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1 Úvod  

Právo svobodně se shromažďovat je základním lidským právem, 

jemuž je věnována náležitá pozornost jak v mnoha mezinárodních 

dokumentech, tak v Listině základních práv a svobod. Není sporu o tom, že 

svobodné vyjadřování názorů na veřejnosti prostřednictvím veřejných 

shromáždění je základem demokracie.  

V České republice je shromažďovací právo diskutováno zejména 

v kontextu shromáždění, která svolávají pravicoví či levicoví extremisté. 

V této souvislosti se pak hovoří o nutnosti zpřísňovat zákon tak, aby byl 

restriktivnější a nedával těmto skupinám možnost svobodně se 

shromažďovat. Malá pozornost se však věnuje tomu, že na území naší 

republiky dochází k mnohonásobně většímu počtu shromáždění, o nichž se 

nikdy nedozvíme, protože jsou „bezproblémová“, a tudíž o nich nereferují 

média. Občan pak snadno nabude mylného dojmu, že shromažďovací zákon 

je špatný a je třeba ho zpřísnit. Za ta nejproblémovější, a také nejviditelnější, 

lze označit shromáždění u příležitosti výročí Křišťálové noci v roce 2007, 

plzeňská shromáždění organizovaná v den výročí transportu Židů v roce 

2008, pochody v litvínovské části Janov v závěru téhož roku a shromáždění 

v Ústí nad Labem na jaře 2009.   

Právem na svobodu shromažďování se dlouhodobě zabývám, a to 

jak v rovině právní, tedy publikací odborných článků vztahujících se ke 

shromažďovacímu právu, tak v rovině praktické, řady „extremistických“ 

shromáždění jsem se totiž jako pozorovatel osobně zúčastnila. Pravidelně se 

setkávám jak se zástupci Policie ČR, tak se zástupci obcí a nevládních 

iniciativ, jsou mi tak dobře známy problémy vztahující se ke 

shromažďovacímu právu z různých úhlů pohledu. Z těchto důvodů jsem si 

zvolila shromažďovací právo jako téma své rigorózní práce.  

Cílem práce je upozornit na problematické aspekty výkladu 

shromažďovacího práva a nabídnout možnosti výkladu při jejich řešení. 

K tomu má sloužit i exkurz do historického vývoje právní úpravy 

shromažďovacího práva. Současná právní úprava shromažďovacího práva 

totiž má svoje historické kořeny již v právní úpravě rakousko-uherské, která 
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byla následně převzata do československého právního řádu. Současný 

zákon se do značné míry inspiroval právě prvorepublikovou úpravou, proto 

se v úvodu své práce věnuji historickým kořenům shromažďovacího práva 

v České republice. Vzhledem k tomu, že shromažďovací právo je jedním ze 

základních práv a svobod, zabývám se v další kapitole podrobným rozborem 

zakotvení tohoto práva v mezinárodním právu a v Listině základních práva a 

svobod. Na formování výkladu a možností omezit toto právo měla výrazný 

vliv judikatura soudů, proto věnuji pozornost nejdůležitějším judikátům 

Evropského soudního dvora. 

Další kapitola se zabývá již samotným zakotvením 

shromažďovacího práva v České republice. Práce nemá být komentářem 

zákona, z tohoto důvodu se zaměřuji především na výkladové problémy, 

které se vyskytují s aplikací zákona ať už obecně, či přímo specificky 

v souvislosti s konáním extremistických shromáždění. Pro účely této práce 

dělím jednotlivé fáze shromáždění na fázi před jeho zahájením, v jeho 

průběhu a po jeho samotném ukončení. V rámci první fáze je nejdůležitější 

otázkou správné posouzení, zda dané shromáždění spadá do režimu 

shromažďovacího zákona a zda je nutné jej oznamovat. Detailně se 

zabývám oznámením a možnostmi úřadu zakázat shromáždění před jeho 

zahájením. Průběhová fáze shromáždění je při realizaci shromažďovacího 

práva nejdůležitější. V jejím průběhu však dochází k mnoha situacím, kdy je 

nutný zásah úřadu, a to zejména pokud jsou naplněny podmínky stanovené 

zákonem pro rozpuštění shromáždění. Svolavatel, pořadatelé i účastníci jsou 

v průběhu shromáždění povinni dodržovat platné právo, zákon jim stanoví 

nejen práva, ale i povinnosti. Po ukončení shromáždění by mělo být 

zhodnoceno, zda v jeho průběhu nedocházelo k páchání trestné činnosti či 

přestupků. Za význačné vodítko pro aplikační praxi považuji praxi správních 

orgánů a především pak rozhodovací činnost soudů, z tohoto důvodu v textu 

práce průběžně uvádím soudní judikaturu a praxi správních orgánů.  

Samostatnou kapitolu věnuji úvahám o novelizaci, případně 

kompletnímu přepracování shromažďovacího zákona, přičemž se věnuji 

konkrétním návrhům na změny.  
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Často je rovněž poukazováno na přísnější úpravu, která se uplatňuje 

v zahraničí. Zabývám se tedy právní úpravou ve Spolkové republice 

Německo. Přestože právní úprava německá je skutečně částečně přísnější, 

je patrné, že v reálném životě ani to neřeší problémy, které se v souvislosti 

s extremistickými shromážděními vyskytují.  

Základními prameny pro tuto práci jsou primární zdroje: mezinárodní 

úmluvy, zákony, správní a soudní rozhodnutí, která jsem vzhledem k jejich 

omezené publikaci čerpala buď z webových portálů soudů a dotyčných obcí, 

nebo na přímo od příslušných orgánů. Sekundárními prameny jsou odborné 

články a další odborné publikace, materiály nevládních organizací a 

Ministerstva vnitra.   
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2 Vývoj právní úpravy shromaž ďovacího práva na 
území České republiky 

Shromažďovací právo plnilo v minulosti, v době neexistence televize 

a internetu, velmi důležitou úlohu při komunikaci s občany a při šíření 

myšlenek a názorů. V souvislosti s revolučním rokem 1848 dochází 

k postupnému zakotvování základních lidských práv a svobod do ústavy. 

Březnová ústava z roku 1849 ve svém § 7 stanovila, že: „rakouští občané 

mají právo shromažďovati se a spolky zřizovati, pokud se koli účel, 

prostředky, aneb spůsob shromáždění aneb spolčení ani právu nepříčí, ani 

státu nebezpečen není. Vykonávání tohoto práva, jakož i výminky, pod nimiž 

se spolkovní práva nabývají, vykonávají, aneb pozbývají, ustanoví zákon.“  

Podrobněji se pak shromažďovacím právem zabýval císařský patent 

151/1849 ř. z. Období relativně svobodného výkonu shromažďovacího práva 

však netrvalo dlouho. Nástup Bachova absolutismu v 50. letech 19. století 

vedl k restrikcím i v oblasti shromažďovacího práva, zejména pak k zavedení 

povolovacího režimu. 

Za mezník ve vývoji shromažďovacího práva lze označit zákon č. 

135/1867 ze dne 15. listopadu 1867 ř. z., o právě shromažďovacím. Tento 

zákon byl následně recipován do práva Československé republiky a platil až 

do 30. září 1951, kdy byl zrušen zákonem č. 68/1951 Sb., o dobrovolných 

organisacích a shromážděních. Po vzniku Československé republiky byla 

svoboda shromažďovací zakotvena v hlavě páté zákona č. 121/1920 Sb., 

kterým se uvozuje ústavní listina Československé republiky. Ustanovení § 

113 zaručovalo svobodu tisku, právo shromažďovací a spolkové. Odst. 1 

tohoto ustanovení stanovil, že „svoboda tisku, jakož i právo klidně a beze 

zbraně se shromažďovati a tvořiti spolky jsou zabezpečeny. Jest proto v 

zásadě nedovoleno podrobovati tisk předběžné censuře. Výkon práva 

spolčovacího a shromažďovacího upravují zákony.“ Odst. 3 pak říká, že 

„zákonem mohou se zavésti omezení zvláště pro shromáždění na místech 

sloužících veřejné dopravě, pro zakládání spolků výdělečných a pro účast 

cizinců v politických spolcích. Tímto způsobem může se stanoviti, jakým 
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omezením podléhají zásady předcházejících odstavců za války nebo tehdy, 

vypuknou-li uvnitř státu události ohrožující zvýšenou měrou republikánskou 

státní formu, ústavu nebo veřejný klid a pořádek.“    

Zákonem stanovujícím bližší podmínky výkonu shromažďovacího 

práva zůstal i nadále rakousko-uherský zákon č. 135/1867 ř. z. Současná 

úprava shromažďovacího práva v mnohém na tuto úpravu shromažďovacího 

práva navazuje, proto se jí budu věnovat podrobněji.  

 

2.1 Zákon o právu shromaž ďovacím ze dne 15. listopadu 1867 

Ustanovení § 1 stanovilo, že se dovoluje shromažďovat se v souladu 

s tímto zákonem. Zákon neobsahoval definici pojmu shromáždění. Komentář 

zákona1 uvádí, že do rozsahu zákona spadají dobrovolná sdružení několika 

osob za určitým přechodným účelem, pokud nejde o shromáždění, která byla 

z obsahu tohoto předpisu vyjmuta nebo pokud podléhají zvláštním 

předpisům. Ke shromáždění dochází zpravidla tak, že někdo takové 

shromáždění k určitému účelu svolá. Náhodné setkání lidí na veřejném místě 

(např. shluk lidí při nehodě) nelze považovat za shromáždění ve smyslu 

zákona2, nicméně není vyloučeno, aby v návaznosti na toto setkání došlo 

k jeho přeměně ve shromáždění. Podobně jako dnešní zákon vymezoval 

právní předpis i shromáždění, na která se zákon nevztahoval. Jednalo se o 

shromáždění voličů k rozmluvám o volbách nebo s poslanci, pokud se konají 

ve volebním období a v uzavřených místnostech, dále pak o veřejné 

slavnosti, svatební průvody, procesí, pouti apod. Nejlépe se k pojmu 

shromáždění vyjadřuje v komentáři3 citované rozhodnutí Nejvyššího soudu 

československého ve věcech trestních: „Shromáždění ve sm. shr. zákona je 

každý shluk lidí, ohrožující veřejný pořádek a bezpečnost, řízený buď 

jednotícím jej kolektivním vědomím společného účelu a cíle takového 

shromáždění se, buď vůlí pořadatele, snažícího se takové vědomí v něm 

                                                 
1 DUSIL, V., KLIMENT, J.: Spolky, shromáždění a politické strany. Praha: Právnické 
knihkupectví a nakladatelství V. Linhart, 1936, str. 115.  
2 PRAŽÁK, J.: Rakouské právo ústavní, část třetí. Druhé vydání. Praha: Jednota právnická, 
1902, str. 101.  
3 DUSIL, V., KLIMENT, J.: Spolky, shromáždění a politické strany. Praha: Právnické 
knihkupectví a nakladatelství V. Linhart, 1936, str. 118. 
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vzbuditi, nebo použití nahodilého shluku lidí k vlastním svým záměrům. 

Pohybuje-li se a postupuje-li takové shromáždění na veřejném prostranství, 

je průvodem ve sm. § 3, odst. 3 uvedeného zákona. Za pořadatele pak podle 

§ 3, odst. 2 téhož zákona dlužno považovati každého, kdo svojí činností 

způsobí toto shromáždění se a průvod, kdo jej řídí a vede, po případě i kdo 

přispěl jen ve značnějším rozsahu k takovému shromáždění se lidí a 

k veřejnému průvodu.“  

Ustanovení § 2 se věnovalo shromážděním v uzavřených 

místnostech. Zákon stanovoval povinnost oznámit tato shromáždění písemně 

příslušnému úřadu, a to nejméně tři dny před jeho konáním. V oznámení 

musel být uveden i účel shromáždění. Úřad byl povinen vydat osvědčení o 

tom, že oznámení bylo učiněno, nicméně svolavatel mohl shromáždění 

konat, i když úřad nesdělil, že shromáždění bere na vědomí nebo ho 

nezakázal. Shromáždění se nemůže konat, bylo-li zakázáno. Je-li 

shromáždění určeno pouze pro zvané hosty, není nutné oznámení úřadu a 

úřad na ně nemůže vyslat svého zástupce.  

Shromáždění pod širým nebem upravovalo ustanovení § 3, které 

stanovilo, že takováto shromáždění lze konat pouze po předchozím souhlasu 

příslušného úřadu. O povolení shromáždění musí žádat jeho pořadatelé, 

přičemž v žádosti musí uvést účel shromáždění, místo a dobu, kdy se má 

konat, a jde-li o průvod, tak i jeho trasu. Zákon nestanoví žádnou lhůtu, 

v rámci níž musí být o povolení požádáno. Na rozdíl od předchozího 

ustanovení platí, že bez výslovného kladného souhlasu úřadu nelze 

shromáždění konat. Rozhodne-li se úřad shromáždění nepovolit, musí 

k tomu písemně uvést důvody. Vůči zamítavému rozhodnutí úřadu bylo 

možné se odvolat k zemskému úřadu. Judikatura se shodovala v tom, že 

pořadatelem shromáždění je nejen ten, kdo shromáždění svolá, ale každý, 

kdo svou činností shromáždění umožní, zahajuje, řídí, zakončuje nebo na 

něm přednáší projev4.  

Úřad měl oprávnění shromáždění podléhající shromažďovacímu 

zákonu zakázat, odporoval-li by účel trestnímu zákonu, nebo pokud by 
                                                 
4 DUSIL, V., KLIMENT, J.: Spolky, shromáždění a politické strany. Praha: Právnické 
knihkupectví a nakladatelství V. Linhart, 1936, str. 125. 
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představovalo nebezpečí pro obecné dobro nebo veřejnou bezpečnost. 

Zákaz shromáždění musel být odůvodněn. Z rozhodovací praxe pak 

vyplývalo, že zákaz shromáždění byl oprávněn pouze tehdy, pokud bylo 

možné dokázat skutečné poměry nebo události, z nichž úřad mohl dovozovat 

obavu, že shromáždění by mohlo představovat nebezpečí pro stát. Okolnost, 

že v okrese jsou dvě národnosti, nestačila k odůvodnění zákazu 

shromáždění5. Místo zákazu shromáždění mohl úřad též stanovit podmínky, 

které bylo nutno splnit pro konání shromáždění. Shromáždění se nemohly 

zúčastnit osoby ozbrojené.  

Povinností ředitele shromáždění bylo dbát na dodržování zákona a 

zachovávání pořádku. Pokud došlo k jeho porušení, měl ředitel povinnost 

shromáždění rozpustit. Oprávnění rozpustit shromáždění na místě měl 

rovněž zástupce úřadu, pokud v průběhu shromáždění došlo k porušení 

zákona nebo pokud začalo ohrožovat veřejný pořádek. Nebyl-li zástupce 

příslušného úřadu na shromáždění vyslán, mohl shromáždění rozpustit 

okresní úřad nebo státní úřad policejní, v jehož obvodě se shromáždění 

konalo. Při naléhavém nebezpečí pro veřejný pořádek a bezpečnost pak 

shromáždění mohl ukončit každý jiný úřad, který měl dohlížet na zachování 

veřejného pořádku a bezpečnosti. Pro úřední osoby vyslané ke spolkovým 

schůzím nebo k místním shromážděním byly ministerstvem vnitra vydány 

instrukce, které upravovaly postup úředníka na místě shromáždění. Bylo-li 

shromáždění rozpuštěno, měli účastníci povinnost se rozejít a opustit místo 

shromáždění. JUDr. Pražák si v komentáři Rakouské právo ústavní všímá, 

že úřadu není dáno oprávnění k rozpuštění shromáždění v případě, že se 

odchýlilo od udaného účelu, a kloní se k názoru, že i v tomto případě 

odchýlení se od účelu lze shromáždění rozpustit, neboť dle § 2 jde o 

integrující část předepsaného oznámení a jeho překročení lze subsumovat 

pod pojem nezákonného postupu6.  

Je patrné, že současná úprava shromažďovacího práva v mnohém 

navázala na rakousko-uherský zákon a prvorepublikovou rozhodovací praxi. 

                                                 
5 Zákony o právu spolčovacím a shromažďovacím ze dne 15. listopadu 1867, str. 37.   
6 DUSIL, V., KLIMENT, J.: Spolky, shromáždění a politické strany. Praha: Právnické 
knihkupectví a nakladatelství V. Linhart, 1936, str. 108. 
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Shromažďovací právo bylo považováno za základní politické právo, které 

garantovala Ústava. Na rozdíl od současné úpravy zákon stanovoval pro 

shromáždění na veřejných místech pod širým nebem povolovací režim, 

přičemž nestanovoval žádnou lhůtu ani pro oznámení takového 

shromáždění, ani pro rozhodnutí úřadu. Obdobně jako nyní zákon 

opravňoval úřad ze zákonem daných důvodů shromáždění zakázat, případně 

v jeho průběhu rozpustit.  

 

2.2 Úprava shromaž ďovacího práva po 2. sv. válce 

Ústava Československé republiky7 zakotvila shromažďovací právo v 

§ 24: „Právo shromažďovací a spolčovací se zaručuje, pokud se tím 

neohrožuje lidově demokratické zřízení nebo veřejný pokoj a řád.“  

Bližší podmínky výkonu shromažďovacího práva upravoval zákon č. 

68/1951 Sb., o dobrovolných organisacích a shromážděních. Zákon byl však 

velmi kusý, shromážděními se zabýval v ustanovení § 6, kde stanovil: „Ve 

shodě se zájmy pracujícího lidu je občanům zaručen výkon 

shromažďovacího práva, pokud se jím neohrožuje lidově demokratické 

zřízení nebo veřejný pokoj a řád.“  Podrobnější úprava pak byla obsažena ve 

vyhlášce ministra vnitra č. 320/1951 Ú. l., o dobrovolných organisacích a 

shromážděních. Vyhláška stanovovala oznamovací povinnost pro 

shromáždění, která se měla oznamovat týden dopředu okresnímu národnímu 

výboru. Tato povinnost se nevztahovala na shromáždění pořádaná veřejnými 

činiteli a na schůze pořádané organizacemi pro své členy a pozvané hosty. 

Krajský národní výbor mohl organizaci, která pořádala veřejné schůze, udělit 

obecné povolení k pořádání shromáždění. Oznamovací povinnost se 

nevztahovala na shromáždění v kostele či modlitebně k bohoslužebním 

úkonům, procesí, pouti, svatební a pohřební průvody apod. Vyhláška však 

rovněž opravňovala okresní národní výbor k tomu, aby byla některá 

shromáždění vyjmuta z ohlašovací povinnosti, a naopak u jiných mohl tuto 

povinnost uložit8.  

                                                 
7 Ústavní zákon č. 150/1948 Sb., Ústava Československé republiky.  
8 Viz § 11 vyhlášky.  



  

   9

Socialistická ústava ze dne 11. července 1960 sice rovněž 

deklarovala svobodu shromažďovací, pouličních průvodů a manifestací, 

zároveň však konstatovala, že těchto svobod se využívá „jak v zájmu rozvoje 

své osobnosti a svého tvůrčího úsilí, tak k uplatňování své aktivní účasti na 

správě státu a na hospodářské a kulturní výstavbě země.“ Výkon 

shromažďovacího práva pak zásadním způsobem poznamenalo přijetí 

zákona č. 126/1968 Sb., o některých přechodných opatřeních k upevnění 

veřejného pořádku. Zákon zakotvil oprávnění okresního národního výboru 

zakázat, popřípadě rozpustit veřejné shromáždění, manifestaci a průvod, 

jestliže zaměření nebo průběh veřejného shromáždění by mohl narušit 

důležité zahraničně politické zájmy státu, nebo jestliže by konání veřejného 

shromáždění bylo v rozporu se zákonem, bylo zaměřeno proti 

socialistickému řádu nebo by jinak ohrozilo veřejný pořádek. Ačkoliv mělo být 

toto opatření dočasné, platil zákon až do března 1990.  

 

2.3 Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromaž ďovacím  

Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím nahradil zcela 

socialistickou právní úpravu svobody shromažďovací. Příprava tohoto 

zákona byla započata již v prosinci 1989.  Zákon nabyl účinnosti již 29. 

března 1990, tedy ještě před přijetím nové ústavněprávní úpravy 

shromažďovacího práva, která byla vtělena do Listiny základních práv a 

svobod.  

Za dvacet let, které uplynuly od nabytí účinnosti zákona, byl zákon 

šestkrát novelizován, přičemž většina novelizací se zaměřovala na zpřesnění 

znění textu (např. nahrazení národních výborů úřadem). Zásadnější byla 

novela č. 259/2002 Sb. reagující na shromáždění v souvislosti se zasedáním 

Mezinárodního měnového fondu a Světové banky, kterou byla do zákona 

včleněna mj. povinnost účastníků nebýt maskován, pokud je vůči 

shromáždění činěn zákrok policií, zpřesnily se podmínky podání oznámení a 

jeho obsahu apod. Zatím poslední novelou byla novela č. 294/2009 Sb., 

kterou byla prodloužena lhůta pro zákaz shromáždění ze tří dnů na tři 
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pracovní dny. Jednotlivým významnějším novelám zákona se budu věnovat 

v dalších částech této práce.  
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3 Zakotvení shromaž ďovacího práva 
v mezinárodních úmluvách 

3.1 Vztah vnitrostátního a mezinárodního práva  

Shromažďovací právo je zakotveno v mnoha mezinárodních 

instrumentech, což je při jeho výkonu velmi důležité. Cílem této práce není 

zabývat se obecnými otázkami vztahu mezinárodního a vnitrostátního páva 

v celé jeho šíři9, nicméně považuji za nezbytné zdůraznit základní principy.  

Původní znění čl. 10 Ústavy rozlišovalo mezinárodní smlouvy o 

lidských právech a základních svobodách a ostatní mezinárodní smlouvy. 

Pouze mezinárodní smlouvy o lidských právech a svobodách měly přednost 

před zákonem a právní silou se rovnaly ústavním zákonům. Mezinárodní 

smlouvy, které zaručují shromažďovací právo, spadají do kategorie smluv o 

lidských pávech a svobodách, proto měly přednost před zákonem i do 31. 5. 

2005 a v tomto směru nedošlo tedy k žádné velké změně.  

Po nabytí účinnosti tzv. euronovely Ústavy10 v červnu 2002 došlo 

k posunu vztahu mezinárodního práva k českému právnímu řádu 

z dualistického pojetí směrem k monistickému přístupu. Obecný vztah 

k mezinárodnímu právu je nyní upraven v čl. 1 odst. 2 Ústavy, kde je 

stanoveno, že Česká republika dodržuje závazky, které pro ni vyplývají 

z mezinárodního práva. Čl. 10 pak uvádí, že „vyhlášené mezinárodní 

smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika 

vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco 

jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva.“ Mezinárodní smlouvy se 

tak tedy automaticky stávají součástí právního řádu a všechny mají rovněž 

aplikační přednost před zákonem. Důležité je, že soudce obecných soudů je 

při rozhodování vázán zákonem a mezinárodní smlouvou, která je součástí 

právního řádu, je oprávněn posoudit soulad jiného právního předpisu se 

zákonem nebo s takovouto mezinárodní smlouvou11.  

                                                 
9 Blíže k této problematice mj. MALENOVSKÝ, J. Poměr mezinárodního a vnitrostátního práva 
obecně a v českém právu zvláště. Brno: Doplněk, 2000.  
10 Ústavní zákon č. 395/2001 Sb., kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 
1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.  
11 Čl. 95 Ústavy.  
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Novela rozpoutala debatu i o tom, zda nadále zůstává zachována 

kategorie smluv o lidských právech a svobodách či nikoliv. Nálezem 

č. 403/2002 Sb. byly zahrnuty pod pojem ústavního pořádku, není jim však 

přiznána aplikační přednost před ústavními normami. Ačkoliv tento nález 

vzbudil velkou vlnu diskusí12 o správnosti výkladu Ústavního soudu, Ústavní 

soud v aplikaci tohoto právního názoru setrvává, což dokládá i nález 

č. 210/2003 Sb., jímž zrušil ustanovení zákona pro rozpor s Evropskou 

úmluvou o lidských právech a svobodách.  

Mezinárodní závazky ĆR v souvislosti s úpravou shromažďovacího 

práva tedy nelze opomíjet, neboť jsou rovnocennou součástí českého 

právního řádu. Ústavní soud dokonce zahrnul Evropskou úmluvu o lidských 

právech a svobodách pod pojem ústavní pořádek. Ačkoliv mnozí se 

lidskoprávními zásadami zaštiťují, ve snaze zpřísnit zákonnou úpravu 

shromažďovacího práva pak mnohá fakta opomíjejí13.   

 

3.2 Nejvýznamn ější mezinárodní úmluvy zakotvující shromaž ďovací 

právo 

Za nejvýznamnější mezinárodní závazky upravující právo 

shromažďovací je z pohledu České republiky nutno uvést především Úmluvu 

o ochran ě lidských práv a základních  svobod 14 a Mezinárodní pakt o 

občanských a politických právech 15. Svoboda shromažďování a 

sdružování je zaručena rovněž v čl. 12 Charty základních práv Evropské 

                                                 
12 Viz např. KÜHN, Z. – KYSELA, J.: Je Ústavou vždy to, co Ústavní soud řekne, že Ústavou 
je? Časopis pro právní vědu a praxi, 2002, č. 3. Též: FILIP, J. Nález č. 403/2002 Sb. jako 
rukavice hozená ústavodárci Ústavním soudem. Právní zpravodaj, 2002.  
13 Mám tím na mysli zejména různé snahy o novelizaci shromažďovacího zákona z poslední 
doby. Primátor Ústí nad Labem navrhuje mj. taxativně vyjmenovat důvody pro zákaz 
shromáždění: <http://www.usti-nad-labem.cz/cz/seznamy-zprav/aktualni-informace/kubata-
zadam-zmenu-zakona.html> [citováno dne 25. března 2009]. Bývalá ministryně Stehlíková 
ve svém návrhu na novelu shromažďovacího zákona z října 2008 navrhovala prodloužení 
lhůty, v níž musí svolavatel shromáždění úřadu oznámit, z 5 na 10 dnů. Tak dlouhá lhůta pro 
oznámení shromáždění společně s rovněž diskutovanou snahou zvýšit pokuty za přestupky 
podle shromažďovacího zákona by mohla vést k nemožnosti reagovat na aktuální politickou 
situaci. 
14 Vyhlášená pod č. 209/1992 Sb. Dále jen Úmluva.  
15 Vyhlášen pod č. 120/1976 Sb. Dále jen Pakt.  
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unie 16. Opominout nelze ani Všeobecnou deklaraci lidských práv , a to 

přesto, že jde o právně nezávazný dokument17. Shromažďovací právo je 

zaručeno mj. i v Mezinárodní úmluv ě o odstran ění všech forem rasové 

diskriminace , a to v čl. 5  písm d), ix.  

Při bližším prostudování úprav shromažďovacího práva v uvedených 

úmluvách je možné konstatovat, že jde o úpravy značně podobné. 

Kupříkladu Pakt ve svém čl. 21 stanoví, že „se uznává právo na pokojné 

shromaž ďování . Výkon tohoto práva nesmí být žádným způsobem 

omezován s výjimkami, jež stanoví zákon  a jež jsou nutné v demokratické 

spole čnosti  v zájmu národní bezpečnosti nebo veřejné bezpečnosti, 

veřejného pořádku, ochrany veřejného zdraví nebo morálky nebo ochrany 

práv a svobod jiných.“ Podobné ustanovení obsahuje i Úmluva, která ve 

svém čl. 11 odst. 1 stanoví, že „každý má právo na svobodu pokojného  

shromaž ďování….“  Úmluva stejně tak jako Pakt představují minimální 

standart úpravy, který nelze vnitrostátním právem o mezit , jeho rozšíření 

je však přípustné.  

Z mezinárodních úmluv však rovněž vyplývá, že shromažďovací 

právo není právem absolutním a za přesně stanovených podmínek jej lze 

omezit. Podmínky pro omezení jsou následující: (1) musí tak stanovit zákon 

a zároveň (2) tato omezení musí být nezbytná v demokratické společnosti.  

Za legitimní cíl pro omezení se pak obecně přijímá národní a veřejná 

bezpečnost, předcházení nepokojům a zločinnosti, ochrana zdraví nebo 

morálky nebo ochrana práv a svobod jiných. Za zásadní je nutno považovat 

respektování principu proporcionality. Úmluva o lidských právech  stejně 

tak jako Mezinárodní pakt  negarantují svobodu jakéhokoliv shromažďování, 

nýbrž pouze  právo na pokojné shromažďování.  

 

                                                 
16 Čl. 12 odst. 1 stanoví, že „každý člověk má právo na svobodu pokojného shromažďování 
a na svobodu sdružovat se s jinými na všech úrovních, zejména v oblasti politiky, odborů a 
občanských aktivit, včetně práva zakládat na obranu svých zájmů s dalšími osobami odbory 
či do nich vstupovat“.   
17 Svoboda pokojného sdružování a shromažďování je zaručena v čl. 20 odst. 1.  
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3.3 Další práva a svobody související s právem 

shromaž ďovacím  

V souvislosti s mezinárodními závazky České republiky je potřeba 

zdůraznit, že právo shromažďovací je úzce spjato i s dalšími závazky 

z těchto smluv vyplývajícími. Vzhledem k důležitosti Úmluvy z pohledu 

evropského kontextu si dovolím upozornit zejména na další základní lidská 

práva a svobody, které jsou zakotveny v této Úmluvě a s právem na svobodu 

shromažďovací úzce souvisejí.  

Právo svobodně se shromažďovat je ve své podstatě realizací 

svobody projevu (čl. 10 Úmluvy). Každý má právo zastávat názory a přijímat 

a rozšiřovat informace nebo myšlenky bez zasahování státních orgánů. 

Výkon práva na svobodu projevu však může podléhat takovým formalitám, 

podmínkám, omezením nebo sankcím, které stanoví zákon a které jsou 

nezbytné v demokratické společnosti v zájmu národní bezpečnosti, územní 

celistvosti nebo veřejné bezpečnosti, předcházení nepokojům a zločinnosti, 

ochrany zdraví nebo morálky, ochrany pověsti nebo práv jiných, zabránění 

úniku důvěrných informací nebo zachování autority a nestrannosti soudní 

moci. I právo na svobodu projevu tedy lze za striktních podmínek omezit. 

Evropský soud pro lidská práva se v minulosti řadou sporů ohledně možnosti 

omezení svobody projevu zabýval.  

Dalším základním právem, které je nutno zmínit, je svoboda 

myšlení, svědomí a náboženského vyznání (čl. 9 Úmluvy). Každý má právo 

na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání. I svobodu 

náboženského vyznání a přesvědčení lze omezit.  

Opominout nelze čl. 17, který stanoví zákaz zneužití práv. Žádné 

ustanovení Úmluvy nemůže být vykládáno tak, aby dávalo státu, skupině 

nebo jednotlivci jakékoli právo vyvíjet činnost nebo dopouštět se činů 

zaměřených na zničení práv a svobod zakotvených v Úmluvě nebo 

omezování těchto práv a svobod ve větším rozsahu, než Úmluva stanoví.  

Při posuzování práva na svobodu shromažďování je tedy nutné brát 

v úvahu i další práva a svobody v Úmluvě zakotvené. V souvislosti se 

shromážděními příslušníků neonacistických hnutí je častý střet mezi právem 
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na svobodu projevu, právem nebýt diskriminován a právem zastávat 

svobodně náboženství. Na shromáždění neonacistických hnutí však může 

přicházet v úvahu i aplikace výjimky podle čl. 17 Úmluvy, neboť cílem těchto 

shromáždění je mnohdy rozšiřování myšlenky diskriminace na základě 

rasových nebo etnických důvodů, shromáždění jsou často využívána 

k nepřímé propagaci rasistických názorů.  

 

3.4 Judikatura Evropského soudu pro lidská práva 

Na formování výkladu práva shromažďovacího má nepochybně 

výrazný vliv judikatura Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) a 

Evropské komise pro lidská práva. Ostatně na judikaturu ESLP hojně 

odkazuje i česká rozhodovací praxe. Z tohoto důvodu považuji za nezbytné 

v následující kapitole judikaturu ESLP blíže rozebrat.  

