ROZKAZ
náčelníka II. správy SNB
Ročník: 1989

V Praze dne 15. března 1989

Číslo: 18

Organizační řád
hlavní správy kontrarozvědky SNB
Na základě rozkazu ministra vnitra ČSSR č. 12 ze de 22. července 1988 a po schválení
I. náměstkem ministra vnitra ČSSR.
I.

vydávám:
v příloze tohoto rozkazu organizační řád hlavní správy kontrarozvědky SNB

II.

ukládám:
náčelníkům organizačních celků II. správy SNB v potřebném rozsahu seznámit s tímto
organizačním řádem podřízené příslušníky

Rozkaz nabývá účinnosti dnem vydání. Tímto dnem končí platnost dosavadních
organizačních řádů bývalé II. správy SNB, X. správy SNB a XI. správy SNB vydaných
v příloze k RMV ČSSR č. 39/1980, RMV ČSSR č. 43/1980 a RMV ČSSR č. 41/1980 ve
znění pozdějších změn a doplňků.
Č.j.: CB-0021/01-89

Náčelník II. správy SNB
plk. PhDr. Karel VYKYPĚL

ORGANIZAČNÍ ŘÁD
HLAVNÍ SPRÁVY KONTRAROZVĚDKY SNB
Úvodní ustanovení
Čl. 1
(1)

(2)

Hlavní správa kontrarozvědky Sboru národní bezpečnosti zřízená rozkazem ministra
vnitra ČSSR č. 12/1988 – zřízení útvarů federálního ministerstva vnitra a útvarů
podřízených federálnímu ministerstvu vnitra je útvarem Sboru národní bezpečnosti (dále
jen „SNB“) – složky Státní bezpečnosti podřízeným federálnímu ministerstvu vnitra
(dále jen „FMV“).
Hlavní správa kontrarozvědky Sboru národní bezpečnosti (dále jen „správa“) řídí,
organizuje, koordinuje, odpovídá a ve stanoveném rozsahu provádí na celém území
Československé socialistické republiky (dále jen „ČSSR“) kontrarozvědnou činnost.
a)
b)

proti speciálním službám nepřítele, jejichž činnost je namířena proti ČSSR a
zemím socialistického společenství (dále jen „ZSS“);
na ochranu československé ekonomiky i ochranu zájmů ekonomiky
socialistických států a nově vznikajících socialistických států, se kterými bude

c)

navázána hospodářská spolupráce a ochranu státního tajemství na celém území
ČSSR;
k ochraně ČSSR a ZSS proti vnitřnímu nepříteli a ideologické diverzi.
Čl. 2

Postavení a působnost správy vychází z obecně závazných a resortních předpisů 1)
ČÁST PRVNÍ
Základní úkoly správy
Čl. 3
Správní plní v rámci své působnosti zejména tyto úkoly:
a)
odhaluje metodami a prostředky kontrarozvědné činnosti činnost speciálních
služeb protivníka zaměřenou proti ČSSR a ostatním ZSS;
b)
odhaluje a dokumentuje nepřátelskou činnost občanů ČSSR a cizinců, kteří ji na
území ČSSR provádějí ve spojení se speciálními službami, nepřátelskými
organizacemi a institucemi v zahraničí i antisocialisticky zaměřenými osobami
uvnitř státu;
c)
odhaluje, předchází a zamezuje na území ČSSR nepřátelské činnosti osob
ohrožujících vnitřní pořádek a bezpečnost ČSSR a ZSS;
d)
zabezpečuje (provádí a organizuje) kontrarozvědná opatření k předcházení a
zamezování vlivu ideologické diverze vedené proti ČSSR a ZSS;
e)
provádí kontrarozvědnou ochranu vyčleněných objektů v oblasti společenské
základny a nadstavby;
f)
v součinnosti s Hlavní správou rozvědky (dále jen „I. S SNB“) se podílí na
pronikání do zahraničních úřadoven hlavních imperialistických států a vede
zpravodajské hry s protivníkem z území ČSSR, popřípadě z území ZSS;
g)
řídí a koordinuje vnější kontrarozvědnou ochranu vojenských objektů a prostorů
dislokace Sovětské armády v ČSSR; v součinnosti s orgány Hlavní správy
vojenské kontrarozvědky (dále jen „III. S SNB“) a Zvláštního odboru Výboru
státní bezpečnosti při Střední skupině vojsk SSSR v ČSSR odhaluje pokusy o
proniknutí nepřátelských rozvědek do Sovětské armády; podílí se na
kontrarozvědné ochraně lidové armády (dále jen „ČSLA“);
h)
organizuje a ve vymezeném rozsahu provádí a řídí činnost k realizaci úkolů
vyplývajících z právní ochrany státního tajemství 2);
ch) podílí se na zpracování a zabezpečuje realizaci dohod s bezpečnostními orgány
ZSS, zaměřených k boji proti speciálním službám protivníka, ideologické diverzi
a k ochraně proti vnitřnímu i vnějšímu protivníkovi narušujícímu ekonomiku ZSS;
i)
zabezpečuje ve stanoveném rozsahu plnění úkolů bojové pohotovosti a
mimořádných bezpečnostních opatření;
j)
přímo řídí a kontroluje činnost útvarů pracujících v rozsahu působnosti správu na
správách státní bezpečnosti Krajských správ Sboru národní bezpečnosti (dále jen

