
V období pražského jara byly proti vnitřní kontrarozvědce vznášeny nejostřejší výhrady zejména v souvislosti s její činností v 
první polovině 50. let. Zcela reálně se uvažovalo o zrušení kontrarozvědných odborů zaměřených proti vnitřnímu nepříteli a 
připravoval se rozsáhlý přesun pravomocí z orgánů StB na orgány VB (viz dokument č. 6). Vzhledem ke vstupu „bratrských 
armád“ k tomu však již nedošlo (viz dokument č. 7). 

Během normalizace bylo při vyhodnocování předsrpnového vývoje především ze strany starých „kádrů“ konstatováno, že 
spojení kontrarozvědných správ do jedné bylo chybou, která ve svém důsledku usnadnila nástup „kontrarevolučních“ sil v 
roce 1968. Proto byla roku 1974 jednotná kontrarozvědka opětovně rozdělena na správu kontrarozvědky pro boj proti 
vnějšímu nepříteli (II. správa), správu kontrarozvědky proti vnitřnímu nepříteli (X. správa) a správu kontrarozvědky pro 
ochranu ekonomiky (XI. správa) (viz dokument č. 8). 

X. správa SNB byla po následujících 14 let hlavním nositelem boje proti disentu, chartistům, církvím, tzv. „závadové 
mládeži“ a jiným, z hlediska vládnoucí moci nebezpečným skupinám. Zaměření činnosti lze nejlépe dokumentovat na 
organizačních řádech X. správy SNB (viz dokument č. 9 a č. 10).
V rámci reorganizací koncem 80. let se opět začalo uvažovat o snížení počtu vedoucích kádrů a větší míře racionalizace v 
bezpečnostním aparátu. V roce 1988 opětovně došlo ke sloučení II., X. a XI. správy do Hlavní správy kontrarozvědky (krycí 
označení II. správa SNB). Bezpečnostním složkám to však v obraně proti rozkladu komunistického systému nebylo mnoho 
platné. Kontrarozvědné odbory pro boj proti vnitřnímu nepříteli (9. až 12.) Hlavní správy kontrarozvědky byly zrušeny 12. 
ledna 1990 (viz dokument č. 11; RMV ČSSR 6/1990).
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