Komise se v minulosti několikrát vyjádřila k tomu, co se rozumí 

„pokojným shromážděním“. Ve svých rozhodnutích konstatovala, že tento 

pojem nezahrnuje manifestaci, na níž mají organizátoři a účastníci násilné 

úmysly18.  

Za důležité rozhodnutí v otázce toho, koho má stát během 

shromáždění chránit, je rozhodnutí ve věci Platform „Ärtzte für das Leben“ 

vs. Rakousko . Toto sdružení bojovalo proti potratům, jimi pořádané 

demonstrace však byly narušovány protidemonstracemi, a to za nečinnosti 

přítomné policie. Soud ve svém rozhodnutí konstatoval, že demonstrace 

může být nepříjemná, může urážet osoby, které nesouhlasí s projevovanými 

názory. Je však nezbytné, aby účastníci shromáždění mohli vyjadřovat své 

názory bez obav, že budou fyzicky napadeni, jinak by mohla nastat obava z 

vyjadřování názorů ke kontroverzním tématům. V demokratickém zřízení 

však není možné právo na protidemonstrace rozšířit až do té míry, že by 

bránilo výkonu práva na demonstrace. Povinnost státu nelze redukovat 

pouze na povinnost nezasahovat. Na ochranu pokojného průběhu 

shromáždění je tedy nutné přijmout rozumná a přiměřená opatření, stát však 

                                                 
18 Viz rozhodnutí Komise o stížnostech č. 13074/87 a 8440/78.  
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nemůže převzít absolutní garanci a má prostor pro úvahu, pokud jde o výběr 

prostředků, jichž je třeba použít19.  

Do značné míry shrnující dosavadní rozhodování ESLP a Komise je 

pak rozhodnutí ve věci Stankov a Sjednocená makedonská organizace 

Ilinden vs. Bulharsko z roku 200120. Organizace Ilinden požádala v roce 

1990 o registraci jako sdružení, ta však byla odmítnuta s odůvodněním, že 

cíle organizace jsou namířeny proti jednotě národa, obhajují národnostní a 

etnickou nenávist a představují nebezpečí pro územní celistvost Bulharska. 

Ilinden se pak pravidelně pokoušel konat shromáždění na hrobě Yana 

Sandanského v den výročí jeho smrti, tato shromáždění však byla pravidelně 

zakazována s odkazem na odmítnutí registrace tohoto sdružení. Soud 

konstatoval, že došlo k zásahu do svobody shromažďovací ve smyslu čl. 11 

Úmluvy, a dále se zaměřil na to, zda existovaly důvody odůvodňující zásah. 

Státní orgány obhajovaly svoje jednání jednak tím, že Ilinden bylo 

nezaregistrované sdružení, a dále pak tvrzením, že představovalo nebezpečí 

pro veřejný pořádek. Soud se tedy dále zaměřil na zkoumání legitimních cílů, 

přičemž zdůraznil, že „výčet výjimek ze svobody projevu a shromažďování, 

které jsou obsaženy v čl. 10 a 11, je vyčerpávající. Definice těchto výjimek 

jsou nutně restriktivní a musí být vykládány úzce“21. Soud se dále v souladu 

s ustálenou judikaturou zaměřuje na pojem „nezbytné v demokratické 

společnosti“, přičemž je zdůrazňována spojitost s čl. 10 zakotvujícím 

svobodu projevu22.  Názory mohou zraňovat a pohoršovat jiné, nicméně toto 

samo o sobě nestačí k odůvodnění toho, že opatření je nezbytné 

v demokratické společnosti23. Z výrazu „nezbytný v demokratické 

společnosti“ pak dle soudu vyplývá, že „zásah odpovídá na 'naléhavou 

                                                 
19 ČAPEK, J.: Evropský soud a Evropská komise pro lidská práva. Praha: Linde, str. 498-500.  
20 Rozhodnutí je založeno na dvou stížnostech č. 29221/95 a 29225/95. Komise obě 
stížnosti spojila a prohlásila z části za přijatelné k meritornímu rozhodnutí.  
21 Viz odst. 84 rozhodnutí. “The Court recalls that the enumeration of exceptions to freedom 
of expression and assembly, contained in Articles 10 and 11, is exhaustive. The definitions 
of those exceptions are necessarily restrictive and must be interpreted narrowly (see, the 
Sidiropoulos v. Greece judgment of 10 July 1998, Reports of Judgments and Decisions 
1998-IV, §§ 37-39).” Překlad autorka. 
22 Viz odst. 85 rozhodnutí. Soud zde odkazuje na rozhodnutí ve věci Strana svobody a 
demokracie vs. Turecko.  
23 Viz odst. 86 rozhodnutí. Soud dále odkazuje na rozhodnutí ve věci Platform „Ärzte für das 
Leben“ vs. Rakousko, o kterém hovořím na začátku této kapitoly.  
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sociální potřebu', a zejména že je přiměřený sledovanému legitimnímu cíli. 

Smluvní státy mají jistou míru uvážení v posouzení, zda taková potřeba 

existuje, ale to jde ruku v ruce s evropskou kontrolou, zahrnující jak 

legislativu, tak její aplikaci nezávislými soudy. Soud je tedy zplnomocněn říci 

konečné rozhodnutí, zda je 'omezení' slučitelné s právy chráněnými 

Úmluvou“24.  Rozhodnutí vnitrostátních orgánů musí v rámci svého možného 

zásahu do shromažďovacího práva vykonávat svoji pravomoc rozumně, 

pečlivě. Důvody pro ospravedlnění zásahu musí být založeny na posouzení 

relevantních skutečností a přesvědčivých důkazů. Soud zdůrazňuje, že 

demokracie je rozvíjena ze svobody projevu. Nelze ospravedlnit potlačování 

skupiny jen z toho důvodu, že požaduje debatu na veřejnosti. Soud neuznal 

důvody ospravedlňující zásah do práva na svobodu shromažďování, kterými 

argumentovala vláda – nebezpečí pro národní bezpečnost a držení zbraní. 

„Svoboda shromažďování a právo projevovat jím názory jsou hlavními 

hodnotami demokratické společnosti. Podstata demokracie je její schopnost 

vyřešit problémy otevřenou debatou. Radikální opatření preventivní povahy 

potlačující právo na shromažďování a projevu, uplatňovaná jindy než 

v případech podněcování k násilí nebo odmítnutí demokratických principů – 

jakkoliv se úřadům tyto názory mohou jevit šokující a neakceptovatelné a 

jakkoliv nelegitimní tyto požadavky mohou být – prokazují demokracii 

špatnou službu a mnohdy ji dokonce ohrožují. V demokratické společnosti 

založené na vládě práva musí být poskytnuta odpovídající možnost vyjádřit i 

politické ideály, které zpochybňují existující řád a jejichž uskutečňování je 

obhajováno demokratickými myšlenkami, a to prostřednictvím práva na 

shromažďování stejně tak jako prostřednictvím jiných zákonných 

prostředků.25“ 

                                                 
24 Odst. 87 rozhodnutí. „The expression “necessary in a democratic society” implies that the 
interference corresponds to a “pressing social need” and, in particular, that it is proportionate 
to the legitimate aim pursued. The Contracting States have a certain margin of appreciation 
in assessing whether such a need exists, but it goes hand in hand with European 
supervision, embracing both the legislation and the decisions applying it, even those given 
by an independent court. The Court is therefore empowered to give the final ruling on 
whether a “restriction” is reconcilable with the rights protected by the Convention (see 
Gerger v Turkey, loc. cit., § 46).” Překlad autorka.  
25 Odst. 97 rozhodnutí. „Freedom of assembly and the right to express one’s views through it 
are among the paramount values in a democratic society. The essence of democracy is its 
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Soud v závěru konstatoval, že bylo porušeno právo shromažďovací. 

O tom, že posoudit míru oprávněnosti zásahu do práva na shromažďování 

není jednoduché, vypovídá i nesouhlasné stanovisko soudkyně 

Botoucharové, které ve svém separátním votu konstatovala, že bulharské 

úřady nepřekročily mantinely svého margin of appreciation a omezení 

stěžovatelova práva na pokojné shromažďování bylo v míře nezbytné 

k ochraně práv druhých, veřejné bezpečnosti a předcházení nepokojům.  

V zajímavých skutkových souvislostech se pak ESLP vyjádřil 

v případu Öllinger vs. Rakousko 26. Stěžovatelem byl rakouský poslanec za 

Zelené, který svolal shromáždění na svátek Všech svatých. Toto 

shromáždění se mělo konat na ústředním salzburském hřbitově u pomníku 

obětí války, na stejném místě, jako setkání sdružení Kameradschaft IV. 

Cílem tohoto sdružení bylo uctění památky padlých členů SS, stěžovatel měl 

naopak v úmyslu upozornit na oběti z řad salzburských Židů, zavražděných 

členy SS během války. Rakouské úřady však protestní shromáždění 

v obavách před možnými střety zakázaly. ESLP se pak při posuzování 

zásahu do shromažďovacího práva přidržel dosavadní výše uvedené 

judikatury27. Zakázání protidemonstrace bylo opatřením velmi hlubokého 

dopadu, přičemž samotná ochrana shromáždění Kameradschaft IV nebyla 

dostatečným důvodem pro zákaz protidemonstrace. Rakouským úřadům se 

nepodařilo najít poctivou rovnováhu mezi rozpornými zájmy, příliš málo 

pozornosti věnovaly stěžovatelovu zájmu konat dané shromáždění.  

 

 

                                                                                                                                          
capacity to resolve problems through open debate. Sweeping measures of a preventive 
nature to suppress freedom of assembly and expression other than in cases of incitement to 
violence or rejection of democratic principles – however shocking and unacceptable certain 
views or words used may appear to the authorities, and however illegitimate the demands 
made may be – do a disservice to democracy and often even endanger it. In a democratic 
society based on the rule of law political ideas which challenge the existing order and whose 
realisation is advocated by peaceful means must be afforded a proper opportunity of 
expression through the exercise of the right of assembly as well as by other lawful means.” 
Překlad autorka.  
26 Stížnost 76900/01, rozsudek z 29. 6. 2006. Český text převzat z informačního sytému 
ASPI.  
27 Zejména pak zde podrobně rozebraného rozsudku ve věci Stankov vs. Bulharsko.  
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3.5 Evropský soudní dv ůr a právo shromaž ďovací  

Shromažďovací právo se rovněž může snadno dostat do střetu 

s jedním ze základních prvků, na nichž je postavena EU, a to je volný pohyb 

zboží nebo volný pohyb osob. ESD již musel v minulosti řešit případ 

Schmindberger vs. Rakousko 28, v němž se zabýval předběžnou otázkou 

položenou rakouským soudem ve sporu o náhradu škody, kterou požadovala 

německá dopravní firma od Rakouska za to, že nezakázalo demonstraci 

blokující provoz ne brennerské dálnici. Sdružení ochránců přírody v souladu 

s rakouskou právní úpravou ohlásilo shromáždění na brennerské dálnici. 

V důsledku konání této demonstrace byla na asi 28 – 30 hodin zablokovaná 

doprava na této dálnici. Následkem toho nemohla dopravní firma 

Schmindberger dopravit zboží na určené místo včas, a proto byla od 

rakouského státu požadována náhrada škody. Rakouský soud se následně 

obrátil na ESD. Při posuzování konfliktu mezi volným pohybem osob a 

lidskými právy soud nejprve uznal relevanci lidských práv, která jsou 

zaručena ve všech členských státech, pro omezení vnitřního trhu. Katalog 

lidských práv pak ESD nachází v ústavních textech členských zemí a 

v Evropské chartě základních práv29. Soud dále hodnotil přiměřenost 

omezení volného pohybu zboží vzhledem k dosaženému cíli, tedy 

k projevení názoru na stav životního prostředí. ESD vzal v úvahu, že akce 

byla pokojného charakteru, veřejnost byla o akci informována, prezentovány 

byly rovněž alternativní trasy, demonstrace navíc probíhala v souladu 

s rakouskými zákony30. Jednání Rakouska bylo prohlášeno za slučitelné 

s právem ES/EU.  

Jak je z rozhodnutí patrné, měl ESD na zřeteli povahu 

shromažďovacího práva jako základního lidského práva, když se zabýval 

otázkou, jakým způsobem narušil výkon tohoto práva jeden ze základních 

principů fungování EU. Ve svém závěru pak došel k tomu, že za určitých 

                                                 
28 Případ č. C – 112/200. Rozsudek dostupný na  
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62000J0112:EN:HTML> 
[přístupné dne 2. 4. 2009].  
29 Bod 71 rozsudku.  
30 Soud zdůraznil odlišnost této demonstrace od blokády hranic ve Francii, za něž byla 
Francie odsouzena. Francouzské blokády odporovaly francouzským zákonům, byly výrazně 
delší a probíhaly jasně na celých úsecích hranic.  
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okolností může být zásada volného pohybu převážena všeobecnou právní 

zásadou společenství.  

I do budoucna lze očekávat, že se obdobné případy budou 

vyskytovat. Ostatně ČR má například s blokádou hranic své zkušenosti 

v souvislosti s protestními shromážděními rakouských odpůrců využívání 

jaderné energie v ČR, která byla pravidelně spojena s dočasným omezením 

nebo celkovou blokádou na hraničních přechodech mezi ČR a Rakouskem.   

 

3.6 Dopad judikatury na aplikaci práva shromaž ďovacího  

Obecně lze konstatovat, že se soud při zkoumání možného porušení 

shromažďovacího práva v souladu se zněním čl. 11 a rozhodovací činností 

zaměřuje na následující kritéria: 

1) zda došlo k zásahu  do Úmluvou chráněného práva,  

2) zda byl zásah stanoven zákonem , tzn., zda existoval 

dostatečně jasný zákon, občané tedy mohli předvídat postup státu,  

3) zda zde byl sledován legitimní cíl  tak, jak je vymezen 

v čl. 10 a 11 Úmluvy; a současně,  

4) zda šlo o opatření nezbytné v demokratické 

spole čnosti , tedy zda nebylo možné dosáhnout stejného cíle jinak. 

Zároveň je třeba mít na paměti zásadu proporcionality , tedy 

přiměřenosti zásahu.  

Stát musí při případném zásahu do práva shromažďovacího pečlivě 

vyhodnotit, zda má dostatek relevantních informací a důkazů 

ospravedlňujících takovýto zásah. Vzhledem k tomu, že svolavatelé 

shromáždění jsou si dostatečně vědomi svých práv, je dost pravděpodobné, 

že rozhodnutí nevyhovující výše uvedeným kritériím bude následně 

napadeno u ESLP. 

ESLP rovněž několikrát zdůraznil, že shromáždění nemusí 

vyjadřovat názory většinové společnosti, že se proti němu může uskutečnit 

jiná protiakce a stát má pak povinnost zajistit hladký průběh obou akcí. 

Dosažení pokojného průběhu obou akcí, tedy jak demonstrace, tak 

protidemonstrace, je však v praxi velmi obtížné. Podíváme-li se na 
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shromáždění svolávaná neonacistickými subjekty v poslední době, téměř 

vždy se proti nim vzedmula vlna odporu, která pak vedla u části veřejnosti k 

volání po zákazu takovýchto shromáždění31. Často se argumentuje tím, že 

shromažďovací právo je ze strany extremistů zneužíváno. Zde si musíme 

položit otázku, v čem toto zneužívání spočívá? Pokud by tomu mělo být 

pouze v případě, že se sejde skupinka sympatizantů neonacistických hnutí a 

nenastane důvod k rozpuštění shromáždění, tak nelze o zneužívání hovořit. I 

když se nemusíme ztotožnit s jejich názory, i oni mají právo projevit své 

postoje v zákonných mantinelech32.  

Co se týče povinnosti policie zajistit podmínky k vyjádření 

nesouhlasu se shromážděním, lze konstatovat, že došlo k výraznému 

posunu. Zatímco dříve se činnost policie omezovala na oddělení dvou 

znesvářených skupin, nyní již aktivně vystupuje v zabránění dalším střetům 

např. pomocí speciálně vyškolených antikonfliktních týmů.   

                                                 
31 V Kampani proti neonacistickému shromáždění v Plzni se uvádí: „V Čechách a na Moravě 
je (žel) zcela legální být radikálním nacistou.“  
<http://www.vustineonacistynechceme.cz/kampan.php> [citováno dne 2. 4. 2009]. 
32 „Je zřejmé, že ten shromažďovací zákon v té současné podobě neznemožňuje jeho 
zneužívání extremisty," uvedl Leo Pavlát, ředitel Židovského muzea v Praze pro Lidové 
noviny. Text dostupný na <http://www.radio.cz/cz/clanek/113815/limit> [citováno dne 2. 4. 
2009].  
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4 Právní úprava shromaž ďování v ČR 

4.1 Listina základních práv a svobod 

Listina základních práv a svobod  (dále jen Listina) s povahou 

normy nejvyšší právní síly v České republice uvádí právo shromažďovací 

mezi politickými právy v čl. 19. Systematicky je shromažďovací právo řazeno 

mezi práva politická. V souladu s širším pojetím politických práv se pod tímto 

pojmem rozumí nejen účast na správě veřejných záležitostí formou hlasování 

nebo výkonem funkce, ale i politická svoboda. To je např. svoboda projevu, 

právo na informace, svoboda sdružovací a shromažďovací33. Dle prof. Filipa 

v naší Listině převládlo širší pojetí politických práv, neboť do oddílu druhé 

hlavy jsou soustředěna nejen klasická politická práva, nýbrž i politické 

svobody. Filip podřazuje svobodu shromažďovací mezi práva složená, 

podobně jako petiční právo, svobodu sdružování, právo na odpor, právo na 

soudní ochranu a svobodu projevu. Definičním znakem je to, že jsou tvořena 

několika složkami prvotních práv zároveň, na rozdíl například od práva na 

život34.  

Právo shromažďovací je úzce provázáno s dalšími základními 

lidskými právy, a to zejména s právem sdružovacím, právem na svobodu 

projevu, právem petičním. Mnohdy dochází k situaci, že se základní lidská 

práva dostávají do střetu (typicky např. práva na svobodu shromažďování, 

právo na svobodu projevu, práva nebýt diskriminován), v takovém případě je 

třeba pečlivého vyvažování těchto základních práv a svobod. 

Na shromažďovací právo tedy nelze nahlížet izolovaně, ale v kontextu 

dalších lidských práv a svobod.  

Z odstavce 1 čl. 19 Listiny vyplývá, že právo pokojně se 

shromažďovat je zaručeno každému bez rozdílu věku, národnosti či dalšího 

odlišení. Není zde omezení pouze na občany České republiky, i cizinci se 

tedy mohou pokojně shromažďovat.  

                                                 
33 FILIP J.: Vybrané kapitoly ke studiu ústavního práva. Masarykova univerzita, Brno 2001, 
str. 125.  
34 FILIP J.: Vybrané kapitoly ke studiu ústavního práva. Masarykova univerzita, Brno 2001, 
str. 126- 129.  
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Odst. 2 čl. 19 pak stanoví meze shromažďovacího práva. Praví, že 

„toto právo lze omezit zákonem  v případech shromáždění na veřejných 

místech, jde-li o opat ření v demokratické spole čnosti nezbytná  pro 

ochranu práv a svobod druhých, ochranu veřejného pořádku, zdraví, 

mravnosti, majetku nebo pro bezpečnost státu. Shromážd ění však  nesmí 

být podmín ěno povolením orgánu ve řejné správy. “ Z citovaného článku 

tedy vyplývá, že omezit je možno pouze veřejná shromáždění, a to na 

základě zákona. Ani zákonem však nelze podřadit právo shromažďovací 

povolovacímu režimu.  

Bez ohledu na existenci prováděcího zákona zůstává uvedené právo 

shromažďovat se přímo aplikovatelné prostřednictvím Listiny, jak vyplývá 

z čl. 41 odst. 1. Zákon však může stanovit podmínky omezení tohoto práva, 

přičemž platí, že tato omezení musí být nezbytná v demokratické společnosti 

a musí sledovat legitimní cíl. Pro zákonem stanovená omezení základních 

práv a svobod platí podle čl. 4 odst. 4 Listiny výkladové pravidlo, že při 

používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být dbáno na 

jejich podstatu a smysl a taková omezení nesmějí být zneužívána k jiným 

účelům, než pro které byla stanovena35. 

Z úpravy v Listině je patrný vliv Úmluvy a Paktu. Zajímavé srovnání 

úpravy v Listině, Úmluvě a Paktu uvádí V. Pavlíček36. Zatímco obecné 

zakotvení práva pokojně se shromažďovat je v těchto instrumentech téměř 

shodné, drobné rozdíly je možno vysledovat u možnosti shromáždění omezit. 

Omezení je ve všech případech vázáno na zákon, je-li to v demokratické 

společnosti nezbytné (Úmluva, Listina) nebo nutné (Pakt). Za relevantní 

důvody pro omezení jsou pak považovány: 

- zájmy bezpečnosti národní a veřejné (Pakt, Úmluva), bezpečnost státu 

(Listina) 

- ochrana práv a svobod druhých 

                                                 
35 Viz též rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 13. února 2007, č. j. 10 CS 37/2007-
51.  Nepublikováno.  
36 PAVLÍČEK, V.: Ústavní právo a státověda. II. Díl. Ústavní právo České republiky. Praha : 
Linde, 2004, str. 132.  
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- ochrana veřejného pořádku (Pakt, Listina) či předcházení nepokojům 

a zločinnosti (Úmluva) 

- ochrana zdraví nebo morálky, v Listině navíc ochrana majetku. 

Listina podobně jako Úmluva obsahuje celou řadu základních lidských práv a 

svobod, které je při aplikaci shromažďovacího práva mít na zřeteli. 

Zdůraznila bych zejména následující ustanovení: 

- čl. 3, který stanoví, že základní práva a svobody se zaručují všem bez 

rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či 

jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k 

národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení. 

- Čl. 15 pak zaručuje svobodu myšlení, svědomí a náboženského 

vyznání.  

- Čl. 17 zaručující svobodu projevu 

Svolavatelé se mnohdy odvolávají na svoje základní lidské právo, 

právo shromažďovat se, již méně pak berou ohled na základní práva a 

svobody druhých. Pokud výkonem práva svobodně se shromažďovat 

porušuji jiná, ústavně zaručená práva, pak nemůže být realizace 

shromažďovacího práva v souladu s Listinou.  

 

4.2 Ochrana shromaž ďovacího práva v trestním právu  

Shromažďovací právo je chráněno ustanovením § 179 nového 

trestního zákoníku37, který v podstatě převzal úpravu § 238a38 trestního 

zákona. Objektem tohoto trestného činu je svoboda sdružovací a 

shromažďovací. V důvodové zprávě k novému trestnímu zákoníku se uvádí, 

že „zcela beze změny oproti platné právní úpravě osnova upravuje trestný 

čin porušování svobody sdružování a shromažďování (§ 151), jehož znění se 

v praxi osvědčuje a není proto důvod přistupovat k jeho změně.“ Jedinou 
                                                 
37 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.  
38 § 179 Porušování svobody sdružování a shromažďování 
(1) Kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy omezuje ve výkonu 
jeho sdružovacího nebo shromažďovacího práva, bude potrestán odnětím svobody až na 
dvě léta nebo zákazem činnosti. 
(2) Kdo se v souvislosti se shromážděním, které podléhá oznamovací povinnosti, násilím 
nebo pohrůžkou bezprostředního násilí protiví pořádkovým opatřením svolavatele nebo 
určených pořadatelů takového shromáždění, bude potrestán odnětím svobody až na jeden 
rok. 
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změnou je, kdy peněžitý trest u skutkové podstaty omezování ve výkonu 

sdružovacího nebo shromažďovacího práva je nahrazen zákazem činnosti, 

u skutkové podstaty odst. 2 pak zůstává jako trest pouze odnětí svobody až 

na jeden rok.  

Omezování ve výkonu shromažďovacího práva je zejména takové 

jednání, jímž je někomu jinému neoprávněně bráněno, aby shromáždění 

svolal, byl mu přítomen nebo na něm aktivně vystupoval39. Pachatel může 

být potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem. Odst. 

2 tohoto ustanovení pak dopadá na toho, kdo se násilím nebo pohrůžkou 

bezprostředního násilí protiví pořádkovým opatřením svolavatele nebo 

určených pořadatelů shromáždění. Po subjektivní stránce jde o trestný čin 

úmyslný. Za protiprávní chování může být uložen trest odnětí svobody až na 

jeden rok nebo zákaz činnosti.  

Tento trestný čin však v praxi není téměř vůbec uplatňován, 

v komentářové literatuře není ani žádný odkaz na rozhodnutí soudu. V praxi 

dochází častěji k tomu, že je jednání kvalifikováno jako přestupek, ať již 

přímo podle shromažďovacího zákona, nebo podle zákona přestupkového40.  

 

4.3 Shromaž ďovací zákon 

V předchozích kapitolách jsem se zabývala mezinárodněprávním 

a ústavním zakotvením shromažďovacího práva. Cílem zákona o právu 

shromažďovacím41 je právě bližší vymezení podmínek výkonu 

shromažďovacího práva. V následující, stěžejní části práce, se zaměřím na 

analýzu jednotlivých ustanovení shromažďovacího zákona a problémy, které 

v aplikační praxi vznikají. Velkou pozornost věnuji rovněž rozhodovací praxi, 

a to jak správních úřadů, tak soudů.  

                                                 
39 ŠÁMAL, P., PÚRY, F., RIZMAN, S.: Trestní zákon – komentář. 6. vydání. Praha : C. H. Beck, 
2004, str. 1285.  
40 Např. podle ustanovení § 47 – přestupky proti veřejnému pořádku.  
41 Zákon č. 84/1990, o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů.  
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4.3.1 Rozsah shromaž ďovacího zákona 
Při aplikaci shromažďovacího zákona je nejprve nutné si pečlivě 

zodpovědět otázku, která shromáždění spadají do režimu shromažďovacího 

zákona.  

Zákon v úvodních ustanoveních pojem shromáždění nedefinuje. 

Vzhledem k tomu, že shromažďovací právo se řadí mezi práva politická, má 

výkon tohoto práva sloužit k využívání svobody projevu a dalších ústavních 

práv a svobod, k výměně informací a názorů a k účasti na řešení veřejných 

a jiných společenských záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek. Z toho 

lze a contrario dovodit, že shromáždění, která nemají politický charakter, se 

za shromáždění ve smyslu tohoto zákona nepovažuji. Za shromáždění se 

naopak považují pouliční průvody a manifestace.  

Ustanovení § 2 pak negativně vymezuje shromáždění, která se 

z působnosti tohoto zákona vymezují. Jde o shromáždění osob související 

s činností státních orgánů upravená jinými právními předpisy, shromáždění 

související s poskytováním služeb a jiná shromáždění, která neslouží k účelu 

uvedenému v ustanovení § 1 odst. 2, tedy k využívání svobody projevu 

a dalších ústavních práv a svobod.  

Obecně platí, že ačkoliv se shromáždění nepovolují, je nutno je 

v předstihu oznámit příslušnému správnímu úřadu. Některá shromáždění 

není nutno v souladu s ustanovením § 4 oznamovat, přestože spadají do 

působnosti shromažďovacího zákona. Jedná se o: 

- shromáždění pořádaná právnickými osobami přístupná jen jejich 

členům či pracovníkům a jmenovitě pozvaným hostům (např. firemní 

večírek); 

- shromáždění pořádaná církvemi nebo náboženskými společnostmi v 

kostele nebo v jiné modlitebně, procesí, pouti a jiné průvody a shromáždění 

sloužící k projevům náboženského vyznání (tedy náboženské obřady); 

- shromáždění konaná v obydlích občanů (bez ohledu na účel 

shromáždění); 

- shromáždění jmenovitě pozvaných osob v uzavřených prostorách (pod 

pojmem uzavřený prostor je třeba rozumět jakékoliv místo, z něhož je 
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vyloučena veřejnost, byť jen pro zvláštní příležitost. Musí být dále 

specifikován okruh osob, které se akce zúčastní. Může jít např. o svatbu 

v salonku restaurace, zahradní slavnost apod.). 

Na shromáždění, která se neoznamují, nemůže úřad vyslat svého 

zástupce a takováto shromáždění nelze rozpustit42. Za určitých okolností je 

však možný zásah Policie ČR43.     

V souvislosti se shromážděními občanských sdružení je významné 

i ustanovení § 17 sdružovacího zákona, které stanoví, že jsou-li schůze nebo 

jiná shromáždění sdružení přístupná veřejnosti, mají přítomní občané 

povinnosti účastníků shromáždění, nesmějí přitom zasahovat do jednání, 

pokud nerozhodl předseda jinak. Toto ustanovení neznamená, že všechny 

schůze a akce sdružení musí být veřejné, to je interním rozhodnutím 

dotčeného sdružení. Pokud však občanské sdružení zpřístupní své akce 

veřejnosti, například při snaze oslovit širší veřejnost, je třeba zohledňovat 

ustanovení § 7 shromažďovacího zákona, které stanoví povinnosti účastníků. 

Osoby, které nejsou členy sdružení, nemohou svévolně do jednání 

zasahovat a narušovat jejich průběh, pokud nemají svolení předsedajícího.  

Právo svobodně se shromažďovat náleží každému. Ačkoliv tedy § 

1 odst. 1 hovoří pouze o občanech, v souladu s Listinou je zřejmé, že právo 

pokojně se shromažďovat je zaručeno bez ohledu na státní občanství.  

 

4.3.2 Definice shromážd ění   
Ačkoliv se rozsah zákona jeví na první pohled jasným, při jeho 

aplikaci nastávají často potíže odlišit, kdy shromáždění ještě slouží 

k vyjádření nějakého názoru a kdy již nikoliv.  

Nejvíce sporů o to, zda je lze podřadit do režimu zákona 

shromažďovacího, vyvolaly tzv. technoparty44. P. Černý zastává názor, že 

                                                 
42 ČERNÝ, P., LEHKÁ, M.: Zákon o právu shromažďovacím. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. 
Beck, 2010, str. 116.  
43 V souladu s ustanovením § 83c trestního řádu a zákonem č. 273/2008, o Policii České 
republiky.  
44 Aktuálním se stalo toto téma v souvislosti s technoparty konané v Boněnově na 
Tachovsku v roce 2004 a u Mlýnce na Tachovsku v roce 2005. Zejména tato druhá akce 
vyvolala díky kritizovanému zásahu policie velké diskuse.  
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technoparty spadá do rozsahu shromažďovacího zákona45, a svůj názor 

odůvodňuje tím, že součástí svobody projevu je i nošení oblečení či poslech 

hudby, přičemž stejně naladěné osoby se pak mají právo i setkávat. JUDr. 

Černý dále uvádí, že ve svém závěrečném stanovisku pak tento výklad 

potvrdil i veřejný ochránce práv, bohužel však neuvádí přímý odkaz46 na tuto 

zprávu. Ombudsman ve své starší zprávě z roku 2004 naopak jednoznačně 

konstatoval, že technoparty do režimu shromažďovacího zákona nespadá47, 

ve své další zprávě pouze prohlašuje, že „je faktem, že akce typu 

technoparty není podle současné právní úpravy potřeba předem ohlásit 

státním orgánům ani získat předem pro jejich konání úřední povolení“, což 

opět naznačuje, že zahrnutí technoparty pod pojem shromažďování není 

jednoznačné, neboť jinak by musela být takováto akce řádně ohlášena48.  

Jsem toho názoru, že technoparty do rozsahu shromažďovacího 

zákona nespadá. Podíváme-li se například na v minulosti velmi sledovanou 

technoparty v Mlýnci na Tachovsku, dojdeme výkladem ustanovení § 

1 odst. 2 ve spojení s ustanovením § 2 písm. c) shromažďovacího zákona k 

závěru, že tato akce nesplňovala znaky shromáždění podle tohoto zákona. 

S ohledem na prezentaci akce jako „čistě taneční“ lze usuzovat, že šlo ve 

smyslu § 2 písm. c) shromažďovacího zákona o „jiné shromáždění nesloužící 

účelu uvedenému v § 1 odst. 2“, tedy „k využívání svobody projevu a dalších 

ústavních práv a svobod, k výměně informací a názorů a k účasti na řešení 

veřejných a jiných společných záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek.“ 

Ostatně i samotní organizátoři akce ji zcela zřejmě nepovažovali za 

shromáždění ve smyslu shromažďovacího zákona, neboť se právní úpravou 

tohoto zákona neřídili (viz např. oznamovací povinnost stanovená v ust. § 4 a 

5 či další povinnosti svolavatele uvedené v § 6 shromažďovacího zákona).   

