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České evangelikální aliance a sociopolitické otázky 
ČEA jako hnutí organizací, církví i jednotlivců jde o rozvoj pozitivní, biblicky orientované sociální vize, která by byla 
přínosem celé společnosti. Věříme, že jádrem a paradigmatem křesťanské vize společnosti je zájem o správné a 
kvalitní vztahy, který je shrnut v největších přikázáních – milovat Boha a milovat bližního jako sebe sama.  
 Náš vliv jako organizace na proměnu společnosti by byl zanedbatelný, ale možnost spolupracovat 
s dalšími partnery a těmi, kdo usilují o proměnu společnosti, nám dává potenciál přinášet pozitivní vliv a přispět ke 
kolektivnímu svědectví církve.   

Posláním ČEA je pak: “Inspirovat evangelikální křesťany ke sdílení evangelia, službě a spolupráci a být 
jejich hlasem v dnešní společnosti”  ČEA sdružuje 8 protestantských církví (přibližně 40 000 lidí), na 40 
křesťanských misijních a charitativních organizací, hnutí, škol, nadací atd. Také velký počet místních sborů a 
jednotlivců. Je členem Světové i Evropské evangelikální aliance, které v současnosti celosvětově zahrnují více než 
200 milionů lidí ve120 národních aliancích 
 

O co nám jde? 
Téma víry se v Evropě znovu vrací do veřejné diskuse v nebývalé intenzitě. Česká evangelikální aliance nechce 
pouze události komentovat nebo na ně reagovat, ale také do nich aktivně vstupovat. Naším cílem je přinášet 
křesťanské myšlení, stanoviska a moudrost do čím dál přeplněnějšího trhu idejí. Chceme ukázat na to, že 
křesťanství může hrát pozitivní roli ve veřejné debatě a v komunitách a městech, kterým chceme jako křesťané být 
přínosem. 
 
Na čem pracujeme? 
Česká evangelikální aliance se dlouhodobě věnuje celé řadě oblastí týkajících se etických otázek, rodinné politiky a 
legislativy, obhajoby klíčových základních práv a svobod spojených se svobodou vyznání a projevu. Iniciujeme 
veřejné kampaně, semináře a konference na aktuální témata.  Věříme, že každé téma je morálním tématem a 
odmítáme uměle vytvořené dělení na věci světské a svaté.  Svými aktivitami chce ČEA inspirovat české křesťany k 
opouštění mentality ghetta a znovuobjevení relevance Krista a víry pro každodenní i veřejný život.  
 

Co nabízíme? 
 

- Poradenství v oblasti sociopolitických a legislativních otázek pro členy ČEA i další subjekty 
- Semináře a školení spojené s tématy veřejné angažovanosti a komunikace křesťanů a církve 
- Poradenství a školení v oblasti práce s médii 
- Materiály a studie, monitoring relevantní legislativy, veřejná vyjádření k aktuálním otázkám 
- Poradenství v otázkách porušování náboženské svobody nebo svobody projevu 
- Zabýváme se v omezeném rozsahu i lobbingem v ČR a ve spolupráci s Evropskou EA a dalšími partnery i 

v institucích EU 
 
 
 
 
 

 
 

 
Česká evangelikální aliance 
Plzeňská 166 
Praha 5, 150 00 
tel.: 777 842 000  
e-mail: info@ea.cz  
web: www.ea.cz 
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Shromažďovací právo a církve 
 
Jedním z práv opětně získaných při obnově demokracie a svobody v roce 1989 je i právo lidí se svobodně 
pokojně shromažďovat. Toto právo vychází z Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního 
pořádku ČR, jakož i z řady mezinárodních lidsko-právních smluv a i z historické tradice, která sahá až 
k Prosincové ústavě Rakouska-Uherska z roku 1867. 

Toto právo pokrývá všechny druhy shromažďování včetně náboženských nebo bohoslužebných 
shromáždění. V tomto přehledu se ovšem soustředíme především na křesťanská shromáždění na 
veřejných prostranstvích a obecně mimo modlitebny a kostely. 

Článek 19 Listiny základních práv a svobod (ústavní zákon č. 2/1993 Sb.) zní: 

(1) Právo pokojně se shromažďovat je zaručeno. 

