
1968, 22. červenec, Praha. - Odůvodnění návrhu na přijetí zákonného opatření předsednictva Národního 
shromáždění o mimořádných opatřeních státu tajemníkem ÚV KSČ Zdeňkem Mlynářem, předsednictvu 
ÚV KSČ. 
 
S odůvodněním, které by odkazovalo k potřebě samostatně řešit všechny problémy naší složité politické 
situace, zabránit možným provokacím z jakékoli strany, čelit extrémním politickým tendencím atd., by 
předsednictvo NS mělo přijmout zákonné opatření, které by právně zakotvilo následující možnosti pro 
vládu a zásahy státních orgánů: 
 V případě, že jsou vážně ohroženy základní zájmy republiky, zejména v zahraničněpolitické 
oblasti, je vláda oprávněna svým rozhodnutím (II. alternativa: na návrh vlády rozhodne prezident 
republiky) provést mimořádná opatření: 
 a) ustanovit na dobu nejdéle 6 měsíců vládního zmocněnce v rozhlasu, televizi a ČTK, bez jehož 
schválení nemůže být prostřednictvím těchto prostředků šířena žádná informace k obsahu otázek, který 
vláda zároveň stanoví; 
 b) odejmout na dobu nejdéle 6 měsíců registraci podle tiskového zákona časopisu (deníku, 
týdeníku), jehož publicistikou jsou soustavně narušovány zahraničněpolitické zájmy státu; 
 po uplynutí této doby se automaticky obnovuje právo vydávat pozastavený časopis; shledá-li poté 
vláda i nadále důvody k odejmutí registrace, může svým usnesením zrušit registraci daného časopisu 
vůbec a při jeho možném obnovení se pak postupuje podle obecných zásad tiskového zákona (nová 
žádost o registraci atd.); 
 c) vydat zákaz činnosti organizace, která svým působením vážně ohrožuje zahraničněpolitické 
zájmy republiky, na dobu nejdéle 12 měsíců; pokud jednotliví představitelé takové organizace rozhodnutí 
vlády nerespektují, posuzovat jejich činnost jako trestný čin maření a ohrožování činnosti státního orgánu 
(§ 169 tr. z., odst. 1 neb 2 - maximální trest odnětí svobody do 5 let). 
 Toto zákonné opatření by bylo celé nutno uvést výslovně jako mimořádné a předem omezit jeho 
platnost do 31.12.1968 a muselo by ho schválit nejbližší plénum NS v září. 
 Přijetí tohoto zákonného opatření by bylo nutno zabezpečit v předsednictvu NS ihned, v každém 
případě před naší možnou cestou do Moskvy. Celé opatření široce politickopropagandisticky odůvodnit 
jako mimořádný krok státu v době, kdy si o svých otázkách chceme rozhodovat sami, ale také musíme mít 
sami možnost v případě potřeby zamezit vlastní politikou činnosti politicky neodpovědných jedinců nebo 
skupin. Přijímat opatření až po našem návratu z Moskvy by bylo politicky asi nemožné. 
 Po přijetí tohoto zákonného opatření by neměla automaticky následovat jeho aplikace, ale 
ponechat mu jen politicko-psychologické působení. Aplikovat tuto normu jen v případě krajní nezbytnosti 
a selhání všech jiných prostředků. To také otevřeně říci při politickém odůvodnění tohoto kroku. 
 Realizace návrhu předpokládá schůzi předsednictva NS ve středu 24.7.; do té doby je nutno 
zajistit v legislativním odboru NS (ve spolupráci s odborem předsednictva vlády) právnickou stránku věci 
(paragrafované znění návrhu). 
 Zákonné opatření by mělo být přijato z iniciativy předsednictva NS samého (ne jako vládní návrh, 
neboť jde o mimořádné pravomoci vlády). 
 Návrh je předkládán na základě jednání porady tajemníků ÚV KSČ dnes dopoledne. 
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