                                                 
45 Str. 115. Srovnej rovněž ČERNÝ, P.: Zákaz shromáždění. Právní rozhledy, 2008, č. 5. 
46 Uvádí pouze obecný odkaz na <www.ochrance.cz>.  
47 „Veřejný ochránce práv se přiklonil k názoru Městského úřadu v Kopidlně a Ministerstva 
vnitra, že mezinárodní hudební festival CzechTek 2003 nebyl shromážděním ve smyslu 
zákona o právu shromažďovacím, nebyl politickou akcí.“ 
<http://www.ochrance.cz/dokumenty/dokument.php?doc=53>, [přístupné dne 6. 4. 2009].  
48 Str. 15 <http://www.ochrance.cz/documents/doc1138630215.doc> [přístupné dne 6. 4. 
2009].  
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Určité pochybnosti by mohlo vzbuzovat posouzení, zda v tomto 

případě nešlo o naplnění znaku shromáždění podle § 1 odst. 2 

shromažďovacího zákona v tom smyslu, že účelem shromáždění bylo 

„využívání … dalších ústavních práv a svobod“, s tím, že těmito dalšími 

ústavními právy a svobodami bylo právě samotné právo pokojně se 

shromažďovat. Připuštění takového výkladu (de facto výkladu „kruhem“) by 

však bylo poněkud absurdní, protože by to doslova znamenalo, že výkon 

práva pokojně se shromažďovat slouží k využívání práva svobodně se 

shromažďovat. Takový úmysl zákonodárce lze jen těžko dovozovat.  

V neposlední řadě je třeba upozornit rovněž na skutečnost, že 

shromažďovací právo, ať už upravené ve shromažďovacím zákoně, v Listině 

nebo v mezinárodněprávních dokumentech, je právem pokojně se 

shromažďovat. Znak pokojnosti shromáždění je tedy při naznačených 

úvahách třeba mít také na paměti.  

Otázkou zůstává, zda v daném případě šlo o shromáždění ve 

smyslu Listiny. Vymezení práva shromažďovacího v čl. 19 Listiny slovy 

„právo pokojně se shromažďovat je zaručeno“ nasvědčuje tomu, že i akce 

typu CzechTek, jejichž účel (resp. absence účelu zákonem předvídaného) je 

vyčleňuje z režimu shromažďovacího zákona, jsou shromážděními, na něž 

se toto výše citovanými mezinárodněprávními dokumenty a Listinou 

zaručené právo vztahuje. Ačkoliv by bylo možné dovodit, že systematické 

zařazení práva shromažďovacího do hlavy druhé, oddílu druhého Listiny, 

nazvaného „politická práva“, vyčleňuje shromáždění, jejichž účel je jiný než 

„politický“, z ústavněprávní ochrany, je třeba vymezení shromažďovacího 

práva a jeho rozsahu v Listině vnímat i v souvislosti s jeho vymezením 

v mezinárodněprávních dokumentech, kde je pojímáno široce a z hlediska 

účelu shromáždění neomezeně, včetně absence systematiky naznačené 

v Listině. 

Pro úplnost dodávám, že v daném případě vzhledem k povaze akce 

typu CzechTek patrně nepřichází v úvahu ani možnost, že by se jednalo o  
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realizaci svobody náboženského vyznání ve smyslu čl. 15 Listiny 

základních práv a svobod či práva svobodně projevovat své náboženství 

nebo víru ve smyslu čl. 16 Listiny základních práv a svobod.  

Tyto úvahy o ústavněprávním či mezinárodněprávním rozměru 

pojmu shromáždění však nic nemění na výše uvedeném závěru, že v daném 

případě nešlo o shromážd ění ve smyslu shromaž ďovacího zákona.  

Tento závěr vedl v minulosti k iniciativě ke vzniku nového, 

samostatného zákona, který by se vztahoval právě na takovéto hudební 

akce. Přestože technoparty nespadá do režimu shromažďovacího zákona, 

právní řád nicméně obsahuje dostatek norem49, které je nutno při pořádání 

obdobné akce respektovat. Proto reakci na CzechTek v podobě iniciativy 

Ministerstva vnitra, vedoucí k přijetí zákona o podmínkách konání některých 

shromáždění50, je nutno považovat za exces a je jen dobře, že vláda 

předložení tohoto zákona nepodpořila. Zákon totiž jednak vnášel do typů 

jednotlivých shromáždění spíše zmatek, neboť v úvodní definici střídavě 

negativně i pozitivně vymezoval, co do rozsahu zákona patří a nepatří51, 

přičemž shromažďovací zákon zůstával nedotčen, jednak do značné míry 

vzbuzoval oprávněné obavy z porušování čl. 19 Listiny. Návrh zákona mj. 

nepodmiňoval shromáždění povolením orgánu veřejné správy, ale vyžadoval 

souhlasné stanovisko tří orgánů veřejné správy, přičemž absence takového 

                                                 
49 Zejména zákon č. 128/2000 Sb., o obcích; zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů; zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění 
pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací a další.  
50 Zákon před připomínkovým řízením lze nalézt např. zde: 
<http://www.policejnistat.cz/link/navrhzakona-shromazdeni.doc>, důvodovou zprávu zde: 
<http://www.policejnistat.cz/link/navrhzakona-shromazdeni-duvodzprava.doc> [oba články 
přístupné dne 6. 4. 2009].  
51 Tento zákon upravuje podmínky konání shromáždění, jichž se účastní nejméně 3000 osob 
nebo v jednom okamžiku nejméně 500 osob, pokud trvají po dobu nejméně 24 hodin a může 
při nich docházet k obtěžování jiných osob nad míru přiměřenou poměrům, zejména hlukem, 
prachem nebo světlem, pokud taková shromáždění nejsou upravena zvláštními právními 
předpisy (dále jen „shromáždění“).  
Navazuje-li na seskupení osob, které nesplňuje znaky shromáždění podle odstavce 1, nebo 
souvisí-li s ním další seskupení osob, které nesplňuje znaky shromáždění podle odstavce 1, 
posuzují se tato seskupení osob pro účely tohoto zákona jako jedno seskupení osob. 
Splňuje-li takové seskupení osob znaky shromáždění podle odstavce 1, považuje se za 
jedno shromáždění podle tohoto zákona. 
Za shromáždění podle tohoto zákona se nepovažují kulturní a sportovní akce, pokud jsou 
konány na místech k tomu určených, shromáždění jmenovitě pozvaných osob v uzavřených 
prostorách. 
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souhlasu by vedla k zákazu shromáždění. Stanoviska dotčených orgánů byl 

povinen obstarat sám svolavatel. De facto tak docházelo k zavedení 

povolovacího režimu pro některé typy shromáždění. Zákon v podstatě 

zaváděl dvojí režim pro shromáždění, což je jednoznačně nežádoucí, a to 

i z toho hlediska, že zákonitě bude jedna úprava liberálnější než druhá, což 

by mohlo vést k obcházení zákona.  

Obdobnou argumentaci lze dle názoru autorky použít i na jiná 

shromáždění, která neslouží k účelům vymezeným v ustanovení § 1 odst. 2 

a § 2 písm. c) shromažďovacího zákona. Kupříkladu město Plzeň se 

v minulosti setkalo s oznámením Sboru dobrovolných hasičů, kteří jako účel 

shromáždění uvedli: „Pravidelné cvičení jednotky sboru dobrovolných hasičů 

na území Městského obvodu Plzeň 1, prevence proti požárům a živelním 

událostem, nácvik zásahů v oblasti působnosti hasičského sboru.“  

Z oznámeného účelu je patrné, že předmětná akce nesplňuje znaky 

shromáždění podle shromažďovacího zákona - s ohledem na prezentaci 

akce jako „pravidelné cvičení jednotky“ lze usuzovat, že jde ve smyslu § 2 

písm. c) shromažďovacího zákona o „jiné shromáždění nesloužící účelu 

uvedenému v § 1 odst. 2“, tedy „k využívání svobody projevu a dalších 

ústavních práv a svobod, k výměně informací a názorů a k účasti na řešení 

veřejných a jiných společných záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek“. 

Dle mého názoru tak, vzhledem k účelu shromáždění, tato akce do předmětu 

shromažďovacího zákona nespadá. Jiná by ovšem byla situace, kdy by 

dobrovolní hasiči oznámili svoje shromáždění např. jako prezentaci názorů 

dobrovolných hasičů na požární bezpečnost Plzně52.  

Jednotlivá shromáždění je tedy vždy nutno posuzovat případ od 

případu, přičemž při posuzování toho, zda se jedná o shromáždění ve 

smyslu shromažďovacího zákona, je nezbytné se zaměřit na jeho cíl.  

 

 

                                                 
52 Obdobný výklad předmětu shromažďovacího zákona, viz též FRK., B.: Zákaz, rozpuštění a 
jiná omezení shromáždění podle zákona o právu shromažďovacím, Právní rozhledy, 2006, 
č. 16.  
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4.4 Realizace shromaž ďovacího práva 

Realizaci shromažďovacího práva lze rozdělit do několika na sebe 

navazujících fází, které jsou úzce propojeny. Pro účely této práce dělím 

jednotlivé fáze následovně: 

a) přípravná fáze před samotným zahájením shromáždění,   

b) vlastní průběh shromáždění,  

c) vyhodnocení shromáždění.  

 

4.4.1 Přípravná fáze 
Ačkoliv nelze shromažďovací právo podřídit povolovacímu režimu, je 

povinností svolavatele úmysl konat shromáždění, spadající do režimu 

shromažďovacího zákona, oznámit obecnímu úřadu, v jehož obvodu se má 

shromáždění konat. Rada obce může určit místa ve svém obvodu, kde lze 

konat shromáždění spadající do úpravy shromažďovacího zákona i bez 

oznámení53.  

Svolat shromáždění může fyzická osoba, právnická osoba nebo 

i skupina osob. Úřad může na shromáždění vyslat svého zástupce, který pak 

sleduje průběh shromáždění a v případě naplnění podmínek pro rozpuštění 

shromáždění ho může rozpustit. Účast zástupce úřadu na shromáždění je 

fakultativní, nicméně zejména v souvislosti s problematickými shromážděními 

je velmi žádoucí, aby zástupce úřadu byl na místě přítomen a mohl tak 

vykonávat svoje oprávnění ze zákona plynoucí.  

Svolavatel je povinen oznámit konání shromáždění alespoň 5 dnů 

předem, maximálně však v šestiměsíčním předstihu. Lhůta 6 měsíců pro 

podání oznámení svolavatelem má zabránit tomu, aby docházelo k blokování 

určitých míst třeba i na několik let dopředu. Pokud svolavatel podá oznámení 

ve lhůtě kratší než 5 dnů, není to samo o sobě důvodem pro zákaz konání 

shromáždění. Úřad musí k této lhůtě přistupovat uvážlivě, zvážit okolnosti 

                                                 
53 Např. Rada hl. m. Prahy ve svém nařízení ze dne 26. 10. 2004 určila jako místo, kde lze 
konat shromáždění bez oznámení, Palackého náměstí v Praze 2. Vyhlášku lze nalézt zde: 
<http://magistrat.praha-mesto.cz/aplikace/vyhlasky/detail.asp?id=603 > [přístupné dne 6. 4. 
2009].  
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shromáždění (např. protest proti aktuálně vzniklé politické situaci) a mít na 

paměti, že v souladu s Ústavou jde o přímo vykonatelné právo.  

 

4.4.2 Náležitosti oznámení 
Oznámení o svolání shromáždění musí mít náležitosti uvedené 

v ustanovení § 5 odst. 3 shromažďovacího zákona, tedy musí obsahovat 

účel, den a místo konání shromáždění, předpokládaný počet účastníků, 

způsob značení organizátorů. Pokud některá z náležitostí oznámení chybí, 

vyzve úřad k doplnění, svolavatel je pak povinen v úřadem stanovené lhůtě 

vady oznámení odstranit, jinak nepůjde o platné oznámení.  

Chybějící údaj v oznámení není sám o sobě důvodem pro zákaz 

shromáždění, zákon stanoví pro úřad povinnost vyzvat svolavatele 

k doplnění oznámení. Předkládá-li svolavatel oznámení osobně, je úřad 

povinen upozornit na vady oznámení v okamžiku, kdy svolavatel oznámení 

předloží, jinak nejde o platné oznámení. Pokud je oznámení předloženo 

jiným způsobem, úřad svolavatele na vady neprodleně písemně upozorní. 

Svolavatel je povinen ve stanovené lhůtě oznámení doplnit. Pokud tedy 

oznámení neobsahuje všechny náležitosti stanovené zákonem a svolavatel 

je na vyzvání nedoplní, jedná se o neplatné oznámení.  

Přesto se najdou úřady, které z důvodů neúplnosti oznámení 

shromáždění zakazují. Příkladem toho je rozhodnutí o zákazu shromáždění 

ze dne 29. ledna 2009, jímž byla zakázána demonstrace za stejná práva na 

život v ČR a za řešení problémů s nepřizpůsobivými občany, s následujícím 

odůvodněním: „Demonstrace byla zakázána, jelikož Městský úřad 

v Postoloprtech shledal na oznámení neúplné údaje dle § 5 odst. 3 d). 

Oznámení neobsahuje konkrétní cestu pouličního pochodu.“  

 

4.4.3 Formální náležitosti oznámení  
V souvislosti s vývojem elektronické komunikace může být velmi 

aktuální otázka, jak postupovat v případě, že úřad obdrží oznámení 

elektronickou formou, faxem nebo datovou schránkou. Tato otázka je 

důležitá jednak s ohledem na běh lhůty, v rámci níž může úřad shromáždění 
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zakázat, a jednak proto, že úřad může zakázat pozdější shromáždění, které 

má shodné místo a čas konání. Ačkoliv § 16 shromažďovacího zákona 

vylučuje použití správního řádu, činí tak pouze na řízení o zákazu 

shromáždění nebo době jeho ukončení. Oznámení shromáždění je tedy 

podání podle správního řádu a v souladu s ustanovením § 37 odst. 4 je 

svolavatel oprávněn do 5 dnů podání doplnit. Z hlediska zákazu shromáždění 

je však podstatné datum, kdy bylo oznámení podáno, byť nebyla forma 

v pořádku. Lhůta k zákazu se tedy bude počítat ode dne, kdy bylo oznámení 

podáno, nikoliv od okamžiku, kdy bylo oznámení doplněno.  

V praxi se však vyskytují i případy, kdy, ač zde není povinnost 

shromáždění oznamovat, svolavatel shromáždění oznámí. Častým případem 

je zejména oznamování náboženských shromáždění. Přestože není nutné 

a zákonem stanovené takováto shromáždění oznamovat, je jejich oznámení 

třeba brát jako „něco navíc“, co sice svolavatel nemusí činit, ale pokud tak 

učiní, jedná se o platné oznámení. Koliduje-li oznámení druhého svolavatele 

s oznámeným shromážděním církve a není-li možné dosáhnout dohody, je 

takováto kolize důvodem pro vydání rozhodnutí o zákazu shromáždění 

druhého svolavatele.  

 

4.4.4 Zpětvzetí oznámení  
Shromažďovací zákon výslovně neřeší situaci, kdy svolavatel chce 

zrušit své řádně oznámené shromáždění. Svolavatel však jistě může vzít 

podané oznámení o konání shromáždění zpět, čímž projevuje svoji vůli 

nekonat původně oznámené shromáždění. Projev vůle při zpětvzetí 

shromáždění musí mít formu podání ve smyslu § 37 odst. 4 správního 

řádu. O zpětvzetí oznámení o konání shromáždění nelze uvažovat např. 

tehdy, kdyby písemné oznámení o konání shromáždění bylo vzato zpět 

telefonicky.  

Podáním oznámení o konání shromáždění se nezahajuje správní 

řízení, které by mělo být vždy ukončeno určitým procesním výstupem podle 

správního řádu. Dojde-li proto ke zpětvzetí podaného oznámení o konání 

shromáždění, není namístě vydávat usnesení o zastavení řízení, protože 
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neběželo žádné řízení, které by mělo být zastaveno. V souvislosti se 

zpětvzetím oznámení je důležité založit projev vůle svolavatele ve smyslu 

shora uvedeného podání do spisu, aby bylo podchyceno, že svolavatel nemá 

v důsledku zpětvzetí oznámení žádné řádně oznámené shromáždění. 

 

4.5 Obecní ú řad a shromaž ďovací právo  

4.6 Působnost ú řadu 

Působnost na úseku zákona o právu shromažďovacím vykonává 

v přenesené působnosti obecní úřad, v jehož územním obvodu se má 

shromáždění konat. Pokud místo konání shromáždění přesahuje územní 

obvod obecního úřadu, vykonává tuto působnost pověřený obecní úřad, 

pokud přesahuje územní obvod pověřeného obecního úřadu, vykonává tuto 

působnost krajský úřad a pokud přesahuje hranice kraje, vykonává tuto 

působnost Ministerstvo vnitra54.  

Časté jsou případy, kdy svolavatel prezentuje svoji akci jako 

celorepublikovou, nicméně shromáždění v jednotlivých obcích oznamují různí 

svolavatelé. V takovém případě je na jednotlivá oznámení třeba nahlížet jako 

na samostatná podání, která spadají do působnosti obecních úřadů.  

 

4.6.1 Možnosti ú řadu omezit shromážd ění  
Vzhledem k tomu, že shromažďovací právo v České republice není 

založeno na povolovacím režimu, má úřad velmi omezené možnosti, jak 

konání shromáždění ovlivnit. Úřad může uložit ukončení shromáždění, ale to 

pouze v případě, že se koná ve večerních hodinách a docházelo by 

k nepřiměřenému rušení nočního klidu. Úřad může dále navrhnout jiné místo 

a datum konání akce, nicméně svolavatel nemá žádnou povinnost tuto výzvu 

uposlechnout. V případě potencionálně problematických shromáždění, která 

například vzbuzují pochybnosti o souladu účelu shromáždění se zákonem, 

tak stojí úřad v podstatě mezi dvěma krajními možnostmi – buď shromáždění 

zakázat jako celek, nebo přijmout oznámení. V tomto se pravomoci úřadu 

značně liší od zahraničních úprav, kde má úřad v tomto směru mnohem větší 
                                                 
54 Ustanovení § 2 shromažďovacího zákona.  



  

   36

možnosti. Například německá úprava55 shromažďovacího práva umožňuje 

úřadu stanovit pro konání shromáždění různé podmínky, které je pak 

svolavatel povinen respektovat. Takovými podmínkami může být např. zákaz 

nošení okovaných vojenských bot, zákaz pochodování, vykřikování 

jednotných hesel apod.  

Přestože manévrovací možnosti úřadů nejsou nijak široké, je třeba, 

aby jich bylo efektivně využíváno. Úřad by neměl přistupovat k zákazu 

shromáždění, aniž by využil možnosti dohodnout se se svolavatelem. Úřad 

by neměl na oznámení shromáždění nahlížet jako na něco nežádoucího, byť 

je oznamovatelem subjekt spojený např. s neonacistickou scénou. Primárním 

cílem úřadu by mělo být hledání možnosti, jak umožnit každému projevovat 

svoje názory, pokud jsou splněny podmínky stanovené právním řádem. 

Úřady by tedy měly využívat svá oprávnění předtím, než přikročí k zákazu 

shromáždění, což by měla být vždy ta krajní možnost. Ostatně toto potvrzuje 

i rozhodovací praxe soudů, které úřadům vytýkají právě nevyužívání 

možnosti navržení přijatelných alternativ. Krajský soud v Praze například 

v kauze žaloby svolavatele proti zákazu shromáždění ze strany obecního 

úřadu konstatoval následující: „v této souvislosti soud připomíná ustanovení 

§ 8 zákona o právu shromažďovacím, podle kterého může s ohledem na 

místní podmínky nebo veřejný pořádek navrhnout svolavateli, aby se 

shromáždění konalo na jiném místě nebo v jinou dobu, kterého žalovaný 

v daném případě, ač mohl, nevyužil.“56  

 

4.7 Zákazy shromážd ění před jeho konáním 

Další možností, jak zakročit proti shromáždění ještě před jeho 

konáním, je oprávnění úřadu shromáždění zakázat. Důvody pro zákaz 

shromáždění stanoví taxativně ustanovení § 10 shromažďovacího zákona 

a je třeba je vykládat velmi restriktivně. Vzhledem k důležitosti tohoto 

                                                 
55 Viz ustanovení § 15 spolkového shromažďovacího zákona, které říká: Příslušný úřad 
může shromáždění nebo pochod zakázat nebo stanovit pro jeho realizaci určité požadavky, 
jestliže jsou v okamžiku vydání správního rozhodnutí patrné okolnosti, podle kterých bude 
během uskutečnění shromáždění nebo ochodu bezprostředně ohrožena veřejná bezpečnost 
nebo veřejný pořádek.  
56 Rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 26. 11. 2009, č. j. 44 Ca 133/2009-22. 
Nepublikováno.  
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ustanovení se budu jednotlivým možnostem zákazu shromáždění před 

jeho konáním věnovat podrobněji.  

4.7.1 Zákaz shromážd ění v souladu s § 10 odst. 1 

V souladu s ustanovením § 10 odst. 1 shromažďovacího zákona 

úřad shromáždění zakáže, jestliže oznámený účel směřuje k výzvě 

a)  popírat nebo omezovat osobní, politická nebo jiná práva občanů pro 

jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, 

náboženské vyznání a sociální postavení nebo k rozněcování 

nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů; 

b)  dopouštět se násilí nebo hrubé neslušnosti; 

c)  jinak porušovat ústavu a zákony. 

 

Shromáždění lze tedy zakázat, pokud by oznámený účel57 

z diskriminačních důvodů popíral práva občanů nebo by směřoval k výzvě 

dopouštět se násilí nebo hrubé neslušnosti nebo by jinak vedl k 

porušování ústavy a zákonů. Obecní úřad je povinen takové shromáždění 

předem zakázat. Zákon pojem oznámený účel shromáždění nijak blíže 

nerozvádí, je tedy na správním orgánu, jak účel shromáždění posoudí. Je 

přitom pravidlem, že svolavatel rasisticky motivovaných shromáždění 

oznamuje jiný účel, než je účel skutečný, neboť se oprávněně obává, že 

ten by vedl k zákazu shromáždění. Sporné však zůstává, co je tedy 

oznámený účel shromáždění.  

Někteří právníci zastávají názor, že je nutné držet se jazykového 

výkladu zákona a v úvahu brát opravdu pouze účel tak, jak je uveden 

v oznámení. Argumentují zejména tím, že literu zákona není možné 

opomíjet, a vzhledem k tomu, že zákon z lingvistického pohledu mluví 

opravdu jen o „oznámeném účelu“, je pouze tento možné brát při 

posuzování shromáždění v úvahu. Tento výklad ostatně obsahuje i např. 

komentář k shromažďovacímu zákonu, který uvádí, že „úřad je povinen 

rozhodnout o zákazu shromáždění, pokud by jeho účel (tj. účel vyplývající 

                                                 
57 K oznámenému účelu shromáždění rovněž viz: JAMBOROVÁ, K.: Shromažďovací zákon a 
oznámený účel shromáždění. Správní právo, 2009, č. 4.   
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z obsahu oznámení) směřoval obecně k výzvě porušovat ústavu a 

zákony.“ 58 

 

4.7.2 Kauza „K řišťálová noc“ 
Diskusi o výkladu slovního spojení „oznámený účel shromáždění“ 

vyvolalo především shromáždění u příležitosti výročí tzv. Křišťálové noci59. 

Magistrát hl. m. Prahy nejprve shromáždění zakázal právě s odůvodněním, 

že oznámený účel je pouze fiktivní, a toto svoje tvrzení podpořil řadou 

argumentů. Svolavatel shromáždění se však proti tomuto zákazu odvolal 

k Městskému soudu v Praze, který ve svém rozsudku60 ze dne 19. října 

2007 konstatoval:  „Žádná z norem tohoto předpisu (rozuměj 

shromažďovacího zákona) nedává žalovanému pravomoc zkoumat, zda 

oznámený účel shromažďování je či není fiktivní, a dovozovat, jaký že je či 

mohl být skutečný důvod. Relevantní pro posouzení věci z hlediska 

možného použití ust. § 10 odst. 1 písm. a) zákona o právu 

shromažďovacím je tedy pouze a právě účel shromáždění; k ničemu 

jinému není úřad zákonodárcem zmocněn.“  Vzhledem k tomu, že se 

správní úřad zabýval úvahami o skutečném účelu shromáždění, pro což 

nemá dle soudu žalovaný jakoukoliv pravomoc, bylo takto koncipované 

odůvodnění rozhodnutí o zákazu shledáno za neodpovídající právní 

normě, v důsledku čehož bylo označeno nepřezkoumatelným pro 

nesrozumitelnost.  

Za povšimnutí stojí, že soud se vůbec nezabýval ani 

mezinárodními závazky České republiky, ani ústavním zakotvením tohoto 

práva. Soud se při posuzování oprávněnosti zákazu shromáždění držel 

gramatického výkladu dotyčného ustanovení, vůbec se nezabýval tím, že 

v celkovém kontextu historických a společenských souvislostí, místa 

                                                 
58 Jemelka, L., Břeň, J. Zákon o sdružování občanů, zákon o právu shromažďovacím a 
zákon o právu petičním s komentářem, Praha: ASPI, 2007, s. 96.    
59 Jednalo se o pochod Židovským městem naplánovaný na 10. listopad 2007, tj. v den 
výročí tzv. Křišťálové noci. Účel uvedený v oznámení shromáždění byl: „protest proti účasti 
České republiky na okupaci Iráku“.  
60 Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 19. října 2007, č. j. 8 Ca 323/2007. 
Nepublikováno.  
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konání, osob účastníků a informací, které jsou o nich známy, stejně tak 

jako celkového vyznění účelu akce, je účel shromáždění naprosto jistě jiný 

než oznámený. Oznamování účelu shromáždění obecnímu úřadu by tak 

v podstatě ztratilo smysl, neboť nelze předpokládat, že by někdo oznámil 

shromáždění se závadným účelem. 

Proti tomuto rozsudku Městského soudu byla podána kasační 

stížnost, teprve rozsudek Nejvyššího správního soudu61 rozvířil skutečnou 

diskusi. Nejvyšší správní soud se nad rámec svého rozhodnutí62 vyjádřil 

i k otázce účelu shromáždění. Soud uvedl, že „není udržitelný názor 

Městského soudu, podle nějž musí správní orgán vycházet pouze 

z oznámeného účelu shromáždění. Zkušenost ukazuje, že subjekty, jejichž 

cíle jsou v rozporu se základními principy demokracie, neodhalují tyto cíle 

dříve než jejich realizací. Formálně oznámený účel shromáždění pak jistě 

může skrývat cíle a záměry, které se liší od těch proklamovaných.63“  

NSS dále uvedl, že v případě shromažďovacího práva nelze 

odůvodnit zákaz shromáždění pouze odkazem na osobu svolavatele či 

osobu oprávněnou za svolavatele jednat. Shromáždění nelze tedy zakázat 

a priori jen proto, že jsou známy svolavatelovy neonacistické názory. NSS 

totiž jasně uvedl, že chce-li správní orgán zakázat shromáždění proto, že 

podle jeho názoru svolavatel zastírá oznámeným nezávadným účelem 

skutečný závadný účel shromáždění, musí takový závěr prokázat a nese 

v tomto směru důkazní břemeno.  

Městský soud v rozsudku ze dne 8. listopadu 2007 vzal v potaz výše 

citovaný rozsudek NSS a konstatoval, že „při posuzování, zda oznámený 

účel shromáždění nenaplňuje zákonný důvod pro zákaz shromáždění, 

nemůže správní orgán vycházet pouze z oznámeného účelu shromáždění“. 

Soud dále konstatoval, že Magistrát měl dostatek důkazů pro to, aby dovodil 

                                                 
61 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 5. listopadu 2007, č. j. 8 As 51/2007-67.  
62 Rozsudek se zabýval v prvé řadě tím, zda svolavatel byl oprávněn shromáždění 
uspořádat. Občanské sdružení Mladí národní demokraté, které bylo svolavatelem akce, totiž 
v době oznamování ještě nebylo zaregistrováno Ministerstvem vnitra. Otázka účelu 
shromáždění tak nebyla hlavním předmětem sporu.  
63 „Oznámenému účelu shromáždění“ se však NSS věnoval pouze v obiter dictum. Stěžejní 
část rozsudku se zabývá otázkou, kdo byl vlastně svolavatelem. Rozsudek je v plném znění 
dostupný na webových stránkách <www.nssoud.cz>.  



  

   40

skutečný účel svolaných shromáždění, a učinil závěr, že skutečný účel 

svolaných shromáždění nenaplňuje zákonný důvod pro to, aby svolaná 

shromáždění zakázal. Ochrana práv osob pro jejich národnost, rasu, původ a 

náboženské vyznání, tedy ochrana stejně důležitých práv, jako je právo 

shromažďovací, v daném případě rozhodnutí o zákazu shromáždění plně 

odůvodňuje.  

Nejvyšší správní soud se kauzou „Křišťálová noc“ zabýval ještě 

jednou, tomuto rozsudku se věnuji níže.  

 

4.7.3 Kauza „Bureš“ 
Dalším významným případem, který měl zásadní vliv na výklad 

svobody shromažďování, je shromáždění u příležitosti výročí transportů 

Židů do koncentračních táborů, jež do plzeňského židovského města svolal 

přední český neonacista. Oznámeným účelem shromáždění byl protest 

proti omezování svobody shromažďování a omezování svobody slova. 

Příslušný správní úřad se v tomto případě nesnažil zakázat oznámené 

shromáždění z důvodu závadnosti jeho účelu v rámci zákonné lhůty pro 

zákaz, nicméně s blížícím se datem konání této akce sílil i mediální tlak, 

aby „s tím úřad něco udělal.“ Primátor města Plzně tak dlouho po uplynutí 

tehdy třídenní lhůty pro možný zákaz shromáždění zakázal. Důvodem 

zákazu bylo jednak směřování shromáždění k rozněcování nenávisti a 

nesnášenlivosti vůči občanům pro jejich národnost, původ a náboženské 

vyznání, dále pak výrazné zasahování do dopravní situace ve městě a 

ohrožování zdraví účastníků. Toto rozhodnutí bylo Krajským soudem 

zrušeno pro jeho nezákonnost, a to jednak z toho důvodu, že marným 

uplynutím třídenní lhůty zaniklo právo úřadu zakázat shromáždění, druhým 

důvodem pak byla chybějící věcná působnost žalovaného rozhodovat 

v této věci, když věcně příslušný byl výlučně Úřad městského obvodu 

Plzeň 3. S tímto závěrem se ztotožnil i Nejvyšší správní soud.  

Význam judikátu Nejvyššího správního soudu však spatřuji spíše 

než v potvrzení výše uvedených procesních pochybení v obecných 
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vyjádřeních soudu ke svobodě shromažďovací. Soud zdůraznil64, že Listina 

vylučuje povolovací režim. Zákonná úprava a její praktická realizace musí 

vycházet z toho, že výkon shromažďovacího práva může být podroben 

maximálně oznamovací povinnosti. Opačný výklad by vedl k překlopení této 

oznamovací povinnosti do režimu povolovacího. Svolavatel nemůže být až 

do doby konání shromáždění v nejistotě, zda úřad dodatečně nezjistí důvody 

pro jeho zákaz. Umožnění konání shromáždění musí být pravidlem, možnost 

zákazu musí být vykládána restriktivně. Možnosti správního úřadu dešifrovat 

skutečné důvody shromáždění, které by mohly kolidovat se zákonem, 

nemůžou vést k nastavení restriktivních filtrů, které by ve svém důsledku 

znemožňovaly realizaci shromažďovacího práva. Na druhou stranu to 

neznamená, že by v demokratické společnosti mělo být tolerováno konání 

jakéhokoliv shromáždění, které svojí podstatou třeba ohrožuje základní práva 

jiných. Samotná skutečnost, že shromáždění nebylo zakázáno, ještě neřeší 

všechny praktické problémy, které mohou nastat, proto zákon počítá 

s možnosti rozpuštění shromáždění, pokud je pro to dán jeden ze zákonem 

předvídaných důvodů. Shledá-li tedy správní úřad teprve po uplynutí lhůty, že 

existují důvody pro zákaz shromáždění, je možné postupovat podle 

ustanovení § 12 odst. 5 shromažďovacího zákona a rozpustit shromáždění 

na místě. Důležité je respektovat zásadu přiměřenosti.  