(2) Toto právo lze omezit zákonem v případech shromáždění na veřejných místech, jde-li o opatření 
v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, ochranu veřejného 
pořádku, zdraví, mravnosti, majetku nebo pro bezpečnost státu. Shromáždění však nesmí být 
podmíněno povolením orgánu veřejné správy. 

Zákonem provádějícím toto právo na veřejných místech je zákon 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím. 

Nyní si zákon rozeberme:  

Co je to shromáždění podle zákona?  
Je to shromáždění lidí na veřejném místě určené k využití svobody projevu a dalších ústavních svobod (v 
našem případě také svobody víry a vyznání), k výměně informací a názorů (svědectví a evangelizace), 
k projednání veřejných a společných záležitostí a k vyjádření postojů a stanovisek. 1 Za shromáždění se 
považují též průvody a manifestace, stejně jako procesí, pouti a také shromáždění v kostelech a 
modlitebnách. 2 Shromážděním podle shromažďovacího zákona nejsou například schůze veřejných 
orgánů, shluk lidí související s poskytováním služeb (např. fotbalové utkání, hudební festival, trh, nebo 
skupina s průvodcem) a vůbec shromáždění, které neslouží k výše uvedeným účelům (třeba společný 
výlet). 3  

ak je to tedy s křesťanskými akcemi na veřejnosti?  
 

Náboženské shromáždění 

žďovacího zákona. Navíc má 
výhodu náboženského shromáždění, tedy nemusí být předem hlášeno. 4  

Veřejné shromáždění 

                                                           

J

Jde-li o projev náboženského vyznání, bohoslužbu, mši, procesí, náboženský pochod, evangelizaci, 
modlitební shromáždění a podobně, jde o veřejné shromáždění podle shroma

 
1 § 1 Zákona o právu shromažďovacím 84/1990 Sb. (stejně tak i dále v poznámkách obsahujících odkaz na ustanovení 
zákona). 
2 § 4 odst. 1 písm. b) 
3 § 2 
4 § 4 odst. 1 písm. b) 



Jde-li o demonstraci, veřejné vyjádření souhlasu či nesouhlasu s něčím, veřejný projev, je-li jádrem sdělení 
na shromáždění politika 5 apod., jde sice o shromáždění podle shromažďovacího zákona, ale spadá pod 

na veřejném prostranství, ale nemají charakter 
shromáždění podle shromažďovacího zákona. Především takové, kde náboženský charakter ustupuje do 

Kulturní, sportovní a prodejní akce nespadají pod shromažďovací zákon a jeho výhody, ale spadají pod 

že stejně jako samotné shromáždění není záborem, tak jím nejsou ani činnosti těsně související se 

ohlašovací povinnost. 6 7 

Kulturní akce 

Existují ale i křesťanské aktivity, které se mohou konat 

pozadí před kulturní a jinou podobnou náplní, jako například veřejný koncert křesťanského pěveckého 
sboru, křesťanské divadlo, křesťanský maraton. Podobně též obchodní a výdělečné aktivity, jako je trh 
v rámci poutního dne, prodej náboženské literatury apod.  

zákon o pozemních komunikacích, 8 jde o zábor veřejného prostoru a je nutno je předem projednat a získat 
povolení. 9 Rozhodujícím kritériem tedy především je, zda jde o kulturní či sportovní akci, nebo dokonce o 
prodejní aktivitu.  

Do kolize se silničním zákonem se však může dostat i běžné náboženské shromáždění, pokud při jeho 
průběhu dochází k záboru veřejného prostranství jinak než v důsledku shromáždění a s ním souvisejících 
aktivit. Donedávna městská policie nebo i úřady tvrdily, že shromáždění nebo pochod je legální, ale 
například aparatura postavená na zemi je již zábor veřejného prostranství.10 Nicméně soudy již rozhodly,11 

                                                            
5 Politika, jakožto správa věcí a statků veřejných v širokém slova smyslu. 
§ 4 

 hranice, dokládá případ rozehnané ekumenické bohoslužby v Krupce z jara 2011, o které 
ude pojednáno dále. 

ístní 
i 

ohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu,…“. Silniční provoz je i pohyb po chodníku. 

