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SHRNUTÍ

• K červnu 2020 bylo na českém území akreditováno 136 ruských představitelů. Ruští zpravodajci 
tvoří až polovinu veškerého ruského diplomatického personálu v ČR: pracují pro rozvědky SVR 
(civilní ruská rozvědka) a GRU (vojenská rozvědka) tak i pro kontrarozvědku FSB.

• Ruští zpravodajští důstojníci působící pod diplomatickým krytím často řídí operace zpravodajců 
bez diplomatického krytí a to například v jiných evropských zemích, protože působení mimo stát 
kde jsou akreditováni ztěžuje jejich identifikaci a sledování.  Česká republika tak je základnou i pro 
ruské operace v jiných zemích EU a NATO. 

• Ruská federace má v ČR zhruba dvakrát více diplomatů, že má ČR v Rusku. Česko je v Rusku 
zastoupenou pouze zhruba 60 lidmi, z toho je 30 diplomatů. Moskva má obdobně velké zastoupení 
ve čtyřnásobně větším a geopoliticky významnějším Polsku.

• Počet služebních aut s diplomatickou značkou ve službách ruské diplomacie v ČR je dokonce větší 
než počet akreditovaných diplomatů – je jich kolem 70. Ta jsou užívána i pro špionážní operace - na 
což poukázala i BIS v roce 2019.

• Ruští zpravodajci tvářící se jako diplomaté:

 – navazují kontakty s českými občany, kteří jsou přesvědčeni, že mají co do činění s diplomaty a 
tak dochází k nevědomému kontaktu a vytěžování českých občanů s ruskými službami;

 – se snaží o kontakty s českými poslanci, jejich asistenty či na pracovníky parlamentu nebo 
politických stran;

 – slouží k přímému řízení některých českých dezinformátorů a extremistů ruskými operativci;
 – pracují na vytváření psychologických profilů českých občanů a budoucí rekrutaci. Takovou 

činnost v ČR vykonával například ruský zpravodajec Richard Rachardžo.

• Často se říká, že je lepší ruské operativce mít na ambasádě a tak je moci lépe sledovat. Jenže to 
by platilo, kdyby jich byl přijatelný počet v řádu maximálně několika desítek. Dnešní přebujelou 
rezidenturu nelze dostatečně monitorovat čistě z kapacitních důvodů. 

• Česká republika čas od času vyhošťuje ruské diplomaty a nebo jim neprodlužuje pobytová víza: Mezi 
lety 2010 - 2020 bylo dle veřejných informací z ČR vyhoštěno nebo byl ukončen pobyt minimálně 
18 ruským zpravodajcům.

• Jak tuto hrozbu výrazně snížit?

 – Prvním krokem by bylo vyhoštění všech ruských diplomatů z českého území, kromě ruského 
velvyslance a jeho řidiče. 

 – Druhým krokem by bylo, že v reakce by ruská exekutiva recipročně snížila české diplomatické 
zastoupení v Rusku na nulu. Škody, které by za to Česká republika zaplatila⇒Ve zkratce lze 
shrnout, že Rusko může přijít o hodně (o své obrovské špionážní sítě na českém území), 
zatímco Česko o velmi málo: politicky a diplomaticky o nic zásadního, ekonomicky ČR na 
Ruské federaci závislá není (jde jen o 2 % českého exportu).

 – Třetí krok: Po očekávatelně agresivní ruské reakci by čistě z praktických důvodů následovala 
jednání o znovuobsazení ambasád. Navyšovalo by se po jednom.

• Inspirace: Velká Británie v roce 1971 vyhostila 105 sovětských zpravodajců, zdevastovala sovětské 
zpravodajské operace v Británii na dvě dekády.
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Ruští zpravodajští důstojníci působí na ambasádě v Praze, 
na generálních konzulátech v Brně a Karlových Varech
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1. FUNGUJE RUSKÁ AMBASÁDA JAKO RUSKÁ 
ZPRAVODAJSKÁ CENTRÁLA?

• Ruští zpravodajští důstojníci často působí (nejen v ČR) pod diplomatickým krytím na ruských 
diplomatických zastoupeních v ČR: na ambasádě v Praze, na generálních konzulátech v Brně a 
Karlových Varech1. Diplomatický status jim dává ochranu, takže pokud jsou chyceni při nepřátelské 
nelegální činnosti, nečeká je soud a vězení, ale pouze vyhoštění z českého území.

• Mezi těmito „diplomaty“ jsou i osoby, které byly dříve vyhoštěny z jiných zemí právě za činnost 
neslučitelnou s jejich diplomatickým statutem2

• Tito lidé dále spolupracují s příslušníky ruských zpravodajských služeb, kteří nemají 
diplomatické krytí3 a do ČR přijeli jako turisté, akademici, novináři, podnikatelé a nebo jsou členy 
ruské diaspory, kteří se v ČR usadili.4

• Ruští zpravodajští důstojníci působící pod diplomatickým krytím často řídí operace zpravodajců 
bez diplomatického krytí a to například v jiných evropských zemích, protože působení mimo 
stát kde jsou akreditováni ztěžuje jejich identifikaci a sledování. 

