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1. VYTVÁ ENÍ SM RNICE PRO ORGANIZACÍ A VÝSTUP INFORMACÍ
Po átkem roku 1970 analyzovala Federální správa zpravodajských služeb situaci
v oblasti informa ního systému. Nám stek ministra vnitra plk. RSDr. Miloslav Košnar 9.
února 1970 p edložil „jako p echodné ešení“ dokument Návrh na úpravu jednotného
informa ního systému ve Státní bezpe nosti, který tehdejší stav informa ním toku
charakterizoval „t mito skute nostmi:
SSR.

a) r zné informace jsou zasílány p íslušným funkcioná m z r zných sou ástí MV

b) Tyto informace jsou asto ve vzájemném rozporu, jsou neúplné a dochází i k
opakování s jinými informa ními prameny nap . TK, informace UTI, MZV atd.
c) Nejsou stanoveny stupn závažnosti informace a v d sledku toho neexistuje
dostate ná diferenciace p i poskytování t chto informací jednotlivým uživatel m.“
K odstran ní tohoto pro vedení Státní bezpe nosti neúnosného stavu p edložil návrh
následujících úprav:
„1. Stanovit druhy informací, jejich obsah, uživatele a zásady konspirace p i
manipulaci;
2. Ur it podkladové materiály, ze kterých bude p i zpracování informací vycházeno;
3. Vytvo it p edpoklady k organiza nímu zajišt ní navrhovaného informa ního
systému.“
Auto i dokumentu s ohledem na dosavadní zkušenosti navrhovali zpracovávat ty i
kategorie písemných informací:
a) M sí ní rozbor státobezpe nostní situace v SSR, v n mž by byly zachycovány
„nejzávažn jší státobezpe nostní jevy a jejich vývojové tendence“ za uplynulý m síc, jakož i
výsledky „státobezpe nostního zajišt ní SSR“. Jako podkladové materiály pro jejich
zpracování m ly být využívány stávající rozbory a svodky z provenience jednotlivých
sou ástí FSZS, tj. I. správy MV, II. správy FSZS (na kterou by navazoval informa ní tok
obou národních kontrarozv dek), III. správy FSZS, VI. správy FSZS (krom informací z akcí,
provád ných pro operativní sou ásti), odboru zahrani ního tisku FSZS a cizineckého odboru
FSZS.
b) Situa ní informace o závažných StB jevech a mimo ádných událostech se
státobezpe nostním pozadím, jež m la sloužit „okamžité informaci“. Krom hlášení o
mimo ádných událostech „StB charakteru“ (podle RMV . 57/1969 a NMV . 24/1969)
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dopln ných tak, aby odpovídala „sou asným pot ebám“ Státní bezpe nosti, m la obsahovat
závažné poznatky o výsledcích StB práce. „Do t chto informací zahrnout i aktuální
informace rozv dky. Informaci zpracovávat neperiodicky, zpravidla jednou týdn .“ Situa ní
informace m ly být v pracovní dob zasílány zpravodajskému odboru FS ZS a mimo pracovní
dobu dozor ímu MV SSR; závažné poznatky p ímo nám stkovi federálního ministra vnitra.
c) Monotématické informace a rozbory zpracovávané „zpravidla za delší asové
období“ k osobám, organizacím, k jejich innosti a závažným jev m státobezpe nostního
charakteru.
d) Analytické rozbory, které by „v plánovaných termínech“ analyticko-syntetickou
metodou hodnotily innost Státní bezpe nosti v jednotlivých problematikách.
e) Expedice rozv dky a „URANY“ (šifrované zprávy z rezidentur HSR v zahrani í)
m ly být p ipravovány a využívány beze zm ny.
„Informace zvláštní d ležitosti podává nám stek ministra a ná elník HSR osobn
ministru vnitra SSR.“
Zárove plk. M. Košnar navrhoval tatxativn vymezit uživatele t chto informa ních
výstup :
I. tajemník ÚV KS - M sí ní rozbor StB situace v SSR s p ílohou pojednávající o p ísn
utajovaných státobezpe nostních jevech.
- všechny ostatní druhy informací podle ad b), c), d).
prezident SSR,
p edseda vlády SSR,
p edseda byra ÚV KS ,
I. tajemník ÚV KSS,
minist i vnitra SR a SSR
- informace ad b), c) a d) podle jejich obsahu.
Nám stek ministra vnitra sekretariátu ministra vnitra SSR doporu oval vypracovat
pro uživatele pokyny pro manipulaci, aby byly zajišt ny zásady konspirace. „Pokyny by m ly
obsahovat ustanovení, že materiál je ur en pro osobní pot ebu adresáta, že není dovoleno
po izovat výpisy bez svolení MV SSR a o jejich bezpe ném ukládání a vracení. P itom
vycházet z platných p edpis pro manipulaci se spisy charakteru PT ZD a PT.“ Návrh nového
informa ního systému m l zajistit nejen pot ebnou konspiraci, ale také informa ní monopol
vedení resortu. „V souvislosti s touto úpravou informa ní innosti bude nutné, aby jakékoliv
informace ze Státní bezpe nosti nevycházely do prost edí mimo resort MV jinak, než cestou
ZO FSZS. Tato zásada by se m la vztahovat i na zvláštní informa ní expedice I. správy MV a
URANY, informace III. správy FSZS pro MNO a jiné.
Samostatnou úpravu v této souvislosti vyžadují vztahy národních kontrarozv dek k
funkcioná m národních vlád a ÚV KSS a byra ÚV KS , pokud jde o specifiku uvedených
zemí.“
Ke spln ní uvedených zám r
„nezbytn nutné:

vedení ministerstva vnitra

SSR považovalo za

1. Vydat závazné metodické pokyny ke skladb a zp sobu zpracování informací a k
termín m jejich p edkládání;
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2. Zpracovatelský orgán vybavit pravomocí p ímé kontroly a prov rky obsahu a
v rohodnosti p edkládaných zpráv;
3. Vytvo it kvalifikovaný zpracovatelský orgán u ZO FSZS pro zpracování výstupní
informace v po tu:
1 ná elník odd lení
1 ved. skupiny pro zpracování informací pr b žného charakteru (informace ad a/ a b/),
2 starší referenti - specialisté,
1 vedoucí skupiny pro monotématické informace (informace ad c, a d)
1 starší referent specialista,
1 starší referent - dokumentátor,
1 kvalitní písa ka.
4. Doplnit vybavení ZO FS ZS technickými prost edky pro tisk a expedici
informa ních materiál .
5. Zpracovatelské
pom ckami.“

odd lení

vybavit

pot ebnými

orienta ními a lexikálními

V samotném záv ru dokumentu nám stek federálního ministra vnitra jako návrh
opat ení požadoval:
„1) Schválit základní druhy informací a jejich uživatele (jejich okruh konzultovat s 1.
tajemníkem ÚV KS ).
2) Souhlasit s jediným místem výstupu písemných informací z MV
odd lení zpravodajského odboru [FSZS]),

SSR (informa ní

3) Do tohoto odd lení odvelet z dnešních informa ních úsek
2 pracovníky I. spr. MV
2 pracovníky II. spr. MV
1 pracovníka III. spr. MV
2 pracovníky zpravodajského odboru.“1
Pravd podobn jako podklad k jednání o novém modelu informa ního systému Státní
bezpe nosti byl vypracován i p ehled o stávajících druzích informací a jejich odesílání
z federálního ministerstva vnitra. Krom hlavní správy rozv dky existovalo v resortu jediné
místo zpracovávající výstupní informace ze Státní bezpe nosti, a tím byl zpravodajský odbor
FSZS. Podklady pro její kompletaci byly svodky II., III., VI. správy FSZS i informace správy
vyšet ování StB. „Všechny uvedené materiály (svodky, mimo ádné informace, monotématické
rozbory, analytické zprávy o jednotlivých státobezpe nostních p ípadech) jsou pro vn jší
okruh adresát (vedoucí strani tí a státní funkcioná i) zasílány výhradn cestou ministra
vnitra SSR.“
Jako druhy výstupních informací byly uvedeny:
1

Archiv Ministerstva vnitra R (dnes ABS MV), fond 2/3, inv. j. 893. Návrh na up esn ní zpracování a výstupu
informací z MV SSR jako podklad pro operativní poradu ministra vnitra SSR se nalézá in: ABS, fond A 2/3,
inv. j. 907.
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Týdenní svodka byla zpracovávána ze svodek jednotlivých sou ástí StB, její charakter
byl „všeobecný, mozaikovitý“, pro politické i odborné rozhodování a ízení nem la zvláštní
význam. Mezi adresáty pat ili následující p edstavitelé komunistické strany a státu:
1. I. tajemník ÚV KS dr. Gustáv Husák
2. prezident republiky Ludvík Svoboda
3. p edseda vlády SSR ing. Old ich erník
4. p edseda byra ÚV KS dr. Lubomír Štrougal
5. I. tajemník ÚV KSS ing. Štefan Sádovský
6. ministr vnitra SSR Jan Pelná
7. ministr vnitra SR Josef Grösser
8. ministr vnitra SSR genmjr. Egyd Pepich
9. vedoucí „p edstavitel“ Výboru StB SSSR genmjr. Michail Grigorjevi Kotov
10. vedoucí státn administrativního odd lení ÚV KS .
Mimo ádná svodka byla zpracovávána denn „pro okamžitou orientaci“ v dob
„mimo ádných“ opat ení a situací ze „souhrnu signál o názorech r zných vrstev
obyvatelstva“. Distribuce probíhala podle rozd lovníku týdenní svodky, p ípadn dle
rozhodnutí federálního ministra vnitra dalším adresát m (MNO a pod.)
Monotématická informace analytického charakteru vznikala nepravideln na „základ
širších podklad “ z jednotlivých sou ástí StB (nap . „ innost Vatikánu proti SSR“, situace v
kulturní front atd.). „M la by být základní státn -bezpe nostní informací; její hodnota je
proti p edcházejícím podstatn vyšší.“ Distribuována byla ministrem jím ur eným
p edstavitel m komunistické strany a státu.
Analytické rozbory byly zpracovávány na základ usnesení PÚV KS nebo z
iniciativy vedení ministerstva vnitra SSR. „P edstavují komplexní souhrn poznatk o
problematice i návrhy opat ení (nap . zpráva o vývoji StB situace v roce 1969 - zpráva o
innosti pravicových center v SSR atd.). Má význam nejen pro vedoucí initele strany a
státu, ale zp tn ur uje sm r innosti sou ástí StB.“ Obdobn byly federálním ministrem
vnitra distribuovány ur eným p edstavitel m komunistické strany a státu, p ípadn
p edkládány orgán m ÚV KS .
Soub žn s t mito informa ními zprávami (svodkami) odesílanými z ministerstva
vnitra SSR byly p edstavitel m komunistické strany a státu zasílány také informace z
vedení republikových ministerstev vnitra.2
Definitivní podoba úst edního informa ního systému federálního ministerstva vnitra
byla z ejm dobudována až vydáním rozkazu I. nám stka ministra vnitra SSR . 1/1975,
v jehož p íloze se nacházela Sm rnice o soustav informací, systému jejich zpracovávání a
p edkládání a o zásadách analytické práce v útvarech Státní bezpe nosti. Obecná ustanovení
v úvodu pokynu definovala „soustavný, p esn vymezený a rychlý tok informací“ jako
nezbytný p edpoklad pro „soustavné zvyšování úrovn ídící a organizátorské práce všech
ídících lánk v útvarech StB“, pohotové a objektivní informování stranických a státních
orgán a služebních funkcioná , který umož oval:
2

