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Pozměňovací a jiné návrhy
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím,
ve znění pozdějších předpisů
(tisk 510)

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán.

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního ústavně právního výboru č. 191
z 58. schůze konané dne 17. března 2016 (tisk 510/2)
1. V části první čl. I se bod 8 zrušuje.
Následující body se přečíslují.
2. V části první čl. I se za dosavadní bod 8 vkládá nový bod 9, který zní:
„9. V § 4 odst. 1 písm. b) se za slovo „společnostmi“ vkládá poznámka pod čarou
č. 2, která zní:
„2)

Zákon č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech.“.“.

Následující body se přečíslují.
3. V části první čl. I se bod 10 zrušuje.
Následující body se přečíslují.
4. V části první čl. I se za dosavadní bod 14 vkládá nový bod 15, který zní:
„15. V § 5 odst. 4 se za slovo „přiložit“ vkládá slovo „písemný“.“.
Následující body se přečíslují.
5. V části první čl. I se v dosavadním bodě 18 za slova „pokyny úřadu“ vkládají slova „a Policie
České republiky“.
6. V části první čl. I se dosavadní bod 21 zrušuje.
Následující body se přečíslují.
7. V části první čl. I se v dosavadním bodě 22 v § 8 odst. 4 za slova „svolavatelů“ vkládají slova
„ , včetně pokynu k úpravě místa konání shromáždění,“.
8. V části první čl. I v dosavadním bodě 22 v § 8 odst. 6 se slovo „policista“ nahrazuje slovy
„příslušník Policie České republiky (dále jen „policista“)“.
9. V části první čl. I se dosavadní bod 23 zrušuje.
Následující body se přečíslují.
10. V části první čl. I se v dosavadním bodu 28 v § 11 odst. 2 věta „Pokud o to svolavatel požádá,
zašle mu úřad písemné vyhotovení rozhodnutí na vědomí.“ nahrazuje větou „Úřad zašle
svolavateli písemné vyhotovení rozhodnutí bez zbytečného odkladu na vědomí.“.
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11. V části první čl. I v dosavadním bodě 28 v § 12 odst. 6 se slova „Je-li to pro účely zajištění
veřejného pořádku nezbytné“ nahrazují slovy „Nekoná-li zástupce úřadu nebo je-li zástupce
úřadu nepřítomný“.
12. V části první čl. I v dosavadním bodě 28 v § 14 odst. 2 písm. b) se slova „anebo neuposlechne
výzvy zástupce úřadu nebo policisty k odstranění zakrytí obličeje“ zrušují.
13. V části první čl. I v dosavadním bodě 32 se číslo „2“ nahrazuje číslem „3“.

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 12. dubna 2016
B. Poslanec Martin Lank
SD 4122 (posl. Marek Černoch)
O obou pozměňovacích návrzích je možno hlasovat zvlášť.
1. V článku I se za bod 21 vkládá nový bod 21a, který zní:
„21a. 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:
„30. § 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.“.“.

C. Poslanec Martin Plíšek
SD 4114
1. V novelizačním bodu č. 6 se za slovo „příloze“ vkládají slova „č. 1“.
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2. Dosavadní novelizační bod č. 15 zní:
„V § 5 odstavec 5 zní:
(5) Shromáždění oznámená na termíny státních svátků 5.7., 6.7., 28.9. a 17.11. na místa
vyjmenovaná v příloze č. 2 tohoto zákona lze svolávat pouze za účelem oslavy a připomínky daného
státního svátku.
V § 5 odstavec 6 zní:
(6) Neuvede-li svolavatel údaje podle odstavce 3 nebo jsou-li uvedené údaje neúplné,
nepřesné nebo nepravdivé anebo nepředloží-li svolavatel k oznámení souhlas podle odstavce 4, úřad
svolavatele na vady oznámení neprodleně upozorní.
V § 5 se vkládá nový odstavec 7, který zní:
(7) Neodstraní-li svolavatel vady oznámení v úřadem stanovené lhůtě nebo se nejedná o
shromáždění podle tohoto zákona, úřad oznámení usnesením bez zbytečného odkladu odloží.
Rozhodnutí o odvolání musí být vydáno nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne podání odvolání.“.
3. Za dosavadní novelizační bod č. 26 se vkládá nový bod č. 27, který zní:
„V § 10 odst. 2 se na konci písm. b) tečka nahrazuje čárkou a vkládá se nové písm. c), které zní:
c) oznámený účel shromáždění je v rozporu s § 5 odst. 5.“.
Ostatní novelizační body se přečíslují.
4. V dosavadním novelizačním bodu č. 33 se za slova „příloha“ vkládají slova „č. 1“.
5. Za dosavadní novelizační bod č. 33 se vkládá nový bod č. 34, který zní:
„34. Doplňuje se příloha č. 2 k zákonu, která zní:
„Příloha č. 2 k zákonu č. 84/1990 Sb.
Místa, na které lze svolat shromáždění pouze za účelem oslavy a připomínky daného státního svátku
1.
2.
3.
4.
5.

Pro den 5. 7. celé katastrální území Velehrad (okres Uherské Hradiště),
Pro den 6. 7. celé katastrální území Husinec (okres Prachatice),
Pro den 28. 9. celé katastrální území Stará Boleslav (okres Praha-východ),
Pro den 17. 11. ulice Národní třída v Hlavním městě Praze,
Pro den 17. 11. ulice Albertov v Hlavním městě Praze.“.

V Praze 13. dubna 2016

Ing. Vlastimil V o z k a, v.r.
zpravodaj garančního ústavně právního výboru