1)

Zejména zákon č. 40/1974 Sb. o Sboru národní bezpečnosti a zák. č. 194/1988 Sb. o působnosti federálních
ústředních orgánů státní správy.
2)
Zákon č. 102/71 Sb. i ochraně státního tajemství a nařízení vlády ČSSR č. 148/71 Sb. o ochraně hosp. a služ.
tajemství.

k)
l)
m)

n)

„S StB“) 3) a správě kontrarozvědky Sboru národní bezpečnosti v Bratislavě (dále
jen „XII. S SNB“);
uplatňuje preventivně výchovné formy působení s cílem předcházet nebo
zamezovat nepřátelské činnosti;
zabezpečuje plnění úkolů spojených s budováním a inovací vedeného
informačního systému Státní bezpečnosti;
vyhledává členy mezinárodních teroristických a extremistických organizací
přijíždějících do ČSSR a provádí opatření k předcházení a zamezení jejich
činnosti na území ČSSR; vytváří podmínky k pronikání do prostředí těchto
organizací;
provádí rozpracování zastupitelských úřadů (dále jen „ZÚ“) určených cizích států
v ČSSR, odhaluje legalizované rozvědčíky a paralyzuje nepřátelskou činnost
namířenou proti ČSSR a ostatním ZSS.
ČÁST DRUHÁ

Organizační struktura správy, postavení náčelníka správy, jeho zástupců a náplň
činnosti organizačních celků správy.
Čl. 4
(1)
(2)
(3)

V čele správy je náčelník správy, který je řízen I. náměstkem ministra vnitra ČSSR (dále
jen „pověřený náměstek“).
Vedoucími funkcionáři správy dále jsou:
a)
I. zástupce náčelníka správy;
b)
zástupci náčelníka správy;
správu tvoří:
a)
organizační a operační odbor;
b)
inspekce náčelníka;
c)
kádrové oddělení;
d)
skupina obrany;
e)
analytický odbor;
f)
odbor výpočetní techniky;
g)
I. odbor;
h)
II. odbor;
ch) III. odbor;
i)
IV. odbor;
j)
V. odbor;
k)
VI. odbor;
l)
VII. odbor;
m) VIII. odbor;
n)
IX. odbor;
o)
X. odbor;
p)
XI. odbor;
q)
XII. odbor;
Čl. 5

Za S StB se považují i S StB správy SNB hl. m. Prahy a Středočeského kraje a správy SNB hl. m. Bratislavy
z Západoslovenského kraje.
3)

Náčelník správy řídí přímo nebo prostřednictvím svých zástupců náčelníky (vedoucí)
jednotlivých organizačních celků správy, přičemž zejména:
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)
ch)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

přímo řídí náčelníky (vedoucí) organizačních celků uvedených v čl. 4 odst. 3 písm. a) –
f) tohoto organizačního řádu;
odpovídá za akceschopnost, bojovou a mobilizační připravenost správy;
je přímým nadřízeným příslušníkům Sboru národní bezpečnosti (dále jen „příslušníků)
zařazených na správě a odpovídá za jejich morálně politický stav a kázeň;
odpovídá za uplatňování základní koncepce kontrarozvědné činnosti v boji proti
vnějšímu a vnitřnímu protivníkovi i v oblasti státobezpečnostní ochrany československé
ekonomiky, konkretizuje hlavní zaměření stanovené ministrem vnitra ČSSR pro tyto
oblasti, stanoví závazné úkoly pro kontrarozvědku a vydává pokyny k uplatňování
účinných metod a forem kontrarozvědné práce v rámci celé ČSSR;
odpovídá za realizaci kádrové a personální práce, vykonává kádrovou a kázeňskou
pravomoc nad podřízenými příslušníky v rozsahu stanoveném příslušnými předpisy;
odpovídá za dodržování zásad stanovených k ochraně utajovaných a přímo řídí
příslušníka pověřeného ochranou utajovaných skutečností 4);
předkládá pověřenému náměstku návrhy koncepčního a normotvorného charakteru a
dalších opatřeních přesahujících jeho pravomoc;
předkládá pověřenému náměstku návrhy na kádrové opatření, která nejsou v jeho
kádrové pravomoci;
rozhoduje o dělbě práce a odpovědnosti za řízení organizačních celků správy mezi
zástupci náčelníka správy;
navrhuje vnitřní organizační změny správy v rámci schválených tabulek složení a počtů;
vyjadřuje se k organizační struktuře kontrarozvědných odborů S StB; XII. S SNB a ke
kádrovému obsazování vedoucích funkcí těchto (kontrarozvědných) útvarů;
schvaluje organizaci a náplň celostátních porad a seminářů k problematikám
v působnosti správy s cílem zabezpečit jednotnou metodiku a taktiku kontrarozvědné
práce a výměnu zkušeností na tomto úseku činnosti;
schvaluje v rozsahu stanoveném příslušnými předpisy návrhy na agenturně operativní
opatření;
zabezpečuje úzkou součinnost a spolupráci správy s ostatními útvary FMV a útvary
podřízenými FMV při řešení otázek týkajících se činnosti kontrarozvědky;
podílí se na zpracování návrhů součinnostních dohod v působnosti správy
s kontrarozvědkami ZSS;
odpovídá za efektivní vynakládání finančních prostředků správy a dbá na dodržování
zásad hospodárnosti;
odpovídá v rámci správy za dodržování obecně závazných právních předpisů a
resortních předpisů;

