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1. Zveřejnění zbytku agenturního svazku tajného spo-
lupracovníka s krycím jménem „BUREŠ“ a dalších ar-
chivních materiálů vedených před rokem 1989 Správou 
kontrarozvědky v Bratislavě (krycím názvem XII. správa 

SNB) k Andreji Babišovi s příslušným odborným komentářem po-
važuji téměř za svou profesionální povinnost. Příliš dlouho se za-
bývám třináctými komnatami Státní bezpečnosti (StB), než abych 
mohl přehlédnout agenturní minulost současného předsedy vlády 
České republiky. Babiš mě navíc během projednávání (ne)důvěry 
jeho polokomunistické vládě svým neotřelým způsobem několi-
krát vyzval, abych se vyjádřil k povaze jeho vztahů s komunistic-
kou tajnou policií (https://www.forum24.cz/opozdena-odpoved-
-andreji-babisovi-jak-to-bylo-s-evidenci-v-stb/). 

Pro úplnost dodávám, že již krátce před parlamentními volbami 
2013 jsem byl osloven Babišovým fámulem Martinem Komárkem 
se žádostí o zpracování odborného stanoviska k tehdy čerstvě 
zveřejněnému agenturnímu svazku „BUREŠ“. V závěru telefonátu 
Komárek utrousil: Pokud by posudek vyzníval v neprospěch An-
dreje Babiše, tak ho neposílejte. 

Co k tomu dodat? Konečně jsem se dostal k jeho zpracování, 
a děkuji redakci FORUM 24 za poskytnutí prostoru pro přehlednou 
chronologickou prezentaci informací k TS „BUREŠ“ symbolicky 
právě v době, kdy si připomínáme třicet let od přijetí tzv. velkého 
lustračního zákona (č. 451/1991 Sb.).

2. Počátkem 80. let minulého století se útvary ekonomické 
kontrarozvědky Státní bezpečnosti v rámci naplňování 
bezpečnostní politiky Komunistické strany Českoslo-
venska (KSČ) a Komunistické strany Sovětského svazu 

zaměřovaly na tzv. ochranu vybraných objektů důležitých pro čs. 
hospodářství a pro celý východní blok. Jinými slovy šlo za pomoci 
agenturně-důvěrnické sítě o odhalování z pohledu komunistického 
režimu „nepřátelské“ činnosti ohrožující státní monopol zahraniční-
ho obchodu, úniků utajovaných ekonomických skutečností, uzaví-
rání nevýhodných kontraktů a smluv s kapitalistickými firmami, ale 
také potírání negativních jevů, zejména všeprostupující korupce. 

Krátce po zaevidování Babiše jako důvěrníka 1. oddělení (listo-
pad 1980) obdržel 3. odbor XII. správy SNB úkol rozšířit agentur-

ně-operativní činnost v podnicích zahraničního obchodu (PZO) se 
sídlem v Bratislavě, na prvním místě v PZO PETRIMEX.

V listopadu 1982 se Babiš stal jedním z osmi tajných spolupra-
covníků „nové agenturní sítě“, zaverbovaných 1. oddělením 3. od-
boru s předpokladem „plnit ofenzivní úkoly“ při cestách do kapita-
listického zahraničí. Počátkem roku 1983 registroval 3. odbor 171 
agenta a jednoho rezidenta a celá XII. správa SNB vedla v agen-
turní síti dohromady 481 tajného spolupracovníka (TS); v průměru 
operativní orgán tohoto republikového útvaru StB řídil 5,29 TS. Ke 
konci roku 1984 evidoval 3. odbor jednoho rezidenta, 164 agentů 
a 279 důvěrníků.

Ministr vnitra ČSSR Vratislav Vajnar ve svém projevu na celostát-
ní poradě náčelníků StB dne 31. října 1984 uváděl některé obecně 
platné argumenty, vztahující se i na Babiše: „Výslednost a účin-
nost práce agentury nevyhnutelně závisí na tom, jaký má agentura 
vztah k našemu zřízení. […] Ve Státní bezpečnosti bychom se měli 
více opírat o ty, kteří spolupracují z přesvědčení. Ti nebudou zra-
zovat, ti nás nebudou dezinformovat, ti budou pracovat iniciativně 
a z jejich práce bude větší přínos. […] Ještě ke kvalitě. Kromě zís-
kávání a řízení agentury je základním úkolem […] soustavné vy-
hodnocování tajných spolupracovníků a v návaznosti na tom také 
kvality zpráv, které získávají. Ti, kteří nepracují, ty, které máme jen 
pro statistiku, je třeba vyřadit. […] Na základě kontrol analyzovat 
kvalitu práce a z toho dělat závěry, zda je dost agentů, zda jsou na 
místech, kde je potřebujeme, zda jsou řízeni tak, jak potřebujeme, 
a zda přináší takové zprávy, jaké potřebujeme.“ 

V květnu 1985 vedení Státní bezpečnosti konstatovalo, že agen-
turní síť po linii ekonomické kontrarozvědky byla u regionálních  
3. odborů rozložena po vyčleněných objektech a klíčových proble-
matikách vcelku dostatečně (např. palivo/energie – 505 TS, che-
mie – 356 TS, zemědělství a výživa – 368 TS, strojírenství – 915 TS, 
nicméně firmy a monopoly pouze 64 TS a zahraničně obchodní 
vztahy 29 TS). Převážná část agentury měla mít poměrně vyso-
kou odbornou úroveň, vysokoškolské vzdělání mělo asi 40 procent 
z nich a jen o dvě procenta méně TS aktivně ovládalo některý ze 
západních jazyků. 

Příslušníci Státní bezpečnosti celostátně po linii ekonomické 
kontrarozvědky se svými 4318 agenty v roce 1984 vykonali 54 619 
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schůzek, z nichž vzniklo 48 632 agenturních záznamů, které byly 
v 7553 případech předány jiným součástem StB a 1806krát postou-
peny stranickým či hospodářským orgánům; XII. správa SNB z toho 
vykonala 1406 schůzek, sepsala 1209 agenturních záznamů, z nichž 
jich do vlastních akcí využila 562, 92 předala jiným útvarům, ve  
20 případech zavedla nový svazek, 12krát na jejich základě provedla 
preventivně-výchovné opatření a pouze 11 z nich předala stranic-
kým či hospodářským orgánům. Na jednoho řídícího operativního 
pracovníka regionálního útvaru tak průměrně připadlo 5,9 schůzky 
a zpracování 4,5 agenturního záznamu za kalendářní měsíc, což 
z pohledu TS znamenalo 0,95 schůzky a 0,89 agenturního záznamu 
měsíčně. 

V důsledku opakovaných kontrol u XII. správy SNB poklesl  
k 1. lednu 1986 počet tajných spolupracovníků až na 432 (pouze 381 
agenturního charakteru), přičemž 3. odbor nadále registroval 144 TS 
(včetně TS „BUREŠ“, který odjel na dlouhodobý výjezd do Maroka) 
a 331 důvěrníka. 

Velmi kritický rozbor agentury z dubna 1986 potvrdil, že v letech 
1981–1984 se při obměně 17,1 procent tajných spolupracovníků 
ekonomické kontrarozvědky (včetně TS „BUREŠ“) jen postupně da-
řilo příslušníkům StB zvyšovat jejich kvalitu. Chyby při jejich výběru 
a verbování se odrážely až v 10 procentech případů odmítnutí spo-
lupráce (nikoliv u TS „BUREŠ“).

I přesto bylo vedení Státní bezpečnosti ujištěno, že rozložení 
agenturní sítě zajišťuje základní pokrytí všech dvanácti hlavních 
problematik. Celostátně 864 příslušníků ekonomické kontraroz-
vědky sledovalo 1568 vyčleněných objektů, k čemuž využívalo 4919 
tajných spolupracovníků a 6652 důvěrníků; z toho v problematice 
zahraničního obchodu působilo 65 příslušníků StB, kontrolujících  
118 objektů, za využití 605 agentů a 720 důvěrníků.

V průběhu roku 1986 ekonomická kontrarozvědka z různých dů-
vodů ukončila spolupráci s 665 tajnými spolupracovníky; o TS „BU-
REŠ“ ovšem nepřišla. V následujícím roce pokračoval celostátní 
pokles počtu agentů, k 21. prosinci 1987 jich bylo v agenturní síti 
celkem 4441, nicméně TS „BUREŠ“ se to opět netýkalo.

Když měl být z XII. správy SNB propuštěn jeden z řídících orgánů TS 
„BUREŠ“ kpt. Andrej Kuľha, jeho nadřízení ve služebním hodnocení k 5. 
lednu 1989 konstatovali, že od července 1987 na něj 
bylo evidováno 9 tajných spolupracovníků, včetně  
TS „BUREŠ“, s nímž byla „prerušená spolupráca, 
ktorá trvá“. 