Rozsudek je částí odborné veřejnosti vnímán jako protiklad vůči 

obiter dictum v otázce možnosti zkoumat oznámený účel shromáždění65. 

Podle mého názoru však tento rozsudek není v přímém rozporu. Soud 

v citovaném rozhodnutí zdůraznil, že zákaz shromáždění je nejkrajnější 

možnost, a varoval před překlopením shromažďovacího práva do 

povolovacího režimu, což by bylo protiústavní.  

 

                                                 
64 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. února 2008, č. j. 2 As 17/2008-77. 
Dostupný na <www.nssoud.cz>.  
65 Tento názor zastává např. Iuridicum Remedium. Viz webový portál 
<www.shromazdovacipravo.cz> [přístupné dne 6. 3. 2010].  
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4.7.4 Rozsudek ve v ěci „K řišťálová noc 2“ 
Nejvyšší správní soud se k problému posuzování „oznámeného 

účelu“ opětovně vrátil v rozsudku ze dne 31. srpna 2009, č. j. 8 As 7/2008-

116 (tzv. Křišťálová noc 2). Občanské sdružení Mladí národní demokraté 

oznámilo úřadu další dvě shromáždění, přičemž obě byla zakázána a tato 

rozhodnutí potvrdil i Městský soud v Praze.  

K „oznámenému účelu“ shromáždění NSS konstatoval, že právní 

úprava vychází ze standardního stavu, tedy ze situace, kdy se oznámený 

účel shromáždění shoduje s účelem skutečným. Vycházíme-li však 

z principu racionálního zákonodárce, nelze nalézt rozumný důvod, proč by 

měl v případě rozdílného oznámeného a skutečného účelu shromáždění 

vést k zákazu shromáždění pouze rozpor mezi oznámeným účelem a 

právy chráněnými v § 10 odst. 1 shromažďovacího zákona, nikoliv však 

rozpor mezi skutečným účelem shromáždění a těmito právy. Zákonodárce 

předpokládal, že oznámený účel shromáždění bude vždy identický 

s účelem skutečným, jedná se tedy o nevědomou teleologickou mezeru 

v zákoně.  

Ačkoliv tedy mnozí očekávali, že Nejvyšší správní soud koriguje 

svoje pojetí oznámeného účelu shromáždění, soud potvrdil, že nemá 

důvod odchýlit se od svého dosavadního právního názoru v otázce 

možnosti zakázat shromáždění na základě jeho skutečného účelu. 

Nejvyšší správní soud odkazuje i na rozhodnutí Ústavního soudu66 , který 

se k problematice výkladu vyjádřil následovně: „Jazykový výklad 

představuje pouze prvotní přiblížení se k aplikované právní normě. Je 

pouze východiskem pro objasnění a ujasnění si jejího smyslu a účelu 

(k čemuž slouží i řada dalších postupů, jako logický výklad, výklad e 

ratione legis atd.). Mechanická aplikace abstrahující, resp. neuvědomující 

si, a to buď úmyslně, nebo v důsledku nevzdělanosti, smysl a účel právní 

normy, činí z práva nástroj odcizení a absurdity.“ 

Soud se dále v rozsudku zabýval důkazy, které mohou sloužit 

k prokázání skutečného účelu. Možnost zákazu shromáždění nemůže být 

                                                 
66 Viz rozhodnutí Ústavního soud ze dne 17. 12. 1997, Pl. ÚS 33/97. Dostupný na 
<http://nalus.usoud.cz>.  
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formální, naopak klade na správní orgán přísné nároky na důkazy 

o skutečném účelu shromáždění. Mnohdy však půjde pouze o důkazy 

nepřímé, které tak musí tvořit logickou, uzavřenou a ničím nerušenou 

soustavu důkazů, které na sebe navazují a vzájemně se doplňují. Úřad může 

k dokazování použít jakékoliv důkazy, pokud byly získány v souladu se 

zákonem a které budou s to skutečný účel prokázat.  

 

4.7.5 Oznámený ú čel shromážd ění 

Podle mého názoru je třeba přezkoumat nejen účel oznámený, ale 

i účel skutečný, neboť pouze takto lze řádně chránit zaručené právo 

pokojného shromažďování před připravovanými protiprávními 

shromážděními. Vzhledem k vyšší právní síle norem mezinárodního a 

ústavního práva je třeba použít teleologický výklad zákona.  

Smysl možnosti zakázat konání shromáždění v případě, že účel 

směřuje k porušování některého z legitimních, státem chráněných zájmů, 

je v zákoně obsažen z toho důvodu, aby byla chráněna práva jiných – 

práva národnostních, náboženských menšin. Při výkladu ustanovení § 10 

zákona o právu shromažďovacím je tedy třeba přihlížet rovněž k normám 

mezinárodního práva a k Listině, kde se garantuje pouze právo pokojného 

shromažďování. Pokud by se přezkum účelu shromáždění v této fázi 

omezoval pouze na účel oznámený, lze hovořit o jeho nadbytečnosti, 

neboť by nedokázal předejít konání nepokojných shromáždění.  

 

4.7.6 Jak posuzovat oznámený ú čel? 
Přetrvávající otázkou však zůstává, jaké jsou možnosti správního 

orgánu zkoumat oznámený účel. Obdrží-li úřad oznámení, jehož účel vyznívá 

jako fiktivní, je možné obecnímu úřadu doporučit navázání úzké spolupráce 

s Policií ČR, příp. s Židovskou obcí, Ústavem soudobých dějin nebo 

katedrami politologií na jednotlivých univerzitách. Policii ČR je nutné zejména 

informovat o připravovaném shromáždění a zároveň od ní požadovat 

informace o svolavateli shromáždění, příp. dalších osobách v oznámení 
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uvedených, o tom, zda nejsou dána podezření, že by prostřednictvím 

shromáždění mohlo docházet k porušování ústavy a zákonů a další 

skutečnosti, které by odůvodnily závěr zakázat shromáždění. Takto 

navázaná spolupráce je důležitá i z důvodů řádné přípravy policie na 

opatření v průběhu konání shromáždění.  

K užší spolupráci mezi Policií ČR, městskou policií a obecními úřady 

slouží i tzv. koordinační dohody, které jsou nově zakotveny v ustanovení § 16 

zákona č. 273/2008, o Policii České republiky. Tento typ dohod je velmi 

vhodným nástrojem pro zvládání extremistických akcí. Koordinační dohody 

umožňují přesně definovat spolupráci mezi Policií ČR, obecními úřady, 

obecní policií a případně dalšími subjekty.  

V žádném případě však nelze tvrdit, že osoba s neonacistickými 

sklony se nemůže vůbec shromažďovat. Bude vždy záležet na konkrétních 

okolnostech dané akce. Ostatně v souvislosti s místem a časem 

shromáždění Nejvyšší správní soud konstatoval67, že „shromáždění na 

určitém místě a v určitý den může být zcela jasným vyjádřením velmi 

konkrétní myšlenky nebo postoje, aniž by v jeho průběhu byly předneseny 

jakékoliv verbální projevy. Cum grano salis je v této souvislosti možné hovořit 

o účelu shromáždění v objektivním smyslu. Jistě lze potom i připustit, že 

v určité situaci bude z kombinace charakteristiky svolavatele, místa a času 

shromáždění bez jakýchkoliv rozumných pochybností zřejmé, jaký je 

skutečný účel shromáždění.“ 

Pokud chce však úřad shromáždění před jeho konáním zakázat, 

musí unést důkazní břemeno, přičemž musí respektovat lhůtu tří pracovních 

dnů pro vydání zákazu. To není jistě jednoduché, což naznačil rovněž 

Nejvyšší správní soud.  

V souladu s § 51 odst. 1 nového správního řádu lze k provedení 

důkazů užít všechny prostředky, které jsou vhodné ke zjištění stavu věci a 

které nejsou získány nebo provedeny v rozporu s právními předpisy. 

K možným důkazům NSS ve výše citovaném rozsudku uvedl následující: 

„Zákaz shromáždění klade na správní orgán přísné nároky  co do zvážení, 
                                                 
67 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. srpna 2009, č. j. 8 As 7/2008-116 (tzv. 
Křišťálová noc 2). Dostupný na <www.nssoud.cz>. 
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zda důkazy  o skutečném účelu shromáždění obstojí z hlediska unesení 

důkazního břemene. (…) Jedná se mnohdy o nepřímé důkazy , ty musí 

vytvořit logickou, uzav řenou a ni čím nerušenou soustavu  důkazů, které 

na sebe navazují a vzájemně se doplňují, nejsou vyvráceny jinými důkazy 

svědčícími o opaku, a jsou v takovém vztahu k dokazované skutečnosti, že 

z nich je možno dovodit jen jediný závěr.“   

Úřad bude velmi limitován při využití znaleckých posudků, neboť 

v tak krátké lhůtě málokterý znalec či znalecký ústav bude schopen posudek 

vyhotovit. Na druhou stranu úřadu nic nebrání v tom, využít pro odůvodnění 

rozhodnutí starší znalecké posudky, které byly zpracovány např. 

k charakteristice svolavatele, charakteristice nacionálního socialismu apod. 

Jako důkaz mohou sloužit i zprávy od policie. Za poněkud problematické 

však považuji následující konstatování soudu: „(…) je i dopis Policie ze dne 

4. 10. 2007 odvozeným důkazem. Obsahuje řadu informací, ale je z něj 

zřejmé, že tyto informace musely být čerpány z dalších zdrojů. Ty v dopisu 

vůbec nejsou identifikovány. Policie je samozřejmě subjektem s vysokou 

mírou důvěryhodnosti, ani to však nečiní jí poskytnuté informace 

nezpochybnitelnými. Není-li p řitom možné ov ěřit původní zdroje 

informací, z nichž Policie čerpala (i kdyby se jednalo o vlastní 

operativní zjišt ění, musí být možné ov ěřit způsob, jakým k n ěmu došlo), 

nebo ť nejsou v dokumentu nijak ozna čeny, je tím d ůkazní hodnota 

dopisu podstatným zp ůsobem snížena. Jistě bylo možné odstranit tento 

nedostatek např. výslechem osoby, která věc na Policii vyřizovala a následně 

ověřit hodnověrnost a pravdivost alespoň podstatných z původních zdrojů 

informací. Žalovaný se ovšem (…) spokojil se zjevně odvozeným důkazem, 

ale na ověření hodnověrnosti a pravdivosti (a to v byť i minimální míře) jeho 

zdrojů zcela rezignoval.“ 

V praxi bude jistě obtížně proveditelné, aby úřad během třídenní 

lhůty, kterou pro zákaz má, prováděl dokazování výslechem svědků 

a ověřoval pravdivost informací, které mu policie sdělila. Navíc policie má 

řadu informací ze svých operativních zdrojů, které nebude chtít prozradit. Na 

druhou stranu jsou tyto body odůvodnění dalším vodítkem, jaký typ informací 
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by obec po policii měla vyžadovat. Obsahem jeden a půlstránkového dopisu 

byla pouze charakteristika osob svolavatelů E. S. a P. V., přičemž policie se 

zaměřila na výčet aktivit, kterých se zúčastnili, a tvrzení, že jsou příznivci 

Národního odporu bez toho, že by tato tvrzení byla podpořena dalšími 

důkazy, např. fotografiemi. Znalecký posudek ani další část rozhodnutí se 

pak nezabývala charakteristikou Národního odporu, důležitostí data, trasy 

pochodu apod.  

Obecně lze konstatovat, že i přes možnost úřadu zkoumat účel 

shromáždění v širším kontextu zůstane zákaz z tohoto důvodu velmi málo 

častým, a to právě kvůli nutnosti kvalitních důkazů. Není-li správní orgán 

schopen před konáním shromáždění zákaz dostatečně odůvodnit, je 

vhodnější se na shromáždění řádně připravit a přistoupit k jeho případnému 

zákazu, než vydávat rozhodnutí, která jsou následně soudy rušena.  

 

4.8 Zákazy shromážd ění – příklady špatné praxe  

Správní orgány ve snaze vyhnout se problematickým shromážděním 

mnohdy přistupují k naprosto zbytečným zákazům shromáždění. Na 

následujících příkladech ukáži, které chyby úřady při zákazech shromáždění 

nejčastěji dělají.  

4.8.1 Zákaz shromážd ění ve Vlašimi  
Městský úřad Vlašim rozhodl podle68 § 11 odst. 1 shromažďovacího 

zákona o zákazu shromáždění svolavatele K. F., jehož účelem bylo 

„Připomenutí politických vězňů“. Úřad vyhodnotil tento účel jako zastírací 

s tím, že skutečný účel shromáždění naplňuje důvody uvedené v § 10 odst. 1 

a odst. 2 písm. a) shromažďovacího zákona. Svolavatel měl totiž pod 

pojmem „političtí vězni“ na mysli osoby stíhané za trestné činy směřující 

k popírání a omezování práv občanů a k rozněcování nenávisti 

a nesnášenlivosti, porušování zákonů a ústavy. Pozvánka na shromáždění 

byla zveřejněná na webu Autonomních nacionalistů Vlašim, kteří v minulosti 

způsobovali škodu na veřejném majetku obce (sprejerství), což je rovněž 

                                                 
68 Rozhodnutí ze dne 4. 11. 2009, sp. Zn. TAJ26320/09-20/2009 SvM. Dostupné na 
<http://www.romea.cz/dokumenty/vlasim-zakaz-2009.pdf>.  
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známka toho, že během shromáždění bude docházet k násilí a hrubé 

neslušnosti. Na uvedeném webu bylo zveřejněno i mobilizační video, 

svolavatel je znám jako účastník neonacistického koncertu a osoba 

zastávající extremistické postoje. Dále se v odůvodnění uvádí, že by 

účastníkům, vzhledem k probíhající stavbě, mohlo hrozit závažné nebezpečí 

pro jejich zdraví.  

Je jistě chvályhodné, že se úřad snažil zákaz shromáždění náležitě 

odůvodnit, nicméně v tomto případě šlo o zákaz naprosto zbytečný. 

Z podkladů, které měl úřad k dispozici, nevyplývaly takové závažné 

skutečnosti, které by odůvodnily zrušení shromáždění ještě před jeho 

konáním. Rozhodnutí městského úřadu bylo v následném soudním řízení69 

zrušeno pro nedostatek přesvědčivých důkazů.  

 

4.8.2 Zákazy shromážd ění Dělnické strany (sociální spravedlnosti)  
Po rozpuštění Dělnické strany Nejvyšším správním soudem70 

dochází k tomu, že správní orgány zakazují shromáždění Dělnické strany 

sociální spravedlnosti, nástupnického subjektu Dělnické strany. Většinou je 

sice zákaz odůvodňován střetem s jiným, dříve oznámeným shromážděním, 

jsou však i případy, kdy byl zákaz shromáždění vydán podle ustanovení § 10 

odst. 1 shromažďovacího zákona. Tak tomu bylo např. v Táboře, kdy správní 

orgán došel k závěru, že cílem shromáždění Dělnické strany sociální 

spravedlnosti je hlásat myšlenky Dělnické strany, které směřují k popírání 

nebo omezování osobních, politických nebo jiných práv občanů pro jejich 

národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské 

vyznání a sociální postavení nebo k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti 

z těchto důvodů a také jinak porušovat ústavu a zákony. Jako důkaz přitom 

úřad využil zejména rozsudek o rozpuštění Dělnické strany a vládní návrh na 

                                                 
69 Rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 26. listopadu 2009, č. j. 44 Ca 133/2009-22. 
Nepublikováno.  
70 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. února 2010, č. j. Pst 1/2009-348. 
Dostupné na <www.nssoud.cz>.   
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rozpuštění tohoto politického subjektu. I toto rozhodnutí bylo následně 

Krajským soudem71 zrušeno pro nepřezkoumatelnost z nedostatku důvodů. 

4.8.3 Chyby p ři zákazech podle § 10 odst. 1 
Na těchto příkladech lze vysledovat některé základní chyby, jichž se 

správní orgány dopouštějí při zákazech shromáždění, kdy má správní orgán 

za to, že se skutečný účel oznámení liší od oznámeného a kdy by tento 

skutečný účel odůvodnil zákaz shromáždění z důvodů uvedených v § 10 

odst. 1 shromažďovacího zákona. Příklady jsou následující: 

1. svolavatel patří k extremistické skupině, která se v našem 

městě dopouští výtržností, sprejerství. Svolavatel má extrémistické postoje. 

Je třeba zdůraznit, že zákaz shromáždění nelze odůvodnit pouze osobou 

svolavatele.  

Má-li správní orgán za to, že svolavatel je sympatizantem 

pravicového či levicového extremismu, je nezbytné zkontaktovat se s místně 

příslušným pracovištěm Policie ČR za účelem získání dalších informací, a to 

nejen o osobě svolavatele, ale i o obecných otázkách vztahujících se 

k extremismu (současná trestněprávní judikatura, politologické definice 

pojmů atd.). 

I kdyby však svolavatel byl skutečně představitelem extremistických 

hnutí nebo byl v minulosti trestně stíhán, nelze bez dalšího zdůvodnění 

shromáždění zakázat, neboť nelze a priori předpokládat, že na shromáždění 

bude docházet k protiprávnímu jednání. Je vždy nutné zkoumat i další 

okolnosti shromáždění. To však neznamená, že by nebylo možné osobou 

svolavatele v rozhodnutí o zákazu argumentovat. Osoba svolavatele však 

nemůže být jediným důvodem pro zákaz. Například je třeba doložit, z čeho 

jsou extremistické názory svolavatele dovozovány, co svolavatel propaguje, 

jaké byly jeho aktivity v minulosti apod.   

2. pozvánka zveřejněná na internetových stránkách je bez dalšího 

zkoumání dána do souvislosti se svolavatelem. Na webové stránce je 

málokdy uvedeno přímo jméno svolavatele. Je třeba se zabývat tím, v jakém 

                                                 
71 Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 19. března 2010, č. j. 10A 
8/2010-22. Nepublikováno.  
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vztahu je svolavatel s organizací nebo hnutím, které pozvánku na webu 

zveřejnilo, zda je tedy pozvánka svolavateli přičitatelná.  

3. pochod za politické vězně (účel uvedený v pozvánce) vs. 

pochod za nevinné nacionalisty, oběti policejní razie (domnělý skutečný 

účel). Nelze dávat rovnítko mezi pozvánku zveřejněnou na webu a oznámení 

bez dalšího bližšího odůvodnění. V trestním právu navíc platí zásada 

presumpce neviny. Ačkoliv je tedy použitá formulace provokativní, nelze bez 

dalšího její zákaz odůvodnit.  

 

  

4.9 Zákaz shromážd ění podle § 10 odst. 2  

Ustanovení § 10 odst. 2 shromažďovacího zákona dává úřadu 

možnost zakázat shromáždění též tehdy, jestliže  

a) se má konat na místě, kde by účastníkům hrozilo závažné 

nebezpečí pro jejich zdraví, 

b) na stejném místě a ve stejnou dobu se má podle dříve 

doručeného oznámení konat jiné shromáždění a mezi svolavateli nedošlo 

k dohodě o úpravě doby jeho konání; nelze-li určit, které oznámení bylo 

doručeno dříve, rozhodne se za účasti zástupců svolavatelů losováním. 

 

4.9.1 Závažné nebezpe čí pro zdraví ú častník ů  
Pojem „závažné nebezpečí pro zdraví“ znamená podle autorky této 

práce zejména situace, kdy hrozí riziko závažných živelních pohrom 

(vichřice, povodně), ohrožení z důvodů závažného poškození životního 

prostředí, v blízkosti uranových dolů při reálném riziku ozáření, v době 

epidemie apod. V případě zákazu je úřad opět povinen důkladně odůvodnit, 

v čem závažné nebezpečí pro zdraví účastníků spatřuje. Nepostačí tedy 

pouze stanoviska jiných úřadů (např. silničního úřadu a správce zeleně) bez 

bližšího zdůvodnění, jaký konkrétní význam tato stanoviska mají pro 

uplatnění zákonných ustanovení. Sama o sobě nemůže být důvodem pro 
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zákaz ani možnost, že v souvislosti s konaným shromážděním budou 

poškozena parkující vozidla a veřejná zeleň72.  

Rozhodovací praxe není příliš jednotná. V souvislosti se zasedáním 

Mezinárodního měnového fondu a Světové banky v Praze Městský soud73 

k pojmu „závažné nebezpečí pro zdraví“ konstatoval, že „má-li dojít v místě 

a čase oznámených shromáždění k mimořádnému soustředění většího počtu 

chodců a vozidel a současně má být obecné užívání pozemní komunikace 

v tomto místě výrazně omezeno, je to důvod pro předpoklad, že při kumulaci 

většího počtu osob ve velmi omezeném prostoru by účastníkům 

shromáždění hrozilo závažné nebezpečí pro jejich zdraví.“ Naproti tomu 

Krajský soud v Brně74 o tři měsíce dříve došel k závěru, že „pouliční průvod 

pořadatelsky zajištěným a akceptovatelným omezením dopravy sám o sobě 

nepředstavuje žádné obecně známé závažné ohrožení zdraví účastníků 

průvodu.“  

Autorka této práce se přiklání spíše k rozhodnutí brněnskému. 

Běžný dav, který vznikne při koncentraci většího množství lidí, nepředstavuje 

sám o sobě zvýšené riziko pro zdraví účastníků. Ostatně to by se nemohly 

konat žádné megakoncerty různých hvězd či hudební festivaly, při nichž 

rovněž dochází k velké koncentraci účastníků na jednom místě. Lze tedy 

konstatovat, že ohrožení zdraví účastníků se musí dít z nějakého objektivně 

prokazatelného důvodu.  

 

4.9.2 Kolize s jiným shromážd ěním  
Druhým důvodem pro zákaz shromáždění podle odst. 2 ustanovení 

§ 10 shromažďovacího zákona je souběh s jiným, dříve oznámeným 

shromážděním. Zde je nutné upozornit na skutečnost, že v pořadí druhé 

oznámené shromáždění nelze z důvodu souběhu zakázat jako celek. Je 

nutné porovnat souběh doby a místa tak, jak jsou v oznámení uvedeny. 

Pouze v místech a časech, v nichž se oznámení shodují, je možné vyslovit 

                                                 
72 Rozsudek Městského soudu Praha ze dne 24. 5. 2000, sp. zn. 28 Ca 150/2000. Citováno 
z databáze ASPI, identifikační číslo (ASPI ID): JUD19941CZ.  
73 Městský soud v Praze ze dne 18. 8. 2000, sp. zn. 28 Ca 150/2000. Nepublikováno.   
74 Krajský soud v Brně v rozhodnutí ze dne 28. 5., sp. zn. 30 ca 246/2000. Nepublikováno.  
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jejich zákaz. Vzhledem k tomu, že zákaz je vždy krajním prostředkem, 

stanoví zákon možnost zákazu teprve tehdy, pokud nedošlo k dohodě o 

úpravě doby konání shromáždění. Obecní úřad tedy sdělí v pořadí druhému 

svolavateli střet jeho akce s akcí prvního svolavatele a nabídne mu 

následující varianty řešení:  

- konání druhého shromáždění v jiný den, 

- konání druhého shromáždění v jiný čas,  

- zprostředkování dohody mezi oběma oznamovateli 

shromáždění. 

Teprve pokud dohoda není možná, lze později ohlášené 

shromáždění v místě a čase, kdy dochází ke kolizi oznámených 

shromáždění, zakázat. Pokud správní orgán shromáždění z důvodů kolize 

s jiným shromážděním zakáže, je nutné zákaz pečlivě odůvodnit. 

V rozhodnutí tedy musí úřad uvést zejména právně relevantní skutkové 

okolnosti věci tak, aby z nich zákaz shromáždění logicky vyplýval a byl 

zřejmý, jako je označení kolidujícího shromáždění, jeho čas a místo konání, 

datum jeho oznámení správnímu orgánu, neúspěšný pokus o uzavření 

dohody mezi svolavateli kolidujících shromáždění75.  

Častý je i případ, kdy dochází ke střetu nikoliv s jiným 

shromážděním, ale s jinou, dříve nahlášenou akcí – např. s vánočními trhy, 

kulturní událostí na náměstí apod. V takovém případě obecní úřad většinou 

již v předstihu vydal rozhodnutí, jímž podle jiných právních předpisů povolil 

prodej stánkařům, a to mnohdy za podmínky zaplacení pronájmu prostor. 

Teprve poté je oznámeno shromáždění v souladu se shromažďovacím 

zákonem. Obecní úřad tak musí řešit střet obligačního práva s právem 

shromažďovacím. Na takovéto případy nelze aplikovat možnost zákazu 

z důvodu střetu s jiným, dříve oznámeným shromážděním. Obec by 

v takovém případě měla zejména usilovat o domluvu se svolavatelem, 

ačkoliv to jistě není vždy lehké. Specifickým případem je rovněž návštěva 

zahraničních státníků, rockových hvězd apod. Např. během návštěvy 

prezidenta Obamy v Praze měli zájem využít své právo shromažďovací 
                                                 
75 Viz rovněž rozhodnutí krajského soud v Brně ze dne 2. 5. 2006, sp. zn. 29 CA 120/2006-
10. Citováno z databáze ASPI, identifikační číslo (ASPI ID): JUD39136CZ.  
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mnozí aktivisté, kteří chtěli protestovat proti americké zahraniční politice. 

Magistrát hl. m. Prahy se však dostával do nelehké situace, kdy mnohdy do 

poslední chvíle nevěděl, které ulice budou uzavřeny z bezpečnostních 

důvodů. I tyto situace se nakonec podařilo vyřešit domluvou.  

 

4.10 Zákaz shromážd ění podle ustanovení § 10 odst. 3  

Úřad může shromáždění zakázat, má-li být konáno v místě, kde by 

nutné omezení dopravy a zásobování bylo v závažném rozporu se zájmem 

obyvatelstva, lze-li bez nepřiměřených obtíží konat shromáždění jinde, aniž 

by se tím zmařil oznámený účel shromáždění. Toto ustanovení bylo 

v minulosti často (zne)užíváno úřady k zabránění konání nežádoucích 

shromáždění. I v současnosti se některé obce snaží zakázat podle tohoto 

ustanovení shromáždění spíše proto, aby daly veřejnosti signál, že taková 

shromáždění na svém území nechtějí76.  

Judikatura Nejvyššího správního soudu ve vztahu k výkladu pojmu 

„omezení dopravy a zásobování“ však hovoří jasně: 

„Ustanovení § 10 odst. 3 zákona o právu shromažďovacím hovoří o 

nutném omezení dopravy, tedy předpokládá, že k takovému omezení při 

konání shromáždění, zvláště pak formou pouličního průvodu, obvykle 

dochází. Omezení dopravní komunikace není nutné účelově spojovat se 

shromážděním pouze s úmyslem upozornit na negativní jevy, které budou 

způsobeny provozem na nich. Omezení dopravy či zásobování musí být 

shledáno ve velké intenzitě, musí být tak výrazné, aby bylo způsobilé vyvolat 

závažný rozpor se zájmem obyvatelstva. Musí se proto jednat o omezení 

dopravy na důležitém místě, po delší dobu a ve větším rozsahu, aby bylo 

skutečně nezbytné takové shromáždění zakázat pro nepřiměřenost důsledků 

jím vyvolaných v dopravě a v zásobování77.“ 

 

Tento výklad ostatně potvrdil NSS i v dalším rozhodnutí: „(…) výkon 

shromaž ďovacího práva v podob ě průvodů, demonstrací a podobných 

                                                 
76 Viz pokus zakázat shromáždění neonacistů v Ústí nad Labem v roce 2009.  
77 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 9. 2007, č. j. 5 As 26/2007-90. Dostupné 
na <www.nssoud.cz>.   
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akcí se stejn ě jako nap ř. výkon práva svobody projevu z povahy v ěci 

nebude uskute čňovat mimo obydlená místa, nýbrž právě v místech, kde 

se pohybují ostatní lidé. Výkonem tohoto práva organizátoři (svolavatelé) 

logicky chtějí oslovit co největší okruh osob, zaujmout jejich pozornost, a to 

do jisté míry i za cenu určitých komplikací vyvolaných shromážděním 

v podobě zvýšeného hluku, dopravních omezení, ztížené možnosti průchodu 

těmito místy, omezení využití služeb apod. Jednostranné nadřazení těchto 

potíží nad výkon shromažďovacího práva prostřednictvím zákazu 

shromáždění by znamenalo, že stát, jeho orgány či samospráva nejsou 

schopny materiálně zajistit naplnění jedné ze základních ústavních svobod. 

To by ve svém důsledku mohlo vést až ke znemožnění konání většiny 

podniků spojených s větší účastí osob na veřejnosti přístupných místech, 

ať už by jejich obsah byl jakýkoliv (od náboženské pouti přes sportovní a 

kulturní akce, vojenské přehlídky, až po politické mítinky). Nezbytnost 

zákazu každého konkrétního shromážd ění tak musí být vždy 

posuzována i v souvislosti s jinými obdobnými akcem i a je-li d ůvod pro 

zákaz shledán, musí být vždy dostate čně jednozna čně odůvodn ěn 

a vyjád řen78.“  

Omezení, k němuž by v důsledku shromáždění došlo, musí být 

skutečně velmi závažné, nikoliv tedy např. dvouhodinové zablokování středu 

města. Úřad je samozřejmě i v tomto případě povinen zákaz řádně 

odůvodnit, a to mj. frekventovaností komunikace, předpokládanou vytížeností 

dané trasy v době konání shromáždění, nemožností objížďky. Dále je nutné 

odůvodnit, proč je zákaz shromáždění přiměřený zásahu do základních práv 

a proč je shromáždění v rozporu se zájmy obyvatelstva. Odůvodnění musí 

obsahovat skutkové a právní úvahy správního orgánu.  

 

4.11 Další aspekty zákazu shromážd ění  

Úřad měl na posouzení oznámení velmi krátkou lhůtu tří dnů. 

Zejména u potencionálně problematických shromáždění docházelo k tomu, 

                                                 
78 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 4. 2009, č. j. 1 As 30/2009. Dostupné 
na <www.nssoud.cz>.   
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že je svolavatelé záměrně oznamovali v pátek odpoledne. Z iniciativy 

ministra pro lidská práva byla přijata novela zákona s tím, že lhůta byla 

prodloužena na tři pracovní dny79. Přesto se nadále ozývají hlasy volající po 

dalším prodloužení této lhůty, a to až na pět pracovních dnů. Naopak, jiní 

volají po návratu k předchozímu stavu. Musíme mít však na paměti, že 

shromáždění „na poslední chvíli“ mohou být velmi potřebná při protestu proti 

aktuálním událostem, přísnější podmínky by navíc mohly vést ke 

skrytému zavedení povolovacího režimu.  

Jsem toho názoru, že prodloužení lhůty na tři pracovní dny není 

v rozporu s čl. 19 odst. 2 Listiny. Je faktem, že zejména svolavatelé z řad 

extremistických subjektů se přezkumu toho, zda účel shromáždění 

nesměřuje k výzvě k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti vůči občanům 

pro jejich národnost, původ nebo náboženské vyznání, vyhýbali 

oznamováním shromáždění v pátek odpoledne. Dává-li zákon určitý, byť 

omezený, prostor pro posuzování zákonnosti oznámeného účelu 

shromáždění, není důvod, aby správní orgány měly jednou čas tři dny, jindy 

dva nebo fakticky žádný. Větším problémem je, jak počítat lhůtu tří 

pracovních dnů, když zákon v ustanovení § 17 stanoví, že „je-li v tomto 

zákonu lhůta určena počtem dnů, rozumí se jedním dnem doba 24 hodin od 

události, k níž se lhůta váže.“  Je-li tedy shromáždění oznámeno tak, že lhůtu 

přerušuje víkend, je nutné počítání lhůty zastavit o půlnoci z pátku na sobotu, 

lhůta začne znovu běžet o půlnoci z neděle na pondělí.  