ABS, fond 2/3, inv. j. 892.
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„a) provád t hodnocení a rozbor zm n ve strategii, taktice, metodách a formách práce
vn jších i vnit ních nep átel,
b) hodnotit úrove a výslednost vlastních metod a forem práce, úrove a rozd lení sil
a prost edk ,
c) poznávat p í iny vzniku nep átelské innosti a podmínky umož ující tuto innost,
d) na základ rozbor p edcházet nebo p erušovat nep átelskou innost a zabra ovat
vzniku politických a materiálních škod,
e) dosáhnout vyšší úrove poznávací, koncep ní a plánovací innosti.“
Cílem sm rnic bylo stanovit:
- soustavu informací, systém jejich zpracování a p edkládání,
- obsah a formu informa ních a analytických materiál ,
- schvalovací pravomoc pro výstup informa ních a analytických materiál uvnit i vn
resortu ( l. 1).
Soustavu informací nadále tvo ily:
a) periodické informace a analytické materiály¨
- Situa ní zpráva (Mimo ádné události)
- Týdenní informace
- Zpravodajské informace (týdenní)
- M sí ní zpráva o výskytu nep átelských písemností a nápis
- Pololetní hodnocení pracovních výsledk
- Ro ní hodnocení pracovních výsledk
- Výkaz o provedených preventivních opat eních
b) neperiodické informace a analytické materiály
- Zprávy o bezpe nostní situaci v SSR
- Tématické rozbory
- Bulletiny
- Informace o ohlasech ( l. 2).
Situa ní zpráva m la obsahovat informace „o mimo ádných událostech“ v národním
hospodá ství, p ípadech „nep átelské innosti vn jších a vnit ních nep átel“, kriminálních
živl a závažných událostech v ozbrojených silách SSR a na státní hranici, které „pro svoji
závažnost“ nesnesly odkladu. Podklady pro situa ní zprávu zasílaly II., III., X., XI. a XII.
správa FMV, krajské správy SNB, Hlavní správa PS OSH a Federální správa VB „dle
p íslušných rozkaz a na ízení o hlásné služb “ tak, aby je dozor í d stojník FMV obdržel
nejpozd ji do 06,00 hod. každého pracovního dne (nebylo-li stanoveno jinak).
Finální podobu situa ní zprávy zpracovával v pracovní dny (nebylo-li na ízeno jinak)
odbor informací a analytiky sekretariátu ministerstva vnitra SSR denn do 10.00 hodin.
Distribuci pak provád l dle rozd lovníku schváleného ministrem vnitra SSR. „Správy Státní
bezpe nosti v SSR hlásí mimo ádné události též XII. správ FMV“ ( l. 3).
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Týdenní informace obsahovaly „aktuální, nejzávažn jší, objektivní a úplné poznatky“
získané za období, za které se informace podávala. V prvé ásti byly uvád ny „údaje o
výsledcích práce, preventivní opat ení (po et opat ení a po et osob), zadokumentování trestné
innosti osoby nebo skupiny osob a jejich p edání vyšet ovateli k zahájení trestního stíhání,
odhalení nep átelského agenta apod., nové údaje a poznatky o strategii, taktice, metodách a
formách práce i zám rech vn jšího a vnit ního nep ítele, o nep átelské innosti vízových
cizinc “, v etn poznatk „o skute nostech“ oslabujících bojeschopnost SLA.
Ve druhé ásti se uvád ly další poznatky, které m ly „zpravodajský význam, jako
názory diplomat ZÚ, rozv d ík , významných exponent z ad pravicov oportunistických a
protisocialistických živl , známých emigrant a jiných zpravodajsky zajímavých osob,
zejména na politickou a ekonomickou situaci v SSR a ostatních zemích socialistického
spole enství“. Sou ástí informace dále byly i p ehledy o p íjezdech „vízových cizinc “,
p ehledy správy pas a víz FMV a p ehledy o zadržení HS PS OSH na s. státní hranici. „V
informaci se uvádí, jaká opat ené byla u in na, s jakým výsledkem, a jaká opat ení se
p ipravují“ ( l. 4).
Obsahem zpravodajské informace m l být „stru ný, zobecn ný výb r poznatk
z týdenní informace v takové mí e, aby nebylo ohroženo zpravodajské rozpracování a
prameny informací“. Proto v ní byly uvád ny zakon ené p ípady, výsledky preventivních
opat ené, n které názory a tendence vnit ních i vn jších nep átel a p ehledy. Zpravodajské
informace byla ur ena „pro pot eby“ stranických a státních funkcioná a pro ná elníky
centrálních útvar FMV. Rozd lovník stanovil ministr vnitra SSR. Informaci zpracovával
odbor informací a analytiky sekretariátu FMV a p edkládal ji ministru vnitra SSR každý
tvrtek do 16,30 hodin ( l. 5).
Další periodické zprávy ur ené vedení Státní bezpe nosti, respektive federálního
ministerstva vnitra, m ly delší periodicitu (nap . m sí ní zpráva o výskytu nep átelských
písemností a nápis , pololetní i ro ní hodnocení pracovních výsledk apod.).
lánek 14 sm rnice stanovil hlavní zásady analytické innosti. Analyticko-informa ní
útvary zde byly definovány jako „objektivizující orgán“ ná elníka útvaru, u kterého byly
funk n za azeny. „Analytickou a informa ní innost provád jí pouze v rámci teritoria nebo
problematiky, kterou obhospoda uje útvar jejich za azení.“ P i své innosti m ly dbát
„zejména o formální a obsahovou správnost informací, opodstatn nost, event. zobecn ní jev
a vytý ení adekvátních návrh na opat ení, aby jimi zpracované materiály byly východiskem
pro ídící, prognostickou a plánovací innost“.
Analytické útvary jako „specializovaná analytická pracovišt (skupiny)“ se mohly
z izovat na úrovni:
- správy Státní bezpe nosti KS SNB
- správy VKR ZVO
- II., III., IV., V., VI., X., XI. a XII. správy FMV, správy vyšet ování StB a federální
správy pas a víz
- sekretariátu ministerstva vnitra SSR.
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P i své innosti, v jejímž rámci provád ly a zajiš ovaly informa ní a analytickou
innost, se analytické útvary ídily:
a) sm rnicemi, na ízeními a rozkazy upravujícími analyticko-informa ní innost;
b) požadavky a pot ebami ná elníka, u kterého byly funk n za azeny;
c) požadavky analytických útvar vyšších stup

ízení;

d) vlastním provád cím plánem práce.
Analytické útvary m ly zpracovávat, p ípadn se spolupodílet na zpracování:
a) periodických a neperiodických informací a analytických materiál stanovených
t mito sm rnicemi;
b) materiál pro pot eby ídící a organizátorské innosti a pro zp tnou informaci
nižších stup
ízení;
c) ve spolupráci s tiskovými orgány FMV (SNB) materiál vhodných k publika ní
innosti, k preventivn výchovnému p sobení a k popularizaci innosti SNB;
d) v rámci teritoria a rozpracovávané problematiky údaj bezpe nostního charakteru
pro strojn po etní zpracování.
K stanovené innosti analyticko-informa ní útvary mohly využívat:
a) základní „prvotní informace“ a materiály bezpe nostního charakteru získané
výkonnými útvary podle „obhospoda ované“ problematiky;
b) informace a „podkladové materiály“ zpracované p íslušnými výkonnými útvary
(nap . pravidelné informace, vyhodnocení rozpracovávaných akcí apod.);
c) informace a materiály od ostatních útvar FMV;
d) jimi zpracované materiály a informace.
Zárove si mohly pro své pot eby z ídit fondy, zahrnující krom vlastní produkce i
informace, vyhodnocení a podkladové materiály obsahující „bezpe nostní jevy“, získané
výkonnými útvary stejné úrovn , kde byl analytický útvar funk n za azen a dále souhrnné
informace, i další podkladové materiály zpracované nižšími analytickými útvary nebo jinými
sou ástmi FMV.
P edkládání analyticko-informa ních materiál se ídilo následujícími zásadami:
„a) kterýkoli stupe ízení p edkládá souhrnnou informaci nebo analytickou zprávu
jen nejbližšímu stupni vyššímu;
b) vyšší stupe
všem stup m nižším;

ízení má právo zaslat souhrnnou informaci nebo analytickou zprávu
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c) centrální správa FMV má právo a povinnost zaslat souhrnnou informaci nebo
analytickou zprávu i jiné centrální správ FMV, pokud se obsah týká její problematiky;
d) správy StB KS SNB, odbory pas a víz KS SNB a odbory vyšet ování StB KS SNB
postupují souhrnné informace nebo analytické zprávy stranickým orgán m v kraji a okresech
a podle pot eby i mimoresortním institucím okresního a krajského m ítka jen se souhlasem
ná elníka KS SNB.
Po schválení ná elníkem KS SNB postupuji rovn ž mimoresortním institucím
upozorn ní na nedostatky v ochran a režimu utajování služebního, hospodá ského a státního
tajemství…
e) informovanost stranických a státních orgán SSR zabezpe uje XII. správa FMV. Za
tím ú elem je ve smyslu RMV . 15/1974 oprávn na po souhlasu ministra vnitra SSR
vyžadovat pot ebné materiály od S-StB v SSR a dalších útvar SNB ízených FMV
dislokovaných v Bratislav ;
f) centrální správy FMV postupují mimo resort MV jedin ty informace, kterými je
adresát upozor ován na nedostatky v ochran a na závady v režimu dodržování služebního,
hospodá ského a státního tajemství…
g) ostatní souhrnné informace nebo analytické zprávy ur ené mimo resort MV jsou
služebním postupem p edkládány vedení FMV, které rozhodne o p edání mimoresortní
instituci.“3
V pr b hu mimo ádných bezpe nostních opat ení se aktivizace informa ního systému
ídila zvláštní sm rnicí.4
Hierarchicky nejvyšší analytický útvar na Slovensku podílející se na informa ním
toku byl analyticko-informa ný a štatisticko-eviden ný odbor XII. správy, který dle
organiza ního po ádku správy kontrarozviedky v Bratislav plnil „najmä tieto úlohy“:
a/ vykonával „analytický innos z materiálov pracovísk správy a materiálov správ
ŠtB v SSR“, z ktorých zabezpe oval „informácie v zmysle platných rozkazov, smerníc a
predpisov o informa nom toku
- pre I. tajomníka ÚV KSS,
- pre ministra vnútra SSR,
- pre ministra vnútra SSR,
- pre II., X. a XI. správu“;
b/ z analyzovaných materiál zovšeobec oval „formy a metódy innosti vonkajších a
vnútorných nepriate ov pre riadiacu a organiza nú innos ná elníka XII. správy“;

3

Rozkaz I. NMV SSR . 1/1975, v jehož p íloze byla vydána „Sm rnice o soustav informací, systému jejich
zpracovávání a p edkládání a o zásadách analytické práce v útvarech Státní bezpe nosti“, j. SN/OI-0056/1975.
4
Srov. Na ízení ministra vnitra SSR ze dne 7. íjna 1971, kterým byla vydána Sm rnice pro aktivizaci
informa ního systému StB a VB v dob mimo ádných bezpe nostních opat ení, j. N/B-002/10-1971. In:
V stník FMV, á 46/1971.
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c/ poskytoval „ur eným výkonným útvarom XII. správy spätné informácie vo
všeobecnej i konkrétnej podobe“.
V neposlední ad zpracovával „trojmesa né zhodnotenie pracovných výsledkov
z agentúrno-operatívneho výkonu, ako aj ro né zhodnotenie plnenia plánovaných úloh a
výslednosti práce“.5 Stejné úlohu analyticko-informa nému a štatisticko-eviden nému
(posléze analyticko-informa nému a plánovaciemu) odboru XII. správy stanovil i RMV
SSR . 51/1980.6 Jeho nástupce v roce 1989 - organiza ný a analytický odbor XII. správy
SNB - m l své úkoly v analytické oblasti ur eny mnohem obecn ji.7
Analytickou innost u partnerských kontrarozv dných správ v Praze nejprve
vykonávalo samostatné odd lení analyticko-informa ní. Správa kontrarozv dky pro boj
proti vnit nímu nep íteli m la jeho úkoly definovány pom rn úzce. Krom analytickoinforma ní innosti pro pot eby ná elníka X. správy, ministra vnitra SSR a jeho nám stky,
poskytovalo jednotlivým „výkonným útvar m boje proti vnit nímu nep íteli a ideologické
diverzi“ zp tné informace a zpracovávalo díl í podklady pro „konkretizaci zam ení a
plánovité ízení kontrarozv dné innosti“.8 Samostatné odd lení analyticko-informa ní XI.
správy již zpracovávalo „souhrnné analytické zprávy“ a zabezpe ovalo „informa ní innost
pro vedení FMV, pop ípad stranické a jiné orgány na základ p íslušných sm rnic“.9 P i
reorganizaci centrálních kontrarozv dných správ StB koncem roku 1980 se samostatné
odd lení zm nilo na analyticko-informa ní, plánovací a kontrolní odbor; nápl jeho
analyticko-informa ní innosti však z stal identický.10
Vrcholové analytické a informa ní pracovišt federální úrovn se na p elomu
sedmdesátých a osmdesátých let nacházelo v pod ízenosti sekretariátu FMV, jenž ve své
p sobnosti mj. zabezpe oval pln ní informa ních a analytických úkol ministra a úkol
vyplývajících z postavení FMV jako úst edního orgánu státní správy. Specializovaným
pracovišt m FMV „pro vstup, soust e ování, analýzu a výstup informací ur ených vrcholným
stranickým a státním orgán m, ministru a jím stanoveným funkcioná m FMV, MV SR a
MV SSR“ a zárove odborným pracovišt m sekretariátu, které v rozsahu stanoveném
ministrem centralizovalo, analyzovalo a evidovalo „vymezené druhy informací o innosti
speciálních služeb protivníka“, pak byl odbor informací a analytiky (I. odbor sekretariátu
FMV).
Tento odbor p edevším:

5

l. 12 RMV SSR . 24 „Organiza ný poriadok správy kontrarozviedky v Bratislave“ z 15. 5. 1975, j. SM0061-1975.
6
Srov. l. 12 RMV SSR . 51 „Organiza ný poriadok správy kontrarozviedky v Bratislave“ z 18. 12. 1980, j.
KR-0067/VO-1980.
7
ŽÁ EK, Pavel: P ísn tajné. Státní bezpe nost za normalizace. Vybrané sm rnice a metodické pokyny
politické policie, 1978-1989. Praha 2001, s. 222–223.
8
l. 10 RMV SSR . 10 „Organiza ní ád správy kontrarozv dky pro boj proti vnit nímu nep íteli“ z 24. 2.
1975, j. VN-0025/01-1975.
9
l. 11 RMV SSR . 11“Organiza ní ád správy kontrarozv dky pro ochranu ekonomiky“ z 26. 2. 1975, j. E0028/01-1975.
10
ŽÁCEK, Pavel: P ísn tajné, s. 130 – 131, 204 a 213 – 214. Rozkaz ná elníka XI. správy SNB . 11/1986 mj.
zm nil název AIPKO na analyticko informa ní a plánovací odbor (AIPO); v téže dob došlo ke stejné zm n i u
II. a XI. správy SNB.
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a/ zpracovával a p edkládal „v ur ených termínech periodické a neperiodické
informace stanoveného druhu o projevech nep átelské innosti vn jších a vnit ních nep átel a
o závažných jevech“ ovliv ujících bezpe nostní situaci v SSR;
b/ zpracovával ur ené „ucelené analytické materiály“ o výsledcích bezpe nostní
innosti Státní bezpe nosti, Ve ejné bezpe nosti a vojsk MV, provád l „díl í tématické
rozbory“ bezpe nostních problém pro pot eby ministra;
c/ vedl Systém sjednocené evidence poznatk
stanovených ministrem;

o nep íteli (SSEP) podle zásad

d/ soust e oval a analyzoval „stanovený okruh informací“ o innosti nep átelských
rozv dek, zpracovával „rozbory“ a zajiš oval jejich distribuci podle pokyn ministra;
e/ zpracovával „ve stanovených termínech“ souhrnná vyhodnocení innosti SNB a
vojsk MV, která byla podkladem pro odbor plánování, organizace a systematizace
sekretariátu ke zpracování návrh st edn dobých plán a základních zam ení služební
innosti SNB a vojsk MV;
f/ zpracovával informace pro ur ené funkcioná e FMV z monitorovaných zpráv
„buržoazních sd lovacích prost edk “;
g/ podílel se nám ty z oboru své p sobnosti na zkvalit ování informa ního systému ve
SNB a vojskách MV.11
Ná elník sekretariátu plk. František Kraus p i jeho reorganizaci svým rozkazem .
2/1982 stanovil: „Sekretariát federálního ministerstva vnitra je útvarem FMV pro
zabezpe ování úkol FMV, právních a ídících akt ministra vnitra SSR, zejména na t chto
úsecích innosti: informa ní a analytické, p ípravy koncepce… eviden ní a archivní služby
vyplývající z kontrarozv dné práce…“. Sekretariát FMV dle organiza ního ádu plnil mj. tyto
úkoly:
- centralizoval informace z útvar SNB, Pohrani ní stráže a vojsk ministerstva vnitra
„zejména o innosti vnit ních a vn jších nep átel“ a o bezpe nostní situaci SSR; analyzoval
a zpracovával tyto informace a p edkládal je ur eným vedoucím funkcioná m FMV, nebo
jako návrhy výstupních informací ministra pro vrcholné státní a stranické orgány…
- analyzoval innosti opera ních st edisek a stálých služeb útvar v p sobnosti FMV,
krajských a okresních správ SNB „zejména z hlediska zajišt ní toku informací a p ipravenosti
k ešení mimo ádných událostí a bezpe nostních akcí“; metodicky ídil jejich innost a
zpracovával návrhy k jejímu zkvalitn ní,
- organizoval, zabezpe oval a zpracovával „státobezpe nostní fondy jako jednotný a
ucelený informa ní systém složky StB“; p edkládal ministru a oprávn ným funkcioná m
informace pro pot eby ízení výkonu služby.

11

l. 12 RMV SSR . 24 „Organiza ní ád sekretariátu federálního ministerstva vnitra“ z 10. 7. 1978, j.
SM/OR-0025/01-1978.
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Odborným pracovišt m sekretariátu FMV pro tyto innosti byl odbor analytiky,
informací a plánování FMV, který v rozsahu stanoveném ministrem vnitra SSR
centralizoval, analyzoval a evidoval „vymezené druhy informací o innosti speciálních služeb
protivníka, vn jších nep átel, kontrarevolu ních a antisocialistických živl v SSR v etn
reak ního církevního kléru“. Šlo o specializované pracovišt FMV „pro vstup, zpracování a
výstup informací“ ur ených ministru vnitra SSR, vrcholným státním a stranickým orgán m
a stanoveným funkcioná m federálního i republikových ministerstev vnitra.
Odbor analytiky, informací a plánování FMV zejména:
a/ zpracovával a p edkládal „v termínech ur ených ministrem informace stanoveného
druhu o projevech nep átelské innosti vn jších a vnit ních nep átel a o závažných jevech
ovliv ujících bezpe nostní situaci v SSR“;
b/ zpracovával ucelené analytické materiály z ur ených oblastí innosti StB a Ve ejné
bezpe nosti, Pohrani ní stráže a vojsk ministerstva vnitra;
c/ zpracovával informace pro ministra
z monitorovaných zpráv sd lovacích prost edk ;

a

jím

ur ené

funkcioná e

FMV

d/ poskytoval „metodickou pomoc“ a usm r oval innost analytických pracoviš
ur ených útvar v p sobnosti FMV; podílel se na zkvalit ování informa ního systému SNB,
PS a vojsk MV;
e/ zpracovával v termínech stanovených ministrem souhrnné vyhodnocení innosti
SNB, PS a vojsk MV; ídil a organizoval zpracování návrh prognóz vývoje SNB, PS a vojsk
MV, návrh st edn dobých plán služební innosti a základního zam ení služební innosti
SNB, PS a vojsk MV.12
Jednotné sm rnice ke zpracovávání periodických informací FMV p inesl RMV SSR
. 12/1983 vydaný federálním ministrem vnitra Vratislavem Vajnarem „s cílem zjednodušit a
racionalizovat“ informa ní innost p i zabezpe ování výstupních informací z resortu. Ú elem
vydání sm rnice bylo zabezpe it „v asné a objektivní informování“ nejvyšších
komunistických a státních orgán
SSR a vedoucích funkcioná
FMV „o vývoji
bezpe nostní situace v SSR, zm nách v metodách a formách práce vn jších i vnit ních
nep átel, zm nách v obsahu a formách páchání kriminální trestné innosti a o úrovni a
výslednosti práce orgán bezpe nosti“.
Soustavu výstupních informací FMV tvo ily:
a/ situa ní zpráva FMV (SZ FMV);
b/ informace FMV „o ideodiverzním p sobení nep átelských sd lovacích prost edk “;
c/ pr b žná informace o výsledcích innosti orgán Bezpe nosti;

12

Rozkaz ná elníka sekretariátu FMV . 2 „Organiza ní ád sekretariátu federálního ministra vnitra“ z 19. 3.
1982, j. SM-0016/OR-01-82.
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d/ informace o bezpe nostní situaci v SSR a aktuálních otázkách práce orgán
bezpe nosti;
e/ zhodnocení pln ní hlavních úkol Sboru národní bezpe nosti, Pohrani ní stráže a
vojsk ministerstva vnitra v roce…
f/ ro ní hodnocení pracovních výsledk útvar kontrarozv dky.
Situa ní zpráva FMV obsahovala „závažné prvotní signály a poznatky o innosti,
názorech a postojích vn jších a vnit ních nep átel a jiných negativních jevech“, které pro sv j
„závažný státobezpe nostní charakter“ vyžadovaly „bezodkladné informování vyššího stupn
ízení“. (Sm rnice upravovala pouze tu ást situa ní zprávy FMV, jejímž obsahem byly
poznatky kontrarozv dky. „Strukturu a zásady zpracování ásti situa ní zprávy FMV týkající
se závažných porušení vnit ního po ádku a jiných událostí stanoví NMV SSR . 13/1983.“)
Podklady pro zpracování situa ní zprávy FMV p edkládaly odboru analytiky,
informací a plánování II., III., X., XI., XII., XIV. správa SNB a správa vyšet ování Státní
bezpe nosti denn do 15.00 hodin. „P itom
a/ II., III., X., XI. správa SNB p edkládají kopie vybraných agenturních záznam
získaných kontrarozv dnými odbory t chto správ a vybrané poznatky (s uvedením
v rohodnosti) z kontrarozv dné innosti XII. správy SNB, správ StB krajských správ SNB a
pod ízených útvar III. správy SNB
b/ XII. správa SNB p edkládá poznatky z kontrarozv dných akcí ur ených ministrem
vnitra SSR;
c/ XIV. správa SNB p edkládá poznatky z vlastní kontrarozv dné innosti;
d/ správa vyšet ování StB p edkládá stru né informace o závažných p ípadech
zahájení a ukon ení státobezpe nostního vyšet ování.“
Ná elník XII. správy SNB, ná elníci správ StB KS SNB a pod ízených útvar III.
správy SNB byli navíc povinni zabezpe it „zasílání signál a poznatk “ z kontrarozv dné
innosti svých útvar , které odpovídají výše uvedeným požadavk m „po problematikách II.,
III., X., XI. správy SNB“ denn do 08.00 hodin.
„Situa ní zprávy FMV zpracovává odbor analytiky, informací a plánování FMV denn
(v pracovní dny, není-li na ízeno jinak) a distribuuje je podle rozd lovníku schváleného
ministrem vnitra SSR… Zm ny v soustav výstupních informací FMV a v rozsahu jejich
adresát je oprávn n stanovit pouze ministr vnitra SSR“.
V. Vajnar zárove na ídil svému I. nám stku genmjr. JUDr. Jánu Ková ovi i dalším
nám stk m genmjr. JUDr. Vladimíru Hrušeckému, genmjr. JUDr. Miroslavu Vaní kovi a plk.
JUDr. Pavlu Va ovi
„a/ zajistit na pod ízených útvarech d sledné pln ní sm rnic a p ijímat konkrétní
opat ení k odstra ování p ípadných nedostatk p i jejich provád ní,
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b/ posoudit rozsah dosud p edkládaných informací a ponechat pouze ty, které jsou
nezbytné pro jejich rozhodovací a informa ní innost,
c/ soustavn dbát na celkové zkvalit ování informa ní innosti u pod ízených útvar ,
zejména na hodnov rnost a v asnost informací ur ených vedoucím funkcioná m FMV,
nejvyšším stranickým a státním orgán m; zamezit p edkládání duplicitních informací;“
ná elníku sekretariátu FMV
„zajistit d sledné pln ní úkol vyplývajících pro odbor analytiky, informací a
plánování FMV ze sm rnic; s p íslušnými nám stky ministra vnitra SSR a ná elníky útvar
v as ešit a odstra ovat p ípadné nedostatky související s tvorbou informací;“
a ná elník m útvar FMV, federálních útvar SNB a útvar pod ízených FMV
„p edložit do 31. prosince 1983 ministru vnitra SSR, pop ípad nám stku ministra
vnitra SSR, kterému jsou pod ízeni, návrhy na racionalizaci informa ní innosti v rámci
svých útvar s cílem zejména
a/ zajistit v asné a objektivní informace nezbytné pro tvorbu výstupních informací
FMV a pro vlastní ídící, kontrolní a informa ní innost,
b/ odstranit u organiza ních celk ízených útvar , u teritoriálních a pod ízených
útvar zpracovávání a p edkládání duplicitních a neú elných informací a zrušit ty z nich,
které jsou pro praxi nepot ebné“.13
Již 26. srpna 1983 adresoval ná elník II. správy SNB plk. Karel Vrba liniov ízenému
odboru boje proti vn jšímu nep íteli správy StB Praha up esn ní kritérií pro zpracování
podklad k informa nímu toku. „V souladu s rozkazem MV . 12/83 ze dne 1. 7. 1983 zasílám
pro Vaši pot ebu up esn né kriteria pro výb r a zpracování podkladových poznatk pro
,Situa ní zprávu FMV’ a tvrtletní informací po linii II. správy SNB… Sou asn ruším ve
smyslu RMV . 12/83 ,Pokyny II. správy SNB ke konkretizaci obsahu týdenních informací,
pololetních a ro ních hodnocení pracovních výsledk ’, zaslané Vám pod naším .j. OS00379/01-75 ze dne 8. 10. 1975.“
K dopisu byl p iložen dokument nazvaný Up esn ní obsahu poznatk
p edkládaných odbory II. správy SNB, S-StB a XII. S-SNB II. správ SNB denn jako
podklad pro ,Situa ní zprávu’ FMV podle RMV . 12/83, který specifikoval „prvotní
signály a poznatky o innosti, názorech a postojích vn jších nep átel“ vyžadované správou
kontrarozv dky pro boj proti vn jšímu nep íteli v rámci napl ování informa ního toku: „Po
linii II. správy SNB se jedná zejména o následující poznatky:
- o použitých formách a metodách práce rozv dek protivníka v etn
legalizovaných na ZÚ;

