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Přílohy

Příloha č. 1: Část projevu poslance Pružince ze dne 17. května 1967 (text)

„Vážené Národní shromáždění, podávám interpelaci jménem jedenadvaceti poslanců, 

v níž bychom chtěli ukázat, jak se plýtvá penězi, které by státní rozpočet potřeboval. 

Jsme přesvědčeni o tom, že dva filmy, které jsme viděli a které mají mít premiéru 

v tomto měsíci, a které, podle Literárních novin, ukazují „zásadní cestu našeho 

kulturního života“, jsou cestou, po které žádný poctivý dělník, rolník a inteligent jít 

nemůže a nepůjde. Protože filmy Sedmikrásky a O slavnosti a hostech natočené 

v československých ateliérech na Barrandově nemají s naší republikou, socialismem a 

ideály komunismu nic společného. Žádám proto ministra kultury a informací soudruha 

Hoffmanna, kulturní výbor Národního shromáždění, aby se radikálně zabývaly touto 

situací a vyvodily patřičné závěry proti všem, kteří tyto filmy připravili, a zejména proti 

těm, kteří byli ochotni tyto zmetky zaplatit. Ptáme se režisérů Němce a Chytilové, jaké 

pracovní, politické a zábavné poučení přinesou tyto zmetky našemu pracujícímu lidu v 

továrnách, na polích, na stavbách a na ostatních pracovištích. My se ptáme z tohoto 

místa všech těchto, ale „také kulturních pracovníků,“ jak dlouho budete ještě šlapat po 

socialistických vymoženostech, jak dlouho si budete hrát s nervy dělníků a rolníků a 

vůbec, jakou demokracii zavádíte? My se vás ptáme, proč myslíte, že máme Pohraniční 

stráž, která plní těžký bojový úkol, aby se k nám nedostali nepřátelé, zatímco my, 

soudruhu ministře národní obrany a soudruhu ministře financí, platíme královské peníze 

vnitřním nepřátelům, necháváme je šlapat, soudruhu ministře zemědělství a výživy, 

v našich plodech práce.“

Příloha č. 2: Prohlášení při nástupu do funkce ústředního ředitele Čs. filmu: Praha 

23. 9. 1969 (text)

Při příležitosti nástupu do vedoucí funkce v Čs. filmu pokládám za povinnost sdělit, že 

považuji za svůj hlavní úkol přispět k tomu, aby naše kinematografie opět plnila 

základní úkol, který jí byl dán do vínku již znárodňovacím dekretem, to jest, aby 

sloužila především našemu pracujícímu lidu. Budu proto vycházet z kulturní politiky, 

kterou určuje nové vedení Komunistické strany Československa v čele se soudruhem 

Gustávem Husákem.
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Znamená to zaměřit se v oblasti tvorby na ztvárňování hlavních problémů našich 

současníků i závažných událostí našich národů, našeho dělnického hnutí i 

mezinárodního dělnického a komunistických hnutí. V oblasti distribuce odstranit 

nerozumná diskriminační opatření vůči socialistickému filmu a zajistit v plné míře, aby 

náš divák měl možnost seznámit se s nejlepšími díly světové kinematografie. V oblasti 

zahraničních styků plně obnovit spolupráci se sovětskou kinematografií a ostatními 

kinematografiemi socialistických zemí a zároveň rozvíjet kontakty se všemi 

pokrokovými filmovými pracovníky celého světa.

Předpokládám, že při plnění tohoto závažného úkolu najdu podporu u všech 

poctivých filmových pracovníků. 

Příloha č. 3: Tiskový zákon č. 81/1966, část V. Ochrana proti zneužívání svobody 

projevu, slova a tisku (text)

§ 16

(1) Občané, kteří využívají ústavně zaručené svobody projevu, slova a tisku, požívají 

plné ochrany podle platných předpisů.

(2) Uveřejnění informace, která ohrožuje zákonem chráněné zájmy společnosti nebo 

občanů, je zneužitím svobody projevu, slova a tisku.

(3) Za ochranu společnosti a občanů proti zneužití svobody projevu, slova a tisku 

odpovídají vydavatel, šéfredaktor, redaktor a autor v rozsahu vyplývajícím z platných 

předpisů. Podle těchto předpisů se též posuzuje povinnost vydavatele k náhradě škody 

způsobené organizacím nebo občanům obsahem periodického tisku nebo jiného 

hromadného informačního prostředku.

§ 17

(1) Při ochraně zájmů socialistické společnosti napomáhá Ústřední publikační správa.

(2) Ústřední publikační správa zajišťuje, aby v hromadných informačních prostředcích 

nebyly uveřejněny informace, které obsahují skutečnosti tvořící předmět státního, 

hospodářského nebo služebního tajemství. Obsahuje-li informace takovou skutečnost, 

pozastaví Ústřední publikační správa její uveřejnění, popřípadě rozšiřování.

(3) Rozhodnutí Ústřední publikační správy o pozastavení přezkoumá na návrh 

vydavatele krajský soud. Pro řízení o návrhu platí občanský soudní řád.

(4) Je-li obsah informace v rozporu s jinými zájmy společnosti, upozorní na to Ústřední 

publikační správa šéfredaktora a vydavatele.
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(5) Ustanovení předchozích odstavců platí obdobně pro jiné veřejné publikační 

prostředky a pro veřejnou činnost kulturních a osvětových zařízení.

§ 18

Ústřední publikační správa je ústředním orgánem státní správy. Za její činnost odpovídá 

ministr určený vládou. Územním orgánem Ústřední publikační správy pro Slovensko je 

Slovenská publikační správa. Podrobnosti o působnosti a organizaci Ústřední publikační 

správy upravuje statut, který vydá vláda.

Příloha č. 4: Tiskový zákon č. 84/1968 – plné znění (text)

Zákon ze dne 26. června 1968, kterým se mění zákon č. 81/1966 Sb. o periodickém 

tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto 

zákoně: 

Čl. I

Zákon č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních 

prostředcích, se mění takto:

1. § 17 zní

„§ 17

(1) Cenzura je nepřípustná.

(2) Cenzurou se rozumějí jakékoliv zásahy státních orgánů proti svobodě slova a obrazu 

a jejich šíření hromadnými informačními prostředky. Tím není dotčena pravomoc 

prokurátora a soudu.“

2. § 18 zní:

„§ 18

Šéfredaktor nebo jeho pověřený zástupce (§ 10 odst. 4 a 5) odpovídá za to, že 

v hromadném informačním prostředku nebude uveřejněna informace, která obsahuje 

skutečnost tvořící předmět státního, hospodářského nebo služebního tajemství. Vláda je 

povinna zajistit informaci šéfredaktorů periodického tisku a ostatních informačních 
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prostředků o tom, které skutečnosti tvoří předmět státního, hospodářského a služebního 

tajemství.“

3. § 19 odst. 3 zní:

„(3) Není-li důvodu k odmítnutí opravy podle předchozího odstavce, je šéfredaktor 

povinen opravu uveřejnit. Přitom je povinen zajistit, aby znění opravy a způsob jejího 

uveřejnění byly předem dohodnuty s žadatelem o opravu; nedojde-li k dohodě, 

rozhodne soud podle § 20. Opravu musí šéfredaktor uveřejnit do osmi dnů po podání 

žádosti o opravu, v časopise nebo v jiné periodické tiskovině v nejbližším čísle 

připravovaném po podání žádosti, a na stejném místě a stejným písmem, jako byl 

uveřejněn údaj, k němuž se oprava vztahuje.“

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Svoboda v. r.

Smrkovský v. r.

Ing. Černík v. r.

Příloha č. 5: Zákon č. 127/1968 – plné znění (text)

Zákon ze dne 13. září 1968 o některých přechodných opatřeních v oblasti tisku 

a ostatních hromadných informačních prostředků

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto 

zákoně:

§ 1

(1) V zájmu dalšího pokojného vývoje je třeba, aby v oblasti periodického tisku 

a ostatních hromadných informačních prostředků nebyly narušovány důležité zájmy 

vnitřní a zahraniční politiky státu. Zároveň je třeba zabezpečit všestrannou péči o rozvoj 

periodického tisku a ostatních hromadných informačních prostředků.

