
 

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU 
 

 

 

 
 

USNESENÍ 
 

BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU 
ze dne 6. června 2005  č. 54 

 
ke Standardizaci a Statutu Společné zpravodajské skupiny 

 
 

 B e z p e č n o s t n í   r a d a   s t á t u   
 

 
I. z ř i z u j e   Společnou zpravodajskou skupinu;   

 
II. s c h v a l u j e 
 
 1.  standardizaci Společné zpravodajské skupiny, 
 

2. Statut Společné zpravodajské skupiny, uvedený v příloze tohoto 
usnesení, s úpravami podle připomínek ze schůze Bezpečnostní rady státu; 

 
 
III.   u k  l á d á   ministru vnitra informovat o zřízení Společné zpravodajské 

skupiny vládu České republiky. 
  

 

Provede: 

ministr vnitra 
 

 
Předseda vlády 

a předseda Bezpečnostní rady státu 
Ing. Jiří  P a  r o u b e k, v. r. 

 

 



 

B E Z P E Č N O S T N Í  R A D A  S T Á T U 

         P ř í l o h a  
         k usnesení Bezpečnostní rady státu  
         ze dne 6. června 2005 č. 54 

S T A T U T 

Společné zpravodajské skupiny 

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení  

1) Společná zpravodajská skupina byla zřízena usnesením Bezpečnostní rady státu ze 
dne 6. června 2005 č. 54. 

2) Společná zpravodajská skupina je stálým pracovním orgánem Výboru pro 
zpravodajskou činnost předurčeným pro výměnu zpravodajských informací a 
zajištění koordinace mezi zpravodajskými službami ČR, Policií ČR, Ministerstvem 
vnitra a Ministerstvem zahraničních věcí. 

 

Článek 2 

Činnost Společné zpravodajské skupiny 

1) Společná zpravodajská skupina zajišťuje efektivní výměnu informací a součinnost 
mezi subjekty uvedenými v článku 1 odstavci 2 tohoto Statutu. 

 

Článek 3 

Složení Společné zpravodajské skupiny 

1) Společná zpravodajská skupina má 8 členů.  
2) Předsedou Společné zpravodajské skupiny je vedoucí Pracovní skupiny koordinátora 

zpravodajských služeb ředitele sekce předsedy vlády Úřadu vlády ČR. 
3) Členy Společné zpravodajské skupiny jsou delegovaní zástupci: 

(a) Bezpečnostní informační služby, 
(b) Úřadu pro zahraniční styky a informace, 
(c) Vojenského zpravodajství, 
(d) Ministerstva vnitra, 
(e) Ministerstva zahraničních věcí, 
(f) Policie ČR - Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování,  
(g) Policie ČR - Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu. 

 



 

4) Na jednání Společné zpravodajské skupiny lze se souhlasem jejího předsedy přizvat 
na základě aktuální potřeby další účastníky. 

5) Jednání Společné zpravodajské skupiny se mohou účastnit pouze osoby s platným 
osvědčením o bezpečnostní prověrce minimálně pro stupeň utajení „TAJNÉ“.  

6) Společná zpravodajská skupina může v případě hrozících mezinárodních krizí nebo 
již vzniklých mimořádných bezpečnostních situací vytvářet ad hoc pracovní týmy 
k informační podpoře jejich řešení. 

 

Článek 4 

Organizace činnosti Společné zpravodajské skupiny 

 

1) Jednání Společné zpravodajské skupiny řídí její předseda. 
2) Prostory pro jednání Společné zpravodajské skupiny zajišťuje Bezpečnostní 

informační služba. 
3) Jednání Společné zpravodajské skupiny svolává její předseda pravidelně jednou 

měsíčně a dále podle potřeby. Návrh na svolání Společné zpravodajské skupiny může 
jejímu předsedovi podat kterýkoli z jejích členů. Zaměření jednání Společné 
zpravodajské skupiny vyplývá z konkrétních požadavků jejích členů nebo ze zadání 
Kolegia ředitelů zpravodajských služeb ČR (dále jen „Kolegium ředitelů“). 

4) Předseda Společné zpravodajské skupiny odpovídá za přenos doporučení a dílčích 
požadavků na informační vstupy formulovaných jako závěry jednání Společné 
zpravodajské skupiny na Kolegium ředitelů. Kolegium ředitelů na základě toho 
usměrňuje činnost zpravodajských služeb a koordinuje plnění úkolů. 

 

Článek 5 

Sekretariát Společné zpravodajské skupiny 

1) Funkci sekretariátu Společné zpravodajské skupiny, který zajišťuje její činnost, plní 
Pracovní skupina koordinátora zpravodajských služeb ředitele sekce předsedy vlády 
Úřadu vlády ČR. 

2) Sekretariát je zodpovědný za zpracování zápisu z jednání Společné zpravodajské 
skupiny. Zápis z jednání rozesílá ředitelům zpravodajských služeb a všem členům 
Společné zpravodajské skupiny. 

 

Článek 6 

Jednací řád 

1) Jednací řád Společné zpravodajské skupiny, jeho změny a doplnění schvaluje Výbor 
pro zpravodajskou činnost. 



 

  

Článek 7 

Závěrečná ustanovení  

1) Změny a doplnění Statutu Společné zpravodajské skupiny schvaluje Bezpečnostní rada 
státu. 

2) Tento Statut nabývá účinnosti dnem 1. července 2005. 
 