Na druhou stranu si nemyslím, že by prodloužení lhůty na tři 

pracovní dny bylo znakem snahy státu o omezování shromažďovacího 

práva. Pokud již lhůta v zákoně zakotvena je, není důvod, aby měly správní 

orgány v závislosti na podání oznámení čas někdy tři dny a jindy fakticky 

žádný (např. u oznámení podaných v pátek odpoledne). Nutno rovněž 

                                                 
79 Nejčastěji se v souvislosti s prodloužením této lhůty hovoří o pěti dnech. Prodloužení lhůty 
správního úřadu k vydání rozhodnutí o zákazu je zbytečné pro případy uvedené v § 10 odst. 
2 a 3 shromažďovacího zákona. V těchto případech nenastávají dle dosavadní praxe žádné 
problémy. Co se týče zákazu v souladu s ustanoveními § 10 odst. 1, je otázkou, o kolik více 
informací je schopen úřad při takovémto prodloužení lhůty získat. Židovská obec Praha 
navrhuje stanovení lhůty správního orgánu vydat rozhodnutí o zákazu nejpozději do 3 dnů 
před konáním shromáždění. 
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podotknout, že ostatní lhůty zůstaly v zákoně nezměněny, např. pro podání 

oznámení o shromáždění nadále platí lhůta pěti dnů.  

Některé obecní úřady80 však i po marném uplynutí třídenní lhůty 

vydaly zákaz shromáždění s odůvodněním, že lhůta je pouze pořádková. 

Tento výklad byl však ze strany soudu odmítnut. Není možné, aby svolavatel 

byl v nejistotě, zda mu třeba těsně před konáním akce nebude shromáždění 

zakázáno. Pokud teprve následně vyjde najevo, že skutečný účel 

shromáždění směřuje k protidemokratickým výzvám, nezbývá, než se 

důsledně zaměřit na hodnocení jeho účelu v samotném průběhu 

shromáždění, a pokud se od toho proklamovaného odchýlí, shromáždění 

v souladu se zákonem rozpustit.  

Města by si měla uvědomit, že samotný zákaz shromáždění 

v žádném případě neřeší všechny praktické problémy, které mohou nastat. I 

v případě, že shromáždění bylo zakázáno, a přesto se koná, nebude mnohdy 

dán důvod k jeho násilnému rozpuštění, pokud by se tento zákrok jevil jako 

nepřiměřený81.  

Navíc, pokud úřad shromáždění zakáže, aniž by byl schopen tento 

zákaz dostatečně odůvodnit, vystavuje se riziku, že jeho rozhodnutí bude 

následně soudem zrušeno. Úřad musí uvést všechny právní a skutkové 

důvody pro zákaz shromáždění již v samotném rozhodnutí o zákazu. Z praxe 

je běžné, že úřad ve velmi stručném rozhodnutí shromáždění zakáže, 

v řízení u krajského soudu pak svoje rozhodnutí rozvíjí o nové důvody, které 

v samotném rozhodnutí nejsou uvedeny. Takovýto postup však není možný, 

jak ostatně konstatoval i Nejvyšší správní soud82, když uvedl, že „důvody 

zákazu shromáždění nelze dále vysvětlovat a rozhojňovat teprve ve 

vyjádření k žalobě nebo, (….), teprve v samotné kasační stížnosti.“ 

Svolavatel je oprávněn proti rozhodnutí úřadu o zákazu 

shromáždění podat opravný prostředek k soudu, tedy žalobu proti rozhodnutí 

správního orgánu. V řízení o přezkoumávání rozhodnutí úřadu se postupuje 

                                                 
80 Např. již dříve zmiňovaný zákaz pochodu v Plzni.  
81 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. února 2008, č. j. 2 As 17/2008-77. 
Dostupné na <www.nssoud.cz>   
82 NSS v bodě 39 rozhodnutí ze dne 15. 4. 2009, č. j. 1 As 30/2009 – 70.  
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v souladu se soudním řádem správním83. Opravný prostředek nemá 

odkladný účinek. O podaném opravném prostředku rozhodne soud do tří dnů 

ve formě rozsudku. Pokud nebyly dány důvody k zákazu shromáždění, soud 

rozhodnutí úřadu zruší. Ustanovení § 11 odst. 3 vyvolávalo nejasnosti, za 

jakých podmínek může svolavatel shromáždění následně uskutečnit. První 

výklad se kloní k tomu, že pokud soud rozhodnutí úřadu zruší, má pak 

svolavatel právo uskutečnit shromáždění dle původního oznámení kdykoliv 

během následujících třiceti dnů od nabytí právní moci rozhodnutí soudu, tedy 

aniž by musel toto shromáždění znovu oznamovat. Pokud by se 

shromáždění mělo konat v době pozdější, než je 30 dnů od nabytí právní 

moci rozsudku soudu, je svolavatel povinen oznámit konání shromáždění 

úřadu den dopředu84. Tento výklad by však mohl vést k absurditám, kdy by 

svolavatel mohl uspořádat shromáždění třeba i za několik desítek let. Druhý, 

dle názoru autorky logice zákona více odpovídající výklad, pak přinesl 

rozsudek Městského soudu v Praze85, z něhož vyplývá následující postup 

úřadu v případě, že soud zákaz shromáždění zruší: 

- zruší-li soud rozhodnutí o zákazu shromáždění ještě před jeho 

oznámeným konáním, může svolavatel shromáždění uspořádat 

v původním termínu , aniž by byl povinen úřad o tomto informovat; úřadu je 

tedy datum konání shromáždění známo z oznámení.  

- není-li uspořádání shromáždění možné podle původního oznámení, 

nebo se svolavatel rozhodl jinak, je možné shromáždění uspořádat v jiném 

termínu , nejpozději však do t řiceti dn ů od nabytí právní moci rozhodnutí 

soudu . Pokud ale uspořádá shromáždění v jiném termínu , než původně 

oznamoval, musí svolavatel úřad nejpozději 1 den p řed konáním  

shromáždění vyrozum ět.  

                                                 
83 A to přesto, že sám zákon stanoví užití občanského soudního řádu. Vzhledem k reformě 
správního soudnictví je však toto ustanovení již překonané, v řízení o přezkoumání 
rozhodnutí úřadu vydaných v podle § 11 odst. 1 shromažďovacího zákona se postupuje 
podle ustanovení § 65 až 78 s. ř. s.  
84 Jemelka, L., Břeň, J.: Zákon o sdružování občanů, zákon o právu shromažďovacím, zákon 
o právu petičním s komentářem. Praha: ASPI, 2007, s. 102.  
85 Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 19. 10. 2007, č. j. 8 Ca 323/2007-23, který 
nabyl právní moci dne 8. 11. 2007. Nepublikováno.  
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- v době po t řiceti dnech  od nabytí právní moci rozsudku již nelze 

shromáždění, které bylo předmětem soudního řízení, uspořádat podle 

původního oznámení.   

 
4.12 Činnost Policie České republiky  

Prvotní fáze shromáždění, tedy při přijímání oznámení a přezkumu 

jeho náležitostí, včetně přezkumu případného závadného účelu, je plně 

v rukou správního orgánu. Na druhou stranu se neztotožňuji s názorem 

některých odborníků86, že by mezi policií a správním orgánem neměl být 

v podstatě žádný kontakt. Zejména tehdy, když shromáždění svolávají 

extremistické subjekty, je ze strany policie nutné důkladně se na průběh 

bezpečnostního opatření připravit. Vzájemná spolupráce mezi obcí a policií 

může být prospěšná pro obě strany. Policie může obec informovat 

o shromážděních ještě předtím, než je oficiálně doručeno oznámení, neboť 

mnohdy má o chystaném shromáždění informace z operativních zdrojů. 

K dobré spolupráci mezi obcí a policií mohou sloužit i výše zmiňované tzv. 

koordinační dohody uzavírané podle ustanovení § 16 zákona o Policii ČR.  

Role policie je v této fázi velmi omezená a zaměřuje se zejména na 

získávání vlastních informací o svolavateli shromáždění, pořadatelích 

a potencionálních účastnících. Vedle toho by ale rovněž měla být zahájena 

příprava policie na zajištění řádného průběhu nezakázaného shromáždění, 

včetně přípravy strategií na zamezení dalšího konání, pokud by vyvstala 

potřeba k jeho ukončení. Nutné je mít dobře nastavené komunikační kanály 

s obcí a poskytnout na vyžádání obce relevantní informace o možném 

narušení veřejného pořádku. Od policie však nelze očekávat, že bude dávat 

obecnímu úřadu doporučení, zda shromáždění zakázat, či nikoliv. Toto 

rozhodnutí je plně na posouzení úřadu.  

 

                                                 
86 Tento názor zastává např. nevládní organizace Iuridicum Remedium.  
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4.13 Vlastní pr ůběh shromážd ění   

4.14 Oprávn ění a povinnosti svolavatele  

Ustanovení § 6 stanoví oprávnění a povinnosti svolavatele, a to jak 

v době před shromážděním, tak v době jeho konání. Svolavatel je povinen 

plnit i povinnosti stanovené zvláštními předpisy, např. o požární ochraně, 

o zdravotnickém zabezpečení akcí apod. Návrhy na novelu 

shromažďovacího zákona pravidelně obsahují i návrhy právní úpravy 

odpovědností svolavatele, případně účastníka, za škodu, která v souvislosti 

se shromážděním vznikla. Dle mého názoru však není možné plošně 

veškerou zodpovědnost za všechny škody přičíst svolavateli nebo 

pořadatelům. Při uplatňování odpovědnosti za škodu lze postupovat podle 

občanského zákoníku, zejména pak ustanovení § 420, 423, 438 občanského 

zákoníku.  

Svolavatel je povinen dle § 6 shromažďovacího zákona: 

- činit všechna opatření ke svolání shromáždění, zejména zvát na 

shromáždění. Toto oprávnění zaniká, pokud nebyla platně splněna 

oznamovací povinnost nebo bylo shromáždění zakázáno; 

- požádat úřad nebo příslušný útvar Policie České republiky, aby 

shromáždění byla poskytnuta ochrana, pokud hrozí nebezpečí, že bude 

shromáždění rušeno; 

- vydává přímo nebo s pomocí pořadatelů účastníkům pokyny k zajištění 

řádného průběhu shromáždění. 

  

Svolavatel je dále povinen: 

- poskytnout úřadu na jeho žádost součinnost nezbytnou k zajištění 

řádného průběhu shromáždění a splnit povinnosti stanovené zvláštními 

právními předpisy; 

- zajistit potřebný počet způsobilých pořadatelů starších 18 let; 

- řídit průběh shromáždění tak, aby se podstatně neodchylovalo od účelu 

shromáždění uvedeného v oznámení; 

- dávat závazné pokyny pořadatelům; 
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- dbát na pokojný průběh shromáždění a činit opatření, aby nebyl 

narušován; 

- shromáždění ukončit. 

-  

Svolavatel je tedy povinen poskytnout úřadu na jeho žádost 

součinnost, která je nezbytná k zajištění řádného průběhu shromáždění. 

Pokud má úřad pochyby o průběhu oznámeného shromáždění, doporučuji 

uspořádat se svolavatelem jednání, kde může být vyjasněno, jak bude 

svolavatel dbát na pokojný průběh shromáždění. Otázkou zůstává, zda může 

být svolavatel nucen např. k navýšení počtu pořadatelů. Zákon žádné limity 

nestanoví, svolavatel je v oznámení povinen uvést pouze předpokládaný 

počet účastníků a uvést počet pořadatelů a jejich označení. Pokud by však 

svolavatel uvedl velmi vysoký počet účastníků (např. 1000), zatímco 

pořadatelů by byl počet velmi nízký (např. 10), lze mít odůvodněné pochyby 

o tom, zda může být průběh shromáždění řádně zajištěn. Ačkoliv by takové 

oznámení nemohlo být označeno za neplatné, neboť formálně splňuje 

podmínky stanovené pro platné oznámení, úřad by se měl zajímat o to, jak 

svolavatel dostojí povinnosti stanovené v ustanovení § 6 odst. 5 písm. b).  

Problematickou se zejména v souvislosti se shromážděními politických 

stran jeví možnost svolavatele a pořadatelů dávat účastníkům závazné 

pokyny a vynucovat jejich dodržování. Svolavatel odpovídá v souladu s § 6 

odst. 4 shromažďovacího zákona za řádný průběh shromáždění. Může buď 

sám anebo prostřednictvím pořadatelů vydávat pokyny k zajištění pokojného 

průběhu shromáždění. Svolavatel, pořadatel (případně pořadatelská, 

bezpečnostní služba) nemůžou nutit účastníky ke splnění pokynů. Pořadatel 

není úřední osobou (veřejným činitelem), může činit pouze to, co může činit 

jakýkoliv další občan. Neuposlechnutím výzvy pořadatele se však může 

účastník dopouštět přestupku podle § 14 odst. 2 písm. a) shromažďovacího 

zákona. Pokud se nedaří zajistit nenarušený průběh shromáždění svolavateli 

resp. pořadatelům, může požádat obecní úřad nebo policii o pomoc. Navíc, 

shromáždění se konají na veřejných, běžně přístupných místech. Při výkladu 

pojmu veřejné místo lze vyjít z definice veřejného prostranství ve smyslu § 34 
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zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Veřejným prostranstvím 

jsou tak všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky 

a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému 

užívání, a to bez ohledu na vlastnictví tohoto prostoru. Z takto vymezeného 

pojmu veřejného prostranství vyplývá, že jeho charakteristickým znakem je 

přístupnost veřejnosti, přičemž otázka vlastnictví není rozhodná. Každý má 

tudíž přístup na veřejné místo. Nejedná-li se tedy o uzavřené shromáždění (§ 

4 písm. a), b) d) shromažďovacího zákona), nemůže vydat svolavatel nebo 

pořadatel pokyn, aby nebyla určitá osoba na shromáždění vpuštěna. Každý 

má totiž právo informace nejen šířit, ale i získávat. Ze zákona nevyplývá, že 

na shromáždění smějí být pouze příznivci, shromažďovat se a jít 

si vyslechnout jiné názory mohou i odpůrci.  

Problematická může být i svolavatelova povinnost splnit povinnosti 

stanovené zvláštními právními předpisy. Může jít například o hygienické 

normy regulující míru hluku, předpisy o požární ochraně při manipulaci 

s ohněm apod. Při pochodech s alegorickými vozy se správní orgány velmi 

často odvolávají na č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů. Spor nastává zejména o to, zda jsou různé průvody 

městem zvláštním užíváním komunikace v souladu s ustanovením § 25 

tohoto zákona, nebo zda jde o obecné užívání. V případě zvláštního užívání 

komunikace by bylo nutné získat k takovému užívání povolení silničního 

správního úřadu. Zvláštní užívání s sebou nese i některé další povinnosti, 

neboť v rozhodnutí stanoví silniční správní úřad i podmínky zvláštního 

užívání, což může být např. povinnost zajistit na své vlastní náklady zvláštní 

značení, což je mnohdy dosti nákladné. Listina však jasně říká, 

že shromáždění nemůže být podmíněno povolením státní správy. Z toho dle 

mého názoru vyplývá, že úřady nemohou požadovat ani další dodatečná 

povolení. Takovýto postup by byl v rozporu s Listinou. Otázkou rovněž je, 

zda v případě průvodů po pozemních komunikacích vždy dochází 

ke zvláštnímu užívání komunikace, většinou se jedná o chůzi několika osob, 

což dle mého názoru stále ještě je obecné užívání komunikace. 
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Během shromáždění jsou často užívána různá pódia a ozvučení. 

Správní orgány mnohdy posuzují umístění takovéto techniky jako zábor 

veřejného prostranství. Této otázce se věnoval i Nejvyšší správní soud, když 

v obiter dictum rozsudku z 5. června 2008 konstatoval87, že „jedním 

z hlavních účelů shromažďovacího práva je výměna informací a názorů, 

jakož i postojů a stanovisek (…). Je nasnadě, že u početnějšího 

shromáždění nemůže být výměna, resp. šíření názorů účinně 

zprostředkováno jinak než pomocí ozvučovací techniky. (…) Takovéto 

působení je vlastním cílem shromáždění, a ozvučení shromáždění (včetně 

umístění reproduktorů na veřejné prostranství) je tedy jeho přirozeným 

atributem, který nelze podmiňovat úředním povolením.“ Závěr, že „umístění 

reproduktorů na komunikaci je součástí výkonu shromažďovacího práva“, 

potvrdil i Ústavní soud v nálezu I. ÚS 1849/08.  

Nesplněním povinnosti stanovené v § 6 odst. 5 shromažďovacího 

zákona nelze odůvodnit zákaz shromáždění. Svolavatel se však nesplněním 

povinnosti stanovené zvláštním předpisem dopustí přestupku, který je 

stíhatelný jako přestupek proti pořádku ve státní správě podle § 46 odst. 1 

zákona o přestupcích. Tohoto přestupku se dopustí ten, kdo poruší jinou 

právní povinnost, než která je uvedena v § 21 až 45 zákona o přestupcích, 

stanovenou zvláštním právním předpisem (tedy i povinnost stanovenou v § 6 

odst. 5 shromažďovacího zákona). Za tento přestupek je možné v blokovém 

řízení uložit pokutu až do výše 1000,- Kč, v příkazním řízení napomenutí 

nebo pokutu až do výše 4000,- Kč a v řízení s ústním jednáním napomenutí 

nebo pokutu až do výše 30000,- Kč plus povinnost nahradit náklady řízení 

ve výši 1000,- Kč88. 

 

4.14.1 Oprávn ění a povinnosti ú častník ů  
Podle důvodové zprávy ke shromažďovacímu zákonu se pod 

pojmem „účastník shromáždění“ rozumí zletilý i nezletilý občan, jestliže jeho 

                                                 
87 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 5. června 2008, č. j. 1 As 32/2008-116. 
Dostupné na <www.nssoud.cz>.   
88 Ministerstvo vnitra: Manuál pro obce k zákonu o právu shromažďovacím. Praha: 
Ministerstvo vnitra, 2009, str. 39.  
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účast na konkrétním shromáždění je svou povahou přiměřená jeho rozumové 

a mravní vyspělosti odpovídající jeho věku. Podle autorčina názoru je zřejmé, 

že účastník shromáždění nemusí být pouze občan, ale každá osoba bez 

ohledu na svoji národnost, tedy i cizinec. Ustanovení § 7 stanoví následující 

povinnosti účastníků shromáždění: 

- dbát pokynů svolavatele a pořadatelů podle § 6 a zdržet se všeho, co by 

narušilo řádný a pokojný průběh shromáždění; 

- povinnost pokojně se rozejít po ukončení shromáždění. Je-li shromáždění 

rozpuštěno, jsou účastnící povinni neprodleně opustit místo shromáždění. 

V rozchodu jim nesmí být žádným způsobem bráněno; 

- nesmějí mít u sebe střelné zbraně nebo výbušniny. Rovněž nesmějí mít u 

sebe jiné předměty, jimiž lze ublížit na zdraví, lze-li z okolností nebo z 

chování účastníků usuzovat, že mají být užity k násilí nebo pohrůžce 

násilím. Těmito předměty mohou být tedy např. baseballové pálky, nože; 

- nesmějí mít obličej zakrytý způsobem ztěžujícím nebo znemožňujícím 

jejich identifikaci. 

Je nutné konstatovat, že u neonacistických shromáždění je 

věnována naprostému respektování pokynů svolavatele a pořadatelů velká 

pozornost. Již před samotným shromážděním lze na internetových stránkách 

nalézt pokyny k účasti na shromáždění, včetně návodu, jak se „správně“ 

obléknout, jaké transparenty a vlajky jsou „povolené“89.  Důraz je kladen na 

veřejnou prezentaci, snahu působit na běžné občany dojmem „slušných“ lidí, 

kteří se ničeho nedopouští.  

4.14.2 Zákaz mít u sebe zbra ň a jiné obdobné p ředměty  
Zákaz účastníků shromáždění mít u sebe zbraň je dán jak 

shromažďovacím zákonem, tak ustanovením § 60 zákona č. 119/2002 Sb., 

o zbraních a střelivu90. Účastníci u sebe rovněž nesmějí mít výbušniny nebo 

                                                 
89 Viz např. web Národního odporu 
<http://odpor.org/index.php?page=clanky&kat=10&clanek=673>.   
90 Držení a nošení zbraní při zvláštních příležitostech 
Osoba, která se účastní veřejných shromáždění, slavností, sportovních podniků nebo 
lidových zábav, může na těchto akcích nosit zbraň, pouze 
a) drží-li zbraň k provozování zábavné střelby v komerčních nebo obdobných střelnicích, 
b) podílí-li se se souhlasem pořadatele na zabezpečení akce, jejíž součástí je střelba, 
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jiné předměty, jimiž lze ublížit na zdraví, lze-li z okolností nebo z chování 

účastníků usuzovat, že mají být užity k násilí nebo pohrůžce násilím.  

Jak však potvrzují shromáždění konaná v posledních letech, 

účastníci u sebe zbraně běžně mívají, a to buď v podobě různých pálek, tyčí 

apod., ale i výbušnin. U některých shromáždění proto Policie ČR v rámci 

preventivních opatření přistoupila k tomu, že každý účastník byl před 

vstupem na místo konání shromáždění prolustrován, zda u sebe zbraně 

nemá91. Např. v souvislosti se shromážděním neonacistů v Plzni byli 

účastníci přímo prostřednictvím webových stránek nabádáni k tomu, aby si 

s sebou zbraně na shromáždění vzali. Z operativních poznatků policie je 

však známo, že účastníci si zbraně, zejména podomácku vyráběné 

výbušniny, schovávají v místech konání shromáždění nebo průvodu den 

dopředu. Sami pak již žádné zbraně na samotné shromáždění nevnášejí92.  

Policie může účastníky shromáždění prohledat, pokud mají pod 

oblečením ukryt předmět, který by mohl být zbraní. Zákon o policii ČR 

v ustanovení § 35 stanoví, že je policista oprávněn po předchozí marné 

výzvě k vydání zbraně zbraň osobě odebrat, hrozí-li, že zbraně může být 

užito k násilí nebo pohrůžce násilím. Osobě, která zbraň vydala nebo jíž byla 

zbraň odebrána, vystaví policista potvrzení o jejím převzetí. Pokud bude 

zřejmé, že osoba má pod svým oděvem zcela ukrytý předmět, jehož obrys 

svou velikostí, tvarem či jinak důvodně nasvědčuje tomu, že by se mohlo 

jednat o zbraň, je policie oprávněna v souladu s § 35 odst. 1 zákona o Policii 

ČR po marné výzvě k vydání tento předmět odebrat, a to i přesto, že se 

osoba ještě nedopouští žádného dalšího protiprávního jednání. Za dané 

situace, kdy jsou o účastnících shromáždění známy jejich sympatie 

s levicovým či pravicovým extremismem, kdy jsou zachyceny výzvy k tomu, 

aby se účastníci dostavili ozbrojeni střelnými zbraněmi, výbušninami či jinými 

předměty způsobilými k ublížení na zdraví, a dle okolností lze usuzovat, že 

by se mohlo jednat o zbraně, je takovýto zákrok policie nezbytný v zájmu 

                                                                                                                                          
c) zabezpečuje-li úkoly podle zvláštního právního předpisu, nebo  
d) pokud je to nezbytné k ochraně života, zdraví nebo majetku, a nošení zbraně povolí útvar 
policie příslušný podle místa konání akce. 
91 Např. Brno, 1. máj 2009.  
92 To byl případ např. shromáždění 4. 4. 2009 v Přerově.  
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ochrany veřejného pořádku, života a zdraví osob nebo bezpečnosti a 

majetku, neboť hrozí, že by zbraně mohlo být užito k násilí nebo pohrůžce 

násilím. Obdobně se bude postupovat i tehdy, pokud je předmět částečně 

ukrytý pod oděvem, avšak jeho obrys svou velikostí, tvarem apod. napovídá, 

že by se mohlo jednat o zbraň. Navíc podle ustanovení § 60 zákona č. 

119/2002 o střelných zbraních a střelivu může osoba, která se účastní 

veřejných shromáždění, slavností, sportovních podniků nebo lidových zábav 

na těchto akcích nosit u sebe zbraň pouze tehdy, drží-li zbraň k provozování 

zábavné střelby v komerčních nebo obdobných střelnicích, podílí-li se se 

souhlasem pořadatele na zabezpečení akce, zabezpečuje-li úkoly podle 

zvláštního předpisu nebo pokud to je nezbytné k ochraně života, zdraví nebo 

majetku a nošení zbraně povolí útvar policie příslušný podle místa konání 

akce. Pokud se na účastníka shromáždění nevztahuje jedna z těchto 

taxativně vymezených výjimek, není oprávněn mít u sebe střelnou zbraň. 

Mají-li účastníci shromáždění u sebe zbraně, je možné shromáždění 

rozpustit. Jednotlivé osoby mohou být stíhány za přestupek.  

4.14.3 Zákaz maskování 
Od 1. 1. 2009 nesmějí mít dále účastníci shromáždění obličej 

zakrytý způsobem, který ztěžuje nebo znemožňuje jejich identifikaci. Zde 

tedy došlo k určitému zpřísnění zákona, neboť podle předchozí úpravy 

nebylo možné mít obličej zakrytý pouze v případě, že je proti shromáždění 

prováděn zákrok Policie ČR93.  

Zákaz maskování obličeje byl do shromažďovacího zákona zahrnut 

v rámci poslanecké iniciativy poslance Bublana v souvislosti s novelou 

zákona o Policii ČR. Uvedená poslanecká iniciativa zřejmě reagovala na 

situace, kdy docházelo k násilným akcím zejména v rámci shromáždění 

příznivců extremistických politických názorů. Vláda, jakožto navrhovatel 

                                                 
93 Na návrh poslance Bublana byl do zákona nově zakotven úplný zákaz účastníků 
shromáždění mít na obličeji masky. S touto novelu se již organizátoři shromáždění 
dostatečně seznámili, na webu Autonomních nacionalistů lze mj. nalézt tyto pokyny: Od 1. 1. 
2009 je v České republice platný zákon zakazující zahalování se na veřejných 
demonstracích, kukly proto mohou být důvodem pro zákaz akce. Nechte je tedy doma! 
Pokud i tak chcete svou identitu skrýt, zvolte raději přívětivější formu: brýle, kapuce nebo 
čepice. Zdroj: <http://demo.nacionaliste.com/pokyny.html>.   
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zákona č. 274/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti 

s přijetím zákona o Policii České republiky, ústy ministra vnitra s tímto 

návrhem nevyslovovala nesouhlas , vzhledem k faktu, že maskování 

účastníků násilných demonstrací skutečně v některých případech je 

problémem, který znemožňuje efektivně postihnout pachatele takovýchto 

jednání. A to zejména v situacích, kdy není vzhledem k okolnostem reálné 

všechny takovéto pachatele na místě omezit na svobodě a identifikovat pro 

účely dalšího správního či trestního řízení. Úprava zcela ur čitě není 

zaměřena proti pokojným ú častník ům shromážd ění ani proti jejich 

právu na ve řejný projev svých názor ů. Nemyslím si, že by tato novela 

zasahovala do ústavních práv. Obecně platí zásada, že v případě možnosti 

dvojího výkladu zákona, přičemž jeden je ústavně konformní a druhý nikoliv, 

se uplatní ten, který je v souladu s Ústavou. V případě „neškodných“ 

shromáždění v maskách nelze dovozovat automatickou striktní aplikaci 

gramatického výkladu zákona, který by vedl k rozpuštění shromáždění 

i tehdy, pokud s ohledem na okolnosti nepředstavují riziko ohrožení 

veřejného pořádku. Zákon je třeba vykládat ústavně konformně s ohledem na 

důvody, pro něž Listina omezení svobody projevu a práva shromažďovacího 

připouští (zde tedy ohrožení veřejného pořádku a práv a svobod druhých). 

Při správné aplikaci zákona by proto v praxi nemělo docházet k excesům.  

Tuto novelu záhy zpochybnily jak některé nevládní organizace, tak 

Rada vlády pro lidská práva, která se pokusila navrhnout novelu spočívající 

ve zrušení § 14 odst. 2 písm. d). Zákaz maskování účastníků totiž může 

nepochybně způsobovat značné výkladové problémy. Je čepice a šála na 

hlavě už maskování ztěžující identifikaci či nikoliv? Bude zcela jistě záležet 

na konkrétních okolnostech, v zimě půjde o běžnou součást oblečení, 

zatímco v létě by již mohlo dojít k pochybám o úmyslech účastníků. Rada 

vlády argumentovala neústavností úplného zákazu maskování, který povede 

k zákazu karnevalů a alegorických akcí. Rada vlády nakonec během svého 

jednání přijala usnesení94, kde požadovala návrat k původnímu znění zákona 

před jeho novelou zákonem č. 274/2008 Sb. 

                                                 
94 Usnesení Rady vlády pro lidská práva ze dne 26. února 2009.  
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Lze usuzovat, že autor novely opomněl novelizovat i související 

ustanovení zákona. Zatímco shromáždění, které bylo oznámeno a nebylo 

zakázáno, může být rozpuštěno, pokud účastníci jsou maskováni způsobem 

ztěžujícím identifikaci95, shromáždění neoznámené by z důvodů maskování 

účastníků či držení zbraní účastníky rozpuštěno být nemělo96. Dle autorčina 

názoru je však nutné v tomto případě při výkladu zákona postupovat podle 

zásady a maiore ad minus. Pokud je možné rozpustit z důvodu porušování 

zákazu držení zbraní a maskování účastníků shromáždění oznámené 

a nezakázané, tím spíše by mělo být možné rozpustit shromáždění 

neoznámené, pokud účastníci nerespektují zákaz daný ustanovením § 7 

odst. 3 a 4.  

 
4.15 Rozpušt ění shromážd ění  

- V souladu s Listinou je svoboda shromažďovací garantována jen 

pokojným shromážděním. V případě, kdy v průběhu shromáždění dojde 

k naplnění zákonem stanovených podmínek, je shromáždění možno 

rozpustit. V souladu s ustanovením § 12 shromažďovacího zákona je 

shrom vyzve zástupce úřadu svolavatele, aby shromáždění neprodleně 

ukončil. Pokud svolavatel neučiní účinná opatření, sdělí zástupce úřadu 

účastníkům, že shromáždění je rozpuštěno, a vyzve je, aby se pokojně 

rozešli. Sdělení musí obsahovat důvody rozpuštění a upozornění na 

následky neuposlechnutí této výzvy. Není-li přítomen zástupce úřadu, 

může shromáždění rozpustit i příslušník policie.  

- neoznámené shromáždění bude rozpuštěno, jestliže nastaly okolnosti, 

které by odůvodnily jeho zákaz podle § 10 odst. 1 až 3. To platí i pro 

shromáždění, která nebyla svolána; 

- shromáždění konané ve večerních hodinách, které pokračuje i po 

stanovené době ukončení; 

- shromáždění může být rozpuštěno, pokud bylo oznámeno a nebylo 

zakázáno, jestliže se podstatně odchýlilo od oznámeného účelu takovým 

způsobem, že v průběhu shromáždění nastaly okolnosti, které by 

                                                 
95 Viz § 12 odst. 5 shromažďovacího zákona.  
96 Viz § 12 odst. 3 shromažďovacího zákona.  
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odůvodnily jeho zákaz podle § 10 odst. 1 nebo jsou účastníci maskováni 

nebo u sebe mají zbraně; 

- jestliže účastníci shromáždění páchají trestné činy a nápravu se 

nepodařilo zjednat jiným způsobem, zejména zákrokem proti jednotlivým 

pachatelům.  

 

Shromáždění rozpouští zástupce úřadu, v jeho nepřítomnosti pak 

Policie ČR. Zákrok směřující k rozpuštění shromáždění provádí policejní 

útvar na základě rozhodnutí zástupce úřadu, bez jeho rozhodnutí provádí 

zákrok příslušník Policie ČR v případech nepřítomnosti zástupce úřadu. 