Čl. 6
§4 a §6 zákona č. 102/1971 Sb. o ochraně státního tajemství, čl. 5, odst. 1 a 2 NMV ČSSR č. 18/1978, o
ochraně skutečností tvořících předmět státního a služebního tajemství v ministerstvech vnitra a ve SNB
4)

I. zástupce náčelníka správy je podřízen náčelníkovi správy, přičemž zejména:
a)
b)
c)

zastupuje náčelníka správy v době jeho nepřítomnosti a to v plném rozsahu práv,
povinností a odpovědnosti náčelníka správy, kromě věcí, které si náčelník správy
vyhradil;
řídí přímo náčelníky (vedoucí) organizačních celků správy uvedených v čl. 4 odst. 3
písm. j) – m) tohoto organizačního řádu; koordinuje a odpovídá za kontrarozvědnou
činnosti a rozhoduje o zásadních otázkách týkajících se těchto organizačních celků;
řídí, kontroluje a organizuje plnění dalších úkolů, které mu určí náčelník správy;
Čl. 7
Zástupce náčelníka správy je podřízen náčelníku správy a plní zejména tyto úkoly:

a)
b)

řídí přímo náčelníky (vedoucí) organizačních celků správy uvedených v čl. 4 odst. 3
písm g) – i) tohoto organizačního řádu; koordinuje a odpovídá za kontrarozvědnou
činnost a rozhoduje o zásadních otázkách týkajících se těchto organizačních celků;
řídí, kontroluje a organizuje plnění dalších úkolů, které mu určí náčelník správy.
Čl. 8
Zástupce náčelníka správy je podřízen náčelníku správy a plní zejména tyto úkoly:

a)
b)

řídí přímo náčelníky (vedoucí) organizační celků správy uvedených v čl. 4 odst. 3 písm.
n) – r) tohoto organizačního řádu; koordinuje a odpovídá za kontrarozvědnou činnost a
rozhoduje o zásadních otázkách týkajících se těchto organizačních celků;
řídí, kontroluje a organizuje plnění dalších úkolů, které mu určí náčelník správy.
Čl. 9
Organizační a operační odbor

(1)

(2)

Organizační a operační odbor zabezpečuje podle resortních předpisů a pokynů náčelníka
správy úkoly týkající se vnitřního režimu, ochrany utajovaných skutečností,
mimořádných bezpečnostních opatření, mimořádných bezpečnostních akcí a výkonu
služby operačního střediska u správy.
Organizační a operační odbor plní zejména tyto úkoly:
a)
shromažďuje podklady od organizačních celků správy pro zpracování
normativních a výstupních materiálů a zajišťuje jejich konečné zpracování;
b)
metodicky řídí a kontroluje administrativní činnost a spisovou službu na
organizačních celcích správy, zabezpečuje úkoly sekretariátu náčelníka správy,
jeho zástupců a podatelny; zajišťuje rozmnožování písemností;
c)
organizačně zajišťuje přípravu a průběh jednání poradních orgánů náčelníka
správy (eviduje v určeném rozsahu úkoly řešené v odpovědnosti náčelníka správy
a vede přehled o jejich plnění);
d)
zpracovává podkladová, hodnotící a rozborové materiály pro náčelníka správy,
k tomu požaduje informace od jednotlivých organizačních celků;
e)
eviduje a dokumentace obecně závazné právní předpisy, resortní předpisy a další
interní předpisy, nezbytné pro zabezpečování úkolů správy; zabezpečuje činnost
související s přípravou návrhů a vydáním rozhodnutí náčelníka správy;
f)
zabezpečuje chod operačního střediska;

g)
h)
ch)
i)

j)
k)

zabezpečuje činnost v oblasti mimořádných bezpečnostních opatření a
mimořádných bezpečnostních akcí a ochrany objektu;
zpracovává a předkládá návrhy plánů materiálně technického zabezpečení; plní
úkoly spojené s materiálním, technickým a finančním zabezpečením správy a
jejich příslušníků; zabezpečuje dopravní službu;
obhospodařuje finanční a materiálové prostředky správy a kontroluje jejich
hospodárné využívání; provádí pokladní činnost;
spolupracuje při zajišťování a plánování investiční výstavby a generálních oprav
objektu správy, plánu materiálně technického zabezpečení a plánů dovozů
s příslušnými organizačními celky správy pro plán, rozpočet a sociální
zabezpečení FMV a správy stavebně ubytovací služby SNB;
plní úkoly v oblasti péče o příslušníky, vede evidenci žadatelů o byt a přidělených
poukazů na rekreaci a rehabilitaci;
plní úkoly na úseku ochrany utajovaných skutečností a úkoly související
s evidencí razítek a pečetidel a manipulace s nimi.
Čl. 10
Inspekce náčelníka

(1)
(2)