rezidentur

- o innosti a zájmech VLP, akreditovaných žurnalist , cizích stážist a stipendist ;
- o odhalení nep átelských agent ;

13

RMV SSR . 12 „Sm rnice ke zpracovávání výstupních informací federálního ministerstva vnitra“ z 1. 7.
1983, j. SM-0090/AP-1982.
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- o druzích spojení použitých nep átelskou rozv dkou ke spojení s agenturou;
- o zájmech nep átelských speciálních služeb o objekty Sov tské armády a
snahách a zp sobech protivníka k pronikání do t chto objekt ;
služeb;

SLA a

- o p ípadech proniknutí nebo navázání dotyku s pracovníky nep átel. speciálních

- o nep átelské innosti vízových cizinc proti SSR, o nep átelské innosti emigrant
v návaznosti na nep átelské speciální služby;
- o nep átelské, zejména rozv dné innosti navrátilc ;
- o nep átelské a trestné innosti vyjížd jících s. ob an ;
- o odhalení a dokumentaci státobezpe nostní trestné
p edaných orgán m vyšet ování StB.

innosti osob a skupin

Názory a ohlasy zpravodajského významu na vnitropolitickou a mezinárodní situaci:
- z prost edí diplomat kapitalistických a dalších ur ených stát ;
- významných cizích ve ejných initel , emigrant a dalších zpravodajsky zajímavých
osob /akreditovaných žurnalist , stážist , VC atd./.“14
SNB.

S nejv tší pravd podobností obdobn vypadala up esn ní i po linii X. a XI. správy

Proces zkvalit ování informa ního toku neskon il koncem roku 1983. Dne 10.
listopadu 1986 nap íklad ná elník II. správy SNB plk. Karel Firt zaslal ná elníku správy StB
Praha plk. JUDr. Old ichu Mézlovi p ípis následujícího zn ní:
„Vážený soudruhu ná elníku,
v poslední dob jsou po linii II. správy SNB Vašimi odbory 1a., 1b., a 1c. zasílány ve
srovnání s minulým obdobím nižší po ty poznatk , využitelných do denních informací podle R
MV . 12/83.
V m sících zá í a íjnu t. r. Vaše sou ást postoupila na AIO II. správy SNB celkem 9
informací, ze kterých bylo 5 využito pro informaci vedení FMV. Ostatní byly po vyhodnocení
p edány p íslušným operativním odbor m II. S-SNB k vlastnímu využití.
V zájmu zajišt ní úrovn informa ní innosti T soudruhu ná elníku žádám, aby 1.
odbory Tvé sou ásti v novaly v tší pozornost požadovaným informacím a to jak množství
postupovaných poznatk podle R MV . 12/83, tak zejména jejich kvalit a p isp ly tak k v tší
informovanosti vedení FMV a dalších státních a stranických orgán .“15

14

P ípis ná elníka II. S-SNB ná elníka S-StB Praha, resp. ná elníku 1b. odboru pplk. A. Martinicovi, z 26. 8.
1983 „Up esn ní kritérií pro zpracování poznatk a informací podle RMV . 12/83“, j. OS-00800/03-1/83.
15
P ípis ná elníka II. S-SNB ná elníku S-StB Praha „V c: Žádost o zvýšení úrovn informa ní innosti“ z 10.
11. 1986, j. OS-002142/03-1/1986.
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Z prvních dvou m síc roku 1988 jsou zachovány p ehled agenturních záznam (AZ)
p edávaných jednotlivými krajskými správami StB i XII. správou SNB po linii správy
kontrarozv dky pro ochranu ekonomiky, které jsou jistým kritériem pro posuzování kvality
získávaných a p edávaných informací z agenturních zdroj .16 Produktivita v získávání
informací se tak dala zkontrolovat jak na úrovni po et sch zek – po et agenturních záznam
(po et poznatk ), tak na úrovni XI. správy SNB p i jejich využití (denní informace – DI,
týdenní informace – TI, operativní evidence analyticko-informa ního, plánovacího a
kontrolního odboru – AIPKO).
Útvary
v lednu 1988
S-StB Bratislava
S-StB B. Bystrica
S-StB Košice
XII. S-SNB
SSR celkem

Po et AZ Po et
Po et
poznatk
sch zek
274
270
3
171
111
3
208
194
8
99
87
10
2895
2411
100

Využito
do DI
0
0
0
0
0

Využito
do TI
4
0
3
1
18

Využito
AIPKO
2
1
2
8
33

Útvary
v únoru 1988
S-StB Bratislava
S-StB B. Bystrica
S-StB Košice
XII. S-SNB
SSR celkem

Po et
Po et AZ Po et
sch zek
poznatk
291
282
3
200
122
8
221
200
9
95
77
17
3403
2840
127

Využito
do DI
0
0
0
0
0

Využito
do TI
0
2
1
6
29

Využito
AIPKO
1
4
2
8
52

V rámci reorganizace federálního ministerstva vnitra a vytvo ení hlavní správy
kontrarozv dky SNB byla na podzim 1988 analyticko-informa ní pracovišt t í zrušených
správ (II., X. a XI. správy SNB) slou ena do analytického odboru II. správy SNB. Dne 7.
listopadu 1988 informoval ná elník AO mjr. Ing. Miroslav T oska ná elníky operativních
odbor o rozhodnutí ná elníka II. správy SNB pplk. PhDr. Karla Vykyp la, podle n hož bylo
nadále nezbytné „s okamžitou platností veškeré informace pro I. nám stka MV SSR
zpracovávané Vámi ízeným odborem, zasílat ve dvou kopiích na analytický odbor II. S SNB.
Jeden výtisk bude analytickým odborem postoupen k dalšímu využití OAIP VOS FMV, druhý
bude ponechán na AO pro pot eby vlastní analytické innosti. Tento pokyn se nevztahuje na
informace ke zpravodajským hrám a tr. in m vyzv da ství, o kterých je prost ednictvím
vedení II. S-SNB informován p ímo nám stek MV SSR.“17
Analytický odbor hlavní správy kontrarozv dky SNB centralizoval, analyzoval a
zpracovával „poznatky z kontrarozv dné innosti správy“, p ipravoval podklady pro ídící
innost ná elníka správy a informace pro p íslušné funkcioná e. Do asn se tak AO stal
monopolním informátorem vrcholového úseku FMV pro výstupní informace, nebo provád l

16

Týdenní informace správ StB Praha z 10. 11. 1986 „V c: Žádost o zvýšení úrovn informa ní innosti“, j.
OS-002142/03-1/1986.
17
P ípis ná elníka AO II. S-SNB mjr. Ing. Miroslava T osky „V c: Informa ní tok – sd lení“ ze 7. 11. 1988, j.
CB-0128/03-88.
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analyticko-informa ní innost „na základ poznatk získaných z kontrarozv dné práce
organiza ních celk správy“ pro pot eby vedení správy, ministra vnitra a jeho nám stk .“18
Od 1. ledna 1989 došlo vydáním rozkazu ná elníka II. správy SNB . 16/1988
k zabezpe ení „jednotného informa ního toku“ od operativních odbor na analytický odbor.
Vedoucí p edstavitel hlavní správy kontrarozv dky SNB pplk. K. Vykyp l svým pod ízeným
uložil:
„I. Zpracovávat veškeré poznatky a informace získané p i kontrarozv dné innosti od
tajných spolupracovník , d v rník , kandidát tajných spolupracovník , styk , zpravodajsko
technických úkon , sledování a p i vlastní innosti operativních pracovník výlu n na
tiskopisy ‚ZÁZNAM’ (MV . skl. 751).
II. Záznamy zpracovávat v pot ebném množství uvedeném v rozd lovníku, p i emž
výtisk . 1 a 2 se vždy postupuje analytickému odboru II. správy SNB.
a) Na výtisku . 1, který bude po využití do toku informací vrácen zp t na operativní
odbor k založení do p íslušného svazku nebo spisu, ná elník operativního odboru p edzna í
doporu ovaný zp sob využití:
- ZI – zvláštní informace (pro I. NMV SSR nebo ke zpracování souhrnných informací
pro vedení FMV p i MBO),
- DI – pro zpracování do denní informace (pro situa ní zprávu FMV),
- IVS – informace ur ené pro vedení II. správy SNB.
b) Operativní pracovník do levé horní
symbolem, jakou formou byla zpráva získána:

ásti AZ sou asn

vyzna í následujícím

- VZ – vlastnoru ní zpráva p edaná spolupracovníkem,
- ZOP – ústn
pracovníka,

p edaná zpráva spolupracovníkem nebo zpráva operativního

- OP – zpráva získaná zpravodajskou technikou nebo sledováním.
III. Nepostupovat analytickému odboru k vyt žení agenturní záznamy zaslané z jiných
útvar SNB na operativní odbory II. správy SNB. Jejich zhodnocení zabezpe í p íslušný
analytik operativního odboru a analytickému odboru p edá jako samostatný m sí ní rozbor,
který bude charakterizovat zejména bezpe nostní situaci v jednotlivých problematikách na
daném teritoriu.
IV. Krom agenturních záznam p edávat na analytický odbor v jediném vyhodnocení
(k uložení do poznatkového fondu) veškeré souhrnné materiály zpracovávané operativními
odbory jako nap .:

18

ŽÁ EK, Pavel: Hlavní správa kontrarozv dky v dokumentech (1988 – 89), in: Securitas Imperii . 2/1994, s.
195.
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1. materiály postupované vedení FMV i státním a stranickým orgán m (ve dvojím
vyhodnocení se zasílají AO kopie informací zpracované pro I. NMV SSR – viz .j. CB0128/03-88),
2. materiály operativního charakteru zpracované k projednání v poradním orgánu
ná elníka správy,
3. materiály rozši ující dosavadní poznání o formách a metodách innosti protivníka,
4. metodické pokyny ur ené pro vlastní innost i pro pot eby S-StB,
5. hodnocení operativní situace v problematikách,
6. materiály poskytované rezidenturám v ZSS,
7. kopie všech zpracovaných referátník pro vedení FMV.
V. U poznatk zpracovávaných na AZ, které jsou ur eny jiným útvar m SNB,
operativním odbor z d vodu konspirace provede výpis z AZ tak, že se vyplní na p edtisku v I.
ásti, tj. v záhlaví pouze sou ást a odbor (nevypl uje se jméno operativního pracovníka, kdo
zprávu získal, íslo svazku a krycí jméno), p i emž ostatní položky se vyplní podle b žné
praxe.
Ve II. ásti záznamu se zpracovává pouze textová ást – bod . 1, další body 2 – 6 se
pro záznamy u ené mimo sou ást nezpracovávají.
VI. Na analytický odbor nezasílat veškerou produkci agenturních záznam , ale pouze
tu její ást, kterou lze využít do toku informací a k analytické innosti, tzn. zejména signály a
poznatky charakterizující bezpe nostní situaci, zjišt né jevy. Které se k ní vztahují, formy a
metody práce protivníka apod.“19

2. ZM NA SYSTÉMU V ROCE 1989
Z ejm v reakci na tzv. Palach v týden, kdy byl ministr vnitra SSR genpor. František
Kincl nucen vyhlásit historicky nejvyšší tvrtý stupe mimo ádného bezpe nostního opat ení
(MBO),20 inicioval po átkem února 1989 I. nám stek ministra vnitra SSR genmjr. Alojz
Lorenc „aktivizaci informa ního toku“. Dne 3. února 1989 obdrželi ná elníci krajských správ
SNB i XII. S-SNB mimo po adí p ísn tajnou šifru: „Aktivizace vnit ního protivníka a
orientace jeho innosti na otev enou konfrontaci se státní mocí vyžaduje v sou asné dob
maximáln urychlit informa ní tok k pohotovému a objektivnímu informování nejvyšších

19

ABS, fond X. S-SNB, inv. j. 1297. Rozkaz ná elníka II. správy SNB . 16 „Zabezpe ení informa ního toku
na II. S-SNB“ z 21. 12. 1988.
20
ŽÁ EK, Pavel: Opera ní štáby generála Lorence v letech 1988 – 1989: krizový management FMV v akci. In:
Securitas Imperii, . 4-I/1998, s. 35.
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stranických a státních orgán a vedoucích funkcioná
bezpe nostních opat ení.

FMV k p ijetí ú inných politických a

K tomu ukládám, aby veškeré poznatky závažného státobezpe nostního charakteru (ve
smyslu l. 3 p ílohy RMV SSR . 12/83) získané z innosti vašeho útvaru byly zasílány
analytickému odboru 2. správy SNB ihned šifrou po jejich zjišt ní po celých 24 hodin.
Zejména se jedná o poznatky k p íprav závažných protistátních akcí, poznatky o
odhalené nep átelské innosti, a dále poznatky týkající se:
- zám r antisocialistických a pravicov oportunistických živl ,
- situace v Chart 77, VONS, Demokratické iniciativ , Hnutí za ob anskou svobodu,
Nezávislém mírovém sdružení, SPUSA a dalších tzv. nezávislých iniciativách,
- p ípravy, vzniku a innosti nov utvo ených tzv. nezávislých iniciativ,
- p ípravy a organizace jakýchkoliv hromadných protispole enských vystoupení,
v etn p ípravy stávek, pasivní rezistence, r zných petic a nátlakových akcí,
- sou innosti a spojení antisocialistických živl
centry a ZÚ kapitalistických stát v Praze,

s emigrantskými a ideodiverzními

- innosti a zám r nep átelsky zam ených duchovních ímskokatolické i nekatolické
církve, zejména reak ní církevní hierarchie, innosti tzv. tajné církve, laického apoštolátu a
náboženských sekt,
- negativních jev mezi studentskou a tzv. volnou mládeží, snah vnit ních nep átel o
zneužití mládeže k protispole enské innosti,
- výskytu, rozsahu a obsahového zam ení rozši ovaných protizákonných písemností,
v etn charakteristik zjišt ných pachatel ,
- snah o zjišt ní hromadných sd lovacích prost edk vnit ním protivníkem,
- snah antisocialistických sil o pronikání do oficiálních struktur,
- výskytu protistátních leták , nápis , symbol , výhr žných dopis a telefonát ,
- signál o p íprav teroristických akcí, sabotáží a záškodnictví,
- ideodiverzního p sobení ZÚ kapitalistických zemí v Praze, rozsahu a charakteru
styk diplomat t chto zemí s antisocialistickými živly,
- ú asti diplomatických pracovník ZÚ a vízových cizinc na p íprav a realizaci akcí
vnit ního nep ítele,
- p íjezdu a innosti emisar a spojek ideodiverzních center na území SSR,
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- innosti žurnalist z kapitalistických zemí, ostatních vízových cizinc sm ující proti
zájm m SSR a dalších zemí socialistického spole enství.
V rámci tohoto informa ního toku je t eba hlásit rovn ž všechny poznatky o zjišt ných
souvislostech vzniku mimo ádných událostí (hlášených podle NMV SSR . 13/83) s inností
vnit ního a vn jšího protivníka.
V hlášení musí být uvedeno, jak se bude na základ zjišt ného poznatku reagovat
(nebo již bylo reagováno), jaké jsou p edpoklady vývoje situace, co eventuáln hrozí a
vyžaduje proto ú innou reagenci vyššího stupn ízení.
Informaci zpracuje do informa ního toku kontrarozv dný odbor S-StB, do jehož v cné
p íslušnosti pat í zjišt ný poznatek nebo analytické pracovišt S-StB.
Bude-li o výše uvedených poznatcích vámi p ímo informován vyšší stranický, státní
orgán nebo vedení FMV, je nutné zárove zaslat informací na AO 2. správy SNB.“
Ú innost pokynu genmjr. Lorenc stanovil od 6. února 1989 do odvolání.21
Deset dní poté odeslal ná elník II. správy SNB plk. Karel Vykyp l dopis, ur ený všem
ná elník m správ StB v krajích a ná elníkovi XII. správy SNB Bratislava: „V návaznosti na
pokyn I. NMV SSR k aktivizaci informa ního toku, který Vám byl zaslán dne 2. 2. 1989
znovu upozor uji, že v hlášení poznatk v rámci informa ního toku musí být uvedeno, jaká
opat ení byla /p ípadn budou/ p ijata a s jakým výsledkem, p edpokládaný vývoj další
situace, co eventuáln hrozí a vyžaduje proto ú innou reagenci vyššího stupn ízení.
Mimo to je t eba u každého poznatku uvád t stupe hodnov rnosti poznatku /tj.
prvotní, neprov ený, prov ený – jak apod./, kterým orgán m byl poznatek rovn ž p edán a
zda je možno jej využít v rámci kontrapropagandy nebo jeho zve ejn ní není možné.“22
Z iniciativy federálního ministra vnitra p edložil 6. února 1989 ná elník vnit ní a
organiza ní správy FMV plk. JUDr. Milouš Krása, CSc. na 2. operativní poradu ministra
vnitra SSR podklady k projednávání bodu Návrh koncepce analytické innosti ve FMV.
P edkládaný návrh m l být jedním z opat ení ke zkvalitn ní analytické innosti v resortu a
jejího využívání v ídící práci vedením FMV a „k zabezpe ení pravidelné informovanosti
nejvyšších stranických a státních orgán o vývoji bezpe nostní situace v SSR“. P estože
bylo nutné dokument p epracovat, stal se základem posléze zvoleného ešení. V d vodové
zpráv , kterou druhá verze dokumentu již neobsahovala, stálo:

21

Pokyn genmjr. A. Lorence z 2. 2. 1989 „V c: Aktivizace informa ního toku“, j. N/Z-0069/89. Správa SNB
hl. m. Prahy a S k. nap . obdržela šifru v 9.15 hod. 3. 2. 1989; její ná elník genmjr. Carda pokyn postoupil
svému I. zástupci, resp. ná elníku S-StB Praha plk. JUDr. A. Byt ánkovi s touto poznámkou: „ná . S-StB – dle
pokynu s. generála zasílám šifru k dalšímu opat ení. S. generál ukládá: - S-StB zajistí po všech liniích pln ní
uložených úkol a informa ní tok na II. S-SNB, – po odeslání nebo p ed odesláním šifry s jejím obsahem
seznámit s. generála.“ Byt ánek vlastnoru n stvrdil: „Seznámen. B.“ Další poznámka na šif e z 6. 2. 1989
potvrzuje: „Zástupci informováni! Garantem za informace p edávané je s. Byt ánek.“ P íjmové razítko S-SNB
hl. m. Prahy a S k. z stalo nevypln né; spisovna S-StB Praha pokyn p ijala pod j. OS-0025/02-89 až 7. 2.
1989.
22
P ípis ná elníka II. S-SNB „V c: Zajišt ní informa ního toku – dopln ní“ z 13. 2. 1989, j. CB-00 /03-89. Je
pravd podobné, že dopis signoval Vykyp l v I. zástupce pplk. Vojt ch Zamykal až 17. 2. 1989.
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„Naléhavost vydání zásad analytické práce a pevn stanoveného toku informací ve
sm ru k FMV zvýraz uje dynamický vnitropolitický vývoj. Sou asná úprava toku informací
(RMV SSR . 12/1983 Sm rnice k zpracovávání výstupních informací FMV) je p ekonaná.
Základním nedostatkem je, že není stanoven jednotný tok informací a jejich soust e ování na
analytických pracovištích. To vede mimo jiné tomu, že poznatky jsou p edávány opožd n
nebo v bec neprocházejí analytickými pracovišti a nelze je využít k ucelenému hodnocení
bezpe nostní situace v kratších asových obdobích.“
K odstran ní nastín ných problém a vytvo ení základních p edpoklad pro v asné
zpracovávání informací o vývoji bezpe nostní situace byl p ipraven návrh rozkazu ministra
vnitra SSR. „P edpokládá se, že v návaznosti na vydání tohoto rozkazu zejména hlavní
správa kontrarozv dky upraví vlastní systém toku informací ze správ StB v krajích.“
Jedinou ástí dokumentu, které se výtky relativn nedotkly, byly Zásady
analytických inností specializovaných pracoviš v s. kontrarozv dce. Podle tohoto
elaborátu p edstavovaly výkon a ízení „státnobezpe nostních inností“ náro né procesy,
jejichž nedílnou sou ástí byla „analytická innost
a/ jako jedna z metod operativní práce /používá ji operativní pracovník jako ídící
subjekt rozpracování objekt , organizování kontrarozv dné ochrany zájm
SSR, využívání
specifických prost edk apod./
b/ jako objektivní nástroj ízení, vytvá ející podmínky pro zvyšování efektivnosti ídící
a organizátorské práce“.
U útvar federálního ministerstva vnitra a SNB, kde rozsah informa ních tok
p esahoval možnosti jejich zpracování ídícím subjektem dané úrovn , byla budována
specializovaná analytická pracovišt „jako místa koncentrace, hodnocení a zpracování
informací pro pot eby ízení“. Tato pracovišt m la podléhat vedoucímu funkcioná i
p íslušného stupn ízení, který jediný byl oprávn n ukládat jim úkoly; výstupy analytických
pracoviš sloužily práv tomuto funkcioná i a jeho zástupci, kte í analyzovanou problematiku
(linii) ídili a analytickému útvaru vyššího stupn ízení.
V systému ízení analytické pracovišt zabezpe ovala úkoly informa n -analytické a
analyticko-syntetické. V oblasti informa n -analytické pak „zejména:
a/ zpracovávají informa ní zam ení na podklad pot eb daného stupn