Jestliže byl zákrok směřující k rozpuštění shromáždění proveden bez 

rozhodnutí zástupce úřadu, policejní útvar úřad o provedeném zákroku 

vyrozumí (ustanovení § 12 odst. 8). Dikce zákona v případech, kdy 

shromáždění rozpouští policie, není příliš přehledná. Odst. 2 § 12 stanoví, že 

shromáždění uvedené v odst. 1 (tedy shromáždění, které se koná, přestože 

bylo zakázáno) může rozpustit i příslušník Policie České republiky ve službě.  

Odst. 6 pak stanoví, že v případech uvedených v odst. 2 a odst. 6 může za 

nepřítomnosti zástupce úřadu shromáždění rozpustit příslušník Policie České 

republiky, přičemž odst. 6 odkazuje i na odst. 5, odst. 4 pak na odst. 1. 

Výkladem lze tedy dospět k závěru, že Policie České republiky je oprávněna 

rozpustit všechny typy shromáždění, které zákon uvádí. Na druhou stranu je 

nutno zdůraznit, že zákon ve všech případech hovoří o možnosti („může 

rozpustit“), nikoliv povinnosti.  

Nutné je povšimnout si rozdílné dikce zákona v jednotlivých 

odstavcích. Zatímco z dikce ustanovení § 12 odst. 1, 3 a 4 plyne, že 

zástupce úřadu je povinen při naplnění zákonem předvídaných skutečností 

shromáždění rozpustit („zástupce úřadu vyzve svolavatele“, „shromáždění 

(…) bude rozpuštěno“), při rozpouštění shromáždění podle § 12 odst. 5 a 6 

záleží na správním uvážení úřadu. Shromáždění tedy za splnění podmínek 

zákonem stanovených být rozpuštěno může, ale nemusí.  

Proti rozpuštění shromáždění může svolavatel nebo účastník 

shromáždění podat do patnácti dnů námitky k soudu. Soud rozhodne, zda 
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shromáždění bylo rozpuštěno v souladu se zákonem, pro řízení se přiměřeně 

použijí ustanovení soudního řádu správního.  

4.15.1 Postup p ři rozpoušt ění shromážd ění na míst ě 
Ačkoliv snahy o zákaz shromáždění před jeho konáním jsou časté, 

rozpouštění na místě bylo spíše výjimkou. Situace se však s rostoucím 

počtem neonacistických veřejných akcí začíná pozvolna měnit, více úřadů je 

nuceno shromáždění v souladu se shromažďovacím zákonem na místě 

rozpouštět97.   

Zásadní otázkou zůstává, v jaké formě má být rozhodnutí 

o rozpuštění shromáždění učiněno. Komentář ke shromažďovacímu zákonu 

autorů Černého a Lehké uvádí k formě rozhodnutí na místě, že je nutné 

vyhotovit písemné potvrzení, které obdrží svolavatel. Dle autorů komentáře 

musí úřad důvody rozpuštění bezodkladně zachytit v písemném vyhotovení 

rozhodnutí o rozpuštění shromáždění, které musí být řádně odůvodněno. 

Není však chybou, pokud je potvrzení alespoň částečně připraveno před 

konáním shromáždění, neboť tím úřad osvědčuje svoji připravenost na 

možné alternativy a nemění to nic na nutnosti odůvodnění rozhodnutí98.  

S tímto závěrem se však neztotožňuji. Z jazykového výkladu ustanovení § 12 

odst. 1 shromažďovacího zákona99 jasně plyne, že nejde o individuální 

správní akt, kdy by zástupce úřadu vydával rozhodnutí a následně ho 

doručoval, ale sděluje účastníkům, že je shromáždění rozpuštěno, a vyzve 

je, aby se rozešli. Pokud svolavatel s rozpuštěním shromáždění nesouhlasí, 

může do patnácti dnů podat námitky (nikoli žalobu) k soudu. Soud pak 

rozhodne, zda shromáždění bylo rozpuštěno v souladu se zákonem. 

                                                 
97 V poslední době bylo rozpuštěno např. shromáždění Dělnické strany konané dne 24. 
května 2009 na Palackého náměstí v Praze. Rovněž toto rozpuštění bylo napadeno u soudu. 
Rozpuštěno bylo dále shromáždění Národní strany na Václavském náměstí konané dne 28. 
října 2008, Autonomních nacionalistů v Plzni dne 14. 6. 2009 a shromáždění krajní pravice 
dne 6. 6. 2009 v Jihlavě.  
98 ČERNÝ, P., LEHKÁ, M.: Zákon o právu shromažďovacím. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. 
Beck, 2010, str. 138 – 139.  
99  Jestliže se shromáždění koná, ačkoliv bylo zakázáno, zástupce úřadu vyzve svolavatele, 
aby shromáždění neprodleně ukončil. Pokud svolavatel neučiní účinná opatření, aby se 
účastníci pokojně rozešli, sdělí zástupce úřadu účastníkům, že shromáždění je rozpuštěno a 
vyzve je, aby se pokojně rozešli. Sdělení musí obsahovat důvody k rozpuštění a upozornění 
na následky neuposlechnutí této výzvy a musí být učiněno takovým způsobem, aby bylo 
účastníkům srozumitelné a aby se s ním všichni účastníci shromáždění mohli seznámit. 
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V případě rozpuštění shromáždění na místě z důvodů naplnění zákonem 

stanovených důvodů se tedy jedná o faktický úkon. Tento výklad ostatně 

potvrzuje i důvodová zpráva ke shromažďovacímu zákonu, v níž se 

k ustanovení § 12 uvádí: „Upravuje se postup v případech, kdy je nutno 

zabránit, aby již započaté shromáždění nepokračovalo. Rozpuštění se 

provádí úkonem, který se v teorii správního práva označuje jako 

bezprostřední zákrok (nejde tedy o rozhodnutí vydané v rámci správního 

řízení). Důvody rozpuštění korespondují s důvody zákazu shromáždění.“ 

Ostatně to, že jde o faktický úkon, potvrzují i rozhodnutí soudů, která 

podrobně rozebírám níže.  

Sporná se v aplikační praxi jeví i nutnost odůvodnit rozpuštění 

shromáždění na místě konkrétními skutečnostmi, které zástupce úřadu 

k takovému kroku vedly. Komentář autorů Jemelky a Břeně uvádí, že jde 

o sdělení kvalifikované, které musí obsahovat zákonem stanovené 

náležitosti. Obsahem sdělení pak musí být především důvody k rozpuštění, 

přičemž tyto důvody musí být konkretizovány, nestačí tak pouhý odkaz na 

příslušná ustanovení zákona100.  Z hlediska správního práva jsou faktické 

úkony právní formou realizace veřejné správy, které se uplatňují za určité, 

zákonem předvídané situace a které mají pro postavení jejich adresátů přímé 

právní následky101. Platí, že k nim může být přistoupeno pouze tehdy, pokud 

to naléhavost zásahu či nemožnost jiného právního řešení vyžaduje. Dle 

mého názoru plně dostačuje, pokud správní orgán při rozpouštění 

shromáždění na místě zmíní příslušné ustanovení shromažďovacího zákona, 

s nímž je shromáždění v rozporu, a stručně uvede, v čem spatřuje naplnění 

tohoto zákonného titulu pro rozpuštění shromáždění.  

 

                                                 
100 JEMELKA, L., BŘEŇ, J.: Zákon o sdružování občanů, zákon o právu shromažďovacím a 
zákon o právu petičním s komentářem, Praha: ASPI, 2007, str. 104.  
101 PRŮCHA, P. Správní právo, obecná část, 7. doplněné vydání, Brno: Doplněk, 2009, str. 
315. 
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4.15.2 Rozpušt ění shromážd ění 1. 5. 2007 v Brn ě 
Jedním z prvních shromáždění, kdy zástupce úřadu přikročil k jeho 

rozpuštění, bylo shromáždění Národního odporu konané dne 1. 5. 2007102 

v Brně. Proti tomuto rozpuštění byly podány námitky k soudu, přičemž soud 

postup úřadu potvrdil103.  

Shromáždění bylo svolavatelem označeno za prvomájový průvod, 

nicméně hesla, transparenty i oděv účastníků byly označeny logem Národní 

odpor, přičemž Národní odpor lze považovat za neonacistickou organizaci. 

Vzhledem k transparentům, skandování hesel, náplni organizace Národního 

odporu a vyjádření znalce na místě neměl úřad pochyb o tom, že skutečný 

účel shromáždění se odchyluje od oznámeného účelu, přičemž tento účel by 

odůvodnil jeho zákaz. Na toto byl svolavatel upozorněn již při formování 

shromáždění, nicméně ani přes výzvy k odstranění nápisů nedošlo. Výzva 

k rozpuštění shromáždění byla učiněna srozumitelně megafonem. Svolavatel 

shromáždění popřel, že by akce měla cokoliv společného s neonacismem.   

Soud konstatoval, že zde existuje spojení svolavatele a účelu 

shromáždění s organizací Národní odpor. Za vyloučené rovněž označil to, že 

by shromáždění bylo narušováno protidemonstrací osob nesoucích 

symboliku Národního odporu. Soud se rovněž ztotožnil s charakteristikou 

Národního odporu jako neonacistické organizace nezříkající se násilí. 

Skandování hesla „Národní odpor“ a propagaci této organizace lze 

považovat za výzvu ve smyslu ustanovení § 10 odst. 1 písm. a) 

shromažďovacího zákona.  

Nejvyšší správní soud rozhodl o kasační stížnosti dne 25. 2. 2010 

rozsudkem104, v němž kasační stížnost svolavatele zamítl, nicméně došel 

k závěru, že shromáždění bylo sice rozpuštěno v souladu se 

shromažďovacím zákonem, ale nikoliv podle ustanovení § 12 odst. 5, ale 

v souladu s ustanovením § 12 odst. 6. Nejvyšší správní soud se neztotožnil 

                                                 
102 Za trestný čin podpory a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka, 
spáchaný během tohoto shromáždění, bylo odsouzeno celkem sedm osob.  
103 Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 5. 11. 2008, č. j. 30 Ca 124/2007-47. 
Nepublikováno.  
104 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 2. 2010, č. j. 5 As 25/2009-83. 
Dostupné na <www.nssoud.cz>.   
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se závěrem Krajského soudu, že projevy účastníků, spočívající v provolávání 

hesla „Národní odpor“ a užívání další symboliky odkazující na Národní odpor, 

představují výzvu k popírání nebo omezování osobních, politických nebo 

jiných práv občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ nebo politické 

nebo jiné smýšlení105.  Pod pojmem „výzva“ je totiž nutno rozumět projev, 

který vybízí k určitému chování, tedy v tomto případě k popírání nebo 

omezování práv osob na základě rozlišování jejich osobnostních 

charakteristik. Pouhé provolávání hesla „Národní odpor“ nemůže být ani 

v kontextu tohoto hnutí bráno jako výzva, neboť k ničemu nevybízí. Nejvyšší 

správní soud však dále konstatoval, že na předmětném shromáždění 

docházelo k páchání trestné činnosti, přičemž trestními soudy bylo uznáno 

vinnými ze spáchání trestného činu dle § 260 odst. 1 trestního zákona 

a odsouzeno celkem sedm osob. Drtivá většina účastníků provolávala heslo 

„Národní odpor“, většina osob měla na sobě symboly tohoto hnutí. Nejvyšší 

správní soud došel k závěru, že k páchání trestné činnosti docházelo, a to 

v míře, která vylučovala zásah proti všem individuálním pachatelům. 

K rozpuštění tedy došlo se zákonných důvodů, jakkoliv jsou tyto důvody jiné, 

než proklamoval správní orgán i Krajský soud.  

K formálním náležitostem rozpuštění shromáždění soud zdůraznil, 

že shromažďovací zákon předvídá dvě různé cesty vedoucí k zakončení 

závadného shromáždění. V první fázi je svolavatel vyzván na popud 

zástupce úřadu, aby shromáždění rozpustil sám. Teprve ve druhé fázi může 

dojít k rozpuštění na přímou výzvu zástupce úřadu. Ačkoliv v tomto směru 

došlo ze strany správního orgánu k pochybení, nejde o pochybení takové 

intenzity, aby odůvodnilo zrušení napadeného rozhodnutí.  

Soud se dále podrobně věnuje přiměřenosti zásahu. Není pochyb o 

tom, že zásah je předvídán zákonem. Druhou podmínkou pak je, aby zásah 

sledoval jeden z vyjmenovaných cílů, přičemž v tomto případě je tímto cílem 

ochrana práv a svobod druhých, a to především práv příslušníků etnických, 

náboženských či sexuálních menšin, právo nebýt diskriminován a nebýt 

vystaven projevům nenávisti. Národní odpor je hnutí, které hlásá národnostní 

                                                 
105 Bod 34 odůvodnění.  
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a rasovou zášť vůči odlišným skupinám. Rasismus je ze své podstaty 

antidemokratický, projevy rasismu jsou zlem, jsou emoční přípravou 

budoucího násilí. Rasistická ideologie byla vymyšlena pro to, aby 

odůvodňovala násilí106. Soud proto došel k závěru, že zásah byl nezbytným 

v zájmu ochrany lidské důstojnosti příslušníků menšin, na které Národní 

odpor útočí.  

Nejvyšší správní soud připomněl i čl. 17 Úmluvy, podle nějž se 

nemůže dovolávat ochrany ten, kdo svého práva pokojně se shromažďovat 

využívá k nepřímé propagaci svých rasistických názorů.  

 

4.15.3 Zhodnocení kauzy 1. máj 
Za důležité považuji, že Nejvyšší správní soud nezpochybňuje 

formální postup při rozpouštění shromáždění na místě uplatněný správním 

orgánem a následně potvrzený rozsudkem Krajského soudu. Při rozpouštění 

shromáždění tedy nevzniká povinnost vydat rozhodnutí, či jej vyhotovit 

v písemné podobě nebo doručovat. Soud dále jasně zdůraznil, že úřad 

nejprve musí vyzvat svolavatele a nechat mu prostor pro to, aby 

shromáždění rozpustil sám, teprve poté může přistoupit k rozpuštění 

zástupce úřadu, resp. policie.  

Z hlediska dalšího postupu vůči shromážděním neonacistů je 

důležitý závěr soudu, že pouhým provoláváním hesla „Národní odpor“ ještě 

nedochází k výzvám ve smyslu ustanovení § 10 odst. 1 písm. c) 

shromažďovacího zákona. Pokud by Nejvyšší správní soud potvrdil závěry 

Krajského soudu, bylo by možné rozpouštět shromáždění i dalších 

neonacistických subjektů, pokud drží transparenty a provolávají hesla. 

K tomu ostatně došlo i v případě rozpuštění spontánního shromáždění 

Dělnické strany u příležitosti vyhlášení rozsudku o jejím zrušení107, kdy tento 

rozsudek Nejvyššího správního soudu nebyl ještě k dispozici a policie 

postupovala analogicky podle rozsudku krajského soudu.  

 

                                                 
106 Bod 43 odůvodnění.  
107 Tomuto shromáždění se věnuji samostatně v části spontánní shromáždění.  
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4.15.4 Rozpušt ění shromážd ění Národní strany 
K řadě zásadních otázek se vyjádřil rozsudek Městského soudu 

v Praze proti žalobě Národní strany na rozpuštění jejího shromáždění. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi komplexní rozhodnutí, považuji za 

nutné se tomuto rozsudku věnovat podrobněji108.    

Nejprve stručně ke skutkovému stavu. Národní strana svolala na 22. 

3. 2008 shromáždění s účelem „Den boje proti pozitivní diskriminaci“. Místem 

konání shromáždění byla ulice Vocelova v Praze, kde sídlí Dům 

národnostních menšin. Magistrát v průběhu třídenní lhůty, během které by 

mohl shromáždění zakázat109, neměl žádné důkazy o tom, že by oznámený 

účel shromáždění směřoval k výzvě popírat nebo omezovat osobní, politická 

nebo jiná práva občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické 

nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení nebo 

k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů a směřoval 

k výzvě dopouštět se násilí nebo hrubé neslušnosti nebo směřoval k výzvě 

jinak porušovat Ústavu a zákony. 

V ohlášený den začalo předmětné shromáždění, úvodního slova se 

ujal P. S., který za pomoci megafonu uvedl: „Konečně jsme dospěli k tomu, 

že mohou být naplněna naše občanská a politická práva, tedy to základní 

právo shromažďovací. Rád bych upozornil zástupce menšin, že my tady 

nejsme proti těmto menšinám, nedej bože proti menšinám, které mají s námi 

shodný kulturní a historický námět, například. My jsme tady pro to, abychom 

uctili památku mrtvých, zavražděných, mučených, zabitých, prostě mrtvých 

rukama příslušníků právě těch menšin, nic jiného, nic méně, nic více. Byl 

bych rád, v kontextu toho prohlášení, které tady menšiny vylepily na dveře, 

aby pochopily (…)“ V tuto chvíli byl projev přerušen zástupcem Magistrátu hl. 

m. Prahy, který prohlásil: „Jménem Magistrátu hlavního města Prahy 

vyzývám osobu zmocněnou jednat jménem svolavatele tohoto shromáždění, 

aby shromáždění neprodleně ukončil“. Dále úředník uvedl: „Jménem 

Magistrátu hlavního města Vám sděluji, že toto shromáždění je rozpuštěno 

                                                 
108 JAMBOROVÁ, K.: K rozpuštění shromáždění na místě. Právní rozhledy 2009, č. 18.   
109 Viz ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 84/1990, o právu shromažďovacím, ve znění 
pozdějších předpisů.  
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ve smyslu ustanovení § 12 zákona o právu shromažďovacím a vyzývám Vás, 

abyste se pokojně rozešli. Důvodem rozpuštění je, že toto shromáždění se 

podstatně odchýlilo od oznámeného účelu a směřuje k výzvě popírat a 

omezovat osobní, politická nebo jiná práva občanů pro jejich národnost, rasu, 

původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a rozněcování 

nenávisti a nesnášenlivosti z tohoto důvodu. Kdo této výzvy neuposlechne, 

dopouští se přestupku, za jehož spáchání mu hrozí uložení sankce. 

Současně bude Policie České republiky požádána o zajištění veřejného 

pořádku“.  

Národní strana s rozpuštěním shromáždění na místě nesouhlasila a 

v souladu s ustanovením § 13 zákona shromažďovacího podala do patnácti 

dnů námitky k soudu. Národní strana jako žalobce namítala zejména to, že 

svolavatel ani nikdo z účastníků shromáždění nekonal na místě shromáždění 

a po celou dobu jeho trvání nic, co by bylo možno vnímat jako podstatné 

odchýlení se od oznámeného účelu takovým způsobem, že by v průběhu 

shromáždění nastaly okolnosti, které by jinak odůvodnily jeho zákaz podle § 

10 odst. 1 shromažďovacího zákona. Podle žalobce tedy nijak nedošlo 

k odchýlení se od oznámeného účelu shromáždění, kterým bylo 

shromáždění ke Dni boje proti pozitivní diskriminaci. Účastníci shromáždění 

měli v úmyslu demonstrovat nesouhlas s tzv. pozitivní diskriminací a 

z jediného, uvítacího, projevu nelze dovodit, že by obsah vyzýval k jednání 

účastníky nebo kohokoliv jiného. Výzva k nějakému jednání nebyla vyřčena. 

Žalobce dále poukázal na zakotvení shromažďovacího práva 

v Listině základních práv a svobod a v Úmluvě o základních lidských právech 

a svobodách. Shromáždění bylo ukončeno krátce po jeho zahájení, nelze 

proto přehlédnout, že zástupce magistrátu byl na rozpuštění shromáždění 

připraven, a tudíž lze dovodit, že o rozpuštění shromáždění bylo rozhodnuto 

předem. Zástupce magistrátu navíc jako důvod rozpuštění uvedl pouze citaci 

zákona, což podle názoru žalobce nestačí, neboť musí být uveden konkrétní 

důvod, nějaké závadné jednání. Důvody rozpuštění shromáždění nebyly 

nijak konkretizovány.  
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Soud se v prvé řadě zabýval otázkou, zda došlo k odchýlení se od 

oznámeného účelu shromáždění, přičemž konstatoval, že z obsahu úvodního 

projevu na místě samém je patrno, že jako účel shromáždění bylo uctění 

památky mrtvých osob, k jejichž úmrtí došlo v důsledku jednání příslušníků 

menšin. Je tedy zřejmé, že účel shromáždění na místě samém (uctění 

památky mrtvých) se lišil od účelu, který byl uveden v oznámení 

shromáždění (Den boje proti pozitivní diskriminaci). Soud se pak dále 

zabýval otázkou, zda byla splněna další podmínka stanovená v § 12 odst. 5 

shromažďovacího zákona, tj. zda v průběhu shromáždění nastaly okolnosti, 

které by odůvodnily jeho zákaz podle § 10 odst. 1. Tato podmínka splněna 

byla, jak lze dovodit ze samotného obsahu projevu účastníka shromáždění. 

Při posuzování otázky, zda byly splněny podmínky pro rozpuštění 

shromáždění, je nutné vycházet nejen z obsahu projevu, ale i z dalších 

okolností s tímto shromážděním bezprostředně souvisejících. V daném 

případě je nutné přihlédnout rovněž k pozvánce zveřejněné na webové 

stránce Národní strany, která výslovně uvádí, že má jít o pietní akt za 

znásilněné, zabité a zavražděné Čechy. Hodnotit je dále nutné i místo 

shromáždění, tedy Vocelova ulice, kde se nachází Dům národnostních 

menšin. V potaz je nutno rovněž brát obsah plakátu, který byl účastníkem 

shromáždění vyvěšen na dveře Domu národnostních menšin. Soud odmítl 

argumentaci žalobce, že plakát měl symbolizovat jednotlivce a nikoliv 

skupinu jednotlivců, přičemž bílá ovce má symbolizovat dobro a černá ovce 

zlo. Z poměru vyjádření menšiny a většiny je patrno, že symbolika 

znázornění je zřejmá – „bílá většina“ vyhání „černou menšinu“. Odmítnuto 

bylo i tvrzení, že výslovná výzva k porušování Ústavy a zákonů nebyla 

učiněna. Lze si však jen obtížně představit, že by svolavatel shromáždění 

projevil takovou dávku neopatrnosti, že by takový výslovný projev učinil. 

Navození atmosféry, že příslušníci menšin páchají násilnou trestnou činnost 

na české většině, a v kontextu všech skutečností však tento projev vůle 

obsahuje.  

Sdělení o rozpuštění shromáždění je úkonem, kterým je nutno 

neprodleně reagovat na nastalou situaci na místě samém, a nelze tento úkon 
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považovat za správní rozhodnutí se všemi náležitostmi, které stanoví správní 

řád pro rozhodnutí správního orgánu. Charakteru sdělení odpovídá i 

postavení soudu, který rozhoduje o námitkách, nepřezkoumává toto sdělení, 

nýbrž posuzuje, zda shromáždění bylo nebo nebylo rozpuštěno v souladu se 

zákonem.  

Soud neshledal důvodnou námitku, že zástupce magistrátu byl 

připraven na alternativu rozpouštění shromáždění na místě. Tuto 

připravenost nelze správnímu orgánu vytýkat obzvláště vzhledem 

k informacím, které měl k dispozici o charakteru a činnosti žalobce.  

Na námitku Národní strany, že nebylo respektováno shromažďovací 

právo jako základní lidské právo, soud uvedl, že nejde o právo neomezitelné 

a že i při výkonu tohoto práva je nutno respektovat práva ostatních, tedy i 

menšin. Základní práva a svobody jsou rovnocenné s právem 

shromažďovacím a je nutno jim poskytnout shodnou ochranu. Soud se 

vypořádal i s námitkou nesouladu postupu magistrátu s rozhodovací praxí 

Evropského soudu pro lidská práva, když konstatoval: „Mezi demokratické 

principy patří nepochybně i zásada, podle níž jsou lidé svobodní a rovní 

v důstojnosti i v právech, mezi základní principy demokratické společnosti 

patří nedotknutelnost osoby, právo na zachování lidské důstojnosti, právo na 

to zvolit si národnost s tím, že příslušnost k jakékoliv národnosti nebo etnické 

menšině nesmí být nikomu na újmu. Každý, kdo chce realizovat právo 

shromažďovací, musí respektovat základní principy a svobody dalších 

subjektů. Proto také zákon č. 84/1990 Sb. stanoví důvody, pro které lze 

shromáždění zakázat, resp. rozpustit. Rozněcování nenávisti a 

nesnášenlivosti ve vztahu k menšinám patří mezi důvody, které zákon 

stanoví pro to, aby shromáždění mohlo být zakázáno, resp. rozpuštěno. 

Tento důvod je nutno zahrnout pod pojem odmítání demokratických principů. 

Ve vztahu k odmítání demokratických principů Evropský soud opatření 

směřující k omezení shromažďovacího práva připouští.“  
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4.15.5 Zhodnocení kauzy „Národní strana“  
Soud se ve výše uvedeném rozsudku vyjádřil k celé řadě 

skutečností, které správním orgánům nebyly zcela zřejmé, zejména pak 

k povaze rozpuštění shromáždění na místě. Významný je i závěr soudu 

v otázce, co vše má brát správní orgán v úvahu, posuzuje-li účel 

shromáždění. Kromě účelu  uvedeného v oznámení a projev ů na místě jsou 

to i webové pozvánky  a celková prezentace  akce svolavatelem, kontext 

místa, obsah tiskovin  distribuovaných na místě, tedy další okolnosti se 

shromážd ěním bezprost ředně související.  Správnímu orgánu nelze 

vytýkat v žádném případě to, že se na základě jemu dostupných informací na 

shromáždění řádně připraví a sdělení o rozpuštění shromáždění odcituje 

z připraveného formuláře. Pokud tedy má obec podezření, že shromáždění 

nebude tak nevinné, jak se na první pohled tváří, je vhodné ověřit, jak 

svolavatel shromáždění oficiálně prezentuje na svém webu a jaké jiné 

informace o shromáždění jsou k dispozici. Úřadu lze rovněž doporučit, aby si 

sdělení o rozpuštění shromáždění předem naformuloval, neboť v nastalé, 

mnohdy emotivně velmi vypjaté situaci to zástupci obecního úřadu může 

obzvláště ulehčit práci. Vhodné je rovněž to, aby úředníci byli zřetelně 

označeni a aby byli na případné rozpouštění shromáždění na místě technicky 

připraveni (např. měli k dispozici megafony), neboť ze zákona plyne, že 

sdělení musí být učiněno takovým způsobem, aby bylo pro účastníky 

srozumitelné a mohli se s ním seznámit.  

Uvítat lze i vyjádření soudu k lidsko-právním aspektům ochrany 

shromažďovacího práva. Svolavatelé z řad neonacistů se hojně odvolávají 

na svobodu projevu a svobodu shromažďovací, již méně často se pak 

zabývají jinými lidskými právy a svobodami, které jsou shromažďovacímu 

právu postaveny na roveň.  

4.15.6 Rozpušt ění shromážd ění Dělnické strany  
Dne 17. 2. 2010 po vyhlášení rozsudku o rozpuštění Dělnické strany 

došlo ke spontánnímu shromáždění příznivců této politické strany před 

Nejvyšším správním soudem, shromáždění tedy nebylo v zákonné pětidenní 

lhůtě oznámeno správnímu orgánu. Shromáždění bylo záhy rozpuštěno 
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zástupcem policie, a to poté, co účastníci shromáždění rozvinuli vlajky 

Dělnické strany, a předseda Dělnické strany začal pronášet projev.  

Policie sice postupovala v souladu s ustanovením § 12 odst. 3 

shromažďovacího zákona, podle něhož shromáždění, které se koná, aniž 

bylo oznámeno, může být rozpuštěno, pokud nastaly okolnosti, které by 

odůvodnily jeho zákaz podle § 10 odst. 1 až 3 shromažďovacího zákona. 

V takovém případě je shromáždění postupem stanoveným v § 12 odst. 1 

zákona oprávněn rozpustit zástupce obecního úřadu, v jeho nepřítomnosti 

pak příslušník Policie ČR ve službě (§ 12 odst. 2), což byl případ právě 

tohoto shromáždění. Podle vyjádření policie bylo shromáždění rozpuštěno 

s přihlédnutím k místnímu a věcnému kontextu, kdy se jednalo o politické 

projevy členů a příznivců strany, která usiluje o narušení ústavního pořádku. 

Otázkou zůstává právní titul rozpuštění tohoto shromáždění, který 

nebyl ze strany policie dostatečně odůvodněn. Ve volně dostupných video 

záběrech, které se nachází na internetu, odůvodňuje policista rozpuštění 

shromáždění jeho neoznámením. Takovéto odůvodnění však nemá oporu 

v zákoně. Lze dovozovat, že shromáždění bylo rozpuštěno v souvislosti 

s charakteristikou Dělnické strany jako rasistické, xenofobní strany, jejímž 

cílem je vyvolávání národnostní, rasové, etnické a sociální nesnášenlivosti, a 

ve svém důsledku tak vede k omezení základních práv a svobod určitých 

skupin obyvatel ČR, zejména pak romské a vietnamské menšiny. Nenávistná 

rétorika Dělnické strany vůči těmto skupinám je kontinuální již delší dobu, 

přičemž program Dělnické strany směřuje k odstranění základů 

demokratického právního státu. Symbolika a celkové směřování Dělnické 

strany navazují na německý nacionální socialismus. Na základě těchto 

charakteristik pořadatele shromáždění dospěla pravděpodobně policie 

k závěru, že shromáždění svým účelem směřuje k výzvě popírat nebo 

omezovat osobní a politická práva občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, 

původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení 

nebo k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů, dále pak 

k dopouštění se násilí a hrubé neslušnosti a k porušování Ústavy a zákonů. 
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Nastaly tak okolnosti, které by odůvodnily zákaz shromáždění podle 

ustanovení § 10 odst. 1 písm. a), b), c) shromažďovacího zákona. 

Pochybení spatřuji dále ve formě výzvy, která nerespektovala 

ustanovení shromažďovacího zákona, nebyla řádně na místě odůvodněna.  

Policie navíc nedostatečně využila možnosti dohodnout se s pořadateli 

shromáždění např. prostřednictvím antikonfliktního týmu. Výzvy k ukončení 

shromáždění a následné rozpuštění proběhly příliš rychle na to, aby účastníci 

byli schopni zareagovat a sami se rozejít. Účastník shromáždění podal na 

policii žalobu110, uvidíme tedy, jak rozhodne soud.  

 

4.15.7 Pravomoc rozpustit shromážd ění  

Pokud tedy shromáždění směřuje k určitým výzvám a z jednotlivých 

prohlášení je zřejmé směřování shromáždění jako celku, je zapotřebí 

zasáhnout. Ačkoliv text zákona hovoří jasně, samotná praxe je o poznání 

složitější. To, že shromáždění bude s velkou pravděpodobností 

problematické, je v případě neonacistických svolavatelů mnohdy zřejmé již 

před jeho konáním. A vzhledem k tomu, že čelit davu čítajícímu několik set 

hlav se mnohdy žádnému úředníkovi nechce a zákon povinnost pro zástupce 

obce být na shromáždění přítomen neobsahuje, obec raději žádného svého 

zástupce na shromáždění nevyšle. Rozpuštění shromáždění na místě je pak 

v rukou Policie ČR. Tento stav obcím vyhovuje a během různých diskusí ze 

strany zástupců obcí zazněl požadavek na změnu zákona v tomto směru. 

Argumentují tím, že do zahájení shromáždění je situace v rukou správních 

úřadů, po jeho zahájení by pravomoc rozpouštět měla být pouze v rukou 

Policie ĆR, která je k tomuto kroku lépe vybavena, má příslušné experty. 

Takovýto systém je zakotven v právní úpravě např. v Německu.  

Policie se rozšíření své kompetence v tomto směru brání a naopak 

tvrdí, že by mělo být povinností zástupce úřadu být na shromáždění 

přítomen. Obec jako místo, kterému se oznamuje shromáždění, figuruje jako 

                                                 
110 Jistou pikantností je, že účastníka řízení zastupuje Filip Vávra, neoficiální zakladatel a 
dlouholetý vůdce Národního odporu.  
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správní orgán vykonávající státní správu. Podíváme-li se na statistiky111, 

dojdeme k závěru, že převažující většina shromáždění slouží skutečně 

svému zamýšlenému účelu, tedy realizaci základního lidského práva. Pokud 

by kompetence rozpouštět všechna shromáždění přešla pouze do rukou 

Policie ČR, došlo by ke značnému přetížení policie účastí na různých, 

naprosto bezproblémových shromážděních. Nelze zaměňovat akt rozpuštění 

shromáždění a následný zákrok proti účastníkům, kteří nerespektují 

rozpuštění a odmítnou se rozejít.  