Inspekce náčelníka organizuje a provádí kontrolní činnost, prověřuje stížnosti, oznámení
a podněty občanů a organizací.
Inspekce náčelníka plní zejména tyto úkoly:
a)
organizuje a provádí kontrolní činnost na úseku dodržování obecně závazných
právních předpisů, resortních předpisů a aktů řízení vydaných ministrem vnitra
ČSSR,příslušným náměstkem a náčelníkem správy;
b)
prověřuje stížnosti, oznámení a podněty občanů směřující k činnosti příslušníků
správy a vede jejich evidenci, zpracovává rozbory jejich příčin a předkládá
náčelníku správy návrhy na jejich odstranění;
c)
organizačně zabezpečuje tvorbu koordinovaného plánu kontrolní činnosti;
d)
plní úkoly podle metodických pokynů náčelníka inspekce ministra vnitra ČSSR;
e)
organizuje a provádí podle pokynu náčelníka správy další inspekční a kontrolní
činnost.
Čl. 11
Kádrové oddělení

(1)

(2)

Kádrové oddělení plní koncepční, koordinační, výkonné a kontrolní funkce vedoucí
k prosazování principů a zásad stanovených stranickými a státními orgány pro kádrovou
a personální práci a zabezpečuje dodržování obecně závazných právních a resortních
předpisů upravujících služební poměr příslušníků při provádění kádrové a personální
práce.
Kádrové oddělení plní zejména tyto úkoly:
a)
zpracovává koncepční a plánovací dokumenty v oblasti kádrové a personální
práce, provádí analytickou a rozborovou činnost se zaměřením na stav a vývoj
kádrové struktury na správě pro náčelníka správy a vyšší stupně řízení;
b)
podílí se na výběru, přípravě a rozmisťování kádrových rezerv v rámci správy;
organizuje provádění komplexního a průběžného služebního hodnocení
příslušníků zařazených na správě a podílí se na vytváření podmínek pro realizaci
přijatých závěrů a jejich kontrole;
c)
zpracovává plán doplňování početních rezerv stavů správy, organizuje a provádí
výběr nových příslušníků správy, za tím účelem provádí příslušná šetření;

d)
e)
f)

v souladu se stanovenými kvalifikačními předpoklady zabezpečuje výběr a
vysílání příslušníků správy do škol a kursů;
připravuje podklady pro kádrová opatření a zpracovává kádrové a kázeňské
rozkazy náčelníka správy; plní stanovené úkoly na úseku vyznamenání, vedení
kádrových spisů, osobní evidence a statistiky, vedení tabulek složení a počtů;
ve stanoveném rozsahu provádí kontrolní a metodickou činnost v oblasti kádrové
a personální jednotlivých organizačních celních správy;
připravuje podklady pro jednání výběrové komise, zvláštní komise a poradní
komise náčelníka správy.
Čl. 12
Skupina obrany

(1)
(2)

Skupina obrany je pracovištěm, které v souladu s příslušnými předpisy 5) provádí a
odborně řídí přípravy k obraně.
Skupina obrany plní zejména tyto úkoly:
a)
organizuje, řídí přípravy a zpracovává dokumentaci pro uvádění správy do bojové
pohotovosti a k plnění úkolů za branné pohotovosti státu;
b)
zpracovává mobilizační plán a organizuje opatření k jeho realizaci a k splnění
mobilizačního úkolu;
c)
organizuje a řídí přípravy správy k plnění stanovených operačně bezpečnostních
úkolů v období mimořádných opatření;
d)
organizuje a ve stanoveném rozsahu provádí velitelskou přípravu náčelníků,
bojovou a tělesnou přípravu příslušníků;
e)
provádí v rozsahu své působnosti a na základě pokynů náčelníka správy kontrolní
činnost v oblasti přípravy k obraně.
Čl. 13
Analytický odbor

(1)
(2)

5)

Analytický odbor centralizuje, analyzuje a zpracovává poznatky z kontrarozvědné
činnosti správy a připravuje podklady pro řídící činnost náčelníka správy a informace
pro příslušné funkcionáře.
Analytický odbor plní zejména tyto úkoly:
a)
provádí analyticko informační činnost na základě poznatků získaných
z kontrarozvědné práce organizačních celků správy pro potřeby vedení správy,
ministra vnitra ČSSR a jeho náměstků;
b)
zpracovává podklady pro zaměření kontrarozvědné činnosti; zpracovává návrhy
plánovacích dokumentů a kontroluje plnění úkolů z nich vyplývajících;
c)
plní úkoly v rámci informačního systému a vyhodnocuje kontrarozvědnou činnost
správy;
d)
poskytuje jednotlivým kontrarozvědným úsekům informace o činnosti, formách a
metodách práce protivníka dle jejich příslušnosti a v rozsahu nezbytném pro
výkon kontrarozvědné činnosti;
e)
poskytuje podkladové materiály vhodné k publikační činnosti v oblasti
antipropagandy a preventivně výchovného působení;
f)
eviduje a analyzuje zpravodajské hry, podstavy a kontakty tajných
spolupracovníků se speciálními službami protivníka, koordinuje tuto činnost a
zaujímá stanovisko k navrhovanému postupu;

Zejména NMV ČSSR č. 5/1982 úprava řízení a provádění příprav k obraně ČSSR v působnosti MV.

