informace;
c/ zpracovává podkladové materiály vhodné k publikační činnosti z oblasti boje proti
vnějšímu nepříteli, k preventivně výchovnému působení a k popularizaci činnosti práce
SNB;
d/ zabezpečuje zpracovávání údajů kontrarozvědného charakteru pro strojně početní
zpracování.
Čl. 10
Vnitřní odbor plní zejména tyto úkoly:
a/ vykonává činnost související s přípravou návrhů interních předpisů II. správy,
připomínkovým řízením a vede dokumentaci zákonů a resortních předpisů;
b/ z rozhodnutí náčelníka II. správy poskytuje odbornou pomoc v posuzování
rozpracovaných případů před jejich realizací z hlediska právní kvalifikace a dokumentace
trestné činnosti;
c/ organizuje a provádí opatření související s ochranou utajovaných skutečností;
d/ plní úkoly materiálního a finančního zabezpečení II. správy a jejích příslušníků a
zabezpečuje dopravní službu II. správy;
e/ zajišťuje překladatelskou činnost;
f/ zabezpečuje administrativní a spisovou službu;
g/ zabezpečuje úkoly mobilizační a bojové pohotovosti, organizuje bojovou a tělesnou
přípravu příslušníků;
h/ zabezpečuje chod stálé služby a ostrahy objektu;
ch/ vede evidenci žadatelů o byt a o přidělení poukazů na rekreaci.

Čl. 11
Skupina pro plán, řízení, koordinaci a kontrolu plní zejména tyto úkoly:
a/ zpracovává podklady pro zaměření kontrarozvědné činnosti v boji proti vnějšímu nepříteli
a podílí se na tvorbě a upřesňování prováděcích a 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 II. správy podklady a návrhy ke
zvyšování účinnosti zaměření, forem a metod práce v boji proti vnějšímu nepříteli a
podklady pro řídící činnost náčelníka II. 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 rozmísťování kádrů;
d/ zpracovává pro náčelníka II. správy podklady pro kádrová opatření, pro jednání zvláštní,
výběrové a poradní komise a zpracovává návrhy kádrových rozkazů náčelníka II. správy;
e/ organizuje a provádí nábor příslušníků a jejich vysílání do škol SNB a vysílání příslušníků
II. 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 II. správy.

Čl. 13
Skupina ZST plní zejména tyto úkoly:
a/ vytváří podmínky a řídí účinnou obranu ZÚ ČSSR i některých institucí a kolonií ZST;
b/ zajišťuje úkoly vyplývající ze společných akcí II. správy a příslušných kontrarozvědných
orgánů ZST;

c/ poskytuje ve spolupráci s odborem pro mezinárodní styky sekretariátu FMV potřebnou
pomoc rezidentům ZST na území ČSSR.
Čl. 14
Inspekce náčelníka II. správy provádí podle pokynů náčelníka II. správy zejména kontrolu
a prověřování plnění rozkazů a prošetřování stížností týkajících se příslušníků II. správy.
Čl. 15
(1) Výkonné útvary II. správy ve svěřené problematice plní zejména tyto úkoly:
a/ zjišťují záměry a zájmy hlavních nepřátelských rozvědek (USA, NSR, Anglie, Francie,
Izraele, Rakouska) i dalších rozvědek kapitalistických států, především členů útočných
paktů i těch, které jsou využívány hlavními imperialistickými rozvědkami k nepřátelské
činnosti proti ČSSR a ostatním ZST;
b/ odhalují nepřátelskou agenturu na území ČSSR, způsoby jejího spojení. formy a metody
její nepřátelské činnosti proti ČSSR a ostatním ZST;
c/ zabezpečují vlastním výkonem kontrolu ZÚ KS s cílem odhalovat nepřátelskou činnost
kádrových rozvědčíků legalizovaných na ZÚ KS i dalších osob v jejich službách;
d/ zabezpečují kontrarozvědnou kontrolu nepřátelské činnosti ZÚ ČLR a jejich spojenců
a paralyzují jejich nepřátelské působení;
e/ provádějí kontrarozvědnou kontrolu a rozpracování v ČSSR akreditovaných
i neakreditovaných novinářů KS a kontrarozvědnou kontrolu neakreditovaných diplomatů
přijíždějících do ČSSR;
f/ Odhalují v řadách vízových cizinců přijíždějících do ČSSR agenturu rozvědek a exponenty
jiných nepřátelských center, odhalují převaděčské bandy, které organizují ilegální útěky
čs. občanů a občanů jiných ZST do kapitalistických států;
g/ provádějí kontrarozvědnou kontrolu a rozpracování občanů kapitalistických států
působících dlouhodobě v ČSSR;
h/ zabezpečují kontrarozvědnou ochranu FMZV v Praze a ZÚ ČSSR v ZST před pronikáním
nepřátelských rozvědek;
ch/ podílejí se v součinnosti se III. správou a orgány Výboru státní bezpečnosti při Radě
ministrů SSSR u Střední skupiny vojsk na ochraně objektů a míst, ve kterých jsou na
území ČSSR umístěna sovětská vojska;
i/ organizují agenturně operativní opatření vůči uprchlíkům a navrátilcům s cílem odhalovat
a předcházet nepřátelské činnosti proti ČSSR a ostatním ZST;
j/ navrhují a provádějí preventivní opatření k zamezení závažné trestné činnosti.
(2) V uvedených oblastech plní výkonné útvary II. správy funkce vyhledávajícího,
dokumentujícího i obranného charakteru. Rozdělení náplně jednotlivých výkonných útvarů II.
správy stanoví náčelník II. správy.