Zákrok směřující k rozpuštění shromáždění provádí Policie ČR vždy. 

Úřad by měl pokaždé, když očekává problémy u některého shromáždění, 

navázat úzkou spolupráci s policií, a to co nejdříve. Policie má jednak díky 

své vlastní operativní práci informace o očekávaných účastnících, 

svolavateli, organizacích a hnutích na shromáždění mířících, je proškolena 

v oblasti extremismu a terorismu a díky včasné a kvalitní komunikaci s obcí 

se může na případný zákrok lépe připravit. Obec by měla od policie obdržet 

informace potřebné ke kvalifikovanému posouzení oznámení shromáždění. 

Obec však nemůže očekávat, že jí policie odpoví na otázku, zda má 

shromáždění zakázat či ne. Navázaná komunikace je stěžejní při rozpouštění 

na místě. Velící příslušník policie musí být se zástupcem úřadu v těsném 

kontaktu. 

Zákon stanoví oprávnění rozpustit shromáždění pro „zástupce 

obecního úřadu.“ Zejména u obcí, ve kterých je zřízena funkce tajemníka, 

vzniká otázka, zda shromáždění může rozpouštět starosta. V souladu se 

zákonem o obcích vykonává funkce v přenesené působnosti tajemník. Jde-li 

tedy u rozpouštění shromáždění o výkon přenesené působnosti a má-li obec 

                                                 

1.1 111 Přehled oznámených shromáždění podle charakteru v Praze. Zdroj: Magistrát hl. 
m. Prahy. (oznámená s datem konání 1. 1. 2009 až 13. 2. 2010). Stav k 13. 8. 2009.  

Druh shromážd ění oznámená  předem zakázaná  rozpušt ěná 
Politické strany 24.352 0 0 
Náboženská 259 0 0 
Občanské iniciativy 722 5 0 
Extremisté 10 0 1 
Ostatní 5279 0 0 

Celkem  30.622 5 1 
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tajemníka, bylo by vhodnější, aby shromáždění rozpouštěl tajemník. Na 

druhou stranu starosta stojí v čele obecního úřadu a vykonává přenesenou 

působnost ve věcech, které stanoví zvláštní zákony. Podle mého názoru tedy 

nelze vyloučit, aby i starosta rozpustil shromáždění.  

Častým důvodem, kterým zástupce obecního úřadu odůvodňuje 

nerozpuštění shromáždění na místě, je nepřítomnost znalce v oblasti 

extremismu. Úředník mnohdy argumentuje tím, že nedokáže posoudit, zda 

se řečníci odchylují od oznámeného účelu shromáždění či nikoliv, neví, co je 

to neonacismus, nemá dostatek informací k účastníkům apod. Toto je však 

dle mého názoru do značné míry alibismus úřadu. Chvíle k rozpuštění 

shromáždění mnohdy nastává při zjevném napadání menšin či jiných skupin 

obyvatelstva, kdy úředník s běžnou znalostí dokáže závadu sám odhalit. 

Přítomnost znalce na místě tak není nutná, poskytuje však úřadu možnost se 

za znalecké posouzení schovat. Je na úřadu, aby posoudil projevy řečníků a 

další okolnosti se shromážděním související a v případě nutnosti dostál své 

zákonné povinnosti a shromáždění rozpustil. Úřadu nic nebrání zjistit si 

dostatek informací v předstihu, sledovat webové pozvánky, zkontaktovat se 

s policií, a tím si vytvořit předběžnou představu, jakým směrem by se mohlo 

shromáždění ubírat. V žádném případě není nutné, aby se z úředníků obcí 

stali odborníci na extremismus. Policie navíc v každém kraji disponuje 

odborníky na extremismus, kteří obci mohou poskytnout relevantní 

informace. Úředník obce by však měl dostatečně znát shromažďovací zákon, 

a to včetně rozhodovací praxe soudů, a umět ho vykládat. Pro komunikaci 

s Policií ČR musí být nastaven způsob efektivní komunikace. K tomu mohou 

sloužit zejména tzv. koordinační dohody, které mohou obce uzavírat s Policií 

ČR v souladu s ustanovením § 16 zákona o Policii ČR112. Cílem 

koordinačních dohod je zlepšení a prohloubení vzájemné spolupráce mezi 

obcí a policií, koordinace plnění úkolů policie v oblasti veřejného pořádku 

s plněním působnosti obcí v oblasti místních záležitostí veřejného pořádku. 

Dohody mohou dále obsahovat další ustanovení o koordinaci v jiných 

oblastech, které spadají do působnosti obou orgánů. Koordinační dohody 

                                                 
112 Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů.  
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nelze zaměňovat s veřejnoprávními smlouvami ve smyslu § 159 správního 

řádu. Koordinačními dohodami totiž nejde v žádném případě o přenášení 

výkonu státní správy či samosprávy. Místní záležitosti veřejného pořádku 

spadají na straně obcí do samostatné působnosti, na straně policie pak pod 

výkon státní správy113.  

 

4.16 Vyhodnocení shromážd ění po jeho ukon čení  

4.16.1 Přestupky proti právu shromaž ďovacímu  

Skutkové podstaty přestupků proti právu shromažďovacímu jsou 

uvedeny v ustanovení § 14 shromažďovacího zákona. Přestupku se dopustí 

ten, kdo: 

- svolává nebo pořádá shromáždění, aniž splnil oznamovací povinnost, 

nebo pořádá shromáždění, které bylo zakázáno, nebo nevydává přímo 

nebo s pomocí pořadatelů účastníkům shromáždění pokyny k zajištění 

řádného průběhu shromáždění, anebo nepožádá bez zbytečného odkladu 

o potřebnou pomoc úřad nebo příslušný útvar Policie České republiky a 

vlastními prostředky nevyzve účastníky k obnovení pokojného průběhu 

shromáždění v situaci, kdy se svolavateli nepodaří při narušení pokojného 

průběhu shromáždění zjednat nápravu; 

- neuposlechne pořádkových opatření svolavatele nebo určených 

pořadatelů shromáždění nebo těmto osobám brání v plnění jejich 

povinnosti; 

- neoprávněně ztěžuje účastníkům shromáždění přístup na shromáždění 

nebo jim v tom brání; 

- jako účastník shromáždění má u sebe střelnou zbraň nebo výbušninu 

anebo jiné předměty, jimiž lze ublížit na zdraví, a lze-li z okolností nebo 

z jeho chování usuzovat, že mají být užity k násilí nebo pohrůžce násilím; 

- jako účastník shromáždění má obličej zakrytý způsobem ztěžujícím nebo 

znemožňujícím jeho identifikaci; 

- neoprávněně vnikne do shromáždění; 

                                                 
113 VANGELI, B.: Zákon o Policii České republiky. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2009, str. 
107.  
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- nepřístojným chováním brání účastníkům ve splnění účelu shromáždění; 

- brání účastníkům, aby se pokojně rozešli; 

- neoprávněně úmyslně zabrání jinému v podstatném rozsahu ve výkonu 

práva shromažďovacího.  

 

Přestupky projednávají obecní úřady obcí s rozšířenou působností, 

v jejichž obvodu byl přestupek spáchán, v souladu se zákonem o přestupcích 

a správním řádem. Za přestupky lze uložit napomenutí nebo pokutu. 

Porušení ostatních povinností stanovených shromažďovacím zákonem lze 

stíhat jako přestupek proti pořádku ve státní správě podle § 46 odst. 1 

zákona o přestupcích včetně sankcí v jednotlivých typech řízení.  

Častým jevem bývají rovněž výtržnosti, k nimž dochází po oficiálním 

ukončení shromáždění. Páchání přestupků a trestných činů po ukončení 

shromáždění nemůže být důvodem pro zákaz shromáždění totožného 

svolavatele, případně pachatelů v budoucnu. Protiprávní jednání musí být 

posuzováno individuálně zákrokem policie proti jednotlivým pachatelům, 

která přestupek vyřídí buď v blokovém řízení, nebo jej oznámí příslušnému 

správnímu orgánu. 

 

4.16.2 Nález Ústavního soudu I. ÚS 1849/08 
Z hlediska výkonu shromažďovacího práva, zejména ve vztahu 

k postupu správních orgánů, je důležitý nález Ústavního soudu ze dne 18. 

února 2010. Nález zrušil rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 6. 

2008, č. j. 1 As 32/2008-116 z důvodů porušení čl. 4 odst. 4 Listiny 

základních práv a svobod. Skutkový stav věci byl následující: v průběhu 

řádně oznámeného shromáždění umístil Z. H. na pozemní komunikaci 

aparaturu bez předchozího souhlasu silničního správního úřadu, čímž mělo 

dojít k neoprávněnému záboru veřejného prostranství. Z. H. na výzvu 

dostavit se k podání vysvětlení nijak nereagoval. Následně mu byla uložena 

pořádková pokuta. Nejvyšší správní soud shledal jako nedůvodnou kasační 

stížnost pana Z. H., v níž napadal postup správního orgánu. S tímto závěrem 

se však Ústavní soud neztotožnil. Ústavní soud zdůraznil princip materiálního 
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právního státu. Orgány veřejné moci jsou tak povinny vykonávat své 

pravomoci po obsahové (materiální) stránce v souladu s určitými základními 

principy, vyjádřenými v ustanoveních ústavního pořádku, které garantují 

základní práva a vytvářejí hodnotovou bázi ústavního pořádku. Orgán 

veřejné moci musí při výkonu svých pravomocí sledovat také účel, k němuž 

uplatnění pravomoci směřuje, jakož i prostředky, jichž je přitom využíváno114. 

Svobodný jednotlivec nemůže být v právním státě partnerem správního 

orgánu, který vykonává vrchnostenská oprávnění. Má naopak povinnost se 

takovým opatřením podrobit, jsou-li vykonávána řádně, tj. pokud nejde 

o exces. Veřejná moc vykonává pravomoci a kompetence, kterým je 

jednotlivec zásadně povinen se podrobovat, pokud jsou vykonávány v 

souladu s požadavky vyplývajícími z Ústavy a Listiny. V daném případě mělo 

být správnímu orgánu zřejmé, že jednání stěžovatele nemůže naplňovat po 

právní stránce znak přestupku, neboť umístění reproduktorů na komunikaci 

je součástí výkonu shromažďovacího práva. Pokuta uložená za 

neuposlechnutí předvolání stěžovatele k podání vysvětlení nesledovala a ani 

nemohla sledovat racionální a ústavně aprobovaný účel. Navíc, uložení 

pokuty jen z důvodů nedostavení se k podání vysvětlení je v oblasti 

správního trestání vyloučeno, neboť je zapotřebí přísně respektovat i princip 

zákazu sebeobviňování či sebeusvědčování.  

 

4.16.3 Význam nálezu Ústavního soudu 
Ústavní soud především jasně deklaroval, že nedílnou součástí 

shromažďovacího práva je i umístnění reproduktorů a ozvučovaní techniky. 

Logicky by sem mělo tedy spadat i umístnění podia, které má umožnit 

účastníkům shromáždění seznámení se s účelem shromáždění, projevy 

řečníků apod. Ústavní soud rovněž zdůraznil několik základních principů 

výkonu veřejné moci, jako je proporcionalita, zásada materiálního právního 

státu.  

                                                 
114 Bod 20 odůvodnění.  
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4.16.4 Kauza "Štefanec vs. Česká republika" 115 
V souvislosti s postihem za přestupek pořádání zakázaného 

shromáždění podle ustanovení § 14 odst. 1 shromažďovacího zákona byla 

v minulosti Česká republika odsouzena Evropským soudem pro lidská práva, 

neboť soud došel k závěru, že toto ustanovení zákona nenaplňuje požadavky 

předvídatelnosti při jeho aplikaci, a v dané kauze tak byl porušen čl. 10 

Úmluvy.  

V květnu roku 2000 oznámil pan D. Š. konání průvodu s cílem 

upozornit na negativní vliv automobilové dopravy, toto shromáždění však 

bylo s poukazem na nebezpečí pro zdraví účastníků zakázáno. Tento zákaz 

potvrdil následně i soud. Přes tento zákaz se však průvod v plánovaný den 

uskutečnil. Během akce stěžovatel používal megafon, komunikoval s policií a 

účastníky shromáždění. Následně mu byla udělena pokuta za přestupek proti 

shromažďovacímu zákonu, neboť byl označen za pořadatele této akce. Za 

stejný skutek byla uložena pokuta i dalším dvěma osobám, nicméně na rozdíl 

od stěžovatele jim odvolací orgán vyhověl a sankce zrušil s odkazem na 

nedostatek důkazů, neboť z videozáznamů není zřejmé, co tyto osoby říkaly. 

Stěžovatel se obrátil na Evropský soud pro lidská práva s tím, že byla 

porušena jeho práva plynoucí z čl. 6 odst. 1 Úmluvy a čl. 10 Úmluvy. 

Stěžovatel přitom namítal, že důvodem jeho potrestání bylo především šíření 

určitých informací, které za pomoci megafonu veřejně sděloval účastníkům 

průvodu. Stěžovatel argumentoval, že není možné účastníky trestat za účast 

na zakázané manifestaci. Veškerá odpovědnost směřuje na pořadatele a 

svolavatele, přičemž svolavatel D. Š. sankcionován nebyl. Jedinou přitěžující 

okolností, jež vytvořila rozdíl mezi jeho kauzou a případy D. R. a M. A., jsou 

prohlášení, kterými údajně „vyvolal pocity nespokojenosti.“ Důvodem jeho 

potrestání tak nebyly aktivity pořadatele, ale svobodné vyjádření 

nespokojenosti s postupem úřadů.  

Soud připustil, že obecný význam slova pořadatel je zřejmý. Za 

pořadatele lze považovat osobu, která se pohybuje v čele, vyjednává s úřady 

a komunikuje s ostatními účastníky. Soud došel k závěru, že stěžovatel byl 

                                                 
115 Stížnost č. 75615/01. Rozhodnutí ze dne 18. 7. 2006. Čerpáno z databáze ASPI, 
identifikační číslo (ASPI ID): JUD33872CZ. 
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považován za pořadatele průvodu a pokuta mu byla uložena zejména 

z důvodu obsahu jeho prohlášení. O tom svědčí i to, že zbylé dvě osoby, 

které rovněž šly v čele průvodu a dávaly účastníkům pokyny, byly nakonec 

v odvolacím řízení trestu zproštěny. Soud zdůraznil, že pokud je zanedbání 

nějaké povinnosti trestáno sankcí, musí zákon jasně definovat případy jejího 

použití. Rozdíly v rozhodnutích odvolacího orgánu týkajících se stěžovatele a 

dalších dvou osob, které byly nejprve rovněž považovány za pořadatele, 

však ukazují, že tomu tak v daném případě nebylo.   

 

4.17 Tzv. spontánní shromážd ění  

Ačkoliv některé zahraniční úpravy tzv. spontánní shromáždění přímo 

upravují (např. německá), shromažďovací zákon tento typ shromáždění jako 

takové neupravuje, zákon pouze v § 15 stanoví, že na shromáždění občanů 

k účelu uvedenému v § 1 odst. 2, která nebyla svolána § 5, se vztahují § 1, 2, 

§ 4 odst. 3, § 7, § 12 odst. 3 a 6, § 13 a 14.  

Pokud tedy nesvolané, tzv. spontánní shromáždění slouží k účelu 

dle § 1, odst. 2, podléhá oznamovací povinnosti, jinak se jeho svolavatel 

dopouští přestupku a Policie ČR má právo zjišťovat pořadatele. Důvodová 

zpráva ke shromažďovacímu zákonu uvádí: „K § 15: Toto ustanovení se týká 

shromáždění vzniklých spontánně, například v souvislosti se situacemi pro 

národ závažnými, kdy se občané shromažďují bezprostředně a bez svolání 

ve smyslu tohoto zákona. Práva a povinnosti osob, které se na takových 

shromážděních ujmou slova anebo fakticky převezmou některé úkoly 

svolavatele návrh neupravuje, protože jde o situace a vztahy, které v zákonu 

o právu shromažďovacím prakticky regulovat nelze. Účastníci i takových 

shromáždění by však měli mít povinnosti podle § 7 a i taková shromáždění 

lze rozpustit, ovšem jen z důvodů uvedených v § 12 odstavec 3 a 6.“  

Spontánní shromáždění jsou v České republice známa zejména 

v souvislosti s protidemonstracemi proti jiným, řádně oznámeným 

shromážděním. Klasickým případem z minulosti byly akce pravicových 

extremistů, proti nimž se vymezili levicoví extremisté.  Ustálená judikatura jak 

českých, tak zahraničních soudů konstatuje, že neoznámení shromáždění 
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není samo o sobě důvodem pro jeho rozpuštění. Z rozhodnutí Městského 

soudu v Praze116 vyplývá, že „shromážd ění, které se koná, aniž bylo 

oznámeno  podle § 5 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, 

může být rozpušt ěno, jestliže nastaly okolnosti, které by od ůvodnily 

jeho zákaz  podle § 10 odst. 1 až 3 tohoto zákona nebo jestliže účastníci 

shromáždění páchají trestné činy a nápravu se nepodařilo zjednat jiným 

způsobem, zejména zákrokem proti jednotlivým pachatelům. Okolnost, že 

shromáždění nebylo oznámeno podle § 5 zákona, sama o sobě není 

důvodem pro rozpuštění shromáždění.“ Jiný výklad by byl v rozporu 

s Listinou, která přímo stanoví, že shromáždění nepodléhá povolení státního 

orgánu.  

Při neohlášených shromážděních však často dochází k napadání 

účastníků jiné, řádně oznámené akce a k jejímu narušování. Úkolem Policie 

ČR je v takovém případě zajistit výkon shromažďovacího práva oběma 

stranám, neboť právo vyjadřovat svoje postoje a názory náleží každému. To 

však v žádném případě neznamená, že účastníci mají právo porušovat jiné 

právní předpisy jen z toho důvodu, že právě uplatňují svoje základní lidská 

práva, jak si občas mylně představují. Respektovat je nutno jak zákon 

o právu shromažďovacím, tak i zákon o Policii ČR a trestněprávní předpisy. 

Důkazem toho je i usnesení Nevyššího soudu117 ze dne 27. února 2008. 

Nejvyšší soud se zabýval dovoláním účastníka neoznámeného shromáždění, 

jenž se snažil projít kordonem policistů, kteří bránili střetu demonstrantů a 

jejich odpůrců, a snažil se tak narušit ohlášenou demonstraci N. s. Dále 

neuposlechl výzvy policistů, že se nemá k demonstraci přibližovat, 

neuposlechl výzvy k prokázání své totožnosti v souvislosti se svým jednáním, 

a když proti němu použili donucující prostředky, tak se nepřiměřeně zákroku 

bránil tak, že kolem sebe kopal, a dvěma kopy zasáhl policistu do břicha. 

Dovolatel mimo jiné tvrdil, že jednání policistů překračovalo jejich pravomoci 

a v konečném důsledku zasahovalo do jeho ústavněprávních práv (čl. 14 a 

                                                 
116 Městský soud Praha ze dne 15. 10. 1997, č. j. 28 Ca 348/96. Nepublikováno.  
117 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. února 2008, č. j. 8 Tdo 210/2008. Dostupné na 
<www.nsoud.cz>.   
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17 Listiny). Nejvyšší soud konstatoval, že „k udržení veřejného pořádku jsou 

zákonem povoláni příslušníci Policie ČR, obzvlášť za situace, kdy může 

snadno dojít k potyčkám mezi demonstranty a jejich odpůrci (…). Je totiž 

mimo jakoukoliv pochybnost, že dotyční policisté v dané chvíli plnili úkoly 

společnosti a státu v rámci pravomocí, které jim byly zákonem k tomuto 

svěřeny. Za daného stavu věci tak nebylo možné námitky dovolatele 

akceptovat, zejména pak co do důvodnosti zákroku vedeného policisty vůči 

němu.“ K námitce, že policie nebyla oprávněna požadovat prokázání 

totožnosti, se soud ztotožnil s konstatováním soudu nižšího stupně: "(…) je 

naprosto nepochybné, že N. s. měla ohlášenou demonstraci (…), akce 

protidemonstrantů (…) však řádně ohlášena nebyla, přičemž, a to i dle 

doznání obviněného M., se tento snažil projít do shromáždění sympatizantů 

N. s. Podle § 14 zák. č. 84/1990 Sb. se přestupku proti právu 

shromažďovacímu podle ustanovení § 14 odst. 2 písm. e) tohoto zákona 

dopustí ten, kdo neoprávněně pronikne do shromáždění. Pokud se 

obvin ěný (…), a to s transparentem v ruce, pokusil do toh oto 

shromážd ění vniknout, p řičemž při této své činnosti se pokusil prorazit 

kordon policist ů, kteří podle pokyn ů svých velitel ů měli za úkol zabránit 

střetu demonstrant ů a jejich odp ůrců, zavdal tímto svým chováním 

důvod, aby policisté byli oprávn ěni (jej) vyzvat k prokázání totožnosti, a 

to ve smyslu § 13 odst. 2 písm. a) zák. č. 283/1991 Sb. Z tohoto d ůvodu 

tedy policisté konali zcela oprávn ěně a požívali ochrany ve řejného 

činitele “.  

Je dobře, že Nejvyšší soud potvrdil rozhodnutí nižších instancí, 

obžalovaný byl shledán vinným z trestného činu útoku na veřejného činitele. 

Ústavním pořádkem zaručená práva a svobody nelze interpretovat tak, že při 

jejich uplatňování „jde všechno ostatní stranou“ a je tak možné činit cokoliv.  

 

4.18 Protidemonstrace  

Narušování oznámeného shromáždění protidemonstrací bývá 

poměrně časté. Ze zákona nevyplývá, že by zákonným důvodem pro 

rozpuštění shromáždění byla také okolnost, že shromáždění nemá pokojný 
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průběh a nelze udržet pořádek z důvodu narušování shromáždění 

protidemonstrací. Právo vyjadřovat své postoje a stanoviska nemůže 

v demokracii přerůst ve znemožnění výkonu práva se shromažďovat pro jiné 

občany118. Během výkonu shromažďovacího práva běžně dochází k tomu, že 

na protest proti oznámenému shromáždění přijdou na shromáždění občané 

vyjádřit svůj nesouhlas, a to buď ve formě individuálních protestů, nebo jako 

další shromáždění, které bývá mnohdy neoznámeno.   

Pokud jednotlivec nebo skupina osob pouze stojí byť i třeba v místě, 

kde probíhá shromáždění, má transparenty s nápisy vyjadřujícími nesouhlas 

s oznámeným shromážděním, diskutuje s ostatními, nicméně žádným 

zásadním způsobem jinak nenarušuje shromáždění, nejde o přestupek 

neoprávněného vniknutí na shromáždění (§ 14 odst. 2 písm. e) 

shromažďovacího zákona) ani o přestupek rušení výkonu práva 

shromažďovacího (§14 odst. 2 písm. f) shromažďovacího zákona). Naopak, 

vyjádření opačných názorů je plně chráněno v rámci realizace svobody 

projevu. Pouhé stání jednotlivce nebo skupiny osob je tedy naprosto 

legitimním vyjádřením jiného názoru, což je základním kamenem 

demokracie. Obecně lze konstatovat, že se takováto osoba nedopouští 

žádného přestupku, není zde ani důvod pro prokazování totožnosti podle 

ustanovení § 63 odst. 2 písm. a) zákona o Policii ČR. Policie by v takovém 

případě neměla vyžadovat prokázání totožnosti z toho titulu, že se daná 

osoba dopouští přestupku.  

Od takovéhoto jednání je však třeba odlišit aktivní narušování výkonu 

shromažďovacího práva jiného, např. hlasitým rušením projevů píšťalkami, 

sirénou apod., které má za cíl znemožnit poslech projevů, házením vajíček, 

rajčat apod. V takovém případě již může dojít k naplnění skutkové podstaty 

přestupku podle § 14 odst. 2 písm. f) shromažďovacího zákona. V případě 

vulgárních projevů nebo nápisů na transparentech může dojít eventuálně 

také k souběhu s přestupky podle § 47 odst. 1 písm. c) – veřejné 

pohoršování - nebo k přestupku proti občanskému soužití podle § 49 odst. 1 

písm. a) přestupkového zákona. Rovněž by mohlo dojít k páchání trestné 
                                                 
118 Rozsudek krajského soudu v Brně ze dne 19. 9. 1997, sp. zn. 30 Ca 124/95. Citováno 
z databáze ASPI, identifikační číslo (ASPI ID): JUD11607CZ.  
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činnosti, mj. k trestnému činu podle § 179 trestního zákoníku – porušování 

svobody sdružovací a shromažďovací, k trestnému činu výtržnictví podle § 

358 trestního zákoníku. Takové jednání je třeba v souladu s těmito 

ustanoveními důsledně postihovat.  

Udržení pokojnosti obou shromáždění nebývá v praxi jednoduché, 

zejména v situaci, kdy se proti sobě postaví zastánci krajní levice a pravice. 

Ačkoliv by vždy měla být primární snaha zachovat právo na vyjádření názorů 

všech zúčastněných stran, je nutno v praxi pečlivě nazírat na každý 

jednotlivý případ samostatně. Jako příklad lze uvést shromáždění Dělnické 

strany 1. června 2009 v Litvínově, kde se na důkaz nesouhlasu s politikou 

Dělnické strany sešli Mladí sociální demokraté (MSD) a Studenti proti 

rasismu. Řádně oznámeným tak bylo shromáždění Dělnické strany, 

neoznámenou protiakcí byl pak právě mítink MSD, přičemž došlo k zákroku 

právě vůči shromáždění. V případě neoznámeného shromáždění v Litvínově 

panovala důvodná obava z reálné možnosti napadení demonstrace MSD a 

Studentů proti rasismu účastníky shromáždění Dělnické strany, neboť 

účastníci shromáždění Dělnické strany v účastnících protidemonstrace 

poznali i některé levicové extremisty a začalo docházet k drobným potyčkám. 

Ze strany policie bylo v rámci bezpečnostního opatření konaného v Litvínově 

využito všech dostupných prostředků a metod ke stabilizaci bezpečnostní 

situace a k obnově veřejného pořádku. Zákrok policie směřoval k zabránění 

fyzického napadání účastníků shromáždění, které bezprostředně hrozilo. 

Z tohoto důvodu se zástupci MSD a Studentů proti rasismu policie jednala, o 

urovnání na místě vzniklého napětí se snažil rovněž antikonfliktní tým, což se 

viditelně nedařilo. Z důvodů bezprostředně hrozícího a fakticky již 

započatého střetu účastníků a po neuposlechnutí výzev veřejného činitele při 

výkonu jeho pravomoci byl vydán velitelem bezpečnostního opatření pokyn 

k zakročení s cílem ochránit život, zdraví a majetek přítomných osob. Bylo 

provedeno zajištění sedmi osob v souladu s ustanovením § 26 odst. 1 písm. f 

zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, které byly následně 

převezeny na obvodní oddělení Policie ČR Litvínov. V jednom případě byly 

zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu podpory a 
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propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka (§ 261 

trestního zákona), jedné osobě bylo sděleno podezření pro přestupek proti 

veřejnému pořádku. U dalších osob byla prověřena totožnost a poté byly 

neprodleně propuštěny. 

Přestože tedy obecně platí, že pokud se sejde skupina osob 

s transparenty a pokojně se shromáždí na protest proti jinému, oznámenému 

shromáždění, není toto důvodem k zákroku policie, je nutno jednotlivé 

situace posuzovat v kontextu. Může dojít k situaci, kdy se účastníci 

neoznámeného shromáždění dopouštějí výtržností (např. házejí dlažební 

kostky na účastníky oznámeného shromáždění), případně jim hrozí 

nebezpečí napadení ze strany tohoto oznámeného shromáždění, a to 

v takové intenzitě, že může dojít ke střetu, při němž hrozí ohrožení života, 

zdraví a majetku.  

 

4.19 Činnost policie v pr ůběhu shromážd ění 

V průběhu samotného shromáždění je hlavním úkolem policie 

zajištění pořádku, zamezení páchání přestupků a trestných činů, za 

součinnosti s obcí, případně obecní policií. K nejčastějším přestupkům patří 

přestupky proti občanskému soužití (§ 49 přestupkového zákona), 

z trestných činů pak násilí proti skupině obyvatel nebo proti jednotlivci, 

hanobení národa, etnické skupiny, rasy a přesvědčení, podněcování 

k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, 

nedovolené ozbrojování, útok na veřejného činitele. Páchání trestné činnosti 

není samo o sobě dostatečným důvodem pro zákrok policie vůči 

shromáždění. Nejprve je vždy nutno zasáhnout proti jednotlivým pachatelům, 

pokud není možno udržet pokojný průběh shromáždění, je možné rozpuštění 

shromáždění.  

Při vyšetřování protiprávního jednání spáchaného v průběhu 

shromáždění je významná kvalitní dokumentace. Policie nemá mnohdy 

dostatečně kvalitní záznamy protiprávního jednání, které by v trestním řízení 

důkazně obstály.  
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Podíváme-li se na významná shromáždění z poslední doby, byly 

zahájeny úkony trestního řízení mj. proti německému řečníkovi, který během 

shromáždění na 1. máje 2009 v Brně ve svém německém znění projevu 

oslavoval Hitlera. Jako propagace a podpora hnutí směřujícího k potlačení 

lidských práv a svobod je stíhána symbolika připomínající nacionální 

socialismus. Z tohoto důvodu můžeme proto na shromážděních často vidět 

osoby s náplastí přelepeným předloktím, lýtky apod. V takových případech 

nejde o vážně zraněného člověka, ale o snahu zakrýt „závadná“ tetování. 
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5 Možná novelizace zákona 

5.1 Lhůta pro zákaz shromážd ění  

Další z návrhů případné novelizace doporučuje, aby bylo správnímu 

orgánu umožněno vydat rozhodnutí i po lhůtě tří dnů, pokud se prokáže, že 

pravý charakter shromáždění by vedl k popírání nebo omezování práv 

občanů (podle § 10 odst. 1). Neonacisté totiž mohou nahlásit shromáždění 

pod legitimním označením (např. shromáždění za svobodu slova) a v době 

od oznámení do realizace shromáždění se prokáže, že skutečný záměr je 

v rozporu s ustanovením čl. 10 odst. 1 shromažďovacího zákona. Tímto 

právem bude správní orgán omezen lhůtou tří dnů před konáním 

shromáždění. Navrhována je tedy taková změna zákona, která správnímu 

orgánu umožní zakázat shromáždění předem, pokud se prokáže, že 

skutečný účel shromáždění má vést k protidemokratickým výzvám podle 

ustanovení § 10 odst. 1 shromažďovacího zákona.  V této souvislosti zde 

vyvstává otázka, zda má vůbec smysl úřadu nějakou lhůtu pro posouzení 

stanovovat, když může shromáždění z určitých důvodů zakázat i po lhůtě. 

Svolavatel by tak byl až do poslední chvíle v nejistotě, zda se jeho 

shromáždění konat bude či nikoliv. Ačkoliv je z návrhu patrná snaha 

o proporcionalitu, neboť zákaz i po třídenní lhůtě by byl možný pouze 

z důvodů uvedených v § 10 odst. 1, mohl by takový postup evokovat spíše 

povolovací režim. Ostatně ohrožení zdraví účastníků nebo omezení dopravy 

a zásobování mohou nastat až těsně před konáním akce. I v těchto 

případech by se dalo argumentovat tím, že tyto důvody pro zákaz vyvstaly až 

těsně před konáním akce, a nebylo tedy možné je dopředu předvídat. Zákaz 

shromáždění před jeho konáním je navíc krajním řešením, jako vhodnější se 

jeví vyhodnocení situace na místě a přistoupení k případnému rozpuštění 

shromáždění.  