g)
h)

ch)
i)
j)

provádí odhalování neosobního spojení speciálních služeb protivníka s jejich
agenturou na území ČSSR a v součinnosti s ostatními organizačními celky
připravuje podklady pro dezinformační činnost;
vede evidenci a v součinnosti s kontrarozvědnými odbory správy, XII. S SNB a
S StB se podílí na efektivním využívání vyjíždějící agentury; vede přehledy o
zájmech a záměrech speciálních služeb protivníka, ideodiverzních center a
emigrantských seskupení na území ČSSR a soustřeďuje poznatky k jejich
úřadovnám, pracovníkům a konspiračním bytům v zahraničí; navrhuje
s příslušnými organizačními celky konkrétní úkoly pro vyjíždějící agenturu;
zabezpečuje překladatelskou činnost pro správu;
organizuje a zabezpečuje podle rozhodnutí náčelníka správy v součinnosti
s odborem pro mezinárodní styky vnitřní a organizační správy FMV plnění úkolů
v oblasti prohlubování vzájemné spolupráce s kontrarozvědnými útvary ZSS;
podílí se na řízení rezidentur působících v ZSS a poskytuje jim ve spolupráci
s odborem pro mezinárodní styky vnitřní a organizační správy FMV potřebnou
pomoc.
Čl. 14
Odbor výpočetní techniky

(1)
(2)

Odbor výpočetní techniky plní úkoly spojené s budováním uceleného informačního
systému StB (s výjimkou I. S SNB) a úkoly spojené s provozem a využitím výpočetní
techniky na správě.
Odbor výpočetní techniky plní zejména tyto úkoly:
a)
zpracovává projektové úkoly a úvodní projekty prioritních automatizovaných
informačních systémů s celostátní působností, včetně krajských informačních
systémů stanovených koncepcí 6);
b)
zabezpečuje provoz stávajících informačních systémů správy a podle potřeb
správy zabezpečuje projekci a provoz nových informačních systémů správy;
zajišťuje dotazy do informačních systémů jiných útvarů.
Čl. 15
I. odbor

(1)
(2)

Provádí kontrarozvědné rozpracování speciálních služeb Spojených států amerických
(dále jen „USA“) a operativní kontrolu ZÚ států Latinské Ameriky;
I. odbor plní zejména tyto úkoly:
a)
rozpracovává ZÚ USA a provádí aktivní opatření proti rezidenturám speciálních
služeb USA na ZÚ legalizovaným; předchází, odhaluje, dokumentuje a zamezuje
jejich nepřátelské činnosti; zejména odhaluje agenturu využívanou speciálními
službami USA z řad čs. občanů a cizinců;
b)
kontroluje vybrané ZÚ Latinské Ameriky, odhaluje možná spojení jejich
pracovníků na špionážní služby USA;
c)
v součinnosti s I. S SNB zabezpečuje ofenzivní agenturní rozpracování určených
objektů využívaných speciálními službami USA, především na území Německé
spolkové republiky, Rakouska a Západního Berlína; zavádí a vede zpravodajské
hry;
d)
provádí kontrolu vybraných akreditovaných žurnalistů a tiskových agentur USA;
odhaluje a dokumentuje jejich využívání speciálními službami USA.

Koncepce zavádění a využívání výpočetní techniky ve Federálním ministerstvu vnitra, Sboru národní
bezpečnosti, Pohraniční stráži i vojskách ministerstva vnitra – č. j. KM-0021/V86
6)

Čl. 16
II. odbor
(1)
(2)

Provádí kontrarozvědné rozpracování speciálních služeb Německé spolkové republiky
(dále jen „NSR“) a operativní kontrolu ZÚ Rakouska;
II. odbor plní zejména tyto úkoly:
a)
rozpracovává ZÚ NSR a provádí aktivní opatření proti rezidenturám speciálních
služeb NSR legalizovaným na tomto úřadě; předchází, odhaluje, dokumentuje a
zamezuje jejich nepřátelské činnosti; odhaluje zejména agenturu využívanou
speciálními službami NSR z řad čs. občanů a cizinců;
b)
provádí kontrarozvědnou kontrolu ZÚ Rakouska a vybraných dlouhodobě
akreditovaných žurnalistů a tiskových agentur NSR a Rakouska; odhaluje a
dokumentuje zapojení do nepřátelské činnosti proti ČSSR;
c)
v součinnosti s I. S SNB zabezpečuje ofenzivní agenturní rozpracování určených
objektů využívaných speciálními službami NSR v zahraničí, především na území
NSR, Rakouska a Západního Berlína; zavádí a vede zpravodajské hry;
Čl. 17
III. odbor

(1)
(2)

Provádí kontrarozvědné rozpracování speciálních služeb Velké Británie, Francie a
ostatních států NATO a kontrarozvědnou ochranu Federálního ministerstva
zahraničních věcí (dále jen „FMZV“)
III. odbor plní zejména tyto úkoly:
a)
rozpracovává a provádí aktivní kontrarozvědné opatření proti rezidenturám
speciálních služeb legalizovaným na ZÚ Velké Británie, Francie a dalších států
NATO, odhaluje a dokumentuje jejich nepřátelskou činnost agentury využívané
uvedenými službami na území ČSSR;
b)
provádí kontrolu vybraných akreditovaných žurnalistů a tiskových agentur;
odhaluje a dokumentuje jejich využívání speciálními službami protivníka;
c)
v součinnosti s I. S SNB zabezpečuje ofenzivní agenturní rozpracování
vyčleněných objektů využívaných uvedenými speciálními službami v zahraničí;
zavádí a vede zpravodajské hry;
d)
zabezpečuje státobezpečnostní ochranu FMZV; v součinnosti s I. S SNB provádí
ve vztahu k činnosti FMZV vyhledávání, prověřování a rozpracovávání signálů o
nepřátelské činnosti proti zájmům ČSSR prováděné speciálními službami
protivníka.
Čl. 18
IV. odbor