Které ruské zpravodajské služby v Česku působí pod diplomatickým krytím?

• Rozvědky SVR (civilní ruská rozvědka), tak i GRU (vojenská rozvědka) tak i ruská kontrarozvědka 
FSB.5

1  „Výroční zpráva Bezpečnostní informační služby za rok 2004,“ BIS, 1. 6. 2005, https://www.bis.cz/public/
site/bis.cz/content/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-bezpecnostni-informacni-sluzby-za-rok-2004.pdf
2  „Výroční zpráva Bezpečnostní informační služby za rok 2006,“ BIS, 21. 11. 2007, https://
www.bis.cz/public/site/bis.cz/content/vyrocni-zpravy/2006-vz-cz.pdf
3 „Výroční zpráva Bezpečnostní informační služby za rok 2003,“ BIS, 1. 6. 2004, https://www.bis.cz/public/
site/bis.cz/content/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-bezpecnostni-informacni-sluzby-za-rok-2003.pdf
4 „Výroční zpráva Bezpečnostní informační služby za rok 2013,“ BIS, 4. 11. 2014, https://
www.bis.cz/public/site/bis.cz/content/vyrocni-zpravy/2013-vz-cz.pdf
5 „Výroční zpráva Bezpečnostní informační služby za rok 2003,“ BIS, 1. 6. 2004, https://www.bis.cz/public/
site/bis.cz/content/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-bezpecnostni-informacni-sluzby-za-rok-2003.pdf

https://www.bis.cz/public/site/bis.cz/content/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-bezpecnostni-informacni-sluzby-za-rok-2004.pdf
https://www.bis.cz/public/site/bis.cz/content/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-bezpecnostni-informacni-sluzby-za-rok-2004.pdf
https://www.bis.cz/public/site/bis.cz/content/vyrocni-zpravy/2006-vz-cz.pdf
https://www.bis.cz/public/site/bis.cz/content/vyrocni-zpravy/2006-vz-cz.pdf
https://www.bis.cz/public/site/bis.cz/content/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-bezpecnostni-informacni-sluzby-za-rok-2003.pdf
https://www.bis.cz/public/site/bis.cz/content/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-bezpecnostni-informacni-sluzby-za-rok-2003.pdf
https://www.bis.cz/public/site/bis.cz/content/vyrocni-zpravy/2013-vz-cz.pdf
https://www.bis.cz/public/site/bis.cz/content/vyrocni-zpravy/2013-vz-cz.pdf
https://www.bis.cz/public/site/bis.cz/content/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-bezpecnostni-informacni-sluzby-za-rok-2003.pdf
https://www.bis.cz/public/site/bis.cz/content/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-bezpecnostni-informacni-sluzby-za-rok-2003.pdf
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2. JAKÉ JSOU POČTY RUSKÝCH ZPRAVODAJCŮ 
POD DIPLOMATICKÝM KRYTÍM V ČR?

• Ke květnu 20206 měla Ruská federace v ČR 51 diplomatů a 87 administrativně-technického persoonálu 
(také s diplomatickým statutem). Většina z nich je tu navíc i s rodinami7. 5. června 2020 byl českou 
vládou vyhoštěn8 jeden diplomat (Andrej Končakov) a jeden pracovník se služebním pasem (Igor 
Rybakov), což snížilo celkový počet ruských představitelů na českém území s diplomatickou 
ochranou na 136.

• Podíl aktivních důstojníků ruských zpravodajských služeb působících pod diplomatickým krytím 
je mezi ruskými diplomaty na dlouhodobě na vysoké úrovni, což potvrzují výroční zprávy BIS9. 
Česká kontrarozvědka BIS říká, že ruští zpravodajci tvoří až polovinu veškerého ruského 
diplomatického personálu v ČR10

• Počet ruských diplomatů je v ČR větší v porovnání s ostatními státy EU. Česká republika je 
základnou i pro ruské operace v jiných zemích EU a NATO11. Protože se řada zpravodajských 
operací provádí přeshraničně, Česko tak fakticky toleruje a umožňuje nepřátelské operace proti našim 
spojencům. Pro české zpravodajce je relativně jednoduché sledovat ruské operativce na českém území, ale 
jakmile přejedou hranici například do Německa (díky schengenským pravidlům nikde nemusí ukazovat 
doklady), musí v živém čase předat sledování německé kontrarozvědce, což je prakticky velmi těžké kvůli 
citlivosti a rychlosti takových operací. Z Prahy se tak řídí množství ruských špionážních operací proti 
našim evropským spojencům, proto zde chce Rusko mít tolik zpravodajců pod diplomatickým krytím12. 

• I v porovnání s českým diplomatickým zastoupením v Rusku jde o značnou disproporcionalitu13: 
Ruská federace má v ČR zhruba dvakrát více diplomatů, že má ČR v Rusku. Česko je v Rusku 
zastoupenou pouze zhruba 60 lidmi, z toho je 30 diplomatů. Moskva má obdobně velké zastoupení ve 
čtyřnásobně větším a geopoliticky významnějším Polsku.

