
1968, 25. červenec, Praha. - Usnesení 90. schůze PÚV KSČ k přípravě mimořádných zákonných opatření 
v oblasti sdělovacích prostředků a práva sdružovacího a shromažďovacího. 
 
 Předsednictvo ÚV KSČ 
 I. vyslechlo informaci s. J. Smrkovského o jednání s právními experty a s předsedou Svazu čs. 
novinářů s. Vlado Kašparem a bere na vědomí 
 1. sdělení expertů, že dosavadní novelizovaný tiskový zákon plně pokrývá možnosti usměrňování 
tisku a ostatních sdělovacích prostředků, a že žádné nové zákonné opatření není třeba přijímat, 
 2. stanovisko předsednictva Svazu čs. novinářů, který návrh na přijetí zákonného opatření 
kategoricky odmítl s tím, že plně vyhovuje dosavadní tiskový zákon a nutná opatření má možnost zařídit 
ministerstvo kultury a informací, 
 3. pokud jde o spolky KAN, K 231, než nabude účinnosti nový zákon o spolčování, může 
zasahovat ministerstvo vnitra a národní výbory; 
 II. vyslechlo v průběhu diskuse informaci s. B. Šimona o jeho jednání s představitelem sociálních 
demokratů Bechyněm, kteří organizují ustavení opoziční strany. V současné době mají v úmyslu vydat 
prohlášení pozastavit organizační formování a vrátit se k jednání o zaregistrování jako politická strana do 
6 měsíců po sjezdu KSČ. 
 Členové předsednictva i sekretariátu ÚV se shodli v tom, že se provedou všechna opatření 
nepřipouštějící obnovu sociálně demokratické strany; 
 III. dále vyslechlo názory přítomných expertů s. Čeřovského, Bočka a Jičínského, kteří 
jednoznačně nedoporučili přijetí mimořádných zákonných opatření předsednictva NS k uvedeným 
otázkám; 
 IV. po rozsáhlé diskusi a výměně názorů rozhodlo nepřijímat navrhovaná zákonná opatření 
předsednictva NS a uložilo 
 1. s. F. Krieglovi a s. E. Erbanovi splnit urychleně usnesení PÚV KSČ ze dne 3.7.1968 o vydání 
ústavního zákona o Národní frontě ČSSR a do 10. srpna předložit návrh zákona projednaný v NF 
Národnímu shromáždění, 
 2. s. J. Smrkovskému zabezpečit projednání návrhu v příslušných výborech NS a v dohodě s 
prezidentem republiky svolat v srpnu zasedání pléna NS, které ústavní zákon o NF projedná a schválí, 
 3. s. M. Galuškovi, ministru kultury a informací, urychleně vydat dopis nebo prohlášení určené 
všem sdělovacím prostředkům, obsahující výklad dosavadního tiskového zákona a upozorňující na 
možnosti jeho mocenského použití v případech postupu, který je v rozporu s vnitřní i zahraniční politikou 
KSČ a vlády, 
 4. s. J. Smrkovskému a s. Č. Císařovi zabezpečit urychleně splnění usnesení předsednictva ÚV 
KSČ ze dne 22.7. t.r. k bodu 3 o uzavření dohody se Svazem čs. novinářů, že převezme v otázce 
politických zájmů státu záruky a odpovědnost za seriózní činnost sdělovacích prostředků a tisku. 
 Provede: s. L. Svoboda, s. J. Smrkovský, s. F. Kriegel, s. E. Erban, s. M. Galuška, s. Č. Císař. 
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