(1)
(2)

Provádí kontrarozvědnou kontrolu vyčleněných ZÚ afro-asijských států, kontrarozvědné
rozpracování mezinárodního terorismu, převaděčských organizací a ochranu sovětských
vojsk.
IV. odbor plní zejména tyto úkoly:
a)
rozpracovává ZÚ Japonska a Indie ve směru odhalování jejich nepřátelské
činnosti a informačních pramenů z řad občanů ČSSR a cizinců v rámci ČSSR;

b)
c)
d)

provádí kontrolu ZÚ Čínské lidové republiky a vybraných ZÚ států Blízkého a
Středního východu a afro-asijských zemí z hlediska odhalování zneužívání jejich
pracovníků rozvědkami hlavního protivníka;
odhaluje a paralyzuje trestnou činnost převaděčských band, které organizují na
území ČSSR ilegální odchody občanů ČSSR a občanů ZSS do zahraničí;
vyhledává členy mezinárodních teroristických a extremistických organizací
přijíždějících do ČSSR a provádí opatření k předcházení a zamezení jejich
činnosti na území ČSSR; vytváří podmínky k pronikání do prostředí těchto
organizací.
Čl. 19
V. odbor

(1)
(2)

Provádí státobezpečnostní ochranu předvýrobní sféry, průmyslu a zemědělství.
V. odbor plní zejména tyto úkoly:
a)
zabezpečuje státobezpečnostní ochranu klíčových úkolů z oblasti mezinárodní
ekonomické spolupráce a účasti ČSSR v Radě vzájemné hospodářské pomoci;
b)
provádí diferencovanou státobezpečnostní ochranu vybraných odvětví důležitých
pro čs. ekonomiku;
c)
podílí se na organizaci státobezpečnostní ochrany vybraných orgánů a organizací
ve Slovenské socialistické republice zabezpečované XII. správou SNB.
Čl. 20
VI. odbor

(1)
(2)

Provádí státobezpečnostní ochranu Federálního ministerstva zahraničního obchodu,
vybraných podniků zahraničního obchodu, organizací pro obchodní zastoupení
zahraničních firem.
VI. odbor plní zejména tyto úkoly:
a)
zabezpečuje státobezpečnostní rozpracování československých organizací pro
zastupování zahraničních firem a přímých reprezentací zahraničních firem
v ČSSR;
b)
odhaluje a dokumentuje nepřátelskou činnost zástupců zahraničních firem
působících v ČSSR a organizuje kontrarozvědnou činnost na mezinárodních
výstavbách a veletrzích v ČSSR a vybraných výstavních a veletržních akcích
v zahraničí.

Čl. 21
VII. odbor
(1)
(2)

Provádí státobezpečnostní ochranu dopravy a spojů, palivo-energetické základny, včetně
jaderných elektráren.
VII. odbor plní zejména tyto úkoly:
a)
zabezpečuje státobezpečnostní ochranu určených orgánů a organizací s celostátní
působností, všech druhů doprav, spojů, organizací palivoenergetických základen,
komplexní bezpečnostní ochranu jaderně energetických zařízení a vybraných
výzkumných, vývojových a projekčních útvarů v uvedených odvětvích;

b)
c)
d)

organizuje opatření k zajištění ochrany provozu civilního letectví před činy
nezákonného vměšování do civilní letecké dopravy;;
metodicky řídí a kontroluje odbory a oddělení letištní kontroly a vojskové ochrany
letišť;
metodicky řídí a kontroluje odbory StB, na jejichž teritoriu se nachází jaderné
elektrárny.
Čl. 22
VIII. odbor

(1)
(2)

Zabezpečuje úkoly vyplývající z ochrany státního, hospodářského a služebního
tajemství.
VIII. odbor plní zejména tyto úkoly:
a)
zabezpečuje FMV, vyplývající z právní úpravy státního, hospodářského a
služebního tajemství 7); zabezpečuje plnění úkolů ministra vnitra ČSSR a jeho
pomocného orgánu – Komise pro ochranu státního tajemství;
b)
kontroluje státobezpečnostními prostředky účinnost systému ochrany utajovaných
skutečností v ústředních orgánech ČSSR, ČSR a SSR; odborně připravuje a řídí
příslušníky SNB zařazené do činných záloh ve zvláštních odděleních ústředních
orgánů ČSSR, ČSR a SSR;
c)
metodicky řídí činnost útvarů SNB pověřených plněním úkolů na úseku ochrany
utajovaných skutečností 8).
Čl. 23
IX. odbor

(1)
(2)

Provádí kontrarozvědnou kontrolu církví a náboženských společností a kontrarozvědné
rozpracování nepovolených sekt.
IX. odbor plní zejména tyto úkoly:
a)
odhaluje a dokumentuje protistátní činnost osob v oblasti náboženských
společností, církví a sekt;
b)
organizuje opatření k zamezení vlivu činnosti světových církevních centrál,
církevní emigrace a jejich vnitřních pomahačů;
c)
provádí kontrarozvědnou ochranu vymezených církevních mírových organizací
před negativními vlivy vnitřních a zahraničních protivníků;
d)
zabezpečuje kontrarozvědnou ochranu židovských náboženských obcí; zejména
před pronikáním sionistických ideologických;
e)
odhaluje a zamezuje nelegální dovoz, rozmnožování a rozšiřování nepřátelské
náboženské literatury.
Čl. 24
X. odbor