Čl. 16
(1) V čele útvarů II. správy stojí náčelníci, kteří v souladu se zákony, rozkazy ministra
vnitra ČSSR a dalšími předpisy, rozkazy a pokyny nadřízených řídí jejich činnost přímo nebo
prostřednictvím nižších náčelníků. Jsou odpovědni za plnění úkolů, za kázeň a morálně
politický stav, za rozvíjení pracovní iniciativy a aktivity a za zvyšování politické i odborné
úrovně podřízených příslušníků.
(2) Početní stavy II. správy a jejich složení stanoví tabulky složení a počtu schválené
ministrem vnitra ČSSR.
(3) Vztahy mezi výkonnými a funkčními útvary II. správy jsou založeny na vzájemné
součinnosti dané jejich pracovní náplní, přičemž nejde o vztahy nadřízenosti a podřízenosti.

IV
Poradní a pomocné orgány náčelníka II. správy
Čl. 17
(1) Poradním orgánem náčelníka II. správy je štáb. Při své činnosti se štáb řídí jednacím
řádem. Je svoláván náčelníkem II. správy podle stanoveného plánu k otázkám a problémům
zásadního významu pro organizaci, řízení a zajištění úkolů II. správy. Členy správy jmenuje
náčelník II. správy svým rozkazem. Podle potřeby mohou být do štábu přizváni i další
pracovníci II. správy, popřípadě i jiných útvarů FMV a SNB.
(2) Náčelník II. správy podle potřeby zřizuje další pomocné orgány a pracovní komise, a to
jak trvalého, tak dočasného charakteru.

V
Vztahy součinnosti a spolupráce s dalšími útvary FMV a SNB
Čl. 18
(1) Cílevědomé zaměření a důsledné zabezpečení plnění úkolů čs. kontrarozvědky v boji
proti vnějšímu i vnitřnímu nepříteli vyžaduje koordinovanou a úzce navazující
součinnost II. správy s ostatními útvary FMV a SNB.
(2) Součinnost II. správy s ostatními útvary FMV, SNB a vojsk ministerstva vnitra se
uskutečňuje zejména v těchto vymezených otázkách:

a) s X. a XI. správou:
1. ve vzájemné výměně poznatků a informací kontrarozvědného charakteru v souladu
s věcnou příslušností jednotlivých útvarů,
2. ve stanovení společného postupu nebo vzájemné spolupráce v případech týkajících se
objektů či problematik spadajících do věcné příslušnosti X. nebo XI. správy,
3. v zabezpečení zpracování součinnostního plánu opatření s vymezením konkrétních
úkolů
a odpovědnosti v souladu s daným zaměřením a jednotnou koncepcí v té které
problematice,
4. v koordinaci zpravodajských kombinací vedených z území ČSSR proti úřadovnám
a legalizovaným pracovníkům rozvědek v zahraničí,
5. ve vzájemné pomoci agenturou i jinými prostředky v případech, kdy to kontrarozvědný
zájem ZST vyžaduje,
6. v provádění kontrarozvědných opatření proti nepřátelské činnosti vízových cizinců
a při ochraně čs. občanů vyjíždějících do kapitalistických států,
7. ve společném využívání funkčních útvarů II. správy (překladatelské oddělení a
rozmnožovna);
b/ s XII. správou
zásady součinnostních vztahů II. správy s XII. správou jsou podrobně stanoveny
příslušným
rozkazem ministra vnitra ČSSR;
c) s I. správou:
1. v operativní práci II. správy do zahraničí v rozsahu určeném příslušným rozkazem
ministra vnitra ČSSR,