 

ný 

platku při podání žádosti. Je dobré takovou akci zároveň 

st o 
ateriál nebo suť. Na vašem 

becním úřadu a pověřeném obecním úřadu (obvykle odbor dopravy) vám poradí. 

oval 

kovém řízení a uveďte argumenty nacházející se dále v poznámkách k článku. 

 
ě prohry, ale je nesmysl, aby 

lověk platil za přestupek tam, kde již existuje opačná judikatura správních soudů. 

 Citace z rozsudku a ze stanoviska odboru bezpečnostní politiky MV ČR je v poznámce na konci dokumentu. 

6 
 
7 Jak sporné mohou být
b
 
8 Zákon o pozemních komunikacích 13/1997 Sb., § 25 odst. 6 písmeno e): „Zvláštním užíváním dálnice, silnice a m
komunikace je… e) pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavních a podobných akcí, jestliže by jim
m
 
9 V případě kulturních, sportovních a jiných akcí jde o tzv. zvláštní užívání komunikace, zábor. A o ten je třeba 
požádat. Nejprve si musíte domluvit pronájem s majitelem pozemku. Pokud je jím obec, počítejte s tím, že o tom
bude muset rozhodnout rada, což může trvat týdny v krajním případě i několik měsíců. Následně je třeba na 
předepsaném formuláři podat žádost o zvláštní užití komunikace na příslušný silniční správní úřad. Pro dálnice a 
rychlostní silnice je silničním správním úřadem Ministerstvo dopravy České republiky, pro ostatní silnice I. třídy 
krajský úřad, pro silnice II. a III. třídy obecní úřad obce s rozšířenou působností a pro místní komunikace pověře
obecní úřad. Za povolení záboru se platí místní poplatek a správní poplatek za vydání rozhodnutí. Především u 
kulturních a charitativních akcí lze požádat o prominutí po
ohlásit i jako shromáždění, kvůli rezervaci času a místa. 
Ač to vypadá složitě, nebojte se toho pořádat na veřejném prostranství křesťanské kulturní akce. Podobnou žádo
zábor podává každá zednická firma, nebo majitel domu, když potřebuje zábor pro m
o
 
10 Autor ví o případu, kdy za toto dostal pastor sboru blokovou pokutu. Pokud by vám v současnosti někdo vyhrož
blokovou pokutou za zábor veřejného prostranství, požádejte zasahujícího policistu, nebo úředníka o projednání 
nikoli v blokovém, ale v řádném přestup
Ty také uveďte v přestupkovém řízení.  
Žádný přestupek není nikdo z nás povinen projednat blokově, lze jej v případě nesouhlasu postoupit do správního
řízení. Případné sankce jsou tam vyšší a platí se 1000 Kč za každou instanci v případ
č
 
11

  



shromažďovacím právem, především umístění ozvučení, umístění stolku s informačními materiály, stolku 
s peticí (petice může být výsledek shromáždění12), přenosného podstavce pro řečníka apod. Detaily jsou 
uvedeny v poslední kapitole. Je to však třeba chápat výrazně restriktivně, umístění doprovodného stanu 

řečníky by už zřejmě bylo za čarou. Stejně jako umístění prodejního 

Nijak. Shromáždění se nepovoluje, shromáždění se ohlašuje úřadu, pokud je to podle zákona zapotřebí. 13 
zuje, aby shromáždění povolovala, tato může pouze v nezbytných 

14

starší 18 let, právnická osoba se sídlem v ČR, nebo skupina 
15

 o povolení. 

Pokud shromáždění reaguje na nějaké aktuální dění, například politické, a účel shromáždění, jeho místo a 
 kolizi například s dopravou apod., neměl by úřad bezdůvodně odmítnout přijmout 

pe z důvodu možné záměny uvést i datum narození). Právnická 

na shromáždění jednat. Opět je třeba uvést jeho identifikaci a zde se doporučuje 
tože v rámci krátkých lhůt může úřad svolavatele 

                                                           

s občerstvením pro VIP účastníky a 
stánku s křesťanskou literaturou. 

Jak se shromáždění povoluje? 

Protože ústava státní moci zaka
případech shromáždění zakázat.  Nezakázané oznámené shromáždění je legální. 

Kdo může shromáždění svolat? 

