Předsednictvo ÚV KSČ 7. prosince 1970
k výrobě a prodeji tiskovin s erotickou tematikou
V posledních letech spolu s inflací erotických motivů v literatuře a filmu přesáhlo míru společenské
přípustnosti vydávání a prodej tiskovin a neperiodických publikací s erotickou tematikou (jednotlivé
pohlednice a soubory černobílých i barevných aktů, tzv. kapesníčky, kalendáře kapesní, stolní i nástěnné
atd.). Je tomu tak zejména proto, že toto zboží se stalo předmětem mnohostranných komerčních zájmů jak
vydavatelů (výrobců), kteří přešli na masovou výrobu poměrně drahých aktů s pochybnou estetickouměleckou úrovní, v řadě případů hraničících s pornografií, tak odbytových (obchodních) organizací,
které zařadily akty mezi své nejvýnosnější obchodní artikly a provádějí jejich aktivní nabídku, porušujíce
často proporce k ostatnímu (základnímu) sortimentu.
Tato činnost je v rozporu se společenskopolitickým posláním vydavatelských i obchodních organizací a je
právem kritizována. Odvádí vydavatelské organizace (při omezených zdrojích papíru a polygrafických
kapacit) od plnění aktuálních politických úkolů, snižuje zájem řadových pracovníků odbytové sítě na
práci s politickým tiskem atd.
Pokud byla proti těmto negativním tendencím přijata opatření odpovědných resortních organizací, ukazují
se jako nedůsledná a jsou velmi liknavě realizována. Proto bylo rozhodnuto zásadně o radikálním řešení,
které dává plnou odpovědnost příslušným řídícím státním a družstevním orgánům a vyvolá i ekonomické
postihy tam, kde extrémní komerční zájmy způsobují politické a morální škody.
Ve vztahu k vydavatelům (výrobcům) obrazových publikací řídící státní a družstevní orgány (především
ministerstvo kultury a Ústřední rada družstev) zpřesní kritéria pro výběr obrazových publikací s důrazem
na estetická kritéria, přezkoumají ediční plány příslušných vydavatelství, posoudí složení kolektivů
posuzujících uměleckou stránku publikací. Vydavatelské podniky (zejména Orbis, Pressfoto a další)
zastaví výrobu problematického zboží.
Ve vztahu k obchodním organizacím rozšiřujícím obrazové publikace řídící státní orgány (ministerstvo
vnitřního obchodu, ministerstvo pošt a telekomunikací, Ústřední svaz spotřebních družstev) rozhodnou o
zastavení prodeje problematických fotografií, zajistí ekonomické závěry z tohoto rozhodnutí, posoudí
činnost zástupců jednotlivých organizací při jednáních o předběžném výběru a kontraktech obrazových
publikací. Obchodní organizace (Potraviny – tabák, Poštovní novinová služba, papírnictví, Jednoty atd.)
zajistí zastavení prodeje a urychlené stažení nevhodných publikací a snímků.
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