3. TS „BUREŠ“ patřil mezi tzv. výjezdovou 
agenturu, jejíž každý výjezd do nesocia-
listického zahraničí (čili nikoliv pouze 
do západních kapitalistických zemí, ale 

i do zemí rozvojového světa) musel být dle směr-
nice pro práci se spolupracovníky kontrarozvědky 
(A-oper-I-3) schválen nadřízeným útvarem, v pří-
padě 3. odboru XII. správy tedy Správou kontra-
rozvědky pro ochranu ekonomiky (krycím názvem  

XI. správa SNB). Návrh na výjezd do zahraničí byl do Prahy zasílán 
společně s výtiskem č. 1 memoranda nejpozději měsíc před výjez-
dem TS, a po schválení se vracel do Bratislavy. 

Již v listopadu 1981 ve svém rozkazu upozorňoval náčelník  
XI. správy SNB genmjr. Bohumír Molnár na soustavné porušování 
zásad předkládání těchto návrhů. Jenom v rozmezí od ledna do září 
1981 jeho útvar obdržel 579 návrhů na výjezd TS, z toho přes 61 
procent opožděně. A ve čtyřech zjištěných případech nebyly návrhy 
předloženy vůbec.

V květnu 1985 rozbor agenturně-operativní činnosti konstatoval, 
že po linii ekonomické kontrarozvědky pravidelně v předchozím 
roce vyjíždělo (nejméně dvakrát ročně) do nesocialistických států 
533 TS, z nichž bylo aktivně úkolováno 180 agentů a následně po 
návratu a jejich vytěžení zpracováno 1823 agenturních záznamů.  
XII. správa SNB do zahraničí vyslala pouhých 51 TS, z nichž bylo ak-
tivně úkolováno 16 agentů a zpracováno 58 agenturních záznamů.

Pokud byl krátkodobý výjezd TS „BUREŠ“ (do tří měsíců) využit 
k uložení „ofenzivních státobezpečnostních úkolů“, musel být dle 
směrnice o součinnosti rozvědky, kontrarozvědných útvarů a zpra-
vodajské správy Hlavní správy Pohraniční stráže a ochrany státních 
hranic ve zpravodajské činnosti do zahraničí (A-oper-I-III) dokonce 
schválen Hlavní správou rozvědky (I. správa SNB), bez jejíhož stano-
viska nebylo možno cestu do zahraničí schválit. 

Tato směrnice navíc zcela jednoznačně konstatovala, že I. správa 
SNB přebírala k řízení všechny tajné spolupracovníky Státní bezpeč-
nosti, zdržující se v kapitalistických a rozvojových státech dlouhodobě 
(déle než 3 měsíce). Ze zbytků svazku TS „BUREŠ“, zejména seznamu 
dokumentů, ovšem nevyplývá, že by v souvislosti s plánovaným dlou-
hodobým výjezdem Babiše do Maroka byla I. správa SNB vůbec oslo-
vena, respektive že by obligatorní nabídku XII. správy SNB odmítla. 

Směrnice pro práci se spolupracovníky kontrarozvědky (A-oper-
-I-3) navíc jednoznačně stanovila, že v případě přerušení spolupráce 
na více než šest měsíců musí být předložena náčelníkovi schvalují-
címu verbování příslušná zpráva, zároveň registrovaná na statistic-
ko-evidenčním pracovišti XII. správy SNB, což se nestalo. Ze sezna-
mu dokumentů navíc vyplývá, že ani nebyl schválen návrh na uložení 
agenturního svazku „BUREŠ“ do operativního archivu.

4. Zde nastává chvíle položit si dvě klíčové otázky: kdo – 
kromě příslušných nomenklaturních stranických orgá-
nů Komunistické strany Slovenska (a pravděpodobně 
i KSČ) a věcně příslušného resortního orgánu minis-

terstva zahraničního obchodu – ze státně-bezpečnostních orgánů 
schválil dlouhodobý výjezd TS „BUREŠ“ do Maroka? A proč jeho 
„spolupráce“ s 1. oddělením 3. odboru XII. správy SNB pokračovala, 
osobní svazek zůstal v trezoru řídícího důstojníka, nadále byl vyka-
zován jako aktivní spolupracovník, díky čemuž zůstal Babiš zaevi-
dován v evidenčním systému XII. správy SNB i v ústřední operační 
evidenci v Praze?

Odpovědi na tyto otázky museli vědět minimálně náčelníci  
XII. správy SNB plk. Jozef Vavro (1979–1986) a pplk./plk. RSDr. Šte-
fan Homola (1986–1990), případně jejich zástupci plk. Bohuš Vavro 
(1974–1985) a mjr./pplk. JUDr. Anton Faťol (1979–1988). A pak ještě 
někdo – poradce (zmocněnec) KGB SSSR při XII. správě SNB plk.  
V. I. Bělokurov, který nastoupil do funkce v srpnu 1982, a jeho ná-
stupce plk. Anatolij Ivanovič Povšeďuk.

Po linii XI. správy SNB a celé ekonomické kontrarozvědky pro-
bíhala poměrně čilá spolupráce se sovětskými partnery, v červ-
nu 1981 např. jednala v Moskvě delegace Federálního minis-
terstva vnitra ČSSR s II. hlavní správou KGB SSSR, kde se mj. 
diskutovalo o zkušenostech s agenturně-operativní činností v ob-
lasti ochrany zahraničního obchodu, boje proti USA po linii eko-
nomiky, a dalších společných úkolech. V této souvislosti bylo 
konstatováno, že čs. strana předala KGB ke zpravodajsky zajíma-
vým osobám, závadovým jevům a zájmovým objektům 46 zpráv,  
12 informací a 11 odpovědí na dožádání. Sovětští čekisté naopak StB 
předali 27 zpráv, 7 informací, 2 orientační zprávy a 19 dožádání. Sho-
dou okolností v listopadu 1982 vedení Státní bezpečnosti tlačilo XII. 
správu SNB do prohlubování součinnosti a spolupráce „s bezpeč-
nostními orgány spřátelených socialistických států, zejména SSSR“. 

Nemůžeme sice úplně vyloučit nějaký fatální šlendrián uvnitř Sprá-
vy kontrarozvědky v Bratislavě, ale spíše se přikláním k možnosti, že 
tím kompetentem, který donutil příslušníky XII. správy SNB v souvis-
losti s Babišovým výjezdem do zahraničí porušovat při nakládání se 
svazkem TS „BUREŠ“ vlastní směrnice, byl právě sovětský porad-

ce, jehož operativní důvody mohly 
vést k zachování „živého“ svazku 
nejenom v trezoru, ale zejména za-
blokovaného v operativní evidenci. 
Věřme, že se jednou – po otevření 
zbylých operativních archivů býva-
lého KGB SSSR o spolupráci s bez-
pečnostními složkami východního 
bloku – dozvíme více, včetně toho, 
zda a proč do případu „БУРЄШ“ 
zasahoval nějaký z útvarů sovětské 
Státní bezpečnosti (a jaké to pří-
padně mělo pokračování).Plk. Jozef Vavro Plk. V. I. BělokurovPplk. JUDr. Anton FaťolPlk. RSDr. Štefan Homola



Podle směrnice pro práci se spolupracovníky kontrarozvědky (A-oper-I-3) 
nejprve starší referent npor. Ing. Július Šuman při výběru důvěrníka provedl 
základní prověrku zájmové osoby, v tomto případě Ing. Andreje Babiše, pře-
svědčil se o jeho spolehlivosti, důvěryhodnosti apod., a po souhlasu náčel-

níka svého 1. oddělení 3. odboru XII. správy SNB v Bratislavě kpt. JUDr. Rostislava 
Mátraye s ním navázal styk.

Desky osobního spisu (MV č. skl. 712) důvěrníka s krycím jménem „BUREŠ“ (reg. 
č. 25085) byly k osobě Andreje Babiše, nar. 2. 9. 1954, vydány 12. listopadu 1980 
analyticko-informačným a štatisticko-evidenčním odborem (AIŠEO) XII. správy SNB 
na základě stručného písemného návrhu operativního pracovníka npor. Ing. Šumana 
schváleného vedoucím starším referentem specialistou (VSRS) 1. oddělení kpt. JUDr. 
Mátrayem.

Na vnitřní straně desek osobního spisu důvěrníka s krycím jménem „BUREŠ“ pří-
slušnice AIŠEO vyplnila jméno důvěrníka Ing. Andrej Babiš a jeho datum narození, dále 
razítkem vyznačila registrační číslo 25085, kategorii spisu DŮVĚRNÍK a datum vydání 
12. XI. 1980; rukou byl vyznačen útvar XII-3-1. Do kolonky Záznamy o kontrole svazku 
– spisu přibyl 25. září 1981 záznam o prověrce spisu Inspekcí ministra vnitra ČSSR, pro-
vedenou pod čj. IM-00118/10-81.
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Npor. Ing. Július Šuman

Kpt. JUDr. Rostislav Mátray



Nezbytnou podmín-
kou pro registra-
ci osobního spisu 
bylo předložení lu- 

stračního listu se zázna-
mem o lustraci v evidencích 
zájmových osob, v případě 
žádanky o provedení lust-
race Ing. Andreje Babiše – 
v evidencích Správy Veřejné 
bezpečnosti Bratislava, sta-
tisticko-evidenčního útvaru 
XII. správy SNB Bratislava, 
Federální kriminální ústřed-
ny a ústřední operativní evi-
dence Státní bezpečnosti 
v Praze (XIII. správa SNB), 
který nesměl být starší než 
30 dnů.

