
 

 

Platné znění s vyznačením změn 

§ 8 

(1) Úřad může s ohledem na místní podmínky nebo na veřejný pořádek navrhnout svolavateli, aby se 

shromáždění konalo na jiném místě nebo v jinou dobu. 

(2) Úřad může v nezbytných případech pro účely ochrany veřejného pořádku nebo práv a svobod 

jiných rozhodnutím stanovit podmínky konání shromáždění. Úřad může stanovit podmínky pro konání 
shromáždění zejména tehdy, má-li se na stejném místě a ve stejnou dobu konat jiné shromáždění nebo 

veřejnosti přístupný kulturní, sportovní nebo jiný společenský podnik (dále jen „veřejnosti přístupný 

podnik“) a mezi svolavateli nebo mezi svolavatelem a osobou pořádající veřejnosti přístupný podnik 

nedošlo k dohodě o úpravě doby nebo místa konání shromáždění nebo veřejnosti přístupného podniku. 

(3) Úřad může vyslat na shromáždění svého zástupce, jemuž je svolavatel povinen vytvořit podmínky 

pro řádné plnění jeho úkolů, zejména mu umožnit sledování průběhu shromáždění a provedení úkonů 

nezbytných k případnému rozpuštění shromáždění. 

(4) Zástupce úřadu může v místě shromáždění udílet pokyny sloužící k zajištění účelu shromáždění, 

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

shromáždění, nebo při střetu různých práv a k ochraně veřejného pořádku, zdraví a majetku. 

(4)(5) Zástupce úřadu při výkonu svého oprávnění postupuje tak, aby případný zásah do práva na 

svobodu shromažďování nebo jiného práva šetřil jeho podstatu a nepřekročil míru nezbytnou 

k dosažení účelu sledovaného zákonem. 

(6) Není-li zástupce úřadu přítomen nebo vyžadují-li to okolnosti na místě, zejména rozsah či povaha 

shromáždění, může podle odstavců 3 až 5 obdobně postupovat příslušník Policie České republiky 

(dále jen „policista“). 

 

§ 12 

(1) Jestliže se shromáždění koná, ačkoliv je zakázáno, vyzve zástupce úřadu svolavatele způsobem 

uvedeným v odstavci 5, aby shromáždění neprodleně ukončil. 

(2) Shromáždění, které se koná, aniž bylo oznámeno podle § 5, může zástupce úřadu rozpustit, jestliže 

nastaly okolnosti, které by odůvodnily jeho zákaz podle § 10 odst. 1 až 3, nebo je-li zakázáno ze 

zákona. To platí i pro shromáždění, která se neoznamují. 

(3) Shromáždění, které bylo oznámeno a nebylo zakázáno, může být způsobem uvedeným v odstavci 5 

rozpuštěno, jestliže se podstatně odchýlilo od oznámeného účelu takovým způsobem, že v průběhu 

shromáždění nastaly okolnosti, které by odůvodnily jeho zákaz podle § 10 odst. 1, nebo pokud nastaly 

mimořádné okolnosti, které by odůvodnily jeho zákaz podle § 10 odst. 2 nebo 3. 

(4) Shromáždění může být rozpuštěno způsobem stanoveným v odstavci 5, jestliže se lze důvodně 
domnívat, že jeho účastníci při něm páchají trestné činy, pokud se účastníci neřídí rozhodnutím úřadu 

nebo nebyly splněny povinnosti účastníků shromáždění podle § 7 odst. 3 a 4 a nápravu se nepodařilo 

zjednat jiným způsobem, zejména zákrokem proti jednotlivým účastníkům shromáždění.  

(5) Rozpuštění je zásahem na místě. Shromáždění rozpouští zástupce úřadu výzvou svolavateli, aby 
shromáždění ukončil. Pokud svolavatel neučiní účinná opatření, aby se účastníci pokojně rozešli, 
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zejména je nevyzve k rozchodu, 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. 

(6) Rozpustit shromáždění podle odstavců 2 až 4 může při nepřítomnosti zástupce úřadu také 

příslušník Policie České republiky (dále jen „policista“) Nekoná-li zástupce úřadu nebo je-li 

zástupce úřadu nepřítomný, může shromáždění rozpustit i policista a dále zástupce krajského úřadu, 
v jehož správním obvodu se shromáždění koná, nebo Ministerstva vnitra; ustanovení odstavce 5 se 

použije obdobně. Jestliže byl úkon směřující k rozpuštění shromáždění proveden bez přítomnosti 

zástupce úřadu, policista nebo zástupce správního orgánu podle věty první vyrozumí do 15 dnů úřad 

o provedeném zákroku. 

 

§ 14 

Přestupky 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 

a)  neuposlechne pokyn svolavatele anebo určených pořadatelů shromáždění nebo těmto osobám 

brání v plnění jejich povinnosti, 

b)  v rozporu s § 7 odst. 2 brání účastníkům shromáždění, aby se pokojně rozešli, 

c)  neoprávněně ztěžuje účastníkům shromáždění přístup na shromáždění nebo jim v něm brání, 

d)  nesplní pokyn zástupce úřadu nebo policisty udělený na základě § 8 odst. 4, 

d)e)  brání účastníkům shromáždění ve splnění účelu shromáždění nepřístojným chováním, nebo 

e)f)  neoprávněně úmyslně brání jinému v podstatném rozsahu ve výkonu práva shromažďovacího. 

(2) Fyzická osoba se jako účastník shromáždění dopustí přestupku tím, že 

a)  v rozporu s § 7 odst. 3 má u sebe střelnou zbraň, výbušninu nebo pyrotechnický výrobek anebo 

jiné předměty, jimiž lze ublížit na zdraví, 

b)  v rozporu s § 7 odst. 4 má zakrytý obličej způsobem ztěžujícím nebo znemožňujícím jeho 

identifikaci, nebo 

c)  v rozporu s § 12 odst. 5 neuposlechne výzvy svolavatele k pokojnému rozchodu z ukončeného 

shromáždění anebo neuposlechne výzvy zástupce úřadu nebo policisty k pokojnému rozchodu 

z rozpuštěného shromáždění. 

(3) Fyzická osoba se jako svolavatel shromáždění dopustí přestupku tím, že 

a) v rozporu s § 5 odst. 1 svolá nebo pořádá shromáždění bez oznámení, 

b) pořádá shromáždění, které je na základě zákona nebo rozhodnutí úřadu zakázáno, nebo takové 

zakázané shromáždění svolává, 

c) bez vážného důvodu nesplní některou z povinností podle § 6 odst. 4 až 6, 

d) nesplní některou z podmínek pro konání shromáždění stanovenou úřadem na základě § 8 odst. 2, 

nebo 

e) v rozporu s § 12 odst. 5 neučiní účinná opatření, aby se účastníci shromáždění pokojně rozešli. 

(4) Za přestupek podle odstavců 1 až 3 lze uložit pokutu do 15 000 Kč. 
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