Svolat shromáždění může občan republiky 
osob.  Tím se stane (stanou) svolavatelem.  

Jak má svolavatel ohlásit shromáždění? 

Zde se nejprve zabývejme obecným shromážděním, které je nutno ohlašovat. Nikoli žádat

Svolavatel musí shromáždění ohlásit nejpozději pět kalendářních dnů předem. K oznámení déle jak půl 
roku předem se nepřihlíží. 16 V zásadě platí, že kdo dřív přijde, ten má rezervaci místa. 17 

čas nejsou v zásadní
oznámení i o shromáždění v kratší lhůtě. Je třeba však o to požádat a s úřadem se domluvit. 

V oznámení je třeba: 

 Stanovit, kdo je svolavatel. Je-li svolavatelem fyzická osoba, je identifikována jménem, 
příjmením a trvalým pobytem (je lé
osoba (církev, sbor, farnost, diakonie, občanské sdružení, nadace aj.) uvede název, sídlo a IČ a 
připojí identifikaci osoby oprávněné dle stanov za ni jednat (=podepisovat – statutárního zástupce). 
Ten musí oznámení podepsat. 18 
 Svolavatel v oznámení stanoví svého zástupce, který je oprávněn za svolavatele ve věci 
shromáždění a 
uvést i další kontaktní údaje (email, telefon), pro
kontaktovat (například kvůli řešení možné kolize místa a času shromáždění, kvůli návrhu jiné trasy 
a podobně). 19 
 Stanovit skutečný účel shromáždění. 20  

 

h práv a svobod (ústavní zákon č. 2/1993 Sb.) odst. 2 druhá věta, viz citace v úvodu 
 a § 1 odst. 4 zákona. 

 podat do 3. 5. 

 významnými 
 městem v Praze. Ohlášená shromáždění se však reálně nekonají. 

12 § 6 odst. 7 
13 § 4. Jak už bylo uvedeno, zákon nevyžaduje oznámení u shromáždění k projevu náboženského vyznání. 
14 Článek 19 Listiny základníc
článku
15 § 3 
16 § 5 odst. 1 Čas se zde počítá přesně, čili ohlášení shromáždění konajícího se 8. 5. ve 14 hodin je třeba
do 14 hodin, ale nikoli dříve než 8. 11. předchozího roku (šest měsíců). Počítají se zde kalendářní dny. 
17 V současnosti to trochu zneužívají politické strany, aby si dlouho dopředu zamluvily významná náměstí. Podobně 
také různé protifašistické a protirasistické spolky takto blokují trvale neonacistům pochody některými
lokalitami, jako např. Židovským
18 § 5 odst. 3 písm. e) 
19 § 5 odst. 3 písm. e) 
20 § 5 odst. 3 písm. a) 



 Stanovit čas zahájení a ukončení shromáždění a uvést je v ohlášení. 21 Pokud budete 
potřebovat postavit či zbourat aparaturu a podobně, nezapomeňte si tento čas přičíst. K času 
konce shromáždění by již mělo být místo prázdné, maximálně se zde mohou rozcházet účastníci 
po ukončení shromáždění. 
 Stanovit místo shromáždění, případně trasu průvodu a uvést ho v ohlášení.22 Místo je třeba 

 ozvučeno a vyhnete se tak vzájemnému rušení shromáždění. 23 
ísta a času, cesty s 

 opatření, aby se shromáždění konalo v souladu se zákonem tj. především 

v ohlášení. 
 romáždění, nebo jeho část, bude konat pod širým nebem na 

rý není veřejným prostranstvím (například soukromá louka), je třeba 

od obecního 
úřadu, 

 úřadu, 

V  shromáždění, je třeba je 
hlásit jednotlivě. 

