1968, 19. únor, Praha. - Usnesení 59. schůze předsednictva ústředního výboru KSČ k návrhu Akčního
programu KSČ.
Předsednictvo ÚV KSČ
I. schvaluje
1. konkrétní zaměření nástinu obsahu Akčního programu KSČ s tím, že řídící skupinou budou
při jeho dopracování vzaty v úvahu připomínky a náměty vzešlé z diskuse v předsednictvu ÚV KSČ;
pokud nebudou při dalších pracích některé z nich přijaty, bude třeba při předkládání nové varianty
zaujmout k nim stanovisko;
2. požádat s. A. Novotného o písemné vyjádření a náměty, kterých by bylo možno při další
práci na přípravě pléna ÚV KSČ využít;
II. ukládá
1. sekretariátu ÚV KSČ,
a) aby v etapě dopracování návrhu Akčního programu KSČ zapojil do aktivní účasti co nejvíce
členů a kandidátů ÚV KSČ, zajistil jeho projednání ve druhé variantě v komisích ÚV KSČ, s KV KSČ
a některými OV KSČ;
b) aby souběžně s tím připravil k projednání širší materiál, který by sloužil jako vysvětlující
komentář k akčnímu programu po jeho projednání a schválení na zasedání ÚV KSČ; materiál pak v
podobě brožury ve formě Faktů a argumentů vydat pro vnitrostranickou potřebu;
c) zabezpečit v Rudém právu a ostatním stranickém tisku cílevědomou publikaci
propagandistických článků členů a kandidátů ÚV KSČ v duchu připravovaného akčního programu tak,
aby do veřejnosti včas a správně tyto myšlenky vstupovaly jako programové myšlenky a zásadní
politická stanoviska strany, aby touto cestou byla upevněna iniciativa ústředního výboru KSČ při
řešení dozrálých společenských problémů;
2. s. J. Lenártovi projednat předložený materiál na poradě komunistů-členů vlády s tím, že
bude brán jako pracovní materiál;
3. s. A. Dubčekovi a řídící skupině předložit konečné znění návrhu akčního programu tak, aby
v předsednictvu ÚV KSČ mohl být projednán v týdnu od 11. do 16. března 1968, jako přílohu k
návrhu předložit harmonogram úkolů určující lhůty a odpovědnost jednotlivých orgánů a soudruhů při
zpracování, předkládání a realizaci úkolů akčního programu;
4. s. P. Hronovi předložit do příští schůze předsednictva ÚV KSČ informaci ÚKRK o řešení
případů rehabilitace a návrh dalšího postupu ÚKRK.
Provede: sekretariát ÚV KSČ a řídící skupina, s. A. Novotný, s. J. Lenárt, s. P. Hron
III. schvaluje doplnění řídících skupin pro přípravu dokumentů pro jednání březnového pléna
ÚV KSČ:
1. pro přípravu Akčního programu KSČ o soudruhy A. Dubčeka, V. Biľaka,
2. pro vnitrostranické otázky o soudruhy J. Borůvku, J. Pillera
Provede: s. D. Kolder, s. J. Hendrych
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