• Celkově je diplomatické zastoupení Ruské federace (velvyslanectví spolu se generálními konzuláty) 
jednoznačně největší ze všech zemí, které mají v ČR své mise (i v porovnání s USA nebo Čínou)14

• Počet služebních aut s diplomatickou značkou ve službách ruské diplomacie v ČR je dokonce 
větší než počet akreditovaných diplomatů – je jich kolem 70. Dalších 30 mají ruští diplomaté k 

6 Čerstvá čísla z ruské ambasáda, HlídacíPes.org, 18.5.2020, WWW: https://hlidacipes.org/cerstva-
cisla-z-ruske-ambasady-kreml-ma-v-cesku-51-diplomatu-a-87-clenu-personalu/
7 „Výroční zpráva Bezpečnostní informační služby za rok 2005,“ BIS, 1. 9. 2005, https://www.bis.cz/public/
site/bis.cz/content/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-bezpecnostni-informacni-sluzby-za-rok-2005.pdf
8 Řevnivost ruských diplomatů skončila mezinárodním skandálem, Deník N, Petra Procházková 
a Lukáš Prchal, 5.6.2020, WWW: https://denikn.cz/374777/revnivost-ruskych-diplomatu-skoncila-
mezinarodnim-skandalem-kdo-jsou-dva-muzi-ktere-babis-vyhostil-z-ceska/?ref=tit
9 „Výroční zpráva Bezpečnostní informační služby za rok 2013,“ BIS, 4. 11. 2014, https://
www.bis.cz/public/site/bis.cz/content/vyrocni-zpravy/2013-vz-cz.pdf
10 „Výroční zpráva Bezpečnostní informační služby za rok 2005,“ BIS, 1. 9. 2005, https://www.bis.cz/public/
site/bis.cz/content/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-bezpecnostni-informacni-sluzby-za-rok-2005.pdf
11 „BIS a centrála proti organizovanému zločinu rozbily síť ruských zpravodajců,“ Aktuálně, 21. 10. 2019, https://zpravy.
aktualne.cz/domaci/bis-a-cetrala-proti-organizovanemu-zlocilu-loni-rozbyly-sit/r~66e17690f3e511e982ef0cc47ab5f122/
12 Jak jedním tahem ochromit ruskou špionáž v Česku“, Aktuálně, 26.5.2020, http://
blog.aktualne.cz/blogy/pohled-zblizka.php?itemid=36948
13 „Výroční zpráva Bezpečnostní informační služby za rok 2009,“ BIS, 16. 6. 2010, https://
www.bis.cz/public/site/bis.cz/content/vyrocni-zpravy/2009-vz-cz.pdf
14 „Výroční zpráva Bezpečnostní informační služby za rok 2015,“ BIS, 1. 9. 2016, https://
www.bis.cz/public/site/bis.cz/content/vyrocni-zpravy/2015-vz-cz.pdf

https://hlidacipes.org/cerstva-cisla-z-ruske-ambasady-kreml-ma-v-cesku-51-diplomatu-a-87-clenu-personalu/
https://hlidacipes.org/cerstva-cisla-z-ruske-ambasady-kreml-ma-v-cesku-51-diplomatu-a-87-clenu-personalu/
https://www.bis.cz/public/site/bis.cz/content/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-bezpecnostni-informacni-sluzby-za-rok-2005.pdf
https://www.bis.cz/public/site/bis.cz/content/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-bezpecnostni-informacni-sluzby-za-rok-2005.pdf
https://denikn.cz/374777/revnivost-ruskych-diplomatu-skoncila-mezinarodnim-skandalem-kdo-jsou-dva-muzi-ktere-babis-vyhostil-z-ceska/?ref=tit
https://denikn.cz/374777/revnivost-ruskych-diplomatu-skoncila-mezinarodnim-skandalem-kdo-jsou-dva-muzi-ktere-babis-vyhostil-z-ceska/?ref=tit
https://www.bis.cz/public/site/bis.cz/content/vyrocni-zpravy/2013-vz-cz.pdf
https://www.bis.cz/public/site/bis.cz/content/vyrocni-zpravy/2013-vz-cz.pdf
https://www.bis.cz/public/site/bis.cz/content/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-bezpecnostni-informacni-sluzby-za-rok-2005.pdf
https://www.bis.cz/public/site/bis.cz/content/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-bezpecnostni-informacni-sluzby-za-rok-2005.pdf
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/bis-a-cetrala-proti-organizovanemu-zlocilu-loni-rozbyly-sit/r~66e17690f3e511e982ef0cc47ab5f122/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/bis-a-cetrala-proti-organizovanemu-zlocilu-loni-rozbyly-sit/r~66e17690f3e511e982ef0cc47ab5f122/
http://blog.aktualne.cz/blogy/pohled-zblizka.php?itemid=36948
http://blog.aktualne.cz/blogy/pohled-zblizka.php?itemid=36948
https://www.bis.cz/public/site/bis.cz/content/vyrocni-zpravy/2015-vz-cz.pdf
https://www.bis.cz/public/site/bis.cz/content/vyrocni-zpravy/2015-vz-cz.pdf
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dispozici pro soukromé účely. Diplomatická auta nemohou být kontrolována českými orgány15 a 
ruský stát je využívá například k přepravě špionážní techniky16. Tato vysoká čísla představují podle 
českých zpravodajských služeb vysoké bezpečnostní riziko pro ČR17

