od posl. Mgr. Martina Plíška

Pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku č. 510,
kterým se mění zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů

1. V novelizačním bodu č. 6 se za slovo „příloze“ vkládají slova „č. 1“.
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:
„Doplňuje se příloha č. 2 k zákonu, která zní:
„Příloha č. 2 k zákonu 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.“.

Odůvodnění
Předkládaný návrh si klade za cíl ochranu důstojné připomínky událostí, které si připomínáme v určité
dny státních svátků. Památka těchto významných událostí by se neměla zneužívat pro pochybné cíle
tak, jak se tomu v minulosti stávalo.
Proto je navrhováno, aby oslava státních svátků, jejichž připomínka je pevně spojená s určitým
místem, byla v určený den vyhrazena právě pro důstojné připomenutí historických událostí. Toto
omezení se bude týkat pouze úzce vymezených lokalit a státních svátků, které jsou s určitou lokalitou
neodlučně spojeny, nebude se tedy jednat o zásadní zásah svobody shromažďování.
Pokud by účel oznamovaného shromáždění byl v rozporu s oslavou a připomínkou daného státního
svátku, pak by bylo postupováno podle zákona o právu shromažďovacím, tedy by bylo možné takové
shromáždění zakázat, či v krajním případě v jeho průběhu rozpustit.
V tomto duchu je navrhován následující výčet státních svátků a s nimi spojených lokalit, ve kterých
bude možno konat shromáždění pouze za účelem oslavy a připomínky daného státního svátku.
-

Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje (5. 7.) a území obce Velehrad
Den upálení mistra Jana Husa (6. 7.) a území obce Husinec
Den české státnosti (28. 9.) a území obce Stará Boleslav
Den boje za svobodu a demokracii (17. 11.) ulice Národní třída a Albertov v Praze