ízení,

b/ zabezpe ují stanovený informa ní tok,
c/ shrnují díl í poznatky do tématických informací ur ených vyšším stup
jejich analytickým útvar m,

m ízení a

d/ provád jí kvalitativní hodnocení p edložených poznatk a o výsledku informují
vedoucí funkcioná e na daném stupni ízení a zpracovatele,
e/ vytvá ejí poznatkové fondy pro analyticko-syntetickou innost;“
v oblasti analyticko-syntetické „v rozsahu vymezené p sobnosti“ p edevším:
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„a/ systematicky sledují a zkoumají stav a vývoj operativní situace a ú innost p ijatých
KR opat ení,
b/ posuzují pln ní základních úkol kontrarozv dky v rámci útvaru,
c/ zpracovávají podklady pro koncep ní ízení,
d/ zpracovávají podklady pro tvorbu a up es ování koncepce KR práce,
e/ posuzují kontinuitu napl ování cíl a hlavních úkol st edn dobého plánu innosti
útvaru“.
Jako podklady pro analyticko-syntetickou innost m la analytická pracovišt využívat
pouze „zhodnocené“ informace, dále vycházet z „pr b žn “ zpracovávaných materiál a
„osobního poznání“ na operativních úsecích; pouze ve zcela mimo ádných p ípadech mohly
vyžadovat zpracovávání r zných vyhodnocení operativou. Analytická pracovišt , jejichž
innost vycházela „z obecn platných, teoreticky propracovaných metod a forem práce“, byla
„jediným výstupním místem ur ených informací“ útvaru.
V záv ru této pasáže byly definovány Zásady tok
nep átelské innosti protivníka:

informací (poznatk ) o

- informace o „závažném porušení vnit ního po ádku“ a mimo ádných událostech
v národním hospodá ství se m ly i nadále p edávat „cestou“ opera ních st edisek – v souladu
s NMV SSR . 13/83 a . 11/84;
- poznatky k osobám blokovaným u statisticko-eviden ních odd lení i odbor se
p edávaly v souladu s RMV SSR . 4/78 – Sm rnice A-oper-II-1;23
- poznatky dle v cné p íslušnosti se postupovaly útvaru, který odpovídal za
rozpracovávání problematiky v souladu s RMV SSR . 36/75 – Sm rnice A-oper-III-1;24
- poznatky ur ené pro informaci vyšších stup
ízení se p edávaly výhradn cestou
analytických útvar , nejzávažn jší z nich se p edkládaly k denní informaci (DI); díl í
poznatky za ur ité asové období se m ly zpracovávat do tématické souhrnné informace;
- poznatky, na jejichž základ m l vyšší stupe ízení u init rozhodnutí, byly
p edkládány prost ednictvím ná elníka (nám stka) s návrhem p íslušného opat ení a soub žn
p edávány jeho analytickému útvaru;
- jednotlivé stupn ízení (FMV, centrála, kraj) ur ovaly „charakter“ a „obsah“
poznatk , které byly výkonné složky povinny „ihned po získání“ p edávat analytickým
útvar m;
- analytické útvary m ly právo vyžádat si od operativního útvaru up esn né informace
anebo vrátit informaci nevyhovující;
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Srov. ŽÁ EK, Pavel: P ísn tajné, s. 79–80.
První správa. eskoslovenská rozv dka v dokumentech, 1945-1990. ÚZSI. Praha 2000, s. 103–111.
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- analytické útvary navíc provád ly tvrtletní „zhodnocení výslednosti jednotlivých
útvar “ ve zpravodajské innosti (kvantita, kvalita, využitelnost poznatk ), p i napl ování
stanovených informa ních úkol .
P edposledním dokumentem, který nep ežil kritiku, byla koncepce innosti
specializovaného pracovišt vedení FMV - odboru analytiky a informací (OAI) vnit ní a
organiza ní správy FMV. Po reorganizaci ministerstva vnitra SSR zajiš oval odbor
analytiky a informací VOS FMV „informa n -analytické a analyticko-syntetické pot eby
vedení FMV nezbytné ke koncep nímu ízení bezpe nostních inností resortu“. Ve
stanoveném rozsahu se dále podílel na plánovacích a metodických innostech, organiza n i
administrativn zabezpe oval jednání poradních orgán ministra vnitra SSR. „P i
napl ování základního poslání vychází OAI z obecn platných princip analytické práce,
z platných právních norem, resortních sm rnic a na ízení a z pokyn ministra vnitra SSR.“
Pro pot eby vedení FMV a vrcholné komunistické a státní orgány p ipravoval OAI
tyto výstupní informace:
a/ Denní informace pro vedení FMV, generálního tajemníka ÚV KS , prezidenta
SSR, p edsedu vlády SSR. Zpracovávaly se na základ pr b žn p edkládaných informací
o:
- odhalené závažné nep átelské innosti protivníka a p ípravách závažných
protistátních akcí (p ispívající útvary: I., II., III., IV., V., XII. správy SNB, HS PS OSH, FS
VB, KS SNB)
- zahájení a ukon ení vyšet ování (návrhem kone ných opat ení) u závažné protistátní
innosti (SV StB)
Sou ástí denních informací FMV byly informace o „závažném porušení vnit ního
po ádku“ a mimo ádných událostech v národním hospodá ství zpracovávané úst edním
opera ním st ediskem (ÚOS) VOS FMV a rozesílané dalším adresát m podle rozd lovníku,
schváleného ministrem vnitra SSR.
Dalším informa ním produktem OAI byly trnáctidenní informace FMV pro vedení
FMV, generálního tajemníka ÚV KS , prezidenta SSR, p edsedu vlády SSR a leny
p edsednictva ÚV KS o vývoji bezpe nostní situace, tvrtletní a tématické informace
FMV.25
Podle neschváleného návrhu organiza ního ádu vnit ní a organiza ní správy FMV
z roku 1989 m la být nápl práce vrcholového analyticko-informa ního pracovišt
federálního ministerstva vnitra stanovena následovn : „Odbor analytiky a informací
soust e uje a analyzuje informace o innosti vn jších a vnit ních nep átel, o vývoji
kriminality a dalších jevech ovliv ujících bezpe nostní situaci SSR; zabezpe uje zpracování
a výstup informací ur ených ministru, vrcholným státním a stranickým orgán m a ministrem
ur eným funkcioná m FMV, MVŽP SR a MVŽP SSR; p ipravuje návrhy st edn dobých a

25

ABS, neuspo ádaný materiál, kr. operativní porady MV SSR, leden – b ezen 1989. Srov. BENDA, Patrik:
Úvod k edici Denní situa ní zprávy StB z listopadu a prosince 1989, in: Securitas Imperii . 6-I/2000, s. 6–9,
14–15.
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ro ních plán služební innosti SNB, PS a vojsk MV; zabezpe uje propagaci a popularizaci
SNB, PS a vojsk MV.
2/ Odbor analytiky a informací plní zejména tyto úkoly:
a/ zpracovává a p edkládá ur eným funkcioná m informace o innosti a zám rech
vn jších a vnit ních nep átel a jiných závažných jevech ovliv ujících bezpe nostní situaci
v SSR;
b/ spolupodílí se na p íprav podklad a návrh pro ídící akty ministra a ur ených
funkcioná FMV; k zabezpe ení úkol buduje pot ebné poznatkové fondy;
c/ zpracovává návrhy st edn dobých a ro ních plán služební innosti SNB, PS a
vojsk MV;
d/ zpracovává ve stanovených termínech hodnocení pln ní hlavních úkol SNB, PS a
vojsk MV, informace o vývoji bezpe nostní situace v SSR a další výstupní dokumenty FMV
podle rozhodnutí ministra;
e/ p ipravuje a p edkládá ministru návrhy pololetních plán práce poradních orgán
ministra a asového postupu p edkládání dokument vrcholným státním a stranickým
orgán m; soust e uje, eviduje, distribuuje a archivuje materiály kolegií ministra a
operativních porad ministr , ur ených usnesení vrcholných státních a stranických orgán ;
f/ ídí metodicky innost analytických pracoviš útvar kontrarozv dky, plánování
služební innosti útvar FMV, útvar pod ízených FMV a ve spolupráci s MVŽP SR a
MVŽP SSR i na KS SNB;
g/ podílí se na zpracování návrh na zdokonalování systému ízení útvar FMV a
útvar pod ízených FMV;
h/ provozuje a rozvíjí automatizovaný informa ní podsystém evidence o stavu pln ní
úkol vyplývajících pro FMV z usnesení vrcholných státních a stranických orgán , rozhodnutí
ministra, z mezinárodních a meziresortních dohod;
ch/ vyžaduje pot ebné podklady, rozbory a informace od útvar
federální správy VB a správ StB KS SNB;

kontrarozv dky,

i/ seznamuje ve ejnost prost ednictvím
eskoslovenské tiskové kancelá e a
hromadných sd lovacích prost edk s nejd ležit jšími úkoly, rozhodnutími, opat eními a
stanovisky FMV, jakož i s informacemi o závažné trestné innosti;
j/ napomáhá propagandistickými formami rozvíjet socialistické právní v domí ob an ;
k/ zabezpe uje popularizaci SNB, PS a vojsk MV a výsledk jejich innosti zejména
v boji s trestnou inností;
l/ zabezpe uje vydávání resortních periodik; p ímo ídí redakce asopis Bezpe nost,
Pohrani ník-Stráž vlasti, Signál a dále bezpe nostní ásti redakcí hlavní redakce armády,
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brannosti a bezpe nosti eskoslovenské televize a redaktory-p íslušníky SNB za azené
v civilních sd lovacích prost edcích“ ( l. 11).26
Návrh rozkazu o nové organizaci informa ního toku, který m l dle p edstav plk. M.
Krásy vyjít do konce února, byl na operativní porad konané 21. února 1989 zcela odmítnut.
O t i dny pozd ji ná elník vnit ní a organiza ní správy FMV p edložil nový návrh RMV
SSR Zabezpe ení výstupních informací, jehož obsah již vedoucí funkcioná i Státní
bezpe nosti na další operativní porad akceptovali; p esto nebyl vydán ve form rozkazu
ministra vnitra.27
Dne 7. b ezna 1989 tak ná elník analytického odboru II. správy SNB rozeslal
operativním odbor m hlavní správy kontrarozv dky SNB a dalším útvar Státní bezpe nosti
p ípis následujícího zn ní: „V p íloze Vám zasílám pokyn MV SSR k zabezpe ení výstupních
informací FMV, jehož ú innost byla stanovena soudruhem ministrem od 8. b ezna t. r.
Podle sd lení ná elníka OAI VOS FMV s. plk. [Miloslava] KRAJHANZLA se tímto
pokynem pozastavuje platnost RMV SSR . 12/1983 a RMV SSR . 8/1984 dnem 8. b ezna
t. r.
K zabezpe ení realizace pokynu s. ministra v p sobnosti II. správy SNB Vás žádám p i
zabezpe ování informa ního toku o dodržení následujících zásad:
1. do 16.00 hod. každého pracovního dne postupovat na AO II. S-SNB informace,
které spl ují kriteria pro za azení do denní situa ní zprávy FMV, které podle hodnocení
ná elníka p íslušného operativního odboru spl ují kriteria pro za azení do denní situa ní
zprávy FMV. Doporu ení pro AO o za azení informace do situa ní zprávy FMV musí být
p edzna eno ná elníkem operativního odboru nebo jeho zástupcem. Tímto funkcioná em musí
být vyzna en pokyn pro nakládání s informací, tzn. ur ení rozd lovníku ve smyslu p ílohy . 2
pokynu MV SSR. Rovn ž funkcioná , který rozhodl o za azení informace do informa ního
toku odpovídá za to, že poznatek spl uje náležitosti ve smyslu p ílohy . 3 pokynu MV SSR.
2. Poznatky, které Váš odbor získá po 16.00 hodin a vzhledem ke svému charakteru a
závažnosti by m ly být za azeny do Denní situa ní zprávy FMV p edejte na analytický odbor
II. S-SNB službu konajícímu p íslušníkovi, který do 22.00 hod. zajistí p edání informace OAI
VOS FMV.
3. Platnost pokynu ná elníka II. S-SNB k zabezpe ení informa ního toku na II. S-SNB
(RNS II. S-SNB . 16/88) není tímto dot ena.“28
V p íloze p ípisu se nacházela navrhovaná verze RMV
výstupních informací FMV z 24. února 1989, avšak v jiné form :