• Následující mapa s nemovitostmi18 v Praze, které v Praze používají ruské diplomatické instituce, 
ilustruje, jak velké rozměry má v ČR ruské diplomatické zastoupení:

15 „Ruských diplomatických aut je v Česku víc než diplomatů. Škrtat se je nedaří,“ 12. 2. 2019, https://
hlidacipes.org/ruskych-diplomatickych-aut-je-v-cesku-vic-nez-diplomatu-skrtat-se-je-nedari/
16 „BIS a centrála proti organizovanému zločinu rozbily síť ruských zpravodajců,“ Aktuálně, 21. 10. 2019, https://zpravy.
aktualne.cz/domaci/bis-a-cetrala-proti-organizovanemu-zlocilu-loni-rozbyly-sit/r~66e17690f3e511e982ef0cc47ab5f122/
17 „Výroční zpráva Bezpečnostní informační služby za rok 2018,“ BIS, 26. 11. 2019, https://
www.bis.cz/public/site/bis.cz/content/vyrocni-zpravy/2018-vz-cz.pdf.pdf
18 „Pražská Bubeneč jako malá Moskva. Zmapovali jsme majetek Ruské federace v Česku“, Hlídací pes, 9.7.2017, 
http://hlidacipes.org/prazska-bubenec-jako-mala-moskva-zmapovali-majetek-ruske-federace-cesku/ 

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/bis-a-cetrala-proti-organizovanemu-zlocilu-loni-rozbyly-sit/r~66e17690f3e511e982ef0cc47ab5f122/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/bis-a-cetrala-proti-organizovanemu-zlocilu-loni-rozbyly-sit/r~66e17690f3e511e982ef0cc47ab5f122/
https://www.bis.cz/public/site/bis.cz/content/vyrocni-zpravy/2018-vz-cz.pdf.pdf
https://www.bis.cz/public/site/bis.cz/content/vyrocni-zpravy/2018-vz-cz.pdf.pdf
http://hlidacipes.org/prazska-bubenec-jako-mala-moskva-zmapovali-majetek-ruske-federace-cesku/
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• Navazují kontakty s českými občany, kteří jsou přesvědčeni, že mají co do činění s diplomaty a tak 
dochází k nevědomému kontaktu a vytěžování českých občanů s ruskými službami19. Dochází 
tak k verbování českých občanů ke spolupráci s  ruskými zpravodajskými službami20. Pokud takto 
zasahují do vnitřních záležitostí ČR, pak jde o činnost neslučitelnou s jejich diplomatickým statutem21

• Tito ruští zpravodajci vydávající se za diplomaty cílí na kontakty s českými poslanci, jejich 
asistenty či na pracovníky parlamentu nebo politických stran22 s  cílem politické a vojenské 
rozvědné činnosti

• V posledních letech dochází i k přímému řízení některých českých dezinformátorů a extremistů 
ruskými operativci23.

• Dále jde o klasickou ekonomicko-hospodářskou a vědecko-technickou špionáž:24 cílí na informace 
týkající se ekonomických témat25, jaderné, chemické a biologické ochrany obyvatel26, výzkumné a 
inovační projekty, například v oblasti nebezpečných látek27

• Dále se soustředí i na získávání neklasifikovaných informací. Ruští zpravodajští důstojníci zde sbírají 
jednotlivé střípky veřejně přístupných informací nebo informací z otevřených zdrojů, které ale 
pomáhají vytvořit si obrázek o dané oblasti nebo problematice28. Příkladem mohou být vztahy mezi 
jednotlivými českými aktéry a představiteli, nebo jejich osobní charakteristiky – což následně slouží 
k vytvoření jejich psychologických profilů a budoucí rekrutaci. Takovou činnost v ČR vykonával 
například ruský zpravodajec Richard Rachardžo.

• Ruské služby mají zájem o ruskou krajanskou komunitu žijící v ČR: část z nich je „nepohodlná“, 
protože je v opozici ke dnešnímu ruskému systému, další část je již dobře asimilována a zakořeněna 
do českého prostředí. Cílem je ji buď neutralizovat a nebo používat ke vlivovým ruským operacím na 
českém území29.

