
 
 
 

STANOVISKO VLÁDY 

 

k návrhu poslanců Martina Plíška, Miroslava Kalouska, Františka Laudáta a dalších 

na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, 

ve znění pozdějších předpisů 

(sněmovní tisk č. 905)  

 

Vláda na své schůzi dne 12. října 2016 projednala a posoudila návrh zákona, kterým 

se mění zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, 

a vyslovila s tímto návrhem zákona nesouhlas, a to zejména z následujících důvodů: 

 

1. Vláda předložený návrh zákona odmítá nejen z níže uvedených věcných důvodů, ale 

i z toho důvodu, že návrh zákona je předkládán jen krátce poté, co Parlament České 

republiky schválil vládou předloženou novelu zákona o právu shromažďovacím 

(vyhlášenou jako zákon č. 252/2016 Sb.), kterou hodlá změnit ještě předtím, než vůbec 

nabyla účinnosti. Předložený návrh zákona tedy nemůže vycházet z jakýchkoliv poznatků 

z praxe, které by nasvědčovaly, že je nová úprava nevhodná. V mezidobí mezi přijetím 

zákona č. 252/2016 Sb. a předložením návrhu zákona zároveň nevyvstaly žádné nové 

okolnosti, které by takovou změnu opodstatňovaly. 

2. Předložený návrh zákona předně vypouští oprávnění zástupce úřadu a Policie České 

republiky udílet pokyny k zajištění účelu shromáždění, k odstranění rozporů při střetu 

práv více svolavatelů, při střetu různých práv nebo k ochraně veřejného pořádku, zdraví 

a majetku. Podle odůvodnění návrhu zákona je tak činěno především z důvodu, 

že v ustanovení § 8 odst. 4 je v návaznosti na oprávnění řešit střet práv více svolavatelů 

výslovně zakotveno i oprávnění dát pokyn k úpravě místa shromáždění. Toto oprávnění 

bylo do textu zákona č. 252/2016 Sb. začleněno pozměňovacím návrhem 

ústavněprávního výboru Poslanecké sněmovny, přičemž jde spíše jen o konkretizaci 

způsobu, jak řešit střet práv více svolavatelů. Doposud byly střety různých práv řešeny 

na základě obecného oprávnění Policie České republiky konat v zájmu zajištění 

veřejného pořádku a na základě ustanovení § 43 zákona o Policii České republiky 

umožňujícího přikázat každému nevstupovat na určité místo nebo na určeném místě 

setrvat, ovšem výslovné oprávnění k řešení konfliktních situací neexistovalo. Zástupce 

úřadu pak nedisponoval žádnými pravomocemi. Proto bylo na základě poznatků 
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a zkušeností z praxe zákonem č. 252/2016 Sb. zakotveno oprávnění zástupce úřadu, 

popřípadě pak i Policie České republiky řešit tyto střety a konflikty, jako jsou například 

blokády, konflikt mezi více shromážděními na jednom místě nebo rušení shromáždění 

jinou činností. Jelikož stát může konat jen na základě zákona, v jeho mezích 

a způsobem, který zákon stanoví, tak by v důsledku přijetí poslaneckého návrhu zákona 

stát buď musel ponechat konfliktům zcela volný průběh, nebo se prostřednictvím 

zástupce úřadu či Policie České republiky uchýlit až k prostředku nejintenzivněji 

zasahujícímu do svobody shromažďovací, kterým je rozpuštění shromáždění. 

Jak vyplývá z obecných ústavních principů i z ustanovení § 8 odst. 5 zákona o právu 

shromažďovacím, dát pokyn k úpravě místa shromáždění lze jen v nezbytných případech 

a při maximálním šetření práv, do nichž je zasahováno. Nelze tedy svévolně nebo 

bezdůvodně přesunout něčí ohlášené shromáždění na zcela jiné místo. S čl. I bodem 1 

návrhu zákona tedy vláda nesouhlasí, neboť popírá již platnou úpravu zákona 

č. 252/2016 Sb., který měl kromě jiného poskytnout výslovnou zákonnou oporu 

pro řešení konfliktů při shromážděních. Předložený návrh zákona tak vrací úpravu 

zákona o právu shromažďovacím zpět do původního znění, podle něhož nemají zástupce 

úřadu ani Policie České republiky pro tyto případy odpovídající nástroje. 

3. Úprava uvedená v čl. I bodě 2 předloženého návrhu nejenže vrací zákon o právu 

shromažďovacím do původní podoby, ale ještě možnost rozpuštění shromáždění 

omezuje tím, že Policie České republiky by nemohla rozpustit zakázané shromáždění 

podle § 12 odst. 1. Cílem zákona č. 252/2016 Sb. bylo zajistit, aby pokud jsou splněny 

podmínky pro rozpuštění shromáždění a stát tedy má povinnost konat, bylo shromáždění 

skutečně rozpuštěno. Zástupce úřadu nemusí vždy situaci správně vyhodnotit, zatímco 

Policie České republiky je v oblasti extremistických shromáždění školena a odborně 

připravována a na shromáždění, která jsou vyhodnocena jako riziková, dohlíží velké 

množství policistů. Zástupce úřadu mnohdy sám, bez konzultace s Policií České 

republiky, není schopen vyhodnotit, zda je Policie České republiky v případě rozpuštění 

shromáždění dostatečně připravena na následné zajištění veřejného pořádku. 

Rozpuštění realizované Policií České republiky tak může být vhodnější i z toho důvodu, 

že Policie České republiky má v rámci přípravy bezpečnostního opatření lepší přehled o 

celém shromáždění a vhodněji může posoudit okamžik či místo pro rozpuštění 

shromáždění. S ohledem na striktní vymezení důvodů pro rozpuštění zároveň není důvod 

předpokládat, že by tato možnost byla zneužívána či nadužívána, ostatně případů 

rozpuštění shromáždění je evidováno minimum. 

4. Oprávnění zástupce krajského úřadu nebo Ministerstva vnitra rozpustit shromáždění pak 

má stejné důvody, tedy předcházení prodlení tam, kde je naplněn důvod rozpuštění, 
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avšak zástupce úřadu nekoná. Volba těchto orgánů je logická z toho důvodu, že jde 

o nadřízené, resp. dozorové orgány, které si zároveň mohou usnesením ústně 

vyhlášeným na místě danou pravomoc z důvodu nečinnosti příslušného orgánu 

atrahovat, ovšem jde o procesně komplikovanější postup. Proto je pravomoc přiznána 

přímo zákonem a v podstatě jde o zjednodušení procesu atrakce věci v případě 

nečinnosti, který jinak zná § 80 správního řádu. 

5. Předložený návrh zákona předkladatelé odůvodňují tvrzením, že změnou provedenou 

zákonem č. 252/2016 Sb. je zasahováno do ústavně zaručeného práva pokojně 

se shromažďovat, aniž by přitom šlo „o opatření v demokratické společnosti nezbytná“. 

S uvedeným konstatováním se vláda neztotožňuje. Podle čl. 19 odst. 2 Listiny základních 

práv a svobod lze právo pokojně se shromažďovat omezit v případě, je-li takové omezení 

v demokratické společnosti nezbytné a zároveň slouží-li opatření k ochraně práv a 

svobod druhých, ochraně veřejného pořádku, zdraví, mravnosti, majetku nebo 

bezpečnosti státu. Z dikce § 8 odst. 4 plyne, že druhá uvedená podmínka je bez dalšího 

splněna, když užití pravomoci udílet pokyn je podmíněno zajištěním účelu shromáždění, 

odstraněním rozporů při střetu práv více svolavatelů, včetně pokynu k úpravě místa 

konání shromáždění, nebo při střetu různých práv, či ochranou veřejného pořádku, zdraví 

a majetku. Naplnění prvé z uvedených podmínek závisí na aplikaci nově přiznané 

pravomoci v jednotlivých případech při zohlednění všech faktických proměnných, jež jsou 

určující pro stanovení nezbytnosti daného opatření v tom kterém případu. Jinak řečeno, 

podle názoru vlády nelze stávající znění § 8 odst. 4 zákona o právu shromažďovacím 

považovat za protiústavní, neboť za klíčovou v této otázce považuje podmínku ústavně 

konformní aplikace dané pravomoci v konkrétních případech. V souvislosti s právě 

učiněným tvrzením vláda dále upozorňuje, že vhodnost úpravy obsažené v § 8 odst. 4 

zákona o právu shromažďovacím plyne i z požadavku na minimalizaci zásahů 

do základních práv (čl. 4 odst. 4 Listiny základních práv a svobod). Učinění pokynu 

ve smyslu uvedeného ustanovení Listiny základních práv a svobod lze totiž považovat za 

opatření, jež může v mnoha případech nahradit realizaci doposud jediné pravomoci 

zástupce úřadu, jíž bylo rozpuštění shromáždění, tedy za opatření svou podstatou více 

zasahující do samé podstaty práva pokojně se shromažďovat. Této skutečnosti ostatně 

nasvědčuje jak judikatura Ústavního soudu, zejména nález Ústavního soudu sp. zn. II. 

ÚS 164/15 ze dne 5. května 2015, bod 41, tak Evropským soudem pro lidská práva 

opakovaně vyslovený požadavek, aby smluvní státy v rámci pozitivních závazků 

plynoucích z čl. 11 Evropské úmluvy o lidských právech vynaložily veškeré úsilí, aby 

mohlo shromáždění proběhnout pokojně a v souladu se zákonem. 
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