Lustrační list vyplněný npor. 
Ing. Júliem Šumanem 6. listo-
padu 1980, schválený starším 
referentem specialistou 1. od-
dělení 3. odboru XII. správy 
SNB mjr. Pavolem Odranem, 
byl o den později z rozhod-
nutí náčelníka 3. odboru kpt. 
Ing. Milana Greguše zaslán do 
Prahy na XIII. správu SNB. 

Z razítek na zadní straně 
formuláře vyplývá, že ani 
v krajské evidenci Veřejné 
bezpečnosti (6. XI. 1980) či 
na XII. správě SNB (26. XI. 
1980), ani v celostátní evi-
denci (11. nov. 1980) nebyly 
k Andreji Babišovi nalezeny 
žádné poznatky.

do
ku
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en
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Npor. Ing. Július Šuman



Dne 12. listopadu 1980 
jedna z příslušnic sta-
tisticko-evidenčního 
útvaru XII. správy SNB 

provedla na základě schválené-
ho písemného návrhu 1. oddě-
lení 3. odboru XII. správy SNB 
do všeobecného registrační-
ho protokolu XII. správy SNB 
a správy Státní bezpečnosti 
Bratislava registraci osobní-
ho spisu „D“ s krycím jménem 
„BUREŠ“ (reg. č. 25085) k oso-
bě BABIŠ Andrej, nar. 2. 9. 1954, 
do problematiky zahraničního 
obchodu; převzetí desek spisu 
důvěrníka stvrdil vlastnoručním 
podpisem starší referent npor. 
Ing. Július Šuman.

Dle směrnice byl důvěrník 
definován jako spolupracov-
ník, pomáhající kontrarozvěd-
ce Státní bezpečnosti „plnit 
dílčí úkoly státobezpečnostní 
povahy, především pomocné, 
orientační a  prověrkové úko-
ly v  souvislosti s  odhalováním 
nebo objasňováním protistátní 
činnosti a  organizováním pří-
slušných kontrarozvědných, 
preventivně výchovných a tech-
nických opatření.“ Důvěrníci 
byli vybíráni příslušníky Státní 
bezpečnosti na základě potřeb 
a úkolů v chráněných či rozpra-
covávaných objektech a pro-
blematikách (v případě Andreje 
Babiše objekt PZO PETRIMEX 
a problematika podniky zahra-
ničního obchodu), a to „z řad 
spolehlivých československých 
občanů“, ochotných podle 
svých možností a schopností 
„dobrovolně na podkladě vzta-
hu vzájemné důvěry […] sdě-
lovat kontrarozvědce dílčí stá-
tobezpečnostní poznatky nebo 
poskytovat jí nutnou pomoc 
a služby.“

Směrnice mj. v obecné rovině stano-
vila, které osoby jednotlivé útvary Státní 
bezpečnosti mohly získávat za spolu-
pracovníky – důvěrníky. Na jejím zákla-
dě také 1. oddělení 3. odboru XII. správy 
SNB i po Andreji Babišovi požadovalo:

„a/ sdělovat poznatky o jevech a sku-
tečnostech signalizujících nepřátelskou 
a trestnou činnost nebo její přípravu pro-
váděnou vnějším nebo vnitřním nepříte-
lem;

b/ sdělovat poznatky charakterizující 
státobezpečnostní situaci v chráněném 
nebo rozpracovávaném objektu a  pro-
blematice;

c/ poskytovat informace, souvisící 
s procesem odhalování zdrojů, pramenů, 
kanálů pronikání a rozšiřování nepřátel-
ské ideologie, negativních tendencí a ná-
lad mezi jednotlivci a skupinami česko-
slovenských občanů nebo i cizinců;

d/ upozorňovat na podezřelý zájem 
cizinců a  československých občanů 
o chráněné důležité objekty, ústavy a za-
řízení, o  činnosti v  nich nebo o  osoby 
tam pracující;

e/ preventivně působit na stanove-
ných objektech, zejména upozorňovat 
na možnost narušení výrobních a tech-
nologických procesů a  na možnost 
vzniku mimořádných událostí i  jiných 
negativních jevů v závodech, podnicích, 
úřadech, československých ozbroje-
ných silách a sdělovat názory na příčiny 
mimořádných událostí a jevů, ke kterým 
v tomto prostředí došlo;

f/ upozorňovat na nedostatky při 
ochraně utajovaných skutečností a  na 
jevy signalizující ohrožení nebo vyzraze-
ní utajovaných skutečností;

g/ doplňovat údaje k  prověřovaným 
osobám;

h/ plnit jiné úkoly pro útvar kontraroz-
vědky na základě potřeb v chráněném či 
rozpracovávaném objektu a problemati-
ce.“
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Seznam dokumentů (tiskopis MV č. skl. 723) osobního svazku TS „BUREŠ“, obsahující 31 
písemností vzniklých v průběhu kontrarozvědné činnosti, potvrzuje, že agenturní svazek 
– bez pomocných složek – obsahoval ke 4. prosinci 1989, ke dni skartace většiny agentur-
ně-operativních dokumentů, celkem 44 listů; list 45 byl před skartací vyčleněn ze složky 

Finanční doklady (viz dokument č. 6).
V souladu se směrnicí pro evidenci, statistiku a administrativu při kontrarozvědné činnosti 

(A-oper-II-1) agenturní svazek obsahoval schválený návrh na zavedení D, návrh na získání k agen-
turní spolupráci, zprávu o získání ke spolupráci (viz dokument č. 9), lustrační listy z doby před za-
vedením osobního spisu (viz dokument č. 2) i osobního svazku, závazek ke spolupráci (podepsaný 
buď pravým anebo krycím jménem), memorandum (viz dokument č. 8) a jeho doplněk (viz doku-
ment č. 22), ustanovku, agenturní záznamy tajných spolupracovníků s krycími jmény „ALOJZ“, 
„KOSEK (viz dokument č. 7), „ZELIENKA“, „FISCHER“ a „ADAM“ prověřujících D/TS „BUREŠ“ či 
jeho otce Štefana Babiše, periodické vy-
hodnocení činnosti TS „BUREŠ“ (pravdě-
podobně z let 1983, 1984, 1985 a 1986), 
návrh na zavedení a vyvedení do propůj-
čeného bytu (PB), legendu ke vstupu do 
PB „VOJAK“ (viz dokument č. 15), záznam 
o předání/převzetí svazku (viz dokument 
č. 35), záznam o prověrce TS „BUREŠ“, 
záznam o přípravě výjezdu do zahraničí, 
výjimku pro cestovní doklady, zjevně ne-
schválenou zprávu o ukončení spolupráce 
a návrh na přerušení spolupráce s TS „BU-
REŠ“ (viz dokument č. 23 a 25).

Seznam dokumentů na jednu stranu 
potvrzuje, že agenturní svazek byl veden 
v souladu s platnými směrnicemi (viz do-
kument č. 11), nicméně upozorňuje také na 
některé anomálie. Především jde o nesou-
lad s využíváním tzv. výjezdové agentury, 
nepředání TS do řízení hlavní správy roz-
vědky (I. správa SNB), výjimku pro získání 
cestovních dokladů, neschválenou zprávu 
o ukončení spolupráce, a naopak její po-
kračování i během dlouhodobého pobytu 
TS „BUREŠ“ v zahraničí.
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O sobní svazek TS „BUREŠ“ (reg. č. 25085) obsahoval také formulář 
seznamu dokumentů (tiskopis MV č. skl. 724) se zjevně neúplným 
seznamem (některých) osob procházejících svazkem, včetně hlavní 
zájmové osoby, tj. Andreje Babiše, s odkazem na jednotlivé stránky. 
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Evidenční list výda-
jů (tiskopis MV skl.  
č. 107), vyplacených 
při řízení důvěrníka  

s krycím jménem „BUREŠ“ (reg.  
č. 25085), původně zařazený ve 
složce Finanční doklady, skar-
tované 4. prosince 1989 (viz 
dokument č. 13), dokumentu-
je ve smyslu Nařízení ministra 
vnitra ČSSR o hospodaření se 
zvláštními finančními prostřed-
ky výdaje staršího referenta  
1. oddělení 3. odboru XII. sprá-
vy SNB npor. Ing. Júlia Šumana 
za občerstvení na sedmi schůz-
kách konaných v průběhu roku 
1982 (23. února, 30. března,  
22. dubna, 13. května, 10. červ-
na, 16. srpna a 11. listopadu)  
v celkové výši 197,- Kčs. 
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Npor. Ing. Július Šuman

Organizace XII. S-SNB v Bratislavě k 12. 11. 1980 (registrace D „BUREŠ“)  
a 23. 11. 1982 (registrace TS „BUREŠ“):
Funkce Hodnost a jméno Datum narození Ve funkci od do

Náčelník správy plk. Jozef Vavro 24. 4. 1926 1. 6. 1979 – 31. 7. 1986

(1.) zástupce náčelníka plk. Bohuš Vavro 27. 10. 1924 1. 9. 1974 – 30. 6. 1985

Zástupce náčelníka mjr./pplk. JUDr. Anton Faťol 1. 5. 1937 1. 12. 1979 – 31. 10. 1985

Náčelník III. odboru kpt./mjr. Ing. Milan Greguš, CSc. 29. 7. 1940 1. 12. 1979 – 31. 1. 1984

Zástupce náčelníka npor./kpt. Ing. František Stredl 30. 11. 1942 1. 4. 1980 – 31. 1. 1984

VSRS 1. oddělení kpt. JUDr. Rastislav Mátray 12. 6. 1949 1. 5. 1980 – 30. 4. 1987

Řídící orgán  npor. Ing. Július Šuman 17. 5. 1951 12. 11. 1980 – 22. 8. 1983
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Z áznam staršího referenta 1. oddělení 3. odboru XII. správy SNB npor. Ing. Júlia Šumana  
č. 8/82 o agenturní schůzce ze dne 20. října 1982 s tajným spolupracovníkem krycího jmé-
na „KOSEK“ (reg. č. 23702), zaměřené na prověrku vlastního důvěrníka s krycím jménem  
„BUREŠ“. Výtisk č. 2 agenturního záznamu byl postoupen do osobního spisu „BUREŠ“. 

Npor. Ing. Július Šuman Kpt. JUDr. Rostislav Mátray



do
ku

m
en

t 8 Memorandum ve smyslu směrnice pro práci se spolupracovníky kontrarozvědky (A-oper-I-3) zpraco-
val starší referent 1. oddělení 3. odboru XII. správy SNB npor. Ing. Július Šuman k osobě Andreje Babi-
še, krycím jménem „BUREŠ“, dne 26. října 1982, ještě před plánovaným zaverbováním ke spolupráci  
(viz dokument č. 9). 

Dne 22. června 1983 další řídící orgán starší referent specialista kpt. JUDr. František Hákač na zadní část memoranda 
poznamenal, že TS „BUREŠ“ je zaměřený do akce „OKO“ (reg. č. 27544), vedené k osobě Alexeje Nováka, nar. 17. 1. 1925). 

V záhlaví dokumentu byla 25. listopadu 1988 doplněna podpisová doložka náčelníka 1. odboru XII. správy SNB 
pplk. JUDr. Antona Faťola, kterou podepsal jeho zástupce kpt. Marián Kováčik, a potvrdil tak skartaci výtisku  
č. 2 memoranda. 

Npor. Ing. Július Šuman Pplk. JUDr. Anton Faťol
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kání tajného spolupra-
covníka ke spolupráci ná-
čelníkem XII. správy SNB 

plk. Jozefem Vavrem anebo jeho 
zástupcem pplk. JUDr. Antonem 
Faťolem provedl starší referent 1. 
oddělení 3. odboru XII. správy SNB 
npor. Ing. Július Šuman v souladu 
se směrnicí pro práci se spolupra-
covníky kontrarozvědky (A-oper-
-I-3) přípravu na vázací akt, který 
musel uskutečnit nejpozději do 30 
dnů. 

Získání Ing. Andreje Babiše ke 
spolupráci proběhlo 11. listopadu 
1982 mezi 16.30 a 18.00 hod. v bra-
tislavské vinárně U Obuvníka na 
Hviezdoslavově náměstí čp. 11, kde 
bylo zaručeno požadované utajení 
schůzky a ničím nerušený průběh. 
Vázacího aktu tajného spolupra-
covníka s krycím jménem „BUREŠ“ 
se kromě řídícího orgánu účastnil 
také jemu nadřízený náčelník 3. od-
dělení kpt. JUDr. Rastislav Mátray.

V úvodu schůzky příslušníci 
Státní bezpečnosti vytěžili Babi-
še k jeho některým rodinným pří-
slušníkům, minimálně od jednoho 
z nich se „kandidát“ zjevně distan-
coval. Poté npor. Ing. Šuman klad-
ně shrnul dosavadní spolupráci dů-
věrníka, ba dokonce uvedl, že jeho 
poznatky byly využity při odhalová-
ní a předcházení trestné činnosti 
konkrétních osob. 

Babiš v reakci na dotaz přísluš-
níků Státní bezpečnosti prohlásil, 
že chápe potřebu boje proti trestné 
činnosti, respektive proti poškozo-
vání národního hospodářství vněj-
ším a vnitřním nepřítelem. Zdůraz-
nil, že po prvním kontaktu s řídícím 
orgánem npor. Ing. Šumanem uvítal 
možnost upozorňovat „kompetent-
ní orgány“ na nedostatky, s nimiž se 
seznámil během své pracovní čin-
nosti. Kromě uspokojení nad stá-
vající formou konspirativního styku 
vyjádřil ovšem také obavu z odha-

lení spolupráce se Státní bezpeč-
ností, čímž by mohl být značně po-
škozen v zaměstnání.

Během svého vázání ke spolu-
práci probral „BUREŠ“ s příslušní-
ky Státní bezpečnosti podrobnosti 
soudní pře PZO PETRIMEX u Me-
zinárodního soudního dvora v Ha-
agu ve věci dumpingových cen na 
trzích členských zemí Evropského 
hospodářského společenství. Jeho 
informace byly zaznamenány v ně-
kolika samostatných agenturních 
záznamech. Babiš byl dále „vytě-
žen“ k ohlasům úmrtí generálního 
tajemníka ÚV KSSS Leonida Ilji-
če Brežněva z předchozího dne, 
o čemž npor. Ing. Šuman opět zpra-
coval samostatný záznam.

Po souhlasu Babiše s pokračo-
váním spolupráce se Státní bez-
pečností jako tajný spolupracovník 
dostal k podpisu písemný závazek, 
který si podle záznamu npor. Ing. 
Šumana přečetl a bez dalších otá-
zek podepsal. Souhlasil i s tím, aby 
se i nadále ve vzájemné komunika-
ci používalo krycí jméno „BUREŠ“. 

Babiš přijal nabídku ke spoluprá-
ci bez výhrad, přičemž zdůraznil, 
že chápe jako morální povinnost 
pracovníka zahraničního obchodu 
„svojim dielom prispievať k och-
rane nášho štátu a čs. ekonomiky 
pred nepriateľskou činnosťou“.

V samotném závěru schůzky byl 
TS „BUREŠ“ instruován o přísné 
potřebě dodržovat zásady konspi-
race, i o dalších aspektech tajné 
spolupráce při plnění svěřených 
úkolů.

Staronový řídící orgán npor. Ing. 
Šuman předal tajnému spolupra-
covníkovi agenturní telefonní číslo 
na sekretariát 3. odboru XII. sprá-
vy SNB. Kromě obranné instruktá-
že před listopadovým výjezdem do 
Rakouska obdržel do další schůz-
ky plánované na 9. či 16. prosince 
1982 úkol zjistit informace o posto-
ji DEUTSCHE CHEMAPOL k anti-

dumpingovému procesu vedenému 
proti PZO PETRIMEX. V neposlední 
řadě Babiš dostal heslo pro kontakt 
s jiným příslušníkem Státní bezpeč-
nosti: „Nesiem Vám materiály od 
pána BUREŠa“.

Po schůzce zaplatili příslušníci 
Státní bezpečnosti agenturní vý-
daje, respektive občerstvení, což 
museli ve smyslu Nařízení minis-
tra vnitra ČSSR o hospodaření se 
zvláštními finančními prostředky 
zaznamenat do finanční části svaz-
ku (viz dokument č. 6).