                       

uvést dostatečně konkrétně, nikoli jen název náměstí, ale i např. číslo popisné, budovu nebo blízký 
pomník. Pak se může na náměstí vejít i více akcí. Pokud bude na akci ozvučení, je lepší plochu po 
dohodě se zvukaři trochu „roztáhnout“. Je možné, že konkurenční shromáždění na opačném rohu 
náměstí bude též
Jedná-li se o průvod, je nutné označit trasu průvodu s uvedením výchozího m
uvedením všech ulic a křižovatek v pořadí a místa a času jeho ukončení.24 Je také vhodné uvést, 
zda chcete jít po chodníku, nebo po vozovce. Tím zabráníte případným nejasnostem s policisty 
v místě konání.  
 Odhadnout předpokládaný počet účastníků a uvést ho v oznámení. 25 
 Je třeba připravit
pokojně a v souladu s účelem v oznámení. K tomu je třeba mít k dispozici dostatečný počet 
pořadatelů starších 18 let, kteří budou viditelně označeni 26 (páska, vesta apod.), v případě 
rozsáhlejších akcí by klasická visačka nemusela stačit. Tato opatření a označení organizátorů je 
třeba uvést 
 V případě, že se sh

soukromém pozemku, kte
doložit souhlas vlastníka pozemku, například smlouvou o užití pozemku, písemným souhlasem 
apod. 27 28 

Kam se shromáždění ohlašuje? 

Shromáždění se ohlašuje příslušnému obecnímu nebo městskému úřadu, v jehož územním obvodu se 
bude konat, v Praze Magistrátu hl. města Prahy. 29 

Pokud by místo konání přesahovalo tento obvod, tak je příslušným úřadem: 

 pověřený obecní úřad, přesahuje-li místo konání shromáždění územní obv

 krajský úřad, pokud místo konání shromáždění přesahuje správní obvod pověřeného 
obecního
 Ministerstvo vnitra, pokud místo konání shromáždění přesahuje hranice kraje. 

íce souběžných shromáždění na různých místech se posuzuje jako samostatná

                                      

hu zkrátka, v rámci hygienických norem. Už byly případy evangelizací, kde obyvatelé 

žen za špatný odhad, mnohá ohlášená shromáždění se vůbec 
povídající pořadatelská služba vzhledem k počtu a její nezvládnutí by mohlo být důvodem 

 rozpuštění shromáždění.  

echna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky 
y přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k 

21 § 5 odst. 3 písm. a) 
22 § 5 odst. 3 písm. a) 
23 A zvukaře držte troc
sousedních domů pozvali hygienickou službu k měření hlučnosti. 
24 § 5 odst. 3 písm. d) 
25 § 5 odst. 3 písm. b) Nikdo nemůže být posti
neuskuteční, ale neod
k zákazu nebo
26 § 5 odst. 3 písm. c) 
27 § 5 odst. 4 
28 Veřejným prostranstvím jsou podle zákona o obcích vš
a další prostor
tomuto prostoru. Tam není souhlas vlastníka zapotřebí. 
29 § 2a 



Shromáždění je třeba oznámit poštou, do datové schránky, 30 elektronickou poštou s ověřeným podpisem, 
31 nebo osobně. Je třeba, aby pět dní předem bylo skutečně oznámení doručeno. 

, dopustí se přestupku proti 
shromažďovacímu zákonu a může být postižen pokutou až 5000 Kč. 32  

td. je nutno ohlašovat. Tedy předvolební mítinky, demonstrace apod.  

ždění:  

ených prostorách pro jmenovitě pozvané 

 nebo sloužící k projevům náboženského vyznání. 

shromážděními na veřejnosti? 

Co se itelné) znění par. 4 odst. 1 písmene 
b) shromaž cího zákona je: 

d) shromáždění pořádaných církvemi nebo náboženskými společnostmi v kostele nebo v jiné 
žících k projevům 

náboženského vyznání; 

ní sloužících k projevu 
náboženského vyznání. Je to otázka dosti citlivá v evangelikální sféře, kde část církví prošla stadiem 

Vcelku se zdá , že se výklady kloní k širší variantě, tj. že jakékoliv veřejné shromáždění sloužící k projevu 
náboženského vyznání se nemusí ohlašovat dle shromažďovacího zákona, bez ohledu na to, zda 
svolavatel je církev.35 36 

Je vhodné na úřad rovnou přinést dvě vytištěná oznámení a jedno z nich si na podatelně nechat potvrdit a 
ponechat s uvedením data a hodiny podání, kvůli pořadí oznámení.  

Svolá-li svolavatel shromáždění, které je povinen ohlásit a neohlásí ho

Musí se ohlašovat všechna shromáždění? Mají církve nějaké výjimky? 