19 „Výroční zpráva Bezpečnostní informační služby za rok 2017,“ BIS, 3. 12. 2018, https://
www.bis.cz/public/site/bis.cz/content/vyrocni-zpravy/2017-vz-cz.pdf
20 „Výroční zpráva Bezpečnostní informační služby za rok 2006,“ BIS, 21. 11. 2007, https://
www.bis.cz/public/site/bis.cz/content/vyrocni-zpravy/2006-vz-cz.pdf
21 „Výroční zpráva Bezpečnostní informační služby za rok 2010,“ BIS, 7. 9. 2011, https://
www.bis.cz/public/site/bis.cz/content/vyrocni-zpravy/2010-vz-cz.pdf
22 „Výroční zpráva Bezpečnostní informační služby za rok 2008,“ BIS, 31. 8. 2009, https://
www.bis.cz/public/site/bis.cz/content/vyrocni-zpravy/2008-vz-cz.pdf
23 „Výroční zpráva Bezpečnostní informační služby za rok 2018,“ BIS, 26. 11. 2019, https://
www.bis.cz/public/site/bis.cz/content/vyrocni-zpravy/2018-vz-cz.pdf.pdf
24 „Výroční zpráva o činnosti Vojenského zpravodajství za rok 2008,“ VZ, přístup 
20. 5. 2020, https://vzcr.cz/uploads/41-Vyrocni-zprava-2008.pdf
25 „Výroční zpráva Bezpečnostní informační služby za rok 2008,“ BIS, 31. 8. 2009, https://
www.bis.cz/public/site/bis.cz/content/vyrocni-zpravy/2008-vz-cz.pdf
26 „Výroční zpráva Bezpečnostní informační služby za rok 2006,“ BIS, 21. 11. 2007, https://
www.bis.cz/public/site/bis.cz/content/vyrocni-zpravy/2006-vz-cz.pdf
27 „Výroční zpráva Bezpečnostní informační služby za rok 2006,“ BIS, 21. 11. 2007, https://
www.bis.cz/public/site/bis.cz/content/vyrocni-zpravy/2006-vz-cz.pdf
28 „Výroční zpráva Bezpečnostní informační služby za rok 2017,“ BIS, 3. 12. 2018, https://
www.bis.cz/public/site/bis.cz/content/vyrocni-zpravy/2017-vz-cz.pdf
29 „Výroční zpráva Bezpečnostní informační služby za rok 2010,“ BIS, 7. 9. 2011, https://
www.bis.cz/public/site/bis.cz/content/vyrocni-zpravy/2010-vz-cz.pdf

3. ČÍM SE PŘÍSLUŠNÍCI RUSKÝCH ZPRAVODAJSKÝCH SLUŽEB 
POD DIPLOMATICKÝM KRYTÍM U NÁS ZABÝVAJÍ?

https://www.bis.cz/public/site/bis.cz/content/vyrocni-zpravy/2017-vz-cz.pdf
https://www.bis.cz/public/site/bis.cz/content/vyrocni-zpravy/2017-vz-cz.pdf
https://www.bis.cz/public/site/bis.cz/content/vyrocni-zpravy/2006-vz-cz.pdf
https://www.bis.cz/public/site/bis.cz/content/vyrocni-zpravy/2006-vz-cz.pdf
https://www.bis.cz/public/site/bis.cz/content/vyrocni-zpravy/2010-vz-cz.pdf
https://www.bis.cz/public/site/bis.cz/content/vyrocni-zpravy/2010-vz-cz.pdf
https://www.bis.cz/public/site/bis.cz/content/vyrocni-zpravy/2018-vz-cz.pdf.pdf
https://www.bis.cz/public/site/bis.cz/content/vyrocni-zpravy/2018-vz-cz.pdf.pdf
https://vzcr.cz/uploads/41-Vyrocni-zprava-2008.pdf
https://www.bis.cz/public/site/bis.cz/content/vyrocni-zpravy/2008-vz-cz.pdf
https://www.bis.cz/public/site/bis.cz/content/vyrocni-zpravy/2008-vz-cz.pdf
https://www.bis.cz/public/site/bis.cz/content/vyrocni-zpravy/2006-vz-cz.pdf
https://www.bis.cz/public/site/bis.cz/content/vyrocni-zpravy/2006-vz-cz.pdf
https://www.bis.cz/public/site/bis.cz/content/vyrocni-zpravy/2006-vz-cz.pdf
https://www.bis.cz/public/site/bis.cz/content/vyrocni-zpravy/2006-vz-cz.pdf
https://www.bis.cz/public/site/bis.cz/content/vyrocni-zpravy/2017-vz-cz.pdf
https://www.bis.cz/public/site/bis.cz/content/vyrocni-zpravy/2017-vz-cz.pdf
https://www.bis.cz/public/site/bis.cz/content/vyrocni-zpravy/2010-vz-cz.pdf
https://www.bis.cz/public/site/bis.cz/content/vyrocni-zpravy/2010-vz-cz.pdf
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Pro profesionální sledování ruského zpravodajce je 
potřeba větší počet českých specialistů.
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• Často se říká, že je lepší ruské operativce mít na ambasádě a tak je moci lépe sledovat. Jenže to 
by platilo, kdyby jich byl přijatelný počet v řádu maximálně několika desítek. Dnešní přebujelou 
rezidenturu nelze dostatečně monitorovat čistě z kapacitních důvodů. Pro profesionální 
sledování ruského zpravodajce je potřeba větší počet českých specialistů, což by při monitorování 
pouze ruských aktivit z diplomatických budov znamenalo vyčerpání kapacit českých zpravodajců 
a policie, což nelze. Ti totiž musí věnovat pozornost řadě jiných podezřelých rozvědčíků a zločinců, 
takže ruskou špionáž mohou pokrývat jen částečně. 

