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ZÁKON
z 26. júna 1968,

ktorým sa mení zákon č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných
hromadných informačných prostriedkoch

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch
sa mení takto:

1. § 17 znie:

„§ 17

(1) Cenzúra je neprípustná.

(2) Cenzúrou sa rozumejú akékoľvek zásahy štátnych orgánov proti slobode slova a obrazu
a ich šírenia hromadnými informačnými prostriedkami. Tým nie je dotknutá právomoc
prokurátora a súdu.“

2. § 18 znie:

„§ 18

Šéfredaktor alebo jeho poverený zástupca (§ 10 ods. 4 a 5) zodpovedá za to, že v
hromadnom informačnom prostriedku nebude uverejnená informácia, ktorá obsahuje
skutočnosť tvoriacu predmet štátneho, hospodárskeho alebo služobného tajomstva. Vláda je
povinná zabezpečiť informáciu šéfredaktorov periodickej tlače a ostatných hromadných
informačných prostriedkov o tom, ktoré skutočnosti tvoria predmet štátneho, hospodárskeho
a služobného tajomstva.“

3. § 19 ods. 3 znie:

„(3) Ak niet dôvodu na odmietnutie opravy podľa predchádzajúceho odseku, je šéfredaktor
povinný opravu uverejniť. Pritom je povinný zabezpečiť, aby znenie opravy a spôsob jej
uverejnenia boli vopred dohodnuté so žiadateľom o opravu; ak nedôjde k dohode, rozhodne súd
podľa § 20. Opravu musí šéfredaktor uverejniť do ôsmich dní po podaní žiadosti o opravu v
časopise alebo inej periodickej tlačovine v najbližšom čísle pripravovanom po podaní žiadosti a
na rovnakom mieste a rovnakým písmom, ako bol uverejnený údaj, na ktorý sa oprava
vzťahuje.“
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Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Svoboda v. r.

Smrkovský v. r.

Ing. Černík v. r.
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