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Schválen usnesením  

Bezpečnostní rady státu  

ze dne 14. srpna 2012 č. 19 

 

Statut Společné zpravodajské skupiny 
 

Článek 1 

Postavení Společné zpravodajské skupiny 

  (1) Společná zpravodajská skupina je stálým pracovním orgánem Výboru pro 

zpravodajskou činnost předurčeným pro výměnu zpravodajských informací  a zajištění 

koordinace mezi zpravodajskými službami České republiky, Policií České republiky, 

Ministerstvem vnitra a Ministerstvem zahraničních věcí.  

(2) Společná zpravodajská skupina byla zřízena usnesením Bezpečnostní rady státu 

ze dne 6. června 2005 č. 54. 

 

Článek 2 

Působnost Společné zpravodajské skupiny 

(1) Společná zpravodajská skupina zajišťuje efektivní výměnu informací 

a součinnost mezi subjekty uvedenými v článku 1 odst. 1.  

(2) Předmětem působnosti Společné zpravodajské skupiny je výměna informací 

subjektů uvedených v článku 1 odst. 1 o odhalených bezpečnostních hrozbách, jež mají 

původ především v projevech terorismu, případně i v dalších závažných jevech, procesech 

a jednáních osob a uskupení závažným způsobem ohrožujících bezpečnost České republiky, 

a navrhování opatření k jejich zamezování. 

 

Článek 3 

Složení Společné zpravodajské skupiny 

(1) Společnou zpravodajskou skupinu tvoří členové Společné zpravodajské skupiny 

a tajemník Společné zpravodajské skupiny.  

(2) 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) organizačního článku Policejního prezidia České republiky, příslušného 

k metodickému řízení a koordinaci útvarů služby kriminální policie a vyšetřování 

Policie České republiky s celostátní působností, činnosti služby kriminální policie 

a vyšetřování krajských ředitelství Policie České republiky a útvarů zřízených 

v jejich rámci při plnění jejich úkolů1),   

                                                 
1
) Ke dni nabytí účinnosti tohoto statutu je tímto organizačním článkem Policejního prezidia České republiky 
Úřad služby kriminální policie a vyšetřování.  
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g) útvaru Policie České republiky s celostátní působností, jehož organizační součástí je 

Národní kontaktní bod pro terorismus2). 

(3) Tajemníkem Společné zpravodajské skupiny (dále jen „tajemník“) je vedoucí 

sekretariátu Výboru pro zpravodajskou činnost3).  

(4) Členem Společné zpravodajské skupiny a tajemníkem může být pouze fyzická 

osoba, která je podle zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 

způsobilosti4) držitelem platného osvědčení fyzické osoby stupně utajení Tajné nebo Přísně 

Tajné a je poučena (dále jen „zvláštní způsobilost“).  

(5) Za výběr delegovaných zástupců a jejich zvláštní způsobilost odpovídá  

a) v institucích uvedených v odstavci 2 písm. a) až e) ten, kdo stojí v čele instituce5) 

nebo příslušně pověřený vedoucí zaměstnanec, 

b) u organizačního článku podle odstavce 2 písm. f) policejní prezident6), 

c) u útvaru Policie České republiky s celostátní působností7) podle odstavce 2 písm. g) 

ten, kdo stojí v čele útvaru Policie České republiky s celostátní působností. 

 

Článek 4 

Činnost Společné zpravodajské skupiny 

(1) Společná zpravodajská skupina vykonává svou působnost prostřednictvím 

a) pravidelných jednání a mimořádných jednání Společné zpravodajské skupiny, 

b) výměny informací mezi subjekty uvedenými v článku 1 odst. 1, která vyplývá 

z pravidelných jednání nebo mimořádných jednání Společné zpravodajské skupiny. 

(2) Společná zpravodajská skupina je ze své činnosti odpovědná předsedovi Výboru 

pro zpravodajskou činnost.  

 

Článek 5 

Pravidelné jednání Společné zpravodajské skupiny 

 (1) Pravidelné jednání Společné zpravodajské skupiny (dále jen „pravidelné 

jednání“) řídí tajemník. Po dobu nepřítomnosti tajemníka pravidelné jednání řídí člen 

Společné zpravodajské skupiny pověřený tajemníkem k řízení jednání. 

(2) Prostory pro pravidelné jednání zajišťuje zpravidla Úřad vlády České republiky.  

(3) Pravidelné jednání svolává tajemník aspoň jednou měsíčně.  

(4) Zaměření pravidelného jednání vyplývá z průběžných poznatků a činnosti členů 

Společné zpravodajské skupiny nebo ze zadání Výboru pro zpravodajskou činnost. 