• Práce ruského zpravodajce bez diplomatického krytí je výrazně nebezpečnější a náročnější, než toho 
s diplomatickým krytím. Českým zájmem by tak mělo být Ruské federace špionáž na českém 
území výrazně ztížit a prodražit. 

• Česká republika čas od času vyhošťuje ruské diplomaty a nebo jim neprodlužuje pobytová víza. 
Většinou se veřejně neuvádějí příčiny těchto kroků.30 Ruská strana na ně vždy reaguje recipročně31. 
Zde je několik veřejně známých příkladů:

 – V lednu 2000 podle informací tisku musel ČR opustit asistent ruského vojenského přidělence. 
Údajně získával citlivé informace o technologiích NATO i od úředníků státní správy, kteří mají 
přístup k citlivým údajům.32

 – Na jaře 2005 z Česka odjel ruský diplomat poté, co jej k tomu vyzvali pracovníci vojenské 
kontrarozvědky, která odhalila jeho činnost - pokoušel navazovat kontakty na ministerstvu 
obrany a na Generálním štábu33.

 – V srpnu 2009 byl vyhoštěn zástupce vojenského přidělence při ruském velvyslanectví. Dalšímu 
diplomatovi české úřady doporučily, ať se nevrací z dovolené. Vojenské zpravodajství údajně 
získalo informace, že oba diplomaté zřejmě pracují pro ruské zpravodajské služby34.

30 „České tajné služby odhalily tři ruské špiony,“ Respekt, 12. 3. 2015, https://www.
respekt.cz/fokus/ceske-tajne-sluzby-odhalily-tri-ruske-spiony
31 „Počet ruských diplomatů v Česku jsme možná měli řešit už v devadesátých letech, míní 
Petříček,“ ČT24, 27. 11. 2019, https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2988728-pocet-ruskych-
diplomatu-v-cesku-jsme-mozna-meli-resit-uz-v-devadesatych-letech-mini
32 „Česko už vyhostilo diplomaty kvůli špionáži i politice. A bývá to fofr“, iDnes, 26.3.2018, https://www.idnes.
cz/zpravy/domaci/diplomacie-vyhosteni-agenti-diplomate-rusko-irak-skripal.A180326_153202_domaci_jn
33 PŘEHLEDNĚ: Česko má s vyhošťováním diplomatů zkušenosti, nejčastěji s Rusy, iDNES.
cz, 5.6.2020, WWW: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/prehledne-vyhosteni-diplomatu-
historie-cesko-ambasada-ruska-federace-irak.A200605_143927_domaci_chtl
34 „Česko už vyhostilo diplomaty kvůli špionáži i politice. A bývá to fofr“, iDnes, 26.3.2018, https://www.idnes.
cz/zpravy/domaci/diplomacie-vyhosteni-agenti-diplomate-rusko-irak-skripal.A180326_153202_domaci_jn

4. NENÍ LEPŠÍ MÍT RUSKÉ ZPRAVODAJCE „POD DOHLEDEM“ 
NA AMBASÁDĚ A KONZULÁTECH, NEŽ SE VYHOŠŤOVAT?

5. PŘÍKLADY VYHOŠTĚNÍ RUSKÝCH ZPRAVODAJCŮ 
PŮSOBÍCÍCH V ČR POD DIPLOMATICKÝM KRYTÍM

https://www.respekt.cz/fokus/ceske-tajne-sluzby-odhalily-tri-ruske-spiony
https://www.respekt.cz/fokus/ceske-tajne-sluzby-odhalily-tri-ruske-spiony
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2988728-pocet-ruskych-diplomatu-v-cesku-jsme-mozna-meli-resit-uz-v-devadesatych-letech-mini
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2988728-pocet-ruskych-diplomatu-v-cesku-jsme-mozna-meli-resit-uz-v-devadesatych-letech-mini
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/diplomacie-vyhosteni-agenti-diplomate-rusko-irak-skripal.A180326_153202_domaci_jn
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/diplomacie-vyhosteni-agenti-diplomate-rusko-irak-skripal.A180326_153202_domaci_jn
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/diplomacie-vyhosteni-agenti-diplomate-rusko-irak-skripal.A180326_153202_domaci_jn
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/diplomacie-vyhosteni-agenti-diplomate-rusko-irak-skripal.A180326_153202_domaci_jn
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 – Dle informací Neovlivni.cz bylo z ČR mezi roky 2010 až 2014 vypovězeno jedenáct pracovníků 
ruské diplomacie, z čehož v roce 2012 šlo o pět osob a v roce 2014 tři35.

 – V roce 2015 zasáhl český stát proti třem ruským zpravodajcům. Jeden „do Prahy zavítal na 
přechodnou dobu z  jiné země, kde působil“, druhý působil na ruské ambasádě v Praze a třetí 
teprve mířil do Prahy na misi. Nedošlo k formálnímu vyhoštění, český stát se jim rozhodl 
neprodloužil vízum a v případě třetí osoby nedostal povolení k pobytu v ČR36. 