(1)
(2)

Provádí kontrarozvědné rozpracování nepřátelských seskupení.
X. odbor plní zejména tyto úkoly:

Zák. č. 102/1971 Sb., o ochraně státního tajemství, nařízení vlády ČSSR č. 148/1971 Sb., o ochraně
hospodářského a služebního tajemství.
8)
NMV ČSSR č. 17/1974 o pověření útvarů SNB zajišťováním úkolů podle zák. č. 102/1971 Sb., o ochraně
státního tajemství; RMV ČSSR č. 61/1973 opatření na úseku ochrany státního, hospodářského a služebního
tajemství.
7)

a)
b)
c)
d)
e)

odhaluje, dokumentuje a rozkládá protistátní činnost osob z řad představitelů a
nositelů pravicového oportunismu, buržoazních a jiných nepřátelských ideologií a
organizátorů nepřátelských seskupení;
koordinuje boj proti internacionalizačním snahám protisocialistických seskupení
v ČSSR;
provádí kontrarozvědnou ochranu před negativními vlivy vnitřních a zahraničních
nepřátel ve vymezených politických a společenských organizací Národní fronty a
mezinárodních organizacích působících na území ČSSR;
organizuje opatření proti šíření protisocialistických tiskovin, zasílaných do ČSSR
ze zahraničí a odhalování osob, zabývajících se na území ČSSR zhotovováním a
rozšiřováním protizákonných písemností;
provádí a organizuje v součinnosti s příslušnými útvary SNB na území ČSSR
opatření k odhalování, předcházení a zamezování teroristické a podobné trestné
činnosti z řad vnitřních nepřátel.
Čl. 25
XI. odbor

(1)
(2)

Provádí kontrarozvědnou ochranu mládeže, vědy, školství a kultury.
XI. odbor plní zejména tyto úkoly:
a)
předchází, odhaluje, zamezuje a dokumentuje nepřátelskou činnost osob v oblasti
kultury, umění, vědy, zdravotnictví, školství, zahraničních studentů, sportu,
SVAZARMU a hromadných sdělovacích prostředků;
b)
předchází, odhaluje, zamezuje a dokumentuje protisocialistickou činnost osob
sdružovaných v nelegálních strukturách v uvedených oblastech a zabraňuje jejich
pronikání do činnosti oficiálních institucí;
c)
zabezpečuje kontrarozvědnou ochranu mládeže před působením nepřátelských
ideologií se zvláštním důrazem na opatření preventivního charakteru;
d)
zabezpečuje kontrarozvědnou ochranu vymezených mezinárodních organizací
působící na území ČSSR proti jejich zneužívání vnitřním i vnějším protivníkem;
e)
provádí kontrarozvědnou ochranu zahraničních studentů v ČSSR, čs. studentů
v ZSS a stážistů a stipendistů z vyčleněných objektů v oblasti vědy, zdravotnictví,
školství a kultury.
Čl. 26
XII. odbor

(1)
(2)

Provádí kontrarozvědné rozpracování ideodiverzních center a emigrantských seskupení.
XII. odbor plní zejména tyto úkoly:
a)
odhaluje nepřátelské záměry a způsoby pronikání vymezených ideodiverzních,
emigrantských a nacionalistických center do ČSSR a organizuje opatření k maření
těchto záměrů;
b)
odhaluje pracovníky nepřátelských organizací, vyslané emisary, spojky a jejich
pomahače, kteří provádějí na území ČSSR a dalších ZSS nepřátelskou činnost;
c)
odhaluje, rozpracovává a narušuje v součinnosti s dalšími organizačními celky
přepravní a informační kanály spojení;
d)
provádí kontrarozvědnou ochranu vysílaných a přijímaných stážistů a stipendistů,
zamezuje jejich zneužití ideodiverzními centry, emigrantskými, nacionalistickými
a pacifistickými seskupeními a organizacemi proti politickým zájmům ČSSR;
e)
zabezpečuje kontrarozvědnou ochranu proti vlivu zahraničních ideodiverzních
center působících z pozic pacifismu a ekologie.

ČÁST TŘETÍ
Poradní orgány
Čl. 27
(1)

(2)

Poradními orgány náčelníka správy jsou štáb a operativní porada. Členy štábu a
operativní porady, podrobnosti o jejich přípravě a způsobu jednání stanoví jednací řády,
které vydává náčelník správy. Úkoly a termíny jednání štábu a operativní porady stanoví
náčelník správy v plánu činnosti štábu a operativní porady.
Náčelník správy zřizuje podle potřeby další stálé nebo dočasné poradní orgány nebo
pracovní komise.
ČÁST ČTVRTÁ
Vztahy spolupráce a součinnosti
Čl. 28