SSR Zabezpe ení
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ABS, neuspo ádaný materiál. Návrh organiza ního ádu VOS FMV, 1989.
ABS, neuspo ádaný materiál, kr. operativní porady MV SSR, leden – b ezen 1989. Jak vyplývá z poznámek
jednoho z p íslušník AO II. S-SNB, byla i zvažován jiná varianta: „Podle pokynu I. NMV SSR s. genpor.
Ing. Alojze LORENCE p ipravuje II. S SNB ‚Návrh zásad analytické innosti v kontrarozv dce’, které po
zvážení by tvo ily p ílohu k RMV sou ást rozkazu . 51/74 [‚Organizace a ídící vztahy správ Státní
bezpe nosti’].“
28
P ípis ná elníka AO II. S-SNB pplk. ing. M. T osky (podepsán “za Žák“) „V c: Zabezpe ení výstupních
informací FMV – sd lení“, j. CB-00616/03-89.
27
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„N á e l n í k m
I., II., III., VI., XII., XIII. S-SNB,
ZS HS PS OSH, SV StB, KS SNB
pro zabezpe ení výstupních informací FMV ukládám
s okamžitou platností plnit úkoly vyplývající z p íloh.
Ministr vnitra SSR
Kincl
genpor. Ing. František K i n c l
Zabezpe ení výstupních informací FMV
K zajišt ní soustavného a objektivního informování nejvyšších stranických a státních
orgán
eskoslovenské socialistické republiky a služebních funkcioná
federálního
ministerstva vnitra o vývoji bezpe nostní situace v eskoslovenské socialistické republice
I. S t a n o v í m
1. k zabezpe ení informa ního toku se zpracovávají:
a/ denní situa ní zpráva FMV;
b/ tématické rozbory stavu…
c/ tvrtletní hodnocení bezpe nostní situace v SSR
d/ ro ní hodnocení…
2. výstupní informace podle bodu 1 zpracovává odbor analytiky a informací vnit ní a
organiza ní správy federálního ministerstva vnitra /dále jen ‚odbor analytiky’/ na základ
podklad ur ených útvar a rozesílá je adresát m podle rozd lovníku, uvedeného v p íloze .
2
3. denní situa ní zpráva FMV obsahuje poznatky o zjišt né závažné nep átelské
innosti a zám rech protivníka, o p ípravách závažných protistátních akcí a další, ve
struktu e a obsahu, uvedených v p íloze . 1
4. tématické rozbory…
5. tvrtletní hodnocení…
6. ro ní hodnocení…
II. U k l á d á m
1. ná elník m I., II., III., VI., XII., XIII. S-SNB, ZS HS PS OSH, správy vyšet ování
StB, správy SNB hl. m. Prahy a St edo eského kraje, správy SNB hl. m. Bratislavy a
Západoslovenského kraje a krajských správ SNB /dále jen ‚KS SNB’/
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a/ zasílat denn do 22.00 hodin /útvary dislokované v Praze kurýrem, útvary mimo
Prahu šifrou/ ná elníku odboru analytiky poznatky pro zpracování denní situa ní zprávy
FMV ve struktu e uvedené v p íloze . 1 a to i negativním p ípad ;
b/ ná elník m XII. S-SNB a KS SNB zasílat poznatky k bodu 2 a 3 p ílohy . 1
sou asn odboru analytiky II. S-SNB;
c/ zabezpe it, aby postupované poznatky obsahovaly základní náležitosti uvedené
v p íloze . 3
d/ zajistit objektivnost denního hlášení, uvést zmocn ného funkcioná e, který zprávu
podepíše, pokud tak neu iní sám;
e/ poskytnout odboru analytiky na požádání bezodkladn dopln ní nebo up esn ní
p edložené informace;
2. ná elník m I., II. a III. S-SNB
zpracovávat formou p ílohy k denní situa ní zpráv s návrhem rozd lovníku
podrobn jší informace k jednotlivým problematikám, osobám nebo jev m, o nichž je žádoucí
informovat omezený okruh funkcioná ;
3. ná elník m útvar FMV a útvar pod ízených FMV
zpracovávat
a/ vyžaduje-li to vývoj bezpe nostní a vnitropolitické situace tématické rozbory
s návrhy dalšího postupu a rozd lovníku a p edkládat je ná elníku odboru analytiky…
j. OV-00101/A-89

Po et list : 3
P ílohy: 1/3
V Praze dne 2. 3. 1989“

P íloha . 1 nesla název Struktura a obsah „denní situa ní zprávy FMV“:
„1. Bezpe nostní situace v SSR
- obsahuje stru nou zobecn nou charakteristiku situace v SSR, vycházející z analýzy
všech poznatk postoupených FMV b hem 24 hodin /zpracovává odbor analytiky/
2. Nep átelská innost
a/ vn jšího protivníka – obsahuje stru nou informaci o podvratných akcích nep ítele
v i SSR a o jeho p ipravovaných zám rech, v etn podílu diplomat a cizinc ;
b/ vnit ního protivníka – obsahuje informaci o podvratných akcích sm ujících
k destabilizaci situace v SSR, o p ipravovaných zám rech, o organiza ních i ak ních
opat eních jednotlivých nelegálních struktur;
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- obsahuje informaci o organiza ních a ak ních zám rech církví
v SSR (vždy formou zvláštní p ílohy);
3. Negativní jevy a poruchy v s. hospodá ství
Informace zahrnuje bezpe nostními prost edky zjišt né negativní jevy p i ochran
ekonomiky, p ípady poškozování ekonomických zájm
SSR a informaci o nebezpe í vzniku
i vzniklých poruchách v s. hospodá ství (v etn ekologických a jiných katastrof).
4. Názory a nálady obyvatelstva
- Informace stru n charakterizuje bezpe nostními prost edky zjišt né názory a
nálady ob an , spole enských a politických uskupení na situaci a na p ijatá závažná opat ení
vrcholných stranických a státních orgán a jejich p edstavitel v oblasti politiky, ekonomiky,
v oblasti sociální a v procesu p estavby hospodá ského mechanismu;
- Informace sou asn zahrnuje i názory diplomat a cizinc v t chto oblastech.
5. Zahájení a ukon ení (návrhem kone ných opat ení) vyšet ování
závažných p ípad státobezpe nostní trestné innosti s. ob an i cizinc /p edkládá
SV StB v konkrétních p ípadech/
6. Nejzávažn jší kriminální trestná innost
- p ehled vybraných závažných trestných in , kde se p edpokládá zna ný ohlas
obyvatelstva
- trestné iny spáchané p íslušníky sov tských vojsk
- trestné iny p íslušník SNB (zpracovává ÚOS podle NMV SSR . 13/1983).“
P íloha . 2 obsahovala rozd lovníky pro poskytování „denní situa ní zprávy
FMV“ vedoucím politickým a státním funkcioná m:
Rozd lovník
Pro poskytování ‚denní situa ní zprávy FMV’ vedoucím
politickým a státní funkcioná m
Rozd lovník . 1
generální tajemník ÚV KS
prezident SSR
p edseda vlády SSR
p edseda Federálního shromážd ní
Rozd lovník . 2
lenové a kandidáti PÚV KS
tajemníci ÚV KS a lenové
sekretariátu ÚV KS

- + všechny p ílohy
- + ur ené p ílohy
- + ur ené p ílohy
- + ur ené p ílohy
- + ur ené p ílohy
- + ur ené p ílohy
27

místop edsedové a minist i
vlády SSR
tiskový mluv í vlády SSR
vedoucí 13. odd. ÚV KS
ná elníci centrálních útvar
FMV a KS SNB

- + ur ené p ílohy
- + ur ené p ílohy
- + ur ené p ílohy
- + ur ené p ílohy

Rozd lovník . 3
minist i vnitra a ŽP SR a SSR
vedoucí odd lení ÚV KS
p edseda ÚKRK KS
místop edsedové FS SSR
p edseda NR
p edseda SNR
generální prokurátor SSR
p edseda Nejvyššího soudu SSR
p edstavitelé bezpe nostních
sbor SSSR, PLR, MLR, BLR, NDR
FMV:

P íloha . 3 stanovila náležitosti poznatk p edkládaných do denní situa ní zprávy

„- místo, kde k inu došlo
- as, ve kterém byl proveden
- osoba a její motivace jednání nebo inu
- výstižný obsah jevu, zahrnující i zp sob a prost edek použitý je spáchání
Dále uvést:
- datum získání informace
- hodnov rnost informace
- pramen /1 – agenturní, 2 – technika, 3 – oper. pracovník/
- pokyn pro nakládání s informací /omezení z hlediska ohrožení pramene/
- jaké konkrétní opat ení byla p ijata“.29
P estože sm rnice byla pom rn jasná a precizn formulovaná, m la n která
analytická pracovišt útvar Státní bezpe nosti s jejím zavád ním ur ité problémy. P vodní
forma svodky „Denní informace .“, pop ípad „Denní informace . – výb r StB poznatk “,
zpracovávaná analytickým odborem II. správy SNB na základ informací p edaných ze správ
StB v krajích a XII. správy SNB tak byla 8. b ezna 1989 nahrazena jednotnou formou
29

Pokyn ministra vnitra F. Kincla „Zabezpe ení výstupních informací FMV“ z 2. 3. 1989, j. OV-00101/A-89.
Srov. BENDA, Patrik: Úvod.
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nazvanou – „Denní situa ní zpráva .“. Takto vypadala titulní strana nové podoby svodky
Hlavní správy kontrarozv dky:
II. správa SNB
Analytický odbor
j. CB-077/48/03-89

V Praze dne 8. 3. 1989
P ísn tajné
Výtisk . 2
Po et list : 1
P ílohy: 1/3

Denní situa ní zpráva . 48/89 ze dne 8. 3. 1989
k bodu 2 a)
k bodu 2 b)
k bodu 3)
k bodu 4)

0
viz p íloha
0
0
Ná elník II. správy SNB
za Sámek J.
plk. PhDr. Karel VYKYP L

Vyhotovena 4x fotokopie
. 1 – OAI VOS
. 2 – DOMO
. 3 – I. ZNS
. 4 – ZNS
. 5 –ZNS.30
Správy Státní bezpe nosti v krajích – nap íklad S-StB Ústí nad Labem anebo Brno poslaly takto strukturovanou šifru:
„cj. […]
vos fmv
odbor analytiky a informaci
druha sprava snb
analyticky odbor
praha
vec: denní situacni zprava ze dne 8. 3. 1989 – z a s l a n i,
2. nepratelska cinnost
a) vnejsiho protivnika
b) vnitrniho protivnika