Z klíčového dokumentu npor. Ing. 
Šumana, doporučeného přítomným 
náčelníkem 1. oddělení kpt. JUDr. 
Mátrayem, odsouhlaseného náčel-
níkem 3. odboru mjr. Ing. Milanem 
Gregušem, CSc., a schváleného zá-
stupcem náčelníka XII. správy SNB 
pplk. JUDr. Faťolem, vyplývá, že 
„BUREŠ“ byl získán ke spolupráci 
na základě kombinace tří přede-
psaných motivů: kompromitujících 
skutečností (informace předané 
během předchozí spolupráce ke 
konkrétním osobám, včetně členů 
rodiny), na základě výhod (výjezdy 
do kapitalistického zahraničí) a na 
základě ideových pohnutek. Výše 
uvedená směrnice ideovou pohnut-
ku definovala jako „osobní pře-
svědčení získávaného tajného spo-
lupracovníka o nutnosti boje proti 
vnějšímu i vnitřnímu nepříteli, vy-
plývající z marxisticko-leninského 
světového názoru, socialistického 
vlastenectví, odporu k imperialismu 
a imperialistickým válkám, nená-
visti k imperialistickým rozvědkám 
nebo některým jejich pracovní-
kům, odporu k vnitřnímu nepříteli 
(zejména po zkušenostech z roku 
1968), nutnosti ochrany a obrany 
politických, ekonomických i vojen-
ských zájmů Československé soci-
alistické republiky a ostatních zemí 
socialistického společenství.“

Npor. Ing. Július Šuman

Kpt. JUDr. Rostislav Mátray

Pplk. JUDr. Anton Faťol
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0 Starší referent 1. oddělení 3. odboru XII. správy 

SNB npor. Ing. Július Šuman, v souladu se směr-
nicí pro práci se spolupracovníky kontrarozvědky 
(A-oper-I-3), navrhl důvěrníka s krycím jménem 

„BUREŠ“ (reg. č. 25085), který zjevně splňoval „předpo-
klady pro plnění úkolů v kontrarozvědném rozpracování 
a v předchozím styku s řídícím pracovníkem dodržoval 
zásady konspirace“, k získání za tajného spolupracovní-
ka kategorie agent.

Po ukončení vázacího aktu Ing. Andreje Babiše, který 
proběhl od 16.30 do 18. hod. 11. listopadu 1982 v brati-
slavské vinárně U Obuvníka, zpracoval následujícího dne 
npor. Ing. Šuman zprávu o získání ke spolupráci (viz do-
kument č. 9), kterou prostřednictvím nadřízených předlo-
žil zástupci náčelníka XII. správy SNB pplk. JUDr. Antonu 
Faťolovi, jenž v zastoupení náčelníka správy plk. Jozefa 
Vavra schvaloval návrh vázání. Po jeho souhlasu nechal 
řídící orgán zaregistrovat na AIŠEO XII. správy SNB nové-
ho tajného spolupracovníka s krycím jménem „BUREŠ“.

Dne 23. listopadu 1982 tak jedna z příslušnic statis-
ticko-evidenčního útvaru XII. správy SNB provedla na 
základě schváleného návrhu změnu ve všeobecném re-
gistračním protokole XII. správy SNB a správy Státní 
bezpečnosti Bratislava registrace osobního spisu „D“ na 
osobní svazek „A“ se stejným krycím jménem „BUREŠ“ 
(reg. č. 25085) k osobě BABIŠ Andrej, nar. 2. 9. 1954; zá-
roveň vyznačila vydání složek Vlastnoručních zpráv (VZ), 
Finančních dokladů (F) a Kopií pomocných písemností 
(KPP).

Dle směrnice byl agent tajným spolupracovníkem, kte-
rý plnil „úkoly při odhalování, rozpracování a dokumento-
vání protistátní trestné činnosti a úkoly směřující k před-
cházení a zabránění této trestné činnosti“.

Směrnice v obecné rovině stanovila, jaké úkoly měl 
agent pod vedením příslušníka kontrarozvědného útvaru 
Státní bezpečnosti (v případě Andreje Babiše tedy 1. od-
dělení 3. odboru XII. správy SNB) plnit především:

„a/ odhaluje a aktivně rozpracovává kádrové rozvěd-
číky, signály o činnosti nepřátelských rozvědek a jejich 
agentury z řad československých občanů i cizích státních 
příslušníků, zjišťuje záměry, formy, metody jejich práce 
apod.;

b/ proniká do nepřátelských rozvědných centrál a ji-
ných nepřátelských organizací a center v zahraničí a do 
organizací československé emigrace;

c/ zjišťuje a odhaluje pokusy o proniknutí agentury ne-
přátelských rozvědek, monopolů, organizací a center do 
důležitých státních, hospodářských, vojenských a jiných 
objektů a zařízení na území Československé socialistic-
ké republiky a zabraňuje úniku utajovaných skutečností 
z těchto objektů;

d/ získává poznatky o skrytých nepřátelských proje-
vech a tendencích, odhaluje iniciátory těchto projevů, 
zjišťuje jejich úmysly, činnost a odhaluje kanály pronikání 
rozkladné a ideologické činnosti vnějších a vnitřních ne-
přátel v důležitých objektech a zařízeních v místech sou-
středění nepřátelských, protisocialistických a protispole-
čenských živlů a na jiných důležitých úsecích, které jsou 

objektem rozpracování nebo 
ochrany kontrarozvědky;

e/ zjišťuje a rozpracovává ne-
přátelské osoby, které organi-
zují a provádějí podvratnou, zá-
škodnickou a sabotážní činnost 
proti našemu státu nebo ostat-
ním socialistickým zemím, pro-
niká do hospodářských sesku-
pení a institucí kapitalistických 
států a monopolů za účelem 
odhalení jejich záměrů narušit 

nebo negativně ovlivnit ekonomiku Československé so-
cialistické republiky a plnění cílů socialistické integrace 
zemí Rady vzájemné hospodářské pomoci;

f/ pomáhá při ochraně československé ekonomiky, čes-
koslovenských ozbrojených sil a ozbrojených sil Varšav-
ské smlouvy, státních hranic, dopravních a spojovacích 
prostředků před záškodnickou a sabotážní činností vněj-
ších a vnitřních nepřátel;

g/ plní konkrétní úkoly při pátrání po osobách a při 
zpravodajské prověrce osob;

h/ plní úkoly preventivně výchovného charakteru s cí-
lem předcházet a zabraňovat působení nepřátelské 
ideologické rozkladné činnosti, hospodářským škodám 
a mimořádným událostem v československém národním 
hospodářství a v československých ozbrojených silách, 
oslabujícím bojovou připravenost vojsk;

ch/ plní konkrétní úkoly při provádění rozkladné práce 
v nepřátelském prostředí a podle stanoveného postupu 
toto prostředí pozitivně ovlivňují.“

Npor. Ing. Július Šuman
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Na vnitřní straně desek osobní-
ho spisu (MV č. skl. 712) s krycím 
jménem „BUREŠ“ (reg. č. 25085) 
k osobě Ing. Andreje BABIŠE, nar. 

2. 9. 1954, příslušnice AIŠEO XII. správy SNB 
změnila 23. listopadu 1982 razítkem katego-
rii svazku na AGENT a datum vydání 23. XI. 
1982; rukou byl vyznačen útvar XII-3-1.

Do kolonky Záznamy o kontrole svazku 
byly postupně vepsány zápisy o opakova-
né administrativní prověrce svazku ze stra-
ny AIŠEO (AIPO) XII. správy SNB (21. břez-
na 1984, 12. listopadu 1987 a 20. září 1989), 
kontrolách Inspekce ministra vnitra ČSSR 
(17. září 1986) a Inspekce náčelníka XII. 
správy SNB (19. února 1988, 5. dubna 1988 
a 24. ledna 1990), které potvrzují, kolikrát 
byla provedena kontrola úplnosti, správ-
nosti a účelnosti vedení osobního svazku 
TS „BUREŠ“.
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Přední a zadní strana statistické karty TS (tiskopis MV č. skl. 735) agenta s krycím jménem „BUREŠ“ (reg. č. 25085), vlastním 
jménem Ing. BABIŠ Andrej, nar. 2. 9. 1954, strojopisně vyplněná 23. listopadu 1982 starším referentem 1. oddělení 3. odboru 
XII. správy SNB npor. Ing. Júliem Šumanem. Důvodem vyplnění statistické karty TS bylo vložení údajů o zavedení nového 
agenturního svazku do informačního podsystému Tematická evidence svazků (TES, v roce 1989 Centrální registr svazků, 

CRS), součásti budovaného uceleného informačního systému Státní bezpečnosti. Do spodního řádku přední strany byla doplněna 
(a tím zdůrazněna) specifická charakteristika TS „BUREŠ“ – možnost cestování do kapitalistických států.

Zadní strana statistické karty TS obsahuje podpisy třech řídících orgánů agenta s krycím jménem „BUREŠ“: npor. Ing. Šumana  
(z 23. listopadu 1982), kpt. JUDr. Františka Hákače (z 17. října 1983) a npor. Andreje Kuľ hy, kteří tak vlastnoručně stvrzovali pravdivost 
a aktuálnost vyplněných údajů.

