Pozměňovací návrhy poslance Marka Černocha k sněmovnímu tisku č. 510, vládnímu
návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím,
ve znění pozdějších předpisů
O obou pozměňovacích návrzích je možno hlasovat zvlášť.
1. V článku I se za bod 21 vkládá nový bod 21a, který zní: „Za § 7 se vkládá nový § 7a,
který včetně nadpisu zní:
„§ 7a
Akreditace médií
(1) Medium, které se hodlá zpravodajsky účastnit shromáždění, se v dostatečném
předstihu akredituje u svolavatele.
(2) Medium, které není akreditováno, si samo zajistí ochrannou službu, jinak svolavatel
smí její náklady požadovat na mediu.“.“
2. V článku I bod 30 zní: „§ 15 včetně nadpisu zní:
„§ 15
Zpráva o konaném shromáždění
(1) Jestliže je shromáždění přítomna Policie České republiky, vydá svolavateli bez
zbytečného odkladu osvědčení o tom, že shromáždění bylo pokojné, a údaje o počtu
účastníků.
(2) Osvědčení podle odstavce 1 Policie České republiky zároveň zveřejní jako tiskovou
zprávu.“.“
Odůvodnění:
Vládní předlohu zákona je nutné vylepšit. První pozměňovací návrh (§ 7a) se týká toho,
že svolavatel by měl mít přehled o tom, která media se chystají shromáždění zúčastnit. Pokud
se u něj akreditují, poskytne jim ochrannou službu v rámci své pořadatelské služby na jeho
náklady. Pokud nikoliv, má medium povinnost si ji zajistit samo, jinak ji pořadatel vyúčtuje
přímo u média.
Druhý pozměňovací návrh má zabránit situaci, že OČTŘ dlouho po skončení shromáždění
účelově konstatují, že nebylo pokojné, ačkoliv nebylo rozpuštěno a účelově stíhají
svolavatele, pořadatele či účastníky. Zároveň existují spory mezi medii, která počet účastníků
podsazují, a svolavateli, kteří jej nadsazují. Policie je však vybavena peoplemetry, které jsou
s to tento počet určit poměrně exaktně.
Pro oba pozměňovací návrhy platí, že lhůty jsou stanoveny jen abstraktně, aby je bylo
možné přizpůsobit situaci, že některá shromáždění jsou svolávána dlouho dopředu; jiná až
téměř bezprostředně předem.
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§7
Povinnosti účastníků shromáždění
(1) Účastníci shromáždění jsou povinni dbát pokynů svolavatele a pořadatelů podle §
6 a zdržet se všeho, co by narušilo řádný a pokojný průběh shromáždění.
(2) Po ukončení shromáždění jsou jeho účastníci povinni se pokojně rozejít. Je-li
shromáždění rozpuštěno, jsou povinni neprodleně opustit místo shromáždění. V rozchodu jim
nesmí být žádným způsobem bráněno.
(3) Účastníci shromáždění 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.
(4) Účastníci shromáždění nesmějí mít obličej zakrytý způsobem ztěžujícím nebo
znemožňujícím jejich identifikaci.
§ 7a
Akreditace médií
(1) Medium, které se hodlá zpravodajsky účastnit shromáždění, se v dostatečném
předstihu akredituje u svolavatele.
(2) Medium, které není akreditováno, si samo zajistí ochrannou službu, jinak
svolavatel smí její náklady požadovat na mediu.
Působnost úřadu
§8
Úřad může s ohledem na místní podmínky nebo na veřejný pořádek navrhnout
svolavateli, aby se shromáždění konalo na jiném místě nebo v jinou dobu.
§ 14
Přestupek proti právu shromažďovacímu
(1) Tomu, kdo svolává nebo pořádá shromáždění, aniž splnil oznamovací povinnost,
nebo pořádá shromáždění, které bylo zakázáno, anebo poruší povinnost stanovenou v § 6
odst. 4 a 6, může být uložena pokuta do 5 000 Kč.
(2) Přestupku se dále dopustí ten, kdo
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nebo těmto osobám brání v plnění jejich povinnosti;
b) neoprávněně ztěžuje účastníkům shromáždění přístup na shromáždění nebo jim v tom
brání;
c) 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;
d) jako účastník shromáždění má obličej zakrytý způsobem ztěžujícím nebo znemožňujícím
jeho identifikaci,
e) neoprávněně vnikne do shromáždění;
f) nepřístojným chováním brání účastníkům ve splnění účelu shromáždění;
g) brání účastníkům, aby se pokojně rozešli,
h) neoprávněně úmyslně zabrání jinému v podstatném rozsahu ve výkonu práva
shromažďovacího.
(3) Za přestupek podle odstavce 2 písm. a) a b) lze uložit pokutu do 5 000 Kč, za
přestupek podle odstavce 2 písm. c) a d) lze uložit pokutu do 10 000 Kč a za přestupek podle
odstavce 2 písm. e) až g) pokutu do 7 000 Kč.
(4) Jinak o přestupku a jeho projednání platí obecné předpisy.3)
Společná ustanovení
§ 15
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.
§ 15
Zpráva o konaném shromáždění
(1) Jestliže je shromáždění přítomna Policie České republiky, vydá svolavateli bez
zbytečného odkladu osvědčení o tom, že shromáždění bylo pokojné, a údaje o počtu
účastníků.

3)

Zákon č. 60/1961 Sb., o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku, ve znění
pozdějších předpisů.
Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).
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tiskovou zprávu.
§ 16
Na řízení o zákazu shromáždění nebo o době jeho ukončení podle § 11 se nevztahují
ustanovení správního řádu o správním řízení, 1) s výjimkou ustanovení o náležitostech
rozhodnutí, o písemném vyhotovení rozhodnutí a o opravě zřejmých nesprávností
v písemném vyhotovení rozhodnutí4a) a ustanovení o právní moci a vykonatelnosti. 4b) Řízení
se považuje za zahájené dnem, kdy úřad obdržel oznámení; účastníkem řízení je svolavatel.

V Praze dne 12. dubna 2016
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Část druhá a třetí správního řádu.
§ 68 až 70 správního řádu.
4b)
§ 73 až § 75 odst. 1 a 2 správního řádu.
4a)