2. v racionálním využití sil a prostředků obou správ při plnění úkolů daných zaměřením
jejich činnosti v zájmu zajištění cílevědomosti práce do zahraničí a zamezení tříštění
sil a živelnosti operací na území kapitalistických států,
3. ve vzájemné výměně informací a předávání poznatků, které mohou být využity
k upřesnění přehledu o operativní situaci a konkretizaci pracovního zaměření, popřípadě
k rozpracování konkrétních zájmových osob,
4. ve spolupráci při provádění součinnostních opatření k pronikání do zahraničních
rozvědných center pracujících proti ČSSR, jakož i do emigrantských center působících
v tomto směru ve službách rozvědek,
5. v koordinaci zpravodajských kombinací vedených II. správou s cílem navázání kontaktů
s nepřátelskými rozvědkami a rozkrytí jejich špionážních zájmů na území ČSSR, jejich

agentury, spojení s ní, získávání poznatků o formách a metodách jejich nepřátelské
činnosti,
6. ve vzájemné pomoci při vyhledávání a přípravě typů agentury vhodné k rozvědnému či
kontrarozvědnému využití jednotlivými správami, včetně kádrových pracovníků ZÚ KS;
d/ s III. správou:
1. v plnění společných úkolů stanovených příslušnými rozkazy ministra vnitra ČSSR
při státobezpečnostní ochraně československých ozbrojených sil a sovětských vojsk
umístěných na území ČSSR,
2. při zpracování součinnostních plánů zahrnujících společná opatření v boji proti
činnosti vnějšího a vnitřního nepřítele zaměřené proti uvedeným objektům a vzájemném
předávání poznatků o zájmech, metodách a formách činnosti nepřítele,
3. při zpracování dokumentů pro desinformaci nepřítele z vojenské oblasti a vzájemném
umožňování provádění opatření desinformačního charakteru prostředky jednotlivých
správ;
e/ se IV. a VI. správou:
1. při nasazování speciálních úkonů, které tvoří součást komplexních kontrarozvědných
opatření v rozpracování akcí a objektů,
2. ve vytváření podmínek při nasazování prostředků IV. a VI. správy tak, aby bylo zajištěno
jejich kvalifikované a konspirativní nasazení a dosahováno maximálně efektivních
výsledků,
3. v analýze výslednosti kladů i nedostatků při provádění operativně-technických
a sledovacích úkonů a v operativním odstraňování nedostatků,
4. ve zpracování součinnostních plánů a realizaci společných opatření při pronikání do
objektu ZÚ KS po stránce agenturně operativní i technické;

f/ se správou vyšetřování Státní bezpečnosti:
1. při společném posuzování případů trestné činnosti, spadajících do věcné příslušnosti
útvarů vyšetřování Státní bezpečnosti, ve stadiu ukončování jejich agenturně
operativního rozpracování a dokumentace,
2. ve společných opatřeních ve stadiu vyšetřování případů, za účelem došetření a
dokumentace nově zjištěných skutečností vztahujících se ke skutkové podstatě trestného
činu,
3. po ukončení trestního stíhání ve vyhodnocení zkušeností, kladů, nedostatků a nových
poznatků a k posouzení možnosti kontrapropagačního využití případu;
g/ s hlavní správou Pohraniční stráže a ochrany státních hranic:
součinnost s hlaví správou Pohraniční stráže a ochrany státních hranic (dále jen

,,HSPSOSH“) vyplývá z opatření prováděných k zabezpečování ochrany ČSSR podle
,,Dohody kontrarozvědky FMV a HSPSOSH“;
h/ se správami StB:
II. správa ve vztahu k příslušným odborům správ StB
1. metodicky řídí, kontroluje a koordinuje kontrarozvědnou činnost v oblasti vnějšího
nepřítele na správách StB,
2. konfrontuje v souladu s příslušnými směrnicemi pracovní plány odborů správ StB
po problematice vnějšího nepřítele s hlavním zaměřením. II. správa schvaluje roční
prováděcí plány příslušných odborů správ StB,
3. 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,
4. řídí závažné akce přesahující rámec správ StB,
5. vysílá k aktivní pomoci odborně kvalifikované pracovníky při řešení závažných případů,
6. sleduje a aktivně napomáhá k prohlubování součinnosti s bezpečnostními složkami
spřátelených ZST;
ch/ s ostatními funkčními a výkonnými útvary FMV
součinnost s těmito útvary je stanovena příslušnými resortními předpisy. Jde o vztahy
spolupráce a součinnosti zejména na úseku normotvorné činnosti, v přípravě koncepce
činnosti a organizace, kádrově výchovné práce, bojové a mobilizační připravenosti,
materiálního a finančního zabezpečení, zdravotnické péče, mezinárodních styků apod.
Čl. 19
Součinnost II. správy se zpravodajskou správou generálního štábu Československé lidové
armády se řídí ustanoveními II. hlavy ,,Dohody o vzájemném zabezpečování činnosti,
koordinace a součinnosti mezi zpravodajskou správou GŠ ČSLA a MV ČSSR“.
Čl. 20
Spolupráce a součinnost s civilními orgány a organizacemi je ze strany II. správy
uskutečňována na základě příslušných předpisů a dohod v rozsahu zmocnění ministra vnitra
ČSSR.
VI
Závěrečné ustanovení

Čl. 21
Součástí tohoto organizačního řádu jsou popisy prací zástupců náčelníka II. správy,
náčelníků útvarů (skupin), typických funkcí a působnost jednotlivých výkonných útvarů II.
správy, které vydá náčelník II. správy.
Zrušeno RMV ČSSR č. 39/1980

