
99/1969 Sb. 
 

ZÁKONNÉ OPAT ŘENÍ 
 

předsednictva Federálního shromáždění 
 

ze dne 22. srpna 1969 
 

o některých přechodných opatřeních nutných k upevnění a ochraně veřejného pořádku 
 

 V zájmu upevnění a ochrany veřejného pořádku, který je v současné době hrubě narušován, zejména ze 
strany protisocialistických a protispolečenských živlů, usneslo se předsednictvo Federálního shromáždění podle čl. 
58 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb. , o československé federaci, na tomto zákonném opatření: 
 

§ 1 
 

 Kdo se po nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření 
- účastní akce narušující veřejný pořádek, kdo k takové akci vyzývá nebo ji podporuje, kdo neuposlechne výzvy 
veřejného činitele k zachování veřejného pořádku nebo kdo k takovému neuposlechnutí jiného vybízí, 
  
- kdo odpírá plnit povinnosti vyplývající z jeho služebního postavení nebo pracovního zařazení a ztěžuje tak úsilí o 
udržení veřejného pořádku či nerušeného chodu pracoviště nebo kdo jiného k takovému neplnění povinností 
vybízí, 
 bude potrestán, pokud nejde o trestný čin, pro přestupek odnětím svobody až do tří měsíců nebo peněžitým trestem 
až do 5 000,- Kčs nebo oběma těmito tresty. 
  

§ 2 
 

 U přestupku podle § 1 tohoto zákonného opatření, jakož i u trestných činů pobuřování podle § 100 , 
hanobení republiky a jejího představitele podle § 102 a 103 , hanobení státu světové socialistické soustavy a jeho 
představitele podle § 104 , poškozování zájmů republiky v cizině podle § 112 , útoku na státní orgán a orgán 
společenské organizace podle § 153 a 154 , útoku na veřejného činitele podle § 155 a 156 , ztěžování výkonu 
pravomoci veřejného činitele podle § 156a , podněcování podle § 164 , schvalování trestného činu podle § 165 , 
obecného ohrožení podle § 179 a výtržnictví podle § 202 trestního zákona, pokud byly spáchány po nabytí 
účinnosti tohoto zákonného opatření osobou vyhýbající se poctivé práci, a dále pro trestný čin příživnictví podle § 
203 trestního zákona spáchaný po nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření, zvyšují se horní hranice trestu 
odnětí svobody stanovené v zákoně o polovinu. Mimo to lze v těchto případech uložit též trest zákazu pobytu na 
dobu jednoho roku až pěti let. 
  

§ 3 
 

 Rozhodovat o přestupku podle § 1 tohoto zákonného opatření, jakož i o trestných činech pobuřování podle 
§ 100 , hanobení republiky a jejího představitele podle § 102 a 103 , hanobení státu světové socialistické soustavy a 
jeho představitele podle § 104 , poškozování zájmů republiky v cizině podle § 112 , ztěžování pravomoci 
veřejného činitele podle § 156a , podněcování podle § 164 a schvalování trestného činu podle § 165 , dále o 
trestném činu výtržnictví podle § 202 a příživnictví podle § 203 trestního zákona přísluší u okresního soudu 
samosoudci. 
  
 Pro řízení se užije přiměřeně předpisů trestního řádu s těmito odchylkami: 
a) přípravné řízení podle trestního řádu se nekoná; řízení před soudem se zahajuje na podkladě trestního oznámení 
orgánů SNB; 
  
b) samosoudce věc předběžně neprojednává a může ji vrátit k došetření toliko v případě, zjistí-li, že nepatří do jeho 



pravomoci; 
  
c) účast obhájce se připouští teprve v řízení před soudem; 
  
d) zadržení orgány SNB může trvat až tři týdny, je-li takové doby třeba k náležitému objasnění věci, zejména ke 
zjištění organizátorů akcí narušujících veřejný pořádek. 
  

§ 4 
 

 Toho, kdo svou činností narušuje socialistický společenský řád a ztrácí tím důvěru potřebnou k zastávání 
dosavadní své funkce nebo svého dosavadního pracovního místa, lze z funkce odvolat, popřípadě s ním i okamžitě 
rozvázat pracovní poměr; jde-li o pracovníka, na něhož se nevztahují ustanovení zákoníku práce o rozvázání 
pracovního poměru, lze s ním pracovní, služební, popř. i jiný obdobný poměr propuštěním okamžitě skončit. 
Studenta lze za uvedených okolností vyloučit z dalšího studia. 
  
 U učitelům vysokých a jiných škol může příslušný ministr z funkce odvolat, popřípadě i pracovní poměr 
okamžitě zrušit též proto, jestliže v rozporu se svými povinnostmi vychovávají svěřenou mládež proti zásadám 
socialistické společnosti a její výstavby. 
  
 Případný nesouhlas odborového orgánu nemá odkladný účinek. 
  
 K opatřením, která podle zákonů, statutů vysokých škol nebo fakult, vzorového řádu, pracovních řádů nebo 
zákoníku práce přísluší činit k okamžitému zrušení pracovního poměru nebo vyloučení ze studia orgánům škol 
nebo orgánům akademií věd, popřípadě jejich pracovištím, je oprávněný ministr školství nebo příslušný předseda 
akademie věd nebo místopředseda akademie věd pověřený k tomu vládou. 
  

§ 5 
 

 Příslušný orgán státní správy zastaví činnost dobrovolné nebo jiné organizace nebo jejího orgánu nejvýše 
na dobu 3 měsíců, popřípadě organizaci nebo její orgán rozpustí také tehdy, jestliže jejich činnost napomáhá 
narušování veřejného pořádku, šíření neklidu nebo neplnění úkolů pracoviště. 
  

§ 6 
 

 Ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 126/1968 Sb. a § 8 odst. 3 zák. č. 81/1966 Sb. , ve znění zákona č. 
127/1968 Sb. , se zrušují. 
 

§ 7 
 

 Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení a platí do 31. prosince 1969. 
 

Svoboda v. r. 
Dr. Dubček v. r. 
Ing. Černík v. r. 
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