Vztahy správy k ústředním orgánům státní správy a jiným ústředním orgánům a
organizacím a útvarům v působnosti FMV vyplývají z postavení a působnosti správy a ze
zmocnění, daných správě ministrem nebo pověřeným náměstkem.
Čl. 29
Vztahy spolupráce správy s ústředními orgány státní správy a jinými ústředními orgány a
organizacemi
Správa při plnění stanovených úkolů spolupracuje zejména s:
Federálním ministerstvem národní obrany;
Zpravodajskou správou generálního štábu ČSLA v otázkách uplatňování součinnosti a
koordinace v oblasti kontrarozvědné a zpravodajské činnosti na základě příslušných
ustanovení „Dohody o vzájemném zabezpečování činnosti, koordinace a součinnosti mezi
Zpravodajskou správou generálního štábu ČSLA a MV ČSSR“.
Čl. 30
Vztahy součinnosti s útvary v působnosti FMV
Správa při plnění stanovených úkolů spolupracuje zejména s:
a)
Vnitřní a organizační správou FMV při
1.
řešení organizace, systemizace a v otázkách plánování služební činnosti,
2.
tvorbě návrhů obecně závazných právních a resortních předpisů v rozsahu
působnosti správy,
3.
zabezpečování úkolů spojených s mimořádnými bezpečnostními opatřeními a
mimořádnými bezpečnostními akcemi,
4.
zabezpečování úkolů na úseku příprav k obraně, bojové (velitelské) a tělesné
přípravy; při zpracování dokumentace pro činnost správy za branné pohotovosti
státu,
5.
zajišťování a plnění úkolů na úseku ochrany utajovaných skutečností,
6.
zabezpečování zahraničních služebních styků a tvorbě dohod o součinnosti a
spolupráci s kontrarozvědkami ZSS,
7.
zajišťování operativních úkolů týkajících se objektů správy v ZSS.
b)

Inspekcí ministra vnitra ČSSR při
1.
vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících,

2.
3.

organizování a provádění inspekční a kontrolní činnosti,
vyšetřování trestných činů a objasňování přečinů příslušníků správy.

c)

Kádrovou správou FMV
1.
v oblasti služebního poměru příslušníků správy a jejich vzdělávání,
2.
při tvorbě plánů kádrové a personální práce a sociálního rozvoje,
3.
v oblasti doplňování správy a přijímání nových příslušníků,
4.
při zařazování příslušníků do činných záloh.

d)

Správou pro plán, rozpočet a sociální zabezpečení FMV
v otázkách plánování, sociálního a zdravotního zabezpečení a zajišťování
finančních a materiálových prostředků pro činnost správy.

e)

Správou stavebně ubytovací služby SNB
při zabezpečování úkolů na úseku stavební a ubytovací služby.

f)

Správou zpravodajské techniky SNB
v oblasti technických, písmoznaleckých, chemických expertíz
speciálních úkonů.

a

dalších

g)

Hlavní správou rozvědky SNB
při plnění úkolů stanovených ministrem vnitra ČSSR 9)

h)

Hlavní správou vojenské kontrarozvědky při
1.
koordinaci činnosti proti speciálním službám protivníka ve vojenské oblasti,
2.
plnění společných opatřeních a úkolů kontrarozvědné ochrany sovětských vojsk
dočasně umístěných na území ČSSR a ochraně určených objektů ozbrojených sil
ČSSR,
3.
zpracování součinnostních plánů zahrnujících společná opatření k neustálému
zdokonalování a zvyšování účinnosti boje proti vnějšímu a vnitřnímu protivníkovi
při kontrarozvědné ochraně ozbrojených sil ČSSR a sovětských vojsk
dislokovaných na území ČSSR a vzájemnému předávání informací a poznatků
v tomto směru,
4.
řešení úkolů v akcích vyžadujících společný postup při rozpracování a
dokumentaci nepřátelské činnosti a vzájemného využívání vhodné agentury,
5.
zpracování dezinformačních dokumentů z vojenské oblasti k využití proti
speciálním službám protivníka,
6.
kontrarozvědné ochraně mladé generace před jejím nástupem a v době výkonu
základní vojenské služby a vybraných vojenských osob a občanských pracovníků
zaměstnaných ve SVAZARMU.

ch)

Správou sledování SNB při
1.
vytváření podmínek pro nasazování prostředků správou sledování tak, aby bylo
dosahováno v maximální míře efektivních výsledků a dodržována nejvyšší
konspirace,
2.
analýza provedených úkonů z hlediska postupu i výslednosti s cílem zvyšovat
úroveň a efektivnost těchto prostředků v kontrarozvědné činnosti.

Zejména RMV ČSSR č. 36/1975 směrnice o součinnosti rozvědky, kontrarozvědných útvarů a zpravodajské
správy hlavní správy Pohraniční stráže a ochrany státních hranic ve zpravodajské činnosti do zahraničí.
9)

i)

Správou ochrany stranických a ústavních činitelů SNB
při zabezpečování ochrany a přepravy vrcholných stranických a ústavních činitelů.

j)

Správou zpravodajské techniky SNB
1.
při vytváření podmínek pro nasazování prostředků správou zpravodajské techniky
tak, aby bylo dosahováno v maximální míře efektivních výsledků a dodržována
nejvyšší konspirace,
2.
při analýze provedených úkonů z hlediska postupu i výslednosti s cílem zvyšovat
úroveň a efektivnost těchto prostředků v kontrarozvědné činnosti proti speciálním
službám protivníka
3.
ve vyhledávání neosobního spojení speciálních služeb protivníka s agenturou
využívanou na území ČSSR.

k)

Správou spojení SNB
v oblasti zabezpečování správy spojovací technikou a materiálem.

l)

Zvláštní správou SNB
1.
při zabezpečování úkolů k využívání zpravodajské techniky,
2.
ve vyhledávání neosobního spojení speciálních služeb protivníka s agenturou
využívanou na území ČSSR.

