II. Správa FMV (SNB) - Správa kontrarozvědky pro boj s vnějším nepřítelem

Náčelník správy
I. zástupce náčelníka správy
Zástupce náčelníka správy
a. Funkční útvary
o Analyticko-informační a plánovací odbor ( od 1.1.1981 Analytickoinformační, plánovací a kontrolní odbor)
o Vnitřní odbor
o Skupina pro plán, řízení, koordinaci a kontrolu (od 1.1.1981 se neuvádí)
o Kádrová skupina (od 1.1.1981 Kádrové a školské oddělení)
o Skupina ZST (od 1.1.1981 Oddělení kontrarozvědné ochrany čs. ZÚ v ZSS)
o Inspekce náčelníka II. správy
o Oddělení obranné přípravy a ochrany (zřízen 1.1.1981)
b. Výkonné útvary
o I. odbor - ZÚ států Severní a Jižní Ameriky
o II. odbor - ZÚ SRN a Rakouska
o III. odbor - ZÚ Velké Británie a Francie
o IV. odbor - ZÚ ostatních států NATO, FMZV, Správa diplomatických služeb,
od roku 1980 i ČTK
o V. odbor - ZÚ Číny, KLDR, arabských a afroasijských zemí
o VI. odbor - vízoví cizinci včetně akreditovaných novinářů, součinnosti s KGB
při ochraně Střední skupiny sovětských vojsk, převaděči, teroristé
o VII. odbor - emigranti, navrátilci, vyjíždějící čs. občané československé a
zahraniční cestovní kanceláře
Poznámky a vysvětlivky:
ČTK - Československá tisková kancelář
FMZV - Federální ministerstvo zahraničních věcí
KGB - Komitět gosudarstvennoj bezopasnosti ( Výbor státní bezpečnosti při radě ministrů
SSSR)
KLDR - Korejská lidově demokratická republika
RMV - Rozkaz ministra vnitra
ZSS - země socialistického společenství
ZST - země socialistického tábora
ZÚ - zastupitelské úřady
Předložená struktura výkonných útvarů II. správy FMV odpovídá období od roku 1977.
Zhruba v letech 1976-1977 došlo pravděpodobně v důsledku odhalení spolupracovníka
britské zpravodajské služby v řadách II. správy FMV (Miloslav Kroča) k reorganizaci.
Náplň činnosti výkonných útvarů II. správy FMV (SNB) byla ovšem širší než sledování
činnosti zastupitelských úřadů. Zabývaly se veškerými kontakty čs. občanů a institucí s
občany a institucemi zemí, které byly v zájmu StB.
Prameny:
Rozkaz ministra vnitra ČSSR č. 9. z 24.2.1975 (Organizační řád)
Rozkaz ministra vnitra ČSSR č. 39 z 14.11.1980 (Organizační řád)