Obecně vzato, všechna shromáždění na veřejném prostranství, nebo otevřená neomezenému počtu osob, 
sloužící k výměně názorů a

Jak jsem již uváděl, nemusí se hlásit shromáždění náboženská. Přesněji vzato nespadají pod ohlašovací 
povinnost shromá 33

 nespadající pod cíle shromažďovacího zákona (tj. nesloužící k naplňování svobody projevu 
apod.),  
 shromáždění v bytech,  
 uzavřená shromáždění, pořádaná právnickými osobami, přístupná pouze pro jejich členy a 
pracovníky a jmenovitě pozvané hosty, 
 uzavřená shromáždění obecně, pořádaná v uzavř
hosty, 

Jak je to tedy s náboženskými 

 týče projevů náboženského vyznání, přesné (a ne zcela srozum
ďova

(1) Shromáždění musí být oznamována úřadu s výjimkou: 
…  

modlitebně, procesí, poutí a jiných průvodů a shromáždění slou

Toto místo však přináší nejasnosti, jaká církevní shromáždění se nemusejí ohlašovat:  

Zda právo neohlašovat se týká pouze registrovaných církví nebo všech shromáždě

občanských sdružení a řada samostatných sborů je takto dodnes registrována. Vedle toho existuje i řada 
náboženských institucí, spolků a nadací registrovaných jako různé právnické osoby. 

34

                                                            
30 Zákon 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů 
31 Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu 
32 § 14 odst. 1 
33 §2 a §4 odst. 1 
34 I podle odpovědi na tento dotaz od příslušného odboru pražského magistrátu. 



Dále je otázka, zda u neohlašované akce na veřejnosti pořádané církví musí jít o projev náboženského 
vyznání a co takovým projevem je. Čili kde je hranice mezi politickým a náboženským shromážděním. 

Tato otázka byla rozvířena na jaře 2011 ekumenickým náboženským shromážděním – ekumenickou 
bohoslužbou, kterou vedli v Krupce dva duchovní z ČCE a řecko-katolické církve. Bohoslužba s účastí 
křesťanů, místních Romů, ale i levicových aktivistů se snažila přítomností v cestě ohlášeného pochodu 
Dělnické strany sociální spravedlnosti (fašistů) vyjádřit odpor k rasistickému a nenávistnému zaměření 
pochodu a zároveň zablokovat vstup do romské enklávy.  

Policie to vyhodnotila jinak a usoudila, že to nebylo náboženské shromáždění, ale shromáždění politické a 
neohlášené. Shromáždění následně násilně rozehnala s použitím zásahových výbušek a jízdní policie proti 
poklidné akci.37  

Osobně jsem přesvědčen (hlavně z historického vývoje shromažďovacího práva), že se opravdu jedná o 
omezení na úzce míněná náboženská shromáždění, která není třeba ohlašovat. Ač projevem našeho 
vyznání může být řada postojů, včetně protirasistických, zde půjde spíše o užší význam, čili to co je 
projevem náboženského vyznání dle církevního zákona: bohoslužba (kázání, čtení Božího slova, chvály, 
modlitby), vyučování včetně veřejného (evangelizace), obřad (modlitby atd.), náboženský úkon, konání 
dobrých skutků a charity (ovšem v souladu s přáním příjemce), úkony související s dobročinností apod.  

Na vyjádření odporu vůči rasismu budeme zřejmě muset použít spíše ohlášená shromáždění a subtilnější 
metody, jako je vyjádření odporu formou protishromáždění (za určitých podmínek by ho stát neměl 
zakázat), nesouhlasnými transparenty apod. 38 

Může církev své veřejné náboženské shromáždění ohlásit, a jaké plynou výhody a nevýhody z 
(ne)ohlášení? 

Samozřejmě může a je to často správnější.  
                                                                                                                                                                                                   

víry a náboženství či jiného smýšlení, čili i bez ohledu na 
registraci. 
36 Kdyby tomu tak nebylo, pak by ovšem každé neohlášené náboženské shromáždění, byť v rámci registrované církve 

muselo tak či onak vycházet z pokynu či souhlasu statutáře příslušné církevní právnické osoby, nebo alespoň nějak 

oficiálně ze stanov církve. Znamenalo by to mít u sebe nějaký doklad o svolání veřejného shromáždