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ZÁKON 
ze dne 13. září 1968 

 
o některých přechodných opatřeních k upevnění veřejného pořádku 

 
 V zájmu urychleného vytvoření podmínek pro normalizaci vnitřních poměrů ve státě vzniklých po 20. 
srpnu 1968, k zajištění bezpečnosti a ochrany osob a majetku a k upevnění veřejného pořádku Národní 
shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně: 
 

§ 1 
 

 Okresní národní výbor může zakázat, popřípadě rozpustit veřejné shromáždění, manifestaci a průvod (dále 
jen "veřejné shromáždění"), 
a) jestliže zaměření nebo průběh veřejného shromáždění by mohl narušit důležité zahraničně politické zájmy státu, 
  
b) jestliže by konání veřejného shromáždění bylo v rozporu se zákonem, bylo zaměřeno proti socialistickému řádu 
nebo by jinak ohrozilo veřejný pořádek. 

§ 2 
 

 (1) Orgán státní správy zastaví činnost dobrovolné organizace nejvýše na dobu tří měsíců, popřípadě 
organizaci rozpustí, jestliže její činnost směřuje proti Ústavě Československé socialistické republiky, proti 
samostatnosti a celistvosti státu, proti socialistické hospodářské soustavě, mírovému soužití mezi národy nebo proti 
důležitým zahraničně politickým zájmům státu; učiní tak též, jestliže činnost organizace je jinak v rozporu se 
zákony nebo se stanovami, pokud nebude zjednána náprava ve stanovené lhůtě a nelze-li nápravy dosáhnout 
opatřeními podle jiných právních předpisů. 
  
 (2) Příslušným k opatřením podle odstavce 1 je 
a) okresní národní výbor, v Praze Národní výbor hlavního města Prahy a v Bratislavě Národní výbor hlavního 
města Slovenska Bratislavy, pokud obvod činnosti organizace nepřesahuje území těchto národních výborů; 
  
b) krajský národní výbor, pokud obvod činnosti organizace přesahuje území okresu a nepřesahuje území kraje; 
  
c) ministerstvo vnitra - na Slovensku příslušný orgán Slovenské národní rady - u organizací, jejichž obvod činnosti 
přesahuje území kraje, a u organizací, jejichž členy jsou převážně nebo zcela cizinci. 
  
 (3) Pravomocné rozhodnutí podle odstavce 1 přezkoumá na návrh dobrovolné organizace krajský soud. Pro 
řízení o návrhu platí občanský soudní řád ( § 244 a násl. ). 
  

§ 3 
 

 Tomu, kdo poruší zákaz vyplývající z rozhodnutí vydaného podle tohoto zákona nebo jinak zvýšenou 
měrou porušuje veřejný pořádek, může být - nejde-li o trestný čin - pro přestupek nebo provinění uložena pokuta 
až do výše 3000 Kčs. 

§ 4 
 

 Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. 
 

Svoboda v. r. 
Smrkovský v. r. 
Ing. Černík v. r. 

verze textu zákona k 21.8.1969 