 

                                                 
2
) Závazný pokyn policejního prezidenta č. 111 ze dne 20. srpna 2009. 

3
) Článek 5 Statutu Výboru pro zpravodajskou činnost schváleného usnesením vlády ze dne 22. srpna 2001 
č. 813. 

4
) § 11 a § 54 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění 
pozdějších předpisů.   

5
) § 4 odst. 1 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky.    
§ 1 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve 

znění pozdějších předpisů.   
6
) § 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky.   

7
) § 6 odst. 1 písm. b) zákona č. 273/2008 Sb. 

http://www.vlada.cz/cgi-bin/sqwf1250.cgi/sqw/usnvlad/usntext.sqw?CID=11960
http://www.vlada.cz/cgi-bin/sqwf1250.cgi/sqw/usnvlad/usntext.sqw?CID=11960
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Článek 6 

Mimořádné jednání Společné zpravodajské skupiny 

(1) Návrh na svolání mimořádného jednání Společné zpravodajské skupiny (dále jen 

„mimořádné jednání“) může podat 

a) předsedovi Výboru pro zpravodajskou činnost člen Výboru pro zpravodajskou 

činnost, nebo  

b) tajemníkovi kterýkoli z členů Společné zpravodajské skupiny  

(dále jen „navrhovatel“).  

(2) Zaměření mimořádného jednání vyplývá z konkrétních požadavků navrhovatele 

nebo ze zadání předsedy Výboru pro zpravodajskou činnost. 

(3) Pokud předseda Výboru pro zpravodajskou činnost nerozhodne nebo navrhovatel 

nedohodne s tajemníkem jinak, řídí mimořádné jednání navrhovatel. 

(4) Prostory pro mimořádné jednání zajišťuje po dohodě s tajemníkem zpravidla 

instituce navrhovatele.  

(5) Zápis z mimořádného jednání pořizuje ten, kdo podle odstavce 3 řídí mimořádné 

jednání. 

  

Článek 7 

Sekretariát Společné zpravodajské skupiny 

(1) Funkci sekretariátu Společné zpravodajské skupiny, který zajišťuje její činnost, 

plní oddělení sekretariátu Výboru pro zpravodajskou činnost Úřadu vlády České 

republiky3). 

(2) Sekretariát Společné zpravodajské skupiny je zodpovědný za zpracování zápisu 

z pravidelného jednání. Zápis z pravidelného jednání rozesílá ředitelům zpravodajských 

služeb České republiky, ministru vnitra, ministru obrany, ministru zahraničních věcí a všem 

členům Společné zpravodajské skupiny. 

 

Článek 8 

Jednací řád 

Jednací řád Společné zpravodajské skupiny, jeho změny a doplnění schvaluje Výbor 

pro zpravodajskou činnost. 

 

Článek 9 

Společná ustanovení 

(1) Na pravidelná jednání a na mimořádná jednání nebo na část pravidelného jednání 

anebo část mimořádného jednání lze se souhlasem tajemníka přizvat na základě aktuální 

potřeby další účastníky.  

(2) Dalším účastníkem pravidelného jednání může být jen osoba se zvláštní 

způsobilostí. Dalším účastníkem části pravidelného jednání může být jen osoba, která je 

podle zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti držitelem 

platného osvědčení fyzické osoby stupně utajení, ve kterém probíhá část pravidelného 

jednání, a je poučena4).  
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(3) Dalším účastníkem mimořádného jednání nebo části mimořádného jednání může 

být jen osoba, která je podle zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 

způsobilosti držitelem platného osvědčení fyzické osoby stupně utajení, ve kterém probíhá 

mimořádné jednání nebo část mimořádného jednání, a je poučena4).  

 (4) Společná zpravodajská skupina může v případě hrozících krizových situacích 

nebo vzniklých mimořádných bezpečnostních situací vytvářet příležitostné pracovní týmy.  

(5) Tajemník odpovídá za přenos doporučení a dílčích požadavků na informační 

vstupy formulovaných jako závěry pravidelného jednání nebo mimořádného jednání členům 

Výboru pro zpravodajskou činnost.  

 

Článek 10 

Zrušovací ustanovení 

Statut Společné zpravodajské skupiny uvedený v příloze usnesení Bezpečnostní rady 

státu č. 54 ze 6. června 2005 se zrušuje. 

 

Článek 11 

Závěrečná ustanovení 

(1) Změny a doplnění Statutu Společné zpravodajské skupiny schvaluje 

Bezpečnostní rada státu. 

(2) Tento Statut nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího 

po schválení Bezpečnostní radou státu. 

 