Kpt. Andrej KuľhaKpt. JUDr. František HákačNpor. Ing. Július Šuman
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V přehledu čás-
tí, dílů a složek 
k registračnímu 
číslu 25085 (tis-

kopis MV č. skl. 702) bylo 
potvrzeno k 23. listopa-
du 1982, dni registra-
ce osobního svazku TS 
„BUREŠ“ (viz dokument 
č. 10), vydání tří desek 
složek Vlastnoručních 
zpráv (VZ), Korespon-
dence a pomocných 
písemností (KPP) a Fi-
nančních dokladů (FD). 
Složka VZ obsahovala 
vlastnoruční zprávy TS 
s krycím jménem „BU-
REŠ“ a jejich přepisy 
do standardizovaného 
formuláře agenturních 
zpráv, složka FD obsa-
hovala pokladní a výda-
jové doklady (účtenky, 
pokladní bloky atd.), pří-
padně náhradní dokla-
dy, potvrzující vypláce-
ní zvláštních finančních 
prostředků při schůz-
kách s TS, a složka KPP 
byla určena k ukládání 
různých pomocných pí-
semností.



do
ku

m
en

t 1
4

Evidenční list výdajů (tiskopis 
MV skl. č. 107), vyplacených 
při řízení TS „BUREŠ“ (reg. č. 
25085), původně zařazený ve 

složce Finanční doklady, skartované 
4. prosince 1989 (viz dokument č. 13), 
dokumentuje ve smyslu Nařízení mi-
nistra vnitra ČSSR o hospodaření se 
zvláštními finančními prostředky výda-
je staršího referenta specialisty 1. od-
dělení 3. odboru XII. správy SNB kpt. 
JUDr. Františka Hákače za občerstvení 
na šesti schůzkách v průběhu let 1983 
a 1984 (31. srpna 1983, 30. března 1984, 
4. dubna 1984, 28. června 1984, 13. říj-
na 1984 a 19. října 1984) v celkové výši 
260,- Kčs.

Kpt. JUDr. František Hákač
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F ormulář (tiskopis MV č. skl. 716) seznamu příslušníků 1. oddělení 3. odboru XII. správy SNB a tajných spolupracovníků 
docházejících do propůjčeného bytu s krycím jménem „VOJAK“ (reg. č. 29098) v Medzilaboreckej ulici č. 29, podle 
něhož jej jako jeden ze sedmi TS navštěvoval také agent staršího referenta specialisty kpt. JUDr. Františka Hákače 
s krycím jménem „BUREŠ“ (reg. č. 25085), a to v období od 22. února do 19. října 1984.

Dne 26. října 1984 předložil starší referent 1. oddělení 3. odboru XII. správy SNB npor. Andrej Kuľ ha návrh na ukončení 
provozu propůjčeného bytu „VOJAK“ (reg. č. 29098) a uložení jeho svazku do operativního archivu AIŠEO XII. správy SNB. 
V dokumentu, který doporučil náčelník 1. oddělení kpt. JUDr. Rastislav Mátray, schválil pověřený náčelník 3. odboru kpt. 
Ing. František Stredl a následně i zástupce náčelníka XII. správy SNB pplk. JUDr. Anton Faťol, byl uveden také TS „BUREŠ“ 
(reg. č. 25085). 

Kpt. Andrej Kuľha Kpt. JUDr. František Hákač

Kpt. JUDr. Rostislav Mátray Kpt. Ing. František Stredl

Pplk. JUDr. Anton Faťol
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cialisty 1. oddělení 3. odbo-
ru XII. správy SNB kpt. JUDr. 
Františka Hákače o agenturní 

schůzce ze dne 6. prosince 1984 se „se-
riózním pramenem“ – tajným spolupra-
covníkem krycího jména „BUREŠ“ (reg. 
č. 25085), zaměřené na okolnosti uplá-
cení obchodních partnerů firmy CHEMA-
NOL Vídeň. Schůzka proběhla v terénu, 
agent podle vyplněného formuláře po 
úkolování získal informace rozhovorem 
s osobou, která se popisované události 
zúčastnila; šlo o akci rozpracovávanou 
v operativním svazku. 

Záznam operativního pracovníka kpt. 
JUDr. Hákače odsouhlasil náčelník  
1. oddělení kpt. JUDr. Rastislav Mátray. 
Výtisk č. 5 byl zaslán 2. odboru XI. sprá-
vy SNB do Prahy, výtisk č. 1 postoupen 
analyticko-informačnímu a statisticko-
-evidenčnímu odboru XII. správy SNB 
(a dále vrácen do složky Vlastnoruč-
ních zpráv osobního svazku TS „BU-
REŠ“), výtisk č. 2 do akce 2. oddělení  
3. odboru XII. správy SNB „MAJITEĽ“ 
(reg. č. 29532), vedené k osobě Erik 
Herman David, nar. 15. 8. 1926, vý-
tisk č. 3 do akce 1. oddělení 3. od-
boru XII. správy SNB „ŠEVČÍK“ (reg.  
č. 17719), vedené k osobě Anton Ra-
kický, nar. 22. 4. 1945, a výtisk č. 4 
do objektového svazku PETRIMEX 
(viz dokument č. 29).

Kpt. JUDr. František Hákač

Kpt. JUDr. Rostislav Mátray
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placených při řízení TS „BUREŠ“ (reg. č. 25085), 
původně zařazený ve složce Finanční dokla-
dy, skartované 4. prosince 1989 (viz dokument 

č. 13), dokumentuje ve smyslu Nařízení ministra vnit-
ra ČSSR o hospodaření se zvláštními finančními pro-
středky výdaje staršího referenta specialisty 1. oddělení  
3. odboru XII. správy SNB kpt. JUDr. Františka Hákače za 
občerstvení na čtyřech schůzkách v průběhu roku 1985  
(28. dubna 1985, 25. června (nikoliv května) 1985 (viz 
dokument  č. 19), 20. srpna 1985 a 29.  listopadu 1985) 
v celkové výši 193,- Kčs.

Poslední zaznamenaná schůzka z 29. 11. 1985 může 
být zpochybňována, s ohledem na fakt, že dokumenty 
Státní bezpečnosti neobsahují přesné datum Babišova 
odjezdu do Maroka (srov. dokument č. 22), případně ter-
mín jeho krátkodobé návštěvy ČSSR.

Sám Babiš ovšem uvedl, že byl jako delegát PETRIMEXu 
do Maroka vyslán až na podzim 1985. 

Kpt. JUDr. František Hákač
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Přední a zadní strana formuláře vyúčtování služebních výdajů (tiskopis 
MV č. skl. 94/A5), vyplněného starším referentem specialistou 1. oddě-
lení 3. odboru XII. správy SNB kpt. JUDr. Františkem Hákačem za duben 
1985, respektive vyúčtování finančních výdajů za agenturní schůzku 

s TS „BUREŠ“ (reg. 25085) z 29. dubna 1985; druh výdajů zvláštních finančních 
prostředků „B“ (pohoštění při schůzkách). Za zmínku stojí i fakt, že výdaje byly 
dvojnásobné oproti agenturním schůzkám s tajnými spolupracovníky „BYST-
RICKÝ“ (reg. č. 28251), „MAREK“ (reg. č. 23910) a „NIŽŇAN“ (reg. č. 21649), což 
svědčí mj. o její délce.

Kpt. JUDr. František Hákač
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Přední a zadní strana for-
muláře vyúčtování služeb-
ních výdajů (tiskopis MV 
č. skl. 94/A5), vyplněného 

starším referentem specialistou 
1. oddělení 3. odboru XII. správy 
SNB kpt. JUDr. Františkem Háka-
čem za červen 1985, respektive 
vyúčtování finančních výdajů za 
agenturní schůzku s TS „BUREŠ“ 
(reg. 25085) z 25. června 1985; 
druh výdajů zvláštních finanč-
ních prostředků „B“ (pohoštění na 
schůzce). 

Kpt. JUDr. František Hákač
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Přední a zadní strana formuláře vyúčtování služebních výdajů (tisko-
pis MV č. skl. 94/A5), vyplněného starším referentem specialistou  
1. oddělení 3. odboru XII. správy SNB kpt. JUDr. Františkem Hákačem 
za srpen 1985, respektive vyúčtování finančních výdajů za agenturní 

schůzku s TS „BUREŠ“ (reg. 25085) z 20. srpna 1985; druh výdajů zvláštních 
finančních prostředků „B“ (pohoštění na schůzce).

Kpt. JUDr. František Hákač
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vyplněného starším referentem specialistou 1. oddělení 3. odboru XII. správy SNB kpt. JUDr. 
Františkem Hákačem za listopad 1985, respektive vyúčtování finančních výdajů za agenturní 
schůzku s TS „BUREŠ“ (reg. 25085) z 29. listopadu 1985; druh výdajů zvláštních finančních 

prostředků „B“ (pohoštění na schůzce). 
Poslední agenturní schůzka z 29. 11. 1985 může být zpochybňována, s ohledem na fakt,  

že dokumenty Státní bezpečnosti neobsahují přesné datum Babišova odjezdu do Maroka  
(srov. dokument č. 22), případně termín jeho krátkodobé návštěvy ČSSR.

Sám Babiš ovšem uvedl, že byl jako delegát PETRIMEXu do Maroka vyslán až na podzim 1985.