(2) Jako orgány státní správy se zřizují Úřad pro tisk a informace, na Slovensku 

Slovenský úřad pro tisk a informace. Na Úřad pro tisk a informace přechází dosavadní 

působnost ministerstva kultury a informací podle zákona č. 81/1966 Sb., o periodickém 



6

tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích, ve znění zákona č. 84/1968 

Sb.; v témže rozsahu přechází dosavadní působnost pověřence Slovenské národní rady 

pro kulturu a informace na Slovenský úřad pro tisk a informace. Úkolem úřadů pro tisk 

a informace je zejména jednotně usměrňovat a kontrolovat činnost periodického tisku

a ostatních hromadných informačních prostředků.

§ 2

Organizaci a začlenění Úřadu pro tisk a informace, jakož i podrobnější vymezení jeho 

působnosti stanoví vláda, a pokud jde o Slovenský úřad pro tisk a informace, Slovenská 

národní rada.

§ 3

(1) Pozastavuje se účinnost § 17 zákona č. 81/1966 Sb., ve znění zákona č. 84/1968 Sb.

(2) Příslušný úřad pro tisk a informace má právo přímo nebo prostřednictvím 

zmocněnců ustanovených vedoucím příslušného úřadu na společný návrh vydavatele 

a šéfredaktora (dále jen zmocněnec) zajišťovat, aby v periodickém tisku (jiném 

hromadném informačním prostředku) nebyly zveřejňovány informace, které obsahují 

skutečnosti, jež jsou v rozporu s důležitými zájmy vnitřní nebo zahraniční politiky státu. 

Obsahuje-li informace takovou skutečnost, je příslušný úřad pro tisk a informace nebo 

zmocněnec oprávněn pozastavit její zveřejnění nebo jiné rozšiřování.

§ 4

Zákon č. 81/1966 Sb., ve znění zákona č. 84/1968 Sb., se mění a doplňuje takto:

Ustanovení § 8 zní:

„§ 8

(1) Registrace pozbude platnosti a oprávnění vydávat periodický tisk zanikne,

a) nebude-li vydávání periodického tisku zahájeno do jednoho roku po provedené 

registraci,

b) bude-li z rozhodnutí vydavatele přerušeno vydávání novin na dobu delší jednoho 

měsíce, vydávání časopisu nebo jiné periodické tiskoviny na dobu delší jednoho roku, 

nebo

c) nastane-li dodatečně skutečnost, pro kterou by nebylo možno registraci provést (§ 7 

odst. 2).
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(2) Jsou-li zprávy, údaje a jiné informace uveřejněné v novinách, časopisech nebo 

v jiných periodických tiskovinách v rozporu s posláním periodického tisku (§ 2), 

zejména porušují-li důležité zájmy vnitřní nebo zahraniční politiky státu (§ 1 a 3 zákona 

č. 127/1968 Sb., o některých přechodných opatřeních v oblasti tisku a ostatních 

hromadných informačních prostředků), může orgán příslušný k provedení registrace 

dříve, než vydá rozhodnutí podle odstavce 1 písm. c) učiniti jedno z těchto opatření:

a) upozornit vydavatele na nedodržování poslání periodického tisku,

b) udělit vydavateli důtku,

c) uložit vydavateli peněžitou sankci až do výše 50 000,- Kčs,

d) odejmout dočasně, nejdéle na dobu tří měsíců, oprávnění vydávat periodický tisk.

(3) Pravomocné rozhodnutí podle odstavce 1 písm. c) nebo podle odstavce 2 písm. c) a 

d) přezkoumá na návrh vydavatele krajský soud. Pro řízení o návrhu platí občanský 

soudní řád (§ 244 a násl.).“

§ 5

Vláda může stanovit povinnosti organizacím a orgánům, kterým bylo uděleno 

vydavatelské oprávnění podle zákona č. 94/1949 Sb., o vydávání a rozšiřování knih, 

hudebnin a jiných neperiodických publikací, tak aby v rámci své vydavatelské činnosti 

zajistily, že nebudou narušovány důležité zájmy vnitřní a zahraniční politiky státu; 

obdobně může stanovit tyto povinnosti podnikům polygrafického průmyslu nebo jiným 

organizacím při výrobě tiskovin, na které se nevztahuje zákon č. 94/1949 Sb.

§ 6

Svoboda zveřejňování výsledků vědecké a umělecké tvorby není tímto zákonem 

dotčena.

§ 7

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Svoboda v. r.

Smrkovský v. r.

Ing. Černík v. 