 – V roce 2018 došlo k vyhoštění tří nedeklarovaných pracovníků ruských zpravodajských služeb v 
rámci koordinovaného postupu spojeneckých a partnerských zemí v reakci na pokus o otravu 
Sergeje Skripala ve Velké Británii37 

 – V  červnu 2020 česká vláda vyhostila dva příslušníky FSB: akreditovaného diplomata Andreje 
Končakova a držitele služebního pasu Igora Rybakova, kteří oba působili pod krytím Ruského 
střediska vědy a kultury.

35 DATABÁZE LŽÍ: MILOŠ ZEMAN A ŽÁDNÝ ODHALENÝ ŠPIÓN, Neovlivni.cz,  2.4.2019, 
WWW: https://neovlivni.cz/databaze-lzi-milos-zeman-a-zadny-odhaleni-spioni/
36 ČESKÉ TAJNÉ SLUŽBY ODHALILY TŘI RUSKÉ ŠPIONY, Respekt.cz, 12. 3. 2015, WWW: 
https://www.respekt.cz/fokus/ceske-tajne-sluzby-odhalily-tri-ruske-spiony
37 „Česko vyhostí tři ruské špiony jako reakci na otrávení agenta Skripala,“ Respekt, 26. 3. 2018, https://
www.respekt.cz/politika/cesko-vyhosti-tri-ruske-spiony-jako-reakci-na-otraveni-agenta-skripala

https://neovlivni.cz/databaze-lzi-milos-zeman-a-zadny-odhaleni-spioni/
https://www.respekt.cz/fokus/ceske-tajne-sluzby-odhalily-tri-ruske-spiony
https://www.respekt.cz/politika/cesko-vyhosti-tri-ruske-spiony-jako-reakci-na-otraveni-agenta-skripala
https://www.respekt.cz/politika/cesko-vyhosti-tri-ruske-spiony-jako-reakci-na-otraveni-agenta-skripala
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V roce 2019 české orgány (BIS spolu s Národní centrálou 
proti organizovanému zločinu) rozbily zpravodajskou 
síť vytvořenou ruskou FSB.
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• V roce 2006 nebyla prodloužena akreditace zpravodaji agentury RIA Novosti Leonidu Sviridovovi. 
Ten později působil jako zpravodaj ve Varšavě, odkud byl v roce 2014 vykázán na žádost tamní 
kontrarozvědky ABW38.

• V roce 2016 došlo k neprodloužení akreditace u dvou ruských novinářů39: Alexandra Kuranova z 
mediálního domu Rossia Segodnia a Vladimira Sněgireva pracujícího pro list Večernaja Moskva. 
Česká diplomacie vzhledem k utajení veřejně nesdělila důvod, lze se tedy domnívat, že to bylo z 
bezpečnostních důvodů.

• Okolo roku 2008 ruští zpravodajci z ambasády řídili kampaň proti výstavbě základny protiraketové 
obrany na českém území40.

• V roce 2019 české orgány (BIS spolu s Národní centrálou proti organizovanému zločinu) rozbily 
zpravodajskou síť vytvořenou ruskou FSB. Podle dostupných informací se na činnosti této sítě 
podílelo i ruské velvyslanectví, které ji i částečně financovalo a špionážní techniku vozilo svými auty41.

• Na jaře 2020 se zpravodajci působící na ruské ambasádě podíleli na ruské agresivní eskalaci proti 
České republice během kauzy „Koněvovy sochy“, v důsledku čehož byli dva příslušníci FSB Andrej 
Končakov a Igor Rybakov počátkem června 2020 vyhoštěni.

38 Ruský novinář přišel v Polsku o povolení kvůli špionáži. Žil i v Česku, iDNES.cz, 25.10.2014, WWW:  https://www.
idnes.cz/zpravy/zahranicni/polsko-vyhodilo-ruskeho-novinare-sviridova.A141025_191014_zahranicni_fer
39 Ruští novináři přišli o akreditaci, iDNES.cz, 13.4.2016,  WWW: https://www.idnes.cz/zpravy/
zahranicni/rusti-novinari-prisli-o-akreditaci.A160413_204831_zahranicni_mlb 
40 „Výroční zpráva o činnosti Vojenského zpravodajství za rok 2008,“ VZ, přístup 
20. 5. 2020, https://vzcr.cz/uploads/41-Vyrocni-zprava-2008.pdf
41 „BIS a centrála proti organizovanému zločinu rozbily síť ruských zpravodajců,“ Aktuálně, 21. 10. 2019, https://zpravy.
aktualne.cz/domaci/bis-a-cetrala-proti-organizovanemu-zlocilu-loni-rozbyly-sit/r~66e17690f3e511e982ef0cc47ab5f122/