Kpt. JUDr. František Hákač
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Organizace Správy kontrarozvědky v Bratislavě  
(XII. správa SNB) k 1. 8. 1986:
Funkce Hodnost a jméno Datum narození Ve funkci od – do

Náčelník správy pplk. RSDr. Štefan Homola 26. 11. 1937 1. 8. 1986 – 9. 2. 1990

1. zástupce náčelníka pplk. JUDr. Anton Faťol 27. 10. 1924 1. 9. 1974 – 30. 6. 1985

Zástupce náčelníka pplk. JUDr. Ján Jackuliak 5. 12. 1933 1. 9. 1985 – 31. 1. 1990

Náčelník III. odboru kpt. Ing. František Stredl 30. 11. 1942 1. 2. 1984 – 15. 3. 1987

Zástupce náčelníka mjr. JUDr. Gejza Valjent 21. 11. 1943 1. 12. 1984 – 30. 9. 1988

VSRS 1. oddělení kpt. JUDr. Rastislav Mátray 12. 6. 1949 1. 5. 1980 – 30. 4. 1987

Řídící orgán  kpt./mjr. JUDr. František Hákač 3. 5. 1945 22. 8. 1983 – 30. 6. 1987
Kpt. JUDr. František Hákač

Výtisk č. 1 doplňku k memorandu TS krycího 
jména „BUREŠ“ (viz dokument č. 8) zpracoval 
starší referent specialista 1. oddělení 3. odbo-
ru XII. správy SNB mjr. JUDr. František Hákač 

30. června 1987, den před svým převelením k 1. od-
dělení analyticko-informačního a plánovacího odboru 
(AIPO) XII. správy SNB. 

V dokumentu konstatoval, že výslednost spolupráce 
se Státní bezpečnosti byla vždy hodnocena kladně. Od 
srpna 1985 měla být agenturní spolupráce s TS „BU-
REŠ“ přerušena (bližší termín nebyl bohužel uveden), 
kvůli jeho dlouhodobému vycestování do Maroka (viz 
dokument č. 23). Mjr. JUDr. Hákač se v této souvislosti 
odkazoval na schválený návrh na přerušení spoluprá-
ce (viz dokument č. 4), který v souladu se směrnicí pro 
práci se spolupracovníky kontrarozvědky (A-oper-I-3) 
u dočasného přerušení spolupráce s TS na dobu delší 
než 6 měsíců musel signovat náčelník XII. správy SNB 
plk. Jozef Vavro anebo jeho zástupce pplk. JUDr. An-
ton Faťol.  

Novým řídícím orgánem TS „BUREŠ“ se nadále stal 
starší referent specialista 1. oddělení 3. odboru XII. 
správy SNB kpt. Andrej Kuľ ha (viz dokument č. 34).

Pplk. JUDr. Anton Faťol Plk. Jozef Vavro
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Z e seznamu dokumentů (tis-
kopis MV č. skl. 723) osob-
ního spisu PO „TUREK“ 
(reg. č. 31774), vedeného 

k osobě Ing. Richard Szabó, nar.  
29.  2. 1924, vyplývá, že  9.  prosince 1987 
byly starším referentem specialistou  
1. oddělení 3. odboru XII. správy SNB 
kpt. Andrejem Kuľ hou skartovány tři 
agenturní záznamy o schůzkách s TS 
krycím jménem „BUREŠ“. Podle po-
ložek 3, 4 (AZ od TS Bureš – pohle-
dávka… žiadosť o odklad splatnosti) 
se původně nacházely na stránkách 
4–5, 6 a 7–9 osobního spisu „TUREK“.

Kpt. Andrej Kuľha
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kopis MV č. skl. 723) osobní-
ho spisu PO „EKRON“ (reg. 
č. 31879), vedeného k osobě 

Erol Cengiz Uras, nar. 7. 2. 1941, vy-
plývá, že 9. prosince 1987 byly star-
ším referentem specialistou 1. od-
dělení 3. odboru XII. správy SNB kpt. 
Andrejem Kuľ hou skartovány písem-
né poznatky od pramene „BUREŠ“. 
Podle položky 10 se tyto poznatky 
od TS „BUREŠ“ původně nacházely 
na stránkách 55–56 osobního spisu 
„EKRON“.

Kpt. Andrej Kuľha
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Kpt. Andrej Kuľha Plk. RSDr. Štefan Homola

Pravděpodobně v důsledku kontroly osob-
ního svazku TS „BUREŠ“ příslušníky ana-
lyticko-informačního a plánovacího od-
boru XII. správy SNB (12. listopadu 1987) 

si náčelník 3. odboru XII. správy SNB kpt. Ing. Ma-
rián Kováčik k 9. prosinci 1987 od nového řídícího 
orgánu vyžádal záznam o přerušení tajné spolu-
práce s agentem krycího jména „BUREŠ“ (reg. č. 
25085). 

Starší referent specialista 1. oddělení kpt. An-
drej Kuľ ha konstatoval, že než agent „BUREŠ“ vy-
cestoval v roce 1985 za podnik zahraničního ob-
chodu (PZO) PETRIMEX na dlouhodobý služební 
pobyt do Maroka, přistupoval k tajné spolupráci 
„zodpovědně“. Díky jeho výjezdu byla tajná spo-
lupráce s agentem přerušena až do jeho návratu 
do ČSSR.

Kpt. Kuľ ha předpokládal, že agent „BUREŠ“ se 
po ukončení pobytu v průběhu roku 1988 vrátí do 
PZO PETRIMEX a poté bude na 1. oddělení zpra-
cován jeho nový plán řízení, výchovy a kontroly.

Na zadní straně dokumentu se nachází záznam 
pověřeného náčelníka 1. oddělení 3. odboru XII. 
správy SNB mjr. Ing. Milana Jurky z 10. června 
1988 o kontrole svazku TS „BUREŠ“, v němž poža-
doval opravu seznamu dokumentů (viz dokument 
č. 4), doplnění seznamu osob (viz dokument č. 5), 
a zároveň vytýkal předchozímu řídícímu orgánu 
pozdní zpracování důvodové zprávy o přerušení 
spolupráce (viz dokument č. 24), stejně jako fakt, 
že nebyla zaevidována na statisticko-evidenčním 
oddělení (SEO) XII. správy SNB. Nařídil proto do 
14. června 1988 zaregistrovat zprávu o přeruše-
ní spolupráce na SEO (viz dokument č. 25), do  
20. června 1988 odstranit administrativní nedo-
statky, a nakonec zjistit termín návratu TS z Ma-
roka a dokladovat do 31. července 1988 o situaci. 

Kpt. Kuľ ha již 14. června 1988 pod záznam své-
ho nadřízeného poznamenal, že nedostatky byly 
odstraněny a návrat TS s krycím jménem „BU-
REŠ“ se předpokládá až koncem roku 1989.

Záznam byl 30. června 1988 vložen do obálky, 
původně určené pouze pro memorandum TS „BU-
REŠ“ (viz dokument č. 8), respektive jeho doplněk 
(viz dokument č. 22).
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Dne 13. června 
1988 jedna z pra-
covnic statistic-
ko-evidenčního 

útvaru XII. správy SNB 
zaznamenala ve všeobec- 
ném registračním protoko-
le XII. správy SNB a správy 
Státní bezpečnosti Brati-
slava do evidenčního zá-
znamu osobního svazku 
TS „BUREŠ“ (reg. č. 25085) 
k osobě BABIŠ Andrej, 
nar. 2. 9. 1954, fakt dočas-
ně přerušené spolupráce; 
starší referent specialis-
ta 1. oddělení 3. odboru  
XII. správy SNB kpt. An-
drej Kuľ ha svým podpi-
sem potvrdil, že hlavní 
svazek a všechny tři slož-
ky (Vlastnoruční zprávy, 
Finanční doklady a Kopie 
pomocných písemností) 
zůstaly v trezoru u řídícího 
orgánu.

Kpt. Andrej Kuľha
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Z adní strana statistické karty TS (tiskopis MV č. skl. 735) agenta s krycím jménem „BUREŠ“  
(reg. č. 25085), vlastním jménem Ing. BABIŠ Andrej, nar. 2. 9. 1954, strojopisně vyplněné 23. listo-
padu 1982 starším referentem 1. oddělení 3. odboru XII. správy SNB npor. Ing. Júliem Šumanem  
(viz dokument č. 12), byla 13. června 1988 doplněna rukou kpt. Andreje Kuľ hy poznámkou  

o dočasném přerušení spolupráce a ponechání hlavního svazku TS „BUREŠ“ i složek Vlastnoručních zpráv,  
Finančních dokladů a Kopií pomocných písemností na 1. oddělení 3. odboru XII. správy SNB. 

Npor. Ing. Július Šuman Kpt. JUDr. František Hákač Kpt. Andrej Kuľha
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Přední a zadní strana nové statistické karty TS (tiskopis MV č. skl. 735) agenta 
s krycím jménem „BUREŠ“ (reg. č. 25085), vlastním jménem Ing. BABIŠ Andrej, 
nar. 2. 9. 1954, vyplněná 26. října 1988 v návaznosti na reorganizaci federálního 
ministerstva vnitra a Státní bezpečnosti starším referentem specialistou 4. oddě-

lení 1. odboru XII. správy SNB npor. Jaroslavem Hegedüšem.
Zadní strana statistické karty TS obsahuje podpis řídícího orgánu npor. Hegedüše, kte-

rý vlastnoručně stvrdil pravdivost a aktuálnost vyplněných údajů (dočasně přerušená spo-
lupráce), včetně existence tří složek Vlastnoručních zpráv, Finančních dokladů a Kopie 
pomocných písemností. U poznámky Jiné záznamy je odkaz na převedení agenturního 
svazku z osobního spisu důvěrníka (Z D).

Npor. Jaroslav Hegedüš
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Přední a zadní strana nové evidenční (blokační) karty (MV č. skl. 742) z 22. listopa-
du 1988 v manuální kartotéce ústřední operativní evidence (Evidence zájmových 
osob) statisticko-evidenčního odboru Vnitřní a organizační správy FMV (důvod 
evidence: BLOKACE) s relací na živý agenturně-operativní svazek 4. oddělení  

1. odboru XII. správy SNB (řídící orgán: starší referent specialista npor. Jaroslav Hegedüš) 
vedený pod reg. č. 25085 na Andreje Babiše, nar. 2. 9. 1954. 

Npor. Jaroslav Hegedüš
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Starší referent specialista 4. oddělení 1. odboru 
XII. správy SNB npor. Jaroslav Hegedüš zpracoval  
3. prosince 1988 vyhodnocení objektového svazku 
„MOSTEN“ (reg. č. 11548), v němž byly soustřeďo-

vány písemnosti k agenturně-operativnímu rozpracování 
objektu podniku zahraničního obchodu PETRIMEX. Součás-
tí dokumentu byl přehled využívané agenturní (4 TS) a dů-
věrnické (6 D) sítě v tomto vyčleněném objektu, mezi tajný-
mi spolupracovníky byl uveden TS „BUREŠ“ (reg. č. 25085) 
s poznámkou: „t. č. mimo územia ČSSR – dlhodobo“. Ela-
borát doporučil náčelník 4. oddělení mjr. Ing. Milan Jurka 
a schválil náčelník 1. odboru XII. správy SNB pplk. JUDr.  
Anton Faťol. 

Npor. Jaroslav Hegedüš Pplk. JUDr. Anton Faťol
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Starší referent specialista 4. oddělení 1. odboru XII. 
správy SNB kpt. Jaroslav Hegedüš zpracoval ke dni 
6. listopadu 1989 model agenturního aparátu v pod-
niku zahraničního obchodu PETRIMEX a předložil 

ho prostřednictvím vedoucího staršího referenta specialisty 
4. oddělení mjr. Ing. Milana Jurka náčelníku 1. odboru XII. 
správy SNB pplk. JUDr. Antonu Faťolovi. Zopakoval v něm 
přehled využívané agenturně-důvěrnické sítě a mezi tajnými 
spolupracovníky i nadále uváděl TS „BUREŠ“ (reg. č. 25085), 
včetně poznámky, že je mimo území ČSSR.

Npor. Jaroslav Hegedüš
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Ing. Alojzem Lorencem, CSc., potvrdil starší referent specialista 4. oddělení 1. odboru XII. správy SNB kpt. Jaroslav Hegedüš v seznamu dokumentů (tiskopis MV 
č. skl. 723) zničení 90% osobního svazku TS „BUREŠ“, včetně návrhu na získání ke spolupráci, vlastnoručního závazku, několika ročních vyhodnocení spolupráce 
a informací o přerušení spolupráce, respektive pozadí jeho dlouhodobého výjezdu do Maroka.

Mezi slovenskými novináři v minulosti kolovala informace o tom, že Závazek o spolupráci (položka 4), zřejmě jako jediný dokument podepsaný pravým jménem verbo-
vaného Andreje Babiše (viz dokument č. 9), byl ze svazku ještě před jeho předáním do archivu Ústavu pamäti národa (ÚPN) v Bratislavě za úplatu vyjmut jedním z bývalých 
vysokých funkcionářů Ministerstva vnitra SR (jenž pak údajně pobýval na Floridě). Faktem však zůstává, že před vznikem ÚPN operativní archiv bývalé XII. správy SNB ne-
spravovalo MV, ale Slovenská informační služba. Pro potvrzení či vyvrácení této verze by zjevně musel být proveden nezávislý rozbor písma a podpisu kpt. Hegedüše, a to 
jak na seznamu dokumentů (zejména položky 1, 4), tak na Přehledu částí, dílů a složek (viz dokument č. 32).

Npor. Jaroslav Hegedüš

Genpor. Ing. Alojz Lorenc, CSc.
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D ne 4. prosince 1989, kdy vrcholila maso-
vá skartace agenturně-operativních svaz-
ků a spisů Státní bezpečnosti iniciovaná 
náměstkem ministra vnitra ČSSR genpor. 

Ing. Alojzem Lorencem, CSc., potvrdil starší refe-
rent specialista 4. oddělení 1. odboru XII. správy SNB 
kpt. Jaroslav Hegedüš v přehledu částí, dílů a složek 
k registračnímu číslu 25085 (tiskopis MV č. skl. 702) 
stoprocentní zničení složek Vlastnoručních zpráv, 
Korespondence a pomocných písemností; pouze 
z Finančních dokladů vyjmul Evidenční list výdajů (viz 
dokument č. 6) a zařadil ho do osobního svazku TS 
„BUREŠ“ (viz dokument č. 4). 

V rámci složky Vlastnoručních zpráv tak byly bo-
hužel zničeny jak vlastnoruční zprávy napsané a pře-
dané TS s krycím jménem „BUREŠ“, ale i záznamy 
zpracované z jednotlivých agenturních schůzek řídí-
cími orgány, npor. Ing. Júliem Šumanem minimálně 
ze sedmi schůzek (z 23. února 1982, 30. března 1982, 
22. dubna 1982, 13. května 1982, 10. června 1982,  
16. srpna 1982 a 11. listopadu 1982) a kpt. JUDr. Fran-
tiškem Hákačem z desíti schůzek (z 31. srpna 1983, 
30. března 1984, 4. dubna 1984, 28. června 1984,  
13. října 1984, 19. října 1984, 28. dubna 1985, 25. květ-
na 1985, 20. srpna 1985 a 29.  listopadu 1985).

Poslední agenturní schůzka z 29. 11. 1985 může 
být zpochybňována, s ohledem na fakt, že dokumen-
ty Státní bezpečnosti neobsahují přesné datum Babi-
šova odjezdu do Maroka (srov. dokument č. 22), pří-
padně termín jeho krátkodobé návštěvy ČSSR.

Sám Babiš ovšem uvedl, že byl jako delegát  
PETRIMEXu do Maroka vyslán až na podzim 1985.

Npor. Ing. Július Šuman Kpt. JUDr. František Hákač Npor. Jaroslav Hegedüš
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ků a spisů Státní bezpečnosti iniciovaná náměstkem ministra vnitra ČSSR genpor. 
Ing. Alojzem Lorencem, CSc., potvrdil pravděpodobně starší referent specialista 
4. oddělení 1. odboru XII. správy SNB kpt. Jaroslav Hegedüš v seznamu dokumen-

tů (tiskopis MV č. skl. 723) signálního svazku „JORDÁN“, respektive osobního spisu PO 
„OKO“ (reg. č. 27544), zničení dvou záznamů o agenturních schůzkách s TS krycího jména 
„BUREŠ“ (reg. č. 25085), jeden obsahující informace o Ing. Alexeji Novákovi (položka 14) 
a druhý o prosazování firmy PLASTIMPEX (položka 19).

Npor. Jaroslav Hegedüš
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Dne 7. prosince 1989, kdy vrcholila 
masová skartace agenturně-ope-
rativních svazků a spisů Státní bez-
pečnosti iniciovaná náměstkem 

ministra vnitra ČSSR genpor. Ing. Alojzem 
Lorencem, CSc., byly podle záznamu v se-
znamu dokumentů (tiskopis MV č. skl. 723) 
svazku propůjčeného bytu „VOJAK“ (reg. č. 
29098) zničeny dva dokumenty: Návrh a le-
genda pro příchod a odchod TS „BUREŠ“ 
(položka 17) a záznam o vyvedení TS „BU-
REŠ“ z PB (položka 22).
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Z adní vnitřní strana de-
sek osobního svazku 
(MV č. skl. 712) TS s kry-
cím jménem „BUREŠ“ 

(reg. č. 25085) obsahuje záznamy 
o předání a převzetí svazku nebo 
spisu: od npor. Ing. Júlia Šumana  
22. srpna 1983 do rukou kpt. JUDr. 
Františka Hákače (18 listů), od 
mjr. JUDr. Františka Hákače 30. 6. 
1987 do rukou kpt. Andreje Kuľ hy 
(41 listů) a 14. 10. 1988 npor. Jaro-
slavu Hegedüšovi (44 listů).

Npor. Ing. Július Šuman

Kpt. JUDr. František Hákač Npor. Jaroslav Hegedüš

Kpt. Andrej Kuľha


