Shrnutí
Tato diplomová práce se zabývá současnou právní úpravou a praktickými
otázkami shromažďovacího práva v České republice. V úvodu je sledován vývoj
shromažďovacího práva od roku 1848 až do přijetí současného zákona o právu
shromažďovacím. Současná právní úprava je založena na principu ohlašovacím.
Shromáždění tedy nesmí být podmíněno povolením orgánu veřejné správy.
Právní rámec shromažďovacího práva je na vnitrostátní úrovni tvořen především
článkem 19 Listiny základních práv a svobod a zákonem č. 84/1990 Sb., o právu
shromažďovacím. V oblasti mezinárodního práva obsahují příslušnou úpravu hlavně
článek 21 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech a článek 11
Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.
Práce popisuje nejdůležitější instituty shromažďovacího práva, jako jsou svolání
shromáždění a osoba svolavatele, práva a povinnosti svolavatele, účastníků a úřadu,
spontánní shromáždění, zákaz a rozpuštění shromáždění. Větší pozornost je věnována
situacím, kdy dochází ke střetům mezi svolavateli a veřejnou správou, která má snahu
zabránit některým shromážděním. Tak tomu bylo u otázky tzv. „oznámeného účelu“
shromáždění, zkoumání osoby svolavatele nebo v případě vazby času a místa
shromáždění k určitým historickým událostem. Tyto rozpory jsou postupně řešeny a
vyjasňovány v judikatuře vnitrostátních soudů i Evropského soudu pro lidská práva.
Řada otázek však na své zodpovězení teprve čeká.
V práci jsou dále podrobně rozebrány důvody zákazu shromáždění. Postupně je
věnována pozornost zákazu ex lege, zákazu z důvodu kolize s ústavou a zákony,
ohrožení zdraví účastníků, omezení dopravy a zásobování a předchozího oznámení
konkurujícího shromáždění, jakož i postup při rozhodování o zákazu. Výklad je opět
doplněn o konkrétní případy z rozhodovací praxe soudů.
Pozornost je dále věnována ochraně shromažďovacího práva v trestněprávních
předpisech a přestupkům proti právu shromažďovacímu, kde jde jednak o sankční
postih účastníků shromáždění, jednak o ochranu shromáždění před narušiteli. V závěru
práce
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Na několika místech autor práce rovněž navrhuje dílčí změny v současné právní
úpravě, jakož i volnější přístup v otázkách omezování shromažďovacího práva.