Přesto jsem toho názoru, že výše uvedený návrh by protiústavní 

nebyl, neboť by šlo o možnost zákazu opravdu jen z důvodů uvedených v § 

10 odst. 1, tedy v případech, kdy by základnímu lidskému právu 

shromažďovat se konkurovalo jiné základní lidské právo, které požívá stejné 

ochrany. Na druhou stranu je otázkou, zda by takováto pravomoc nebyla 
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úřady zneužívána k zákazu nepohodlných shromáždění v důsledku 

mediálního tlaku, i přesto, že by se svolavatel mohl samozřejmě zákazu 

bránit u správních soudů.  

 

5.2 Oznámený ú čel shromážd ění  

Diskuse se rovněž vedou o „oznámeném“ účelu shromáždění, 

přičemž je požadováno vyškrtnutí slova „oznámený“ v ustanovení § 10 odst. 

1, který by zněl: „Úřad, jemuž bylo shromáždění oznámeno, je zakáže, 

jestliže se prokáže, že oznámený účel shromáždění by směřoval k výzvě 

(…)“. Takováto změna by odstranila pochyby, které ve výkladu tohoto 

sousloví stále přetrvávají. Na druhou stranu, vzhledem k vývoji stávající 

judikatury, jsem toho názoru, že novela není nutná, neboť k obdobnému 

stanovisku lze dojít výkladem.  

 

5.3 Stanovení míst, kde není možné konat shromážd ění  

Další návrhy padají v souvislosti s náboženskými shromážděními, 

pro něž neplatí ohlašovací povinnost, pokud ve stejnou dobu a na stejném 

místě probíhá jiné, občanské veřejné shromáždění. Vzhledem k tomu, že 

náboženská shromáždění probíhají z velké míry v okolí sakrálních objektů, 

dalo by se konfliktu zabránit doplněním § 10 odst. 3 shromažďovacího 

zákona o ustanovení, které by dalo správnímu orgánu možnost shromáždění 

zakázat, pokud by se mělo konat v blízkosti objektu státem uznané církve. 

Tento návrh jistě sleduje dobrou myšlenku, inspiroval se pravděpodobně 

v Německu, kde možnost zakázat shromáždění v blízkosti určitých objektů 

zakotvena je. Nicméně vzhledem k počtu církevních budov v centrech měst 

jako je Praha nebo Plzeň by došlo k situaci, kdy by se bylo možné 

shromažďovat pouze na perifériích. Nepovažuji proto tento návrh za šťastný.  

Dále je navrhováno, aby s ohledem na předcházení možnému 

poškození kulturních památek a církevních objektů či možným střetům 

s příslušníky národnostních menšin bylo obcím umožněno vymezit v rámci 

svého územního obvodu lokality, kde se z preventivních důvodů 

shromáždění konat nebudou. 
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Zde nezbývá než znovu odkázat na  čl. 19 Listiny základních práv a 

svobod, který stanoví, že právo pokojně se shromažďovat je zaručeno a že 

toto právo lze omezit zákonem v taxativně vyjmenovaných případech. 

Z tohoto ustanovení vyplývá, že ačkoliv právo na svobodu shromažďování 

není právem absolutním, jeho omezení lze provést pouze zákonem a na 

základě legitimního důvodu.  

Možnost obcí vyhradit si v rámci svého územního obvodu lokality, 

kde se z preventivních důvodů shromáždění konat nebudou, je zcela jistě 

určitým omezením shromažďovacího práva. I pokud ponecháme stranou 

legitimnost důvodů, které mají ospravedlnit omezení shromažďovacího práva 

(důvodová zpráva zmiňuje mj. předcházení riziku možného poškození 

kulturních památek, zabránění konání shromáždění v těsné blízkosti 

církevního objektu či kulturního centra národnostní menšiny), nelze takový 

zásah do práva shromažďovacího provést na základě podzákonného 

předpisu, tj. obecně závazné vyhlášky obce.  

 

5.4 Povinnosti svolavatele 

Návrhy novelizace shromažďovacího zákona zaznívají čas od času 

také z řad policie. Policie během jednání k možné novele shromažďovacího 

zákona119 označila jako nutnost definovat svolavatele shromážd ění jako 

jednu konkrétní fyzickou osobu, která bude za svolání, průběh a ukončení 

shromáždění odpovídat a v záležitostech týkajících se shromáždění bude 

nezastupitelná. I v případě svolavatele – právnické osoby, či svolavatele – 

skupiny osob je třeba, aby bylo možné identifikovat jednu konkrétní fyzickou 

osobu, která bude jménem svolavatele zmocněna jednat.  

Policie by dále považovala za účelné zakotvit povinnost 

svolavatele být osobn ě přítomen shromážd ění po celou dobu jeho 

konání. Cílem by měla být eliminace nežádoucí praxe, kdy jeden svolavatel 

řádným způsobem oznámí konání shromáždění k totožnému účelu 

příslušným úřadům ve více lokalitách současně, což může vést 

k neúčelnému nasazování prostředků policie k zabezpečení veřejného 
                                                 
119 Sborník vystoupení účastníků diskusního fóra k právu shromažďovacímu v Praze 11. 9. 
2008. Nepublikováno.  
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pořádku i na místech, kde ke shromáždění ve skutečnosti nedojde. Sankcí za 

nepřítomnost svolavatele by byla možnost okamžitého rozpuštění 

shromáždění. 

Ačkoliv snaha o takovéto změny je pochopitelná, tyto návrhy by 

mohly vést ke značné restrikci práva shromažďovacího v případě 

indispozice, nemoci či neschopnosti svolavatele (zmocněné osoby). Není 

možné shromáždění a priori rozpustit jen proto, že svolavatel shromáždění 

není přítomen. Zákaz či rozpuštění shromáždění by měly nastupovat až tam, 

kde selhaly mírnější prostředky. Neúčast svolavatele shromáždění nebo 

zmocněné osoby, kteří se navíc nemohou nechat zastupovat, nemůže být 

sama o sobě důvodem pro rozpuštění shromáždění. Osobní účast 

svolavatele vyplývá již ze stávajícího ustanovení § 6 odst. 5 písm. c), d) a e) 

zákona o právu shromažďovacím, svolavatel však může své povinnosti plnit i 

prostřednictvím pořadatele nebo zmocněnce – v takovém případě nemusí být 

shromáždění fakticky přítomen. Odejde-li z místa konání shromáždění 

svolavatel a není-li přítomen pořadatel či zmocněnec, poruší svolavatel § 6 

odst. 4 zákona o právu shromažďovacím. Kdo jedná jménem právnické 

osoby, je stanoveno zákonem. Návrh tuto skutečnost nezohledňuje, když 

vyžaduje, aby si právnická osoba „určovala“, kdo je její zmocněná osoba.  

 

5.5 Zhodnocení noveliza čních návrh ů  

Zatímco z řad zástupců některých měst a obcí neustále zaznívá 

požadavek na změnu shromažďovacího zákona, jiní tvrdí, že změna není 

potřeba. Podíváme-li se blíže na požadavky správních orgánů, je jejich 

snahou zejména přenesení co nejvíce povinností na policii, a to zejména 

v souvislosti s rozpouštěním shromáždění na místě. Diskutována bývá často 

rovněž nutnost zvýšit sankce za přestupky, kritizována bývá také neurčitost 

některých pojmů, jako je narušování shromáždění. Podle mého názoru však 

není žádoucí, aby zákon byl příliš kazuistický. Při jeho aplikaci bude vždy 

nutné hodnotit každý případ jednotlivě, proto je obecná norma potřebná. 

Zákon tak v současné podobě plně dostačuje a jakékoliv výraznější 

novelizace nejsou žádoucí. 
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6 Úprava shromaž ďovacího práva v N ěmecku 

Zákonnou normu v Německu představuje zákon o shromažďování 

(Versammlungsgesetz) z 24. 7. 1953. V roce 2006 pak reformou federálního 

uspořádání získaly jednotlivé spolkové země kompetenci k vydávání svých 

vlastních úprav shromažďovacího práva, které mohou být částečně odlišné 

od spolkového zákona. Pokud státy této možnosti nevyužijí, platí nadále 

federální shromažďovací zákon.  

 

6.1 Federální úprava  

Právo shromažďovat se náleží každému s výjimkou spolků a stran, 

které byly zakázány. Rovněž nenáleží tomu, kdo porušuje základní právo 

svobody shromažďovací dané čl. 18 Základního zákona. Zákon rozlišuje 

mezi shromážděními konanými v uzavřených prostorách a pod širým nebem. 

Uplatňuje se ohlašovací princip, přičemž shromáždění je nutno oznámit 48 

hodin dopředu (§ 14 odst. 1). Maximální lhůta pro oznámení v zákoně 

stanovena není. Úřad pro své rozhodnutí žádnou lhůtu stanovenou nemá, 

musí však svolavatele informovat včas o eventuálně uložených podmínkách. 

Zákon zakazuje mít na shromážděních zbraně a prostředky znemožňující 

identifikaci účastníků (§ 17a). Zákaz a rozpuštění shromáždění jsou 

upraveny v § 15. Příslušný úřad může shromáždění zakázat nebo je může 

vázat na určité podmínky, pokud by na základě skutečností známých v době 

vydání rozhodnutí o konání shromáždění znamenalo bezprostřední ohrožení 

veřejné bezpečnosti nebo pořádku. Konání shromáždění nebo pochodu 

může být vázáno na podmínky nebo zakázáno tehdy, pokud se koná 

v místech, kde je památník historicky zvláštního neregionálního významu, 

který připomíná oběti nelidského zacházení v době nacionálně 

socialistického násilí a zvůle, anebo pokud jsou na základě konkrétních 

známých skutečností v době vydání rozhodnutí obavy, že shromážděním 

bude narušena důstojnost obětí. Vymezení památných míst je v kompetenci 

spolkových zemí. Shromáždění může být rozpuštěno, jestliže není 

oznámeno, jestliže průběh neodpovídá údajům uvedeným v ohlášení nebo 
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odporuje podmínkám, na které by bylo jeho konání vázáno, nebo jsou 

předpoklady pro jeho zákaz.  

 

6.2 Bavorský shromaž ďovací zákon  

První spolkovou zemí, která využila této nové možnosti upravit si 

shromažďovací právo na spolkové úrovni, se stalo Bavorsko, kde 1. října 

2008 vstoupil v platnost bavorský shromažďovací zákon. Důvodem, proč 

Bavorsko využilo možnosti upravit si shromažďovací právo odlišně od 

spolkové úpravy, je právě snaha zabránit shromážděním extremistů120. Podle 

odůvodnění bavorského ministerstva vnitra je spolková úprava značně 

zastaralá, při výkladu jednotlivých ustanovení je nutné znát i judikaturu 

soudů, zejména pak Ústavního soudu. Snahou bavorského zákona je tedy 

zejména zpřehlednit úpravu shromažďovacího práva.  

Zákon je rozdělen do pěti hlav. První hlava obsahuje všeobecná 

ustanovení, kde jsou definovány některé základní pojmy. Podobně jako 

federální úprava rozlišuje zákon shromáždění ve veřejných prostorách a 

shromáždění pod širým nebem. Hlava čtvrtá upravuje tzv. hájená území a 

hlava pátá se pak zabývá sankcemi.  

V souladu s čl. 1 přísluší právo shromažďovat se beze zbraní 

každému. Toto právo však nepřísluší tomu, kdo porušuje základní práva a 

svobody shromažďování, zakázanému spolku, straně a tomu, kdo chce 

organizací nebo účastí na shromáždění propagovat cíle strany, která stojí 

mimo zákon. Zákon pod pojmem shromáždění rozumí sraz alespoň dvou 

osob za účelem společenské diskuse nebo projevu zaměřeného převážně na 

vytváření veřejného mínění. Veřejné je shromáždění tehdy, jestliže účast 

není omezena individuálně pevně stanoveným okruhem osob121. Každé 

shromáždění musí být vedeno fyzickou osobou, pokud shromáždění svolává 

spolek, pak je vedoucím shromáždění předseda tohoto spolku. Svolavatel 

může předat vedení jiné osobě. Povinnost mít svolavatele neplatí 

u spontánních shromáždění. Zákon dále vymezuje povinnosti svolavatele a 

vedoucího shromáždění. Vedoucí shromáždění musí zejména přijmout 
                                                 
120 Viz <www.stmi.bayern.de>.  
121 Čl. 2. 
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vhodná opatření, aby zabránil změně shromáždění v násilnou akci. V tomto 

smyslu je tedy vedoucí shromáždění povinen dávat vhodné pokyny – výzvy, 

distancovat se od násilníků, držet se zpátky. Pokud se nepodaří vedoucímu 

shromáždění dostat situaci pod kontrolu, je povinen shromáždění ukončit. 

Vedoucí může k řízení shromáždění použít přiměřený počet plnoletých 

pořadatelů, kteří musí být viditelně označeni. Jsou-li na shromáždění 

přítomni policisté, musí se vedoucí policejního opatření představit vedoucímu 

shromáždění. Účastníci shromáždění jsou povinni dbát pokynů vedoucího 

shromáždění a pořadatelů k udržení pořádku. Bez povolení příslušných 

úřadů je zakázáno mít s sebou zbraně. Zákon přitom výslovně stanoví, že 

tento zákaz se vztahuje jak na shromáždění, tak na cestu na shromáždění. 

Je zakázáno nosit na veřejných i neveřejných shromážděních uniformy nebo 

uniformě podobné části oděvu. Dále je zakázáno účastnit se veřejného či 

neveřejného shromáždění, které přispívá k tomu, že je svými vnějšími 

projevy paramilitaristického ražení nebo jinak vytváří dojem připravenosti 

k násilí, čímž vzniká zastrašující účinek. Zakázáno je narušovat průběh 

shromáždění a vyzývat k účasti na zakázaných akcích. U shromáždění 

v uzavřených prostorách musí svolavatel sdělit příslušným úřadům na 

požádání osobní údaje vedoucího shromáždění. Příslušné úřady mohou 

vedoucího shromáždění odmítnout jako nevhodného, jestliže existují 

skutečnosti vedoucí k domněnce, že tato osoba přestavuje hrozbu pro 

pokojný průběh shromáždění. Obdobně je možné odmítnout i pořadatele. 

Příslušné úřady mohou shromáždění konaná v uzavřených prostorách 

omezit nebo zakázat, jestliže jim právo v souladu s ustanovením čl. 1 odst. 2 

nepřísluší, pokud shromáždění nabere násilný průběh, vedoucí shromáždění 

nevyloučí osoby, které u sebe mají zbraně, anebo dochází k páchání 

trestných činů nebo je k trestným činům vyzýváno a podněcováno a vedoucí 

shromáždění tomu bezodkladně neučiní přítrž. Shromáždění konaná pod 

širým nebem musí svolavatel oznámit příslušným úřadům. Oznamovací 

povinnost odpadá, pokud shromáždění vznikne z bezprostředního podnětu 

neplánovaně a bez svolání svolavatelem. Příslušné úřady mohou odmítnout 

vedoucího svolavatele nebo pořadatele, pokud ho shledají nespolehlivým 
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nebo nevhodným. Čl. 15 pak obsahuje omezení, zákaz a rozpuštění 

shromáždění, přičemž úřady mohou shromáždění omezit nebo zakázat 

zejména tehdy, jestliže se má konat v den nebo v místě, s nimiž je spojena 

silná symbolická vzpomínka na nacionálně socialistické vlády, díky čemuž by 

mohla být pokořována důstojnost obětí, nebo existuje bezprostřednost 

nebezpečí výrazného narušování základních sociálních nebo etických 

názorů. Je zakázáno nosit vybavení pro boj a zakrývání obličeje způsobem 

znemožňujícím identifikaci. Zákon dále stanoví území, kde se shromáždění 

konat nemohou122. Zákon dále stanoví sankce za porušení povinností.  

Tento zákon však byl záhy napaden ústavní stížností, Spolkový 

ústavní soud dal ve svém rozhodnutí z února 2009 stěžovatelům částečně za 

pravdu123. Účinnost některých ustanovení bavorského zákona byla 

pozastavena a bavorským úřadům bylo uloženo připravit změnu zákona 

v problematických částech, jinak by soud mohl sistovat celý zákon. Spolkový 

soud, aniž rozhodl o návrhu na vyslovení protiústavnosti předpisu, vyhověl 

návrhu na vydání předběžného opatření spočívajícího v odkladu účinnosti 

některých ustanovení zákona. Soud došel k závěru, že napadená ustanovení 

nepřiměřeně omezují výkon práva shromažďovacího, ochranu soukromí a 

osobních údajů a navíc mají odstrašující účinek odrazující občany od výkonu 

shromažďovacího práva. Kritice soudu byly podrobeny zejména následující 

části: 

- možnost bezdůvodného pořizování videonahrávek zachycujících 

účastníky shromáždění a jejich následná archivace po dobu až jednoho 

roku. Soud konstatoval, že je možné nahrávky ukládat po dobu 

maximálně dvou měsíců; 

- výše pokuty až 3000 euro, pokud organizátor shromáždění nedodrží 

stanovené povinnosti; 

- prodloužení lhůty pro oznámení shromáždění až na 96 hodin, přičemž 

obecná spolková úprava stanoví lhůtu 48 hodin.  

  

                                                 
122 Čl. 17. V podstatě se jedná o území v okolí bavorského zemského sněmu.   
123  Viz <http://www.bverfg.de/entscheidungen/rs20090217_1bvr249208.html>.  
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Ustanovení bavorského zákona upravují situace, které i v České 

republice činí potíže, jako je možnost stanovit, komu shromažďovací právo 

nenáleží, možnost úřadu odmítnout osobu svolavatele a pořadatelů 

z vymezených důvodů, možnost zákazu paramilitárních pochodů, zákaz 

konání shromáždění na určitých místech a ve dny spojené s nacistickým 

režimem. Na první pohled by se tedy mohlo zdát, že v Německu není 

s extremistickými shromážděními žádný problém. Problémy se však 

nevyhýbají ani Německu, spory pravidelně provází například srpnový 

vzpomínkový pochod na Rudolfa Hesse ve Wunsiedelu, kde je pohřben124.  

 

6.3 Judikatura 

Jako jedno z nejvýznamnějších rozhodnutí německého Spolkového 

ústavního soudu lze označit rozhodnutí „Brokdorf “125. Rozhodnutí se týkalo 

neoznámeného shromáždění, při němž se sešlo asi 50 000 odpůrců výstavby 

jaderné elektrárny Brokdorf a které bylo zakázáno opatřením obecné povahy. 

Spolkový ústavní soud konstatoval, že ústavní ochrany požívají i taková 

shromáždění, která vznikla spontánně jako reakce na aktuální události a 

z tohoto důvodu nemohla být podle zákona o právu shromažďovacím řádně 

oznámena. Ani násilné výstřelky jednotlivců nemohou ospravedlnit zákaz 

demonstrace, pokud celkový charakter shromáždění je pokojný. Právo 

občana na aktivní účast na procesu tvorby názoru a vůle výkonem svobody 

shromažďovací patří k nezbytným funkčním prvkům demokratické lidské 

společnosti. Zákonodárce je povinen dbát na tento základní princip při tvorbě 

předpisů, které omezují základní práva, při jejich výkladu a aplikaci úřady a 

soudy. Soud dále zdůraznil nutnost vzájemné spolupráce svolavatele, úřadu 

a policie. Čím více jsou pořadatelé ochotni k jednostranným opatřením 

                                                 
124 V roce 2009 byl zákaz shromáždění potvrzen i Ústavním soudem. V minulosti však 
pochody proběhly, například v roce 2004 Bavorský správní soud a Spolkový ústavní soud 
"vzpomínkový pochod" nezakázaly, na protest proti němu se sešlo asi 4.500 demonstrantů. 
V letech 2003 a 2004 Spolkový ústavní soud pochody předběžným opatřením umožnil, pro 
roky 2005 a 2006 již nikoliv. Důvodem byla nová judikatura, která se týká shromáždění 
konaných každoročně, s tím, že svolavatel může vyčkat soudních rozhodnutí o přezkoumání 
zákazu shromáždění ve věci samé a shromáždění konat o rok později. Jeho újma pramenící 
z nemožnosti konat shromáždění v ohlášeném datu není tak velká, aby ospravedlňovala 
předběžné opatření.  
125 Rozhodnutí z 14. 5. 1985, BVerfGE 69, 315. Dostupné na <http://www.bverfg.de>.  
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v duchu vzájemné důvěry nebo ke spolupráci ve prospěch demonstrace, tím 

výše se posune práh pro úřední zásah z důvodu ohrožení veřejné 

bezpečnosti. Jsou-li obavy, že demonstrace jako celek bude mít nepokojný 

průběh, anebo že pořadatel a jeho okolí o takovýto průběh usilují nebo jej 

aspoň schvalují, zůstává každému pokojnému účastníku zachována ochrana 

shromažďovací svobody, ústavně garantovaná každému státnímu občanovi 

i tehdy, lze-li počítat s výtržnostmi jednotlivců nebo menšin. V takovém 

případě klade preventivní zákaz celé akce přísné požadavky na prognózu 

nebezpečí a předpokládá předchozí vyčerpání všech smysluplných 

použitelných prostředků umožňujících pokojným demonstrantům realizaci 

základního práva. Správní soudy musí již v řízení předběžné právní ochrany 

cestou intenzivnějšího zkoumání mít na zřeteli, že okamžitý výkon zákazu 

demonstrace vede zpravidla k definitivnímu znemožnění výkonu základního 

práva.  

V rozhodnutí Spolkového ústavního soudu ze dne 24. 3. 2001126 

bylo konstatováno, že pokud chce úřad zakázat demonstraci proto, že 

svolavatel má v úmyslu podle názoru úřadu ohlášeným (nezávadným) 

účelem shromáždění zastřít skutečný účel a obsah shromáždění, které má 

sloužit ospravedlňování a oslavování národně sociální vlády, důkazní 

břemeno ohledně prokázání zastřeného účelu musí nést úřad. Nepostačuje 

pouze nedostatečný zájem svolavatele konat shromáždění ohlášeného 

obsahu, ale skutečné důvody pro takovou domněnku. Svolavatel není 

povinen vyvracet důkazně podezření úřadu.  

V rozhodnutí ze dne 1. 11. 2008 Spolkový ústavní soud127 

předběžným opatřením umožnil konání shromáždění, které svolal známý 

příznivec extrémní pravice v předvečer výročí „Křišťálové noci“ pod heslem 

„Proti jednostrannému odmítnutí minulosti! Myslete na německé oběti!“. 

Úřady shromáždění zakázaly s poukazem na judikaturu soudů, která 

umožňuje omezení shromažďovacího práva neonacistů při významných 

výročích spojených s nacistickou zvůlí a holocaustem. Shromáždění by 

s ohledem na konkrétní události mohlo mít provokativní ráz a mohlo by dojít 
                                                 
126 1 BrQ 13/01.  
127 1 BrR 2492/08.   
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k narušení veřejného pořádku. Soud konstatoval, že k posouzení 

nepostačuje pouze to, že datum je shodné s výročím události. Je nutné 

analyzovat rizika, která jsou založena na skutkových zjištěních. Úřadu bylo 

vytknuto nedostatečné odůvodnění tvrzení o možném páchání trestných 

činů.  

 

6.4 Zhodnocení n ěmecké právní úpravy  

Ačkoliv tedy německá právní úprava dává správním orgánům širší 

oprávnění než česká, je na shromažďovací právo nahlíženo se značným 

respektem. Z pohledu judikatury Spolkového ústavního soudu je zákaz 

shromáždění před jeho konáním považován za krajní řešení. Úřady sice mají 

větší manévrovací možnosti při zkoumání širších okolností shromáždění, 

nicméně i tak musí případný zákaz shromáždění velmi pečlivě odůvodnit. 

Některé restrikce shromažďovacího práva v Německu jsou výsledkem 

historického vývoje, který je do ostatních zemí obtížně přenositelný. Lépe 

než omezování svobody shromažďovací se osvědčuje jednání občanské 

společnosti, která jasně ukazuje, že neonacistické akci ve své obci nechce. 

Příkladem tohoto jsou občanské protesty ve Wundsiedelu nebo v 

Drážďanech.  

Zajímavá se mi jeví možnost úřadu zakotvená v Bavorsku odmítnout 

svolavatele a pořadatele v případě, že z minulosti panují důvodné obavy 

z nepokojnosti takového shromáždění. Na druhou stranu je otázkou, do jaké 

míry by toto vedlo k řešení problémů neonacistických shromáždění, neboť 

svoláním shromáždění může být pověřena naprosto nezávadná osoba. 

V Německu platí, že zatímco o zákazu shromáždění před jeho konáním 

rozhoduje správní orgán, po zahájení shromáždění přechází tato pravomoc 

plně na policii. Německé úřady však mají větší pravomoci, mohou svolavateli 

uložit omezující podmínky či určit jiné místo či čas konání shromáždění. Na 

rozdíl od české právní úpravy není v Německu zakotvena žádná lhůta, 

v rámci níž by úřad mohl shromáždění zakázat. Toto by jistě mnohé úřady 

v České republice rovněž uvítaly.  
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Nutno podotknout, že diametrálně odlišná jsou česká a německá 

neonacistická shromáždění v počtu účastníků. Zatímco v České republice lze 

účastníky počítat na stovky, v Německu jsou to tisíce až desetitisíce, a to jak 

účastníků oznámeného shromáždění, tak protidemonstrací. Z tohoto pramení 

i některé odlišnosti právních úprav.  
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7 Závěr  

Tato rigorózní práce si klade za cíl poukázat na právní úpravu 

shromažďovacího práva v České republice v kontextu aplikačních problémů, 

které se v praxi vyskytují.  

Zabýváme-li se úpravou shromažďovacího práva v České republice, 

musí naše závěry vycházet nejen z vnitrostátního práva, ale i práva 

mezinárodního, neboť zakotvení práva na svobodu shromažďovací 

v mezinárodních smlouvách, zejména pak v Úmluvě, je pro vnitrostátní 

aplikace stěžejní.  

V posledních letech došlo ze strany příznivců neonacistických hnutí 

ke zřetelnému trendu objevovat se co nejvíce na veřejnosti s cílem zviditelnit 

se, a to právě formou různých veřejných shromáždění. Na obecní úřady je 

tak mnohdy v souvislosti s takovými shromážděními vyvíjen tlak ze strany 

veřejnosti, aby bylo takovéto shromáždění zakázáno. Je však nutné 

zdůraznit, že právo na svobodu shromažďování je základním lidským právem 

a jeho omezení musí být dostatečně odůvodněno, neboť každou restrikci 

shromažďovacího práva je nutno posuzovat velmi přísně. Obecní úřady by 

měly využívat všechna mírnější opatření, která jim zákon dává, než přikročí 

k případnému zákazu. I během krátké třídenní lhůty je možné svolavatele 

telefonicky zkontaktovat, navrhnout alternativní trasu nebo jiný den pochodu. 

Svolavatel je dále povinen poskytnout úřadu součinnost, proto by se úřad 

měl zajímat o opatření, která pořadatel podnikne za účelem zabezpečení 

pokojného průběhu shromáždění, o počet pořadatelů, kteří musí být plnoletí 

apod. Ačkoliv manévrovací prostor úřadu není nikterak veliký, je třeba ho 

využít. Pro zákaz shromáždění před jeho konáním musí obecní úřady vždy 

mít pádné argumenty, které zásah do shromažďovacího práva odůvodní. 

Není-li tomu tak, je vhodnější, aby si obecní úřad připravil dostatek podkladů 

a v případě naplnění zákonem stanovených podmínek shromáždění rozpustil 

v jeho průběhu. Ačkoliv u některých extremistických shromáždění opravdu 

dochází k jednání, které odůvodňuje zákaz shromáždění, není tomu tak 

pokaždé. Občané navíc budou mnohdy protestovat proti jakékoliv akci 



  

   106

sympatizantů krajní pravice. Přestože z morálního hlediska je takový přístup 

pochopitelný, z hlediska práva je stále nutné mít na zřeteli, že právo na 

svobodu shromažďovací je jedním ze základních lidských práv, jehož 

omezení by mohlo mít fatální důsledky pro každého. V práci rovněž 

zdůrazňuji nezbytnost efektivní spolupráci Policie ČR a obecních úřadů, která 

je nutnou podmínkou pro zvládání extremistických akcí. 

V souvislosti s úvahami de lege ferenda jsem toho názoru, že nikoliv 

výrazná novela zákona, ale důkladné pochopení zákona mohou přispět 

ke zlepšení aplikační praxe. 

V závěru práce se pak ve stručnosti zabývám právní úpravou 

shromažďovacího práva ve Spolkové republice Německo, která je do značné 

míry srovnatelná s českou. Rozhodnutí německých soudů tak mohou být 

inspirací i pro české úřady.  

Považuji za nutné zdůraznit, že česká právní úprava plně 

koresponduje jak s mezinárodními závazky České republiky, tak se zásadami 

demokratického právního státu. Při uplatňování práva na svobodu 

shromažďování je však vždy nutné respektovat i práva a svobody jiných, tedy 

ctít zásadu přiměřenosti.  
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9 Summary 

Application of the Assembly Law 

The right to assemble in public places is one of the most important 

political rights. However, application process of the assembly law indicates a 

lot of interpretation problems. Therefore, the main topic of this thesis deals 

with the problematic fields of application of the assembly law by the 

administrative authorities.  

In the introductory part the work considers a brief outline of historical 

roots of freedom of assembly in the Czech lands. Next part of the work refers 

to main international documents which deal with the freedom of assembly – 

the International Covenant on Civil and Political Rights and the Convention 

for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. Then, the 

importance of Constitution and Bill of Rights is stressed. The European Court 

of Human Rights (ECHR) gives guidelines on how the right of assembly 

should be treated. The Czech Supreme Administrative Court has also 

considered a number of important cases last years.  

The article 19 of the Bill of Rights says: “the right of peaceful 

assembly is guaranteed. The exercise of this right may be limited by law in 

the case of assemblies held in public places, if it concerns measures that are 

necessary in a democratic society for the protection of the rights and 

freedoms of others, public order, health, morals, property, or the security of 

the state. However, an assembly shall not be made to depend on the grant of 

permission by a public administrative authority.” The restriction of the 

freedom of assembly is possible under strict condition. The Right of 

Assembly Act (Law no. 84/1990) regulates then assembly law in more detail.  

The Assembly Act only applies to the assemblies in public places 

whose purpose is to express freedom of speech and other constitutional 

rights and freedoms, exchange information, opinions and to participate in 

solving public matters or on street parades and manifestations. On the other 

hand, the Assembly Act does not cover assemblies that are connected to 
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providing services, to the activity of state authorities, and whose aim is not 

the realisation of freedom of expression or other constitutional rights.  

Assembly is not subjected to permission by the state authority. The 

convener of an assembly is obliged to announce it to the administrative 

authority at least 5 days and at most 6 months before the assembly is due to 

be held. However, the Assembly Act also includes exception for this duty. 

The announcement must contain all essentials as prescribed by law. 

Afterwards, the authority may propose another day and another place for the 

assembly, order that the assembly does not disturb hours of nightly peace, or 

in exceptional cases ban the assembly within 3 days, but only for one of the 

reasons enumerated by law. The reasons for banning the assembly are 

following: the aim of the assembly encourages the denial of human, political 

or other rights of the citizens, serves as inspiration for hate, insularity, violent 

behaviour, or violates the constitution or the law, or there is a real threat to 

the health of the participants; restricting traffic would be against the interest 

of people or another assembly was announced to take place at the same 

time and place and no agreement was reached. The ban is subject to the 

court’s review; therefore the authority must give proper reasons for the ban.  

During the assembly, it is possible to dissolve it under strict 

conditions. The representatives of the authority may disperse the assembly; 

where they are not present, the police may dissolve it.  

The convener is responsible for a peaceful assembly, i.e. co-

operation, ensuring a sufficient amount of organizers, administering a 

peaceful proceeding of the assembly, not diverting from the announced 

purpose of the assembly, giving instructions to the organizers. When the 

assembly is disturbed and the converter is not able to obtain reparation he 

should ask the authority or the police for help. The converter is obliged to be 

present at the assembly; however he can fulfil his duties though a deputy or 

organiser.  

The importance of the cooperation between police and 

administrative authorities is stressed. In conclusion, some proposals to future 

possible amendments are discussed.   
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It must be emphasised that although the right of freedom of 

assembly is one of the fundamental human rights, the principal of 

proportionality must be always fully respected.  
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