II. správa SNB – Hlavní správa kontrarozvědky SNB
Náčelník II. správy SNB

Zástupce náčelníka správy

I. zástupce náčelníka správy

(Operativní odbory proti vnějšímu nepříteli)

Organizační a operační odb

(Operativní odbory ekonomického zpravodajství)

Zástupce náčelníka správy
(Operativní odbory politického zpravodajství)

I. odbor

V. odbor

IX. odbor

Kontrarozvědné zpracování speciálních služeb
USA a operativní kontrola ZÚ států Latinské
Ameriky

Státobezpečnostní ochrana předvýrobní sféry, průmyslu a zemědělství

Kontrarozvědná kontrola církví a náboženských společností a
kontrarozvědné rozpracování nepovolených sekt

1.oddělení banky, finance, plánování, výpočetní technika

1. oddělení

2. oddělení

1. odd. ZÚ USA a Latinské Ameriky

3. oddělení

2. oddělení stykové báze ZÚ USA

2. oddělení výzkum, RVHP
3. odd. strojírenství, chemie, veletrhy

a speciálních služeb

1.oddělení římsko-katolická církev, tajná
církev,řehole
2.oddělení nekatolické církve, náboženské sekty,
sionismus

4.oddělení zemědělsko-potravinářský komplex,
stavebnictví

Inspekce náčelníka
správy

II. odbor

X. odbor
Kontrarozvědné zpracování nepřátelských seskupení

Kádrové oddělení

Kontrarozvědné zpracování speciálních služeb
NSR a operativní kontrola ZÚ Rakouska

VI. odbor
Státobezpečnostní ochrana FMZO, vybraných podniků PZO, organizace
pro obchodní zastoupení zahraničních firem

Skupina obrany
1. oddělení

1. oddělení ZÚ NSR a Rakouska
2. oddělení zpravodajské hry po linii
NSR a Rakouska

1. oddělení FMZO, vybrané PZO

1.oddělení pravicové a antisocialistické síly vč.
exkomunistů
2.oddělení letáky, teror, kontraroz. ochrana ČSL,
ČSS a odborů

2. oddělení PZO
2. oddělení
3. oddělení

III. odbor
Kontrarozvědné zpracování speciálních služeb V.
Britanie, Francie a ostatních států NATO
a kontrarozvědná ochrana FMZV

Odbor výpočetní tech.
1. oddělení ZÚ Velká Británie a Francie
1. oddělení
2. oddělení

2. odd. Španělsko, Portugalsko a Itálie

3. odd. kontrarozvědná ochrana
FMZV, SSDS, akreditovaní novináři

3. oddělení zahraniční firmy a monopoly

3.oddělení nezávislé iniciativy, CH – 77, VONS,
HOS, SDS

VII. odbor

XI. odbor

Státobezpečnostní ochrana dopravy a spojů, palivo-energetické základny
včetně jaderných elektráren

Kontrarozvědná ochrana mládeže, vědy, školství a kultury

1. oddělení mládež
1. oddělení doprava, spoje
2. oddělení vysoké školy, ČSAV
2. oddělení letecká doprava
3. oddělení kultura, zdravotnictví
3. oddělení palivo-energetická soustava

IV. odbor
Kontrarozvědná kontrola vyčleněných ZÚ
afro-asijských států, kontrarozvědné
rozpracování mezinárodního terorismu,
převaděčských organizací a ochrana
sovětských vojsk
1. oddělení (ČLR, Japonsko,
vybrané ZÚ)
2. oddělení (mezinárodní terorismus)

3. oddělení kontrarozvědná ochrana

4. oddělení sport, novináři
VIII. odbor
Ochrana státního - hospodářského a služebního tajemství

XII. odbor
Kontrarozvědné rozpracování ideodiverzních center a
emigrantských seskupení

1. oddělení zabezpečování chodu Komise pro ochranu
státního tajemství
1. oddělení ideodiverzní centera
2. oddělení porušování předpisů, emigranti- nositelé stát.
tajemství
3. oddělení úniky stát. tajemství, ochrana utajovaných
skutečností ústředních orgánů

2. oddělení antisovětská centra v zahraničí
OUN ( organizace ukrajinských nacionalistů, NTS (Narodno-trudovoj sojuz)
maďarský a ukrajinský nacionalismus a slovenský separatismus

3. oddělení stážisté, stipendisté, ochrana
mírového a ekologického hnutí

SSkV a ČSLA

4. oddělení metodické řízení teritorií

Vysvětlivky, poznámky:
ZÚ – zastupitelský úřad
FMZV – Federální ministerstvo zahraničních věcí
SSDS – Správa služeb diplomatického sboru
SskV – Střední skupina vojsk
(tzn. Sovětská armáda v ČSSR po srpnu 1968)

ČSLA – Československá lidová armáda
RVHP – Rada vzájemné hospodářské pomoci
FMZO – Federální ministerstvo zahraničního obchodu
PZO – Podnik zahraničního obchodu
ČSL – Československá strana lidová

ČSS – Československá strana socialistická
CH - 77 – Charta 77
VONS – Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných
HOS – Hnutí za občanskou svobodu
SDS – Sociálně demokratická strana
ČSAV – Československá akademie věd
OUN – Organizace ukrajinských nacionalistů
NTS– Národně dělnický svaz ( Narodno trudovoj sojuz)

Pramen:
RMV ČSSR č.12 ze dne 22.7.1988 (Organizace FMV)
RNS č.18 ze dne 15.3.1989(Organizační řád II. Správy SNB)