6. PRACUJÍ NĚKTEŘÍ RUŠTÍ NOVINÁŘI V ČESKU 
PRO RUSKÉ ZPRAVODAJSKÉ SLUŽBY?

7. DO KTERÝCH DALŠÍCH KAUZ BYLI ZAPLETENI 
ZAMĚSTNANCI VELVYSLANECTVÍ RUSKÉ FEDERACE?

https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/polsko-vyhodilo-ruskeho-novinare-sviridova.A141025_191014_zahranicni_fer
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/polsko-vyhodilo-ruskeho-novinare-sviridova.A141025_191014_zahranicni_fer
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/rusti-novinari-prisli-o-akreditaci.A160413_204831_zahranicni_
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/rusti-novinari-prisli-o-akreditaci.A160413_204831_zahranicni_
https://vzcr.cz/uploads/41-Vyrocni-zprava-2008.pdf
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/bis-a-cetrala-proti-organizovanemu-zlocilu-loni-rozbyly-sit/r~66e1
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/bis-a-cetrala-proti-organizovanemu-zlocilu-loni-rozbyly-sit/r~66e1
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8. JAK BY MĚLA ČESKÁ VLÁDA REAGOVAT?42

• Prvním krokem by bylo vyhoštění všech ruských diplomatů z českého území, kromě ruského 
velvyslance a jeho řidiče. 

 – Tím bychom si udrželi formální diplomatický kanál s Moskvou a zároveň bychom prakticky 
paralizovali velkou část ruských zpravodajských aktivit. Část ruské sítě není řízená z ambasády, ta 
by ruským špionážním velitelům zůstala. Nicméně bychom tím obrovsky uvolnili ruce českým a 
spojeneckým zpravodajským službám, které by se mohly věnovat rozkrývání zbývajících ruských 
operací.

• Druhým krokem by bylo, že v  reakce by ruská exekutiva recipročně snížila české diplomatické 
zastoupení v Rusku na nulu. Zde je třeba si reálně vyčíslit škody, které by za to Česká republika 
zaplatila:
 – V oblasti formálních diplomaticky-politických vztahů nemáme co ztratit, česká diplomacie 

sama říká, že se v česko-ruských vztazích nic neposouvá. 
 – Ruská strana by pravděpodobně zdevastovala hroby československých legionářů na Sibiři, což se 

bohužel děje tak jako tak. 
 – Konzulární pomoc českým občanům v Rusku by bez problémů mohl převzít některý z našich 

spojenců, což je obvyklá praxe. 
 – Česká ekonomika na obchodu s Ruskem závislá není. Reálně tvoří business s Ruskem pouze 2 

% našeho exportu, takže i kdyby se ruská vláda rozhodla tyto vazby rozdrtit, Česko to reálně 
neohrozí. 

 – Největší český business v Rusku má Škodovka působící v rámci koncernu Volkswagen. Pokud by 
se ruský stát rozhodl zmáčknout tento německý gigant, musel by provést úder proti Německu, s 
kterým se dnes snaží budovat pozitivní vztahy kvůli plynovodu Nord Stream 2. 

 – V dnešní situaci, kdy se Putinovo Rusko propadá do čím dál větších socioekonomických vnitřních 
problémů, by tak šlo o pragmaticky vhodný moment. Česká vláda by mohla jednorázově 
podpořit konkrétní poškozené české firmy, aby se mohly přestěhovat z Ruska. Podobně jako to 
třeba dnes dělá Japonsko při přesunu svých firem z čím dál více nepřátelské Číny. 

 » Ve zkratce lze shrnout, že Rusko může přijít o hodně (o své obrovské špionážní sítě na 
českém území), zatímco Česko o velmi málo. 

• Třetí krok: Po očekávatelně agresivní ruské reakci by čistě z praktických důvodů následovala jednání 
o znovuobsazení ambasád. 
 – Když ruský prezident Putin volá po „diplomatické paritě“, měli bychom ji požadovat – tedy 

postupně bychom po jednom navyšovali počty ruských diplomatů v Česku a českých 
představitelů v Rusku. 

 – Měli bychom situaci plně pod kontrolou a české bezpečnostní instituce by mohly dobře sledovat 
a kontrolovat, kterých nepřátelských operací se na české půdě který ruský host dopouští. 

UDĚLAL UŽ NĚKDO PODOBNÝ KROK? 

• Velká Británie v roce 1971 vyhostila v rámci operace FOOT 105 sovětských zpravodajců, čímž dle archivů 
KGB43 nebo Olega Gordievského44 zdevastovala sovětské zpravodajské operace v Británii na dvě 
dekády.

42 Text je adaptován z „Jak jedním tahem ochromit ruskou špionáž v Česku“, Aktuálně, 
26.5.2020, http://blog.aktualne.cz/blogy/pohled-zblizka.php?itemid=36948
43 Mitrochinův archiv, více na WWW: https://en.wikipedia.org/wiki/Mitrokhin_Archive
44 The Spy and the Traitor: The Greatest Espionage Story of the Cold War, Ben Macintyre, 2018, 
WWW: https://www.amazon.com/Spy-Traitor-Greatest-Espionage-Story/dp/1101904194

http://blog.aktualne.cz/blogy/pohled-zblizka.php?itemid=36948
https://en.wikipedia.org/wiki/Mitrokhin_Archive
https://www.amazon.com/Spy-Traitor-Greatest-Espionage-Story/dp/1101904194
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