30

ABS, f. II. S-SNB, DSZ 1989, I–III.
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3. negativni jevy a poruchy v cs. hospodarstvi
4. nazory a nalady obyvatelstva“.31
P esto i nadále na krajské úrovni existovala forma „Denní informace“, p ípad další
specifické formy (nap . „Denní svodka“, „Tématická informace…“). N které ze svodek
obsahovaly rozsáhlé p ílohy, jiné byly pouze monotématické atp.
Odbor analytiky a informací VOS FMV pr b žn hodnotil kvalitu a množství
informací za azovaných do informa ního toku; jedna z t chto analýz (Vyhodnocení denního
informa ního toku za období duben - kv ten 1989) se sama jako Denní situa ní zpráva
VOS FMV32 . 62 z 9. ervna 1989 dostala mezi svodky pro vedení federálního ministerstva
vnitra: „V daném období bylo do denního informa ního toku p edloženo celkem 1249
poznatk a informací, do Denních situa ních zpráv FMV (DSZ) za azeno 591 (47%). Z
celkového po tu po linii vn jšího protivníka p edloženo 279 (22%), z nich za azeno do DSZ
172 (v této spojitosti je nutno mít na z eteli, že plných 54% t chto informací p edložila I.
správa SNB, t.j. 152, využito 150).
V tšina poznatk byla p edložena po linii vnit ního protivníka (722, t.j. 58%). Žádný
poznatek nebyl p edložen k innosti nebo konkrétním zám r m speciálních služeb protivníka
na s. území. Obdobn neuspokojivá situace je v oblasti kontrarozv dné ochrany s.
ekonomiky (p edloženo 123 poznatk , t.j. 9% celkového po tu, využito 26). K názor m a
ohlas m obyvatel p edloženo 125 poznatk , využito 65.
Na celkové zpravodajské produkci Státní bezpe nosti mají KS SNB v daném období
(spolu se správami SNB Praha a Bratislava) podíl 67% (p edložily 838 poznatk ). Jejich
využitelnost do výstupní informace je velmi nízká (necelých 37%).
Pokud jde o negativní hlášení, ze 41 denních podklad pro DSZ je nízká zpravodajská
výslednost nejmarkantn jší u KS SNB eské Bud jovice - 31krát (17krát bez poznatk , 14krát
poznatky v plném rozsahu nevyužitelné). Následují KS SNB Ostrava (30krát), Plze ,
Bratislava a B. Bystrica (všechny 28krát negativní nebo nevyhovující podklady). ‚Nejlépe’ z
t chto nep íznivých údaj vyznívá produkce S-SNB Praha a KS SNB Brno (ob negativní
nebo nevyhovující celkem 8krát). Pokud jde v této spojitosti o KS SNB Brno, jde o zavád jící
údaj, zp sobený nízkou náro ností p i výb ru podklad (p edložila nejvyšší po et - 284,
avšak využito bylo pouze 63, t.j. 22%).
Z celkového shrnutí (detailní údaje v p iložených tabulkách) jsou patrny zejména
následující základní nedostatky:
- nízká využitelnost prezentovaných poznatk , plynoucí z nedostate né náro nosti p i
jejich výb ru do denních podklad DSZ odpov dnými funkcioná i sou ástí;
- celkový nedostatek informací o nep átelské innosti protivníka na daném teritoriu
(p evažuje neznalost situace nad tím, co je a m lo by být známo);
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- absolutní absence poznatk o nep átelské innosti vn jšího protivníka na s. území,
zejména konspirativní innosti speciálních služeb a jejich agentury (na tomto úseku jsou
znalosti kontrarozv dky dlouhodob nulové);
- tém absolutní absence poznatk po linii kontrarozv dné ochrany s. ekonomiky
(jsou prezentovány p evážn neov ené informace agentury, zavád jící kontrarozv dku do
posuzování problematiky, jež jí nep ísluší, t.j. do oblasti ekonomických, pop . obchodních
problém ); nejsou získávány a pat i ným, bezpe nostním p ístupem posuzovány poznatky o
negativních jevech ve smyslu I. hlavy trestního zákona - záškodnictví, sabotáž; nejsou
d sledn objas ovány p í iny mimo ádných událostí, motivace pachatel atd.
- z prost edí vnit ního protivníka a nep átelské innosti církví p evážn nejsou
získávány poznatky o konspirativní innosti tam, kde jde o nová seskupení (tém všechny tzv.
nezávislé iniciativy, u v tšiny nejsou známy p edem zám ry atd.) - u církví p evažují poznatky
z území SSR (obecné, v nep íliš vysoké kvalit ), na území SR se až na výjimky poznání
soust e uje do prost edí ímskokatolické církve v Praze, což nesta í.
V souhrnu uvedené (i další) nedostatky p edstavují závažný problém, nejmarkantn ji
se projevující na úseku agentury a d v rnické sít - kontrarozv dka reaguje nepružn a v
d sledku toho nemá do sou asné doby vytvo eny pot ebné agenturní pozice v nov vzniklých
a vznikajících uskupeních vnit ního protivníka. Není tak pln n základní úkol (uloženo PÚV
KS v roce 1988) a poslání kontrarozv dky. V této spojitosti jsou nejz eteln jší p í inou
stereotypn uplat ované, situaci neadekvátní koncep ní p ístupy ízení kontrarozv dné
práce.“
P iloženy byly následující tabulky:
Podklady útvar , p edložené a využité ke zpracování v DSZ FMV
/duben - kv ten/33
Sou ást
CELKEM
Vn jší
Vnit ní
Ekonomika
Názory
I.
správa p ed. využ. p ed.
využ. p ed.
využ. p ed.
využ. p ed. využ.
SNB
I.
správa 163
159
152
150
10
8
1
1
SNB
II. správa 149
80
18
8
98
58
15
4
19
10
SNB
III. správa 83
35
5
52
18
26
17
SNB
XII. správa 30
19
21
14
3
2
3
3
SNB
ZS HS PS
8
3
2
1
6
2
OSH
Správa vyš.
8
4
1
6
4
1
StB
S-SNB
90
59
8
6
77
52
2
3
1
Praha

33

ABS, Denní situa ní zprávy VOS FMV, erven 1989.

31

.
36
Bud jovice
Plze
43
Ústí
nad 88
Lab.
Hradec
78
Králové
Brno
284
Ostrava
28
S-SNB
57
Blava
Banská
50
Bystrica
Košice
54
CELKEM
1249

11

5

1

21

9

3

-

8

1

16
35

10
7

1
-

28
68

12
30

4
10

2
3

1
3

1
2
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1

-

50

23

16

3

11

6

63
15
17

50
1
57

2
17

165
18
30

49
12
9

45
7
7

4
2
4

25
2
9

8
1
3

20

50

20
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12

6

2

7

5

23
591

54
279

23
172

40
722

16
328

4
123

26

7
125

6
65

P ehled negativních hlášení a p ípad p eložených,
v plném rozsahu nevyužitelných poznatk teritoriálními sou ástmi
za duben a kv ten – z celkového po tu 41 DSZ
Sou ást
Po et
negativních Zaslány
informace Ze 41 DSZ
hlášení
nevyužitelné do DSZ Celkem
/výslednost negativní/
4
StB Praha
4x
8x
StB . Bud jovice
17
14x
31x
StB Plze
16
12x
28x
StB Ústí n. Labem
7
9x
16x
StB Hradec Králové
8
15x
23x
StB Brno
8x
8x
StB Ostrava
25
5x
30x
StB Bratislava
14
14x
28x
StB B. Bystrica
15
13x
28x
StB Košice
8
15x
23x
P estože kvalitu „dobývaných“ informací34 bude v delším asovém horizontu ješt
nutné podrobit d kladnému rozboru, n které tezovivité záv ry lze vyslovit již dnes. S výkyvy
kvality v informa ním toku se p íslušné analyticko-informa ní útvary Státní bezpe nosti a
federálního ministerstva vnitra potýkaly až do posledních dn své innosti. Neznamená to
však, že operativní útvary politické policie nebyly schopny získávat informace, které
pomáhaly totalitnímu režimu p ežívat i v období rozsáhlé vnitropolitické i zahrani n politické
krize. To spíše naopak. Díky pom rn rozsáhlým znalostem se Státní bezpe nosti da ilo
svými vlivovými a represivními opat eními odsouvat nadcházející spole enský st et až za
únosnou mez. Ješt b hem nejv tšího ohrožení komunistického systému v eskoslovensku po
17. listopadu 1989 však byly operativní útvary Státní bezpe nosti schopné podávat
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ŽÁ EK, Pavel: Iluze a realita: Poslední pokus o reformu Státní bezpe nosti, in: Securitas Imperii . 3/1996, s.
14.
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p ekvapivý výkon a napl ovat tak informa ní tok kvalitními a v asnými informacemi.35 I ty
však postupn ídly, až skon ily spolu se sov tskou formou politické policie.
Ješt p edtím však 28. listopadu 1989 v podstat již odstupující ministr vnitra
František Kincl rozeslal ná elník m správ Státní bezpe nosti následující dopis:

SSR

„Vážený soudruhu,
v souvislosti se sou asným vývojem vnitropolitické situace T d razn žádám, abys
p ísn dodržoval zásady, stanovené pro práci s denními situa ními zprávami a jejich
využívání.
Denní situa ní zprávy jsou ur eny pouze pro funkcioná e vrcholných stranických a
státních orgán , vedení FMV a ná elníky, p ípadn další služební funkcioná e centrálnách a
krajských správ SNB podle stanoveného rozd lovníku. Je proto nep ípustné seznamovat
s jejich obsahem další osoby, zejména mimo resort.
Se soudružským pozdravem“ 36
V polovin prosince 1989 již bylo všechno jinak. N které operativní informace ve
form Denních situa ní zpráv VOS FMV i nadále dostávali lenové „vlády národního
porozum ní“, v etn t ch, kte í t sn p edtím opustili kotelny. Ale to je již jiná kapitola
našich d jin.
3. ZÁV R
Na základ výše uvedených informací je možno rekonstruovat úst ední informa ní tok
Státní bezpe nosti v podob z roku 1989. V pr b hu sch zkové innosti se spolupracovníky
(Pramen 1), ale i jiné agenturn -operativní innosti v etn využívání zpravodajské techniky
(Pramen 2) a sledování (Pramen 3; a to v etn hlášení adových p íslušník SNB), vznikaly
primární podklady formalizované do požadované podoby prvního stupn informa ního toku.
35

Srov. Securitas Imperii . 6-I, 6-II, 6-III/2000.
Dopis ministra vnitra SSR Františka Kincla z 28. listopadu 1989, j. OV-039/A-89. Výtisk . 14 byl ur en
ná elníku správy vyšet ování StB plk. JUDr. Ondreji Tomkovi. Se vztahem k informa nímu toku po 17. 11.
1989 byl nalezen ješt pr pis íselného kódovníku, podle n jž zjevn byly nejenom analytiky II. správy SNB
psány poznámky na jednotlivé svodky:
„1 – OF – KOMPRO (kompromitující materiály v i OF a na OF)
2 – Negat. in. – OF (negativní, protispole enská innost OF)
- CH 77
jednání obecn
3 – POLITIZACE OF
4 – KOMPROMITACE – SNB (materiály, které kompromitují SNB ze strany OF a dalších)
5 – LIDOVÉ NOVINY
6 – SEBEVRAŽDA
7 – ÚTOKY NA - OF
/negativní innost, které mohou
- FŽUK
/využít ostatní organizace a
- KS
/seskupení
10 – ORGANIZÁTOR STÁVKY
11 – POŽADAVKY – OF
- stávkových výbor
- atd.
13 – ORGANIZÁTOR OF
14 – POZITIVNÍ JEDNÁNÍ
15 – VÝBUCHY, VÝHR ŽKY
16 – EKO. NEGATIVNÍ
17 – MUNH.“
ABS, kr. II. S-SNB, Inf. o poznatcích StB charakteru, 1989, II–VI.
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ídící orgán na sch zce se spolupracovníkem p ebíral informace ve form písemné i
ústní zprávy. Ústní zprávu si mohl p íslušník StB podle okolností a pot eby zaznamenat ješt
v pr b hu sch zky nebo zachytit nahrávací technikou i zaznamenat po jejím skon ení. Na
ú adovn operativní pracovník vyhotovil záznam o sch zce s tajným spolupracovníkem (tzv.
agenturní záznam), který p ed založením do svazku TS p edal k informaci svému
nad ízenému. Pokud byly získány poznatky „státn bezpe nostní povahy“ navrhl p íslušnému
služebnímu funkcioná i jejich za azení do informa ního toku.37 „Tok informací byl upraven
tak, že tyto byly p edkládány ná elníkovi odd lení, který rozhodoval, které z nich budou
p edloženy ná elníkovi odboru, a rovn ž ten vyhodnotil, co z stane na odboru nebo co bude
p edloženo vedení správy nebo jejím prost ednictvím ješt výš.“38
Tento proces probíhal na všech útvarech Státní bezpe nosti, tj. obvodních i okresních
odd leních StB, odborech krajských i centrálních sou ástí. Stanovení funkcioná i správ StB
v krajích p edkládali výsledky agenturn -operativní innosti svých útvar zpracované
pod ízenými analytickými úseky nejenom k informaci centrální sou ásti (II. správy SNB), ale
od 8. b ezna 1989 také p ímo odboru analytiky a informací VOS FMV. Analytický odbor
hlavní správy kontrarozv dky SNB nap . po 1. – 12. operativním odboru požadoval p edání
získaných informací do 16.00 hod. každého pracovního dne; d ležité poznatky získané
pozd ji p ebíral službu konající p íslušník. P íslušné útvary Státní bezpe nosti (I. – III., VI,
XII., XIII. správa SNB a správy vyšet ování StB), v etn správ StB v krajích SNB a
zpravodajské správy HS PS OSH však musely informace ur ené do Denních situa ních zpráv
postoupit odboru analytiky a informací VOS FMV do 22.00 hodin každého opera ního dne.
Na základ stanovených kriterií zpracoval OAI Denní situa ní zprávu FMV, kterou
podle rozd lovník rozesílal p edstavitel m komunistické nomenklatury. Zajímavým – i když
nikterak p ekvapujícím - faktem je, že krom vedení federálního ministerstva vnitra obdržel
všechny p ílohy DSZ FMV pouze generální tajemník ÚV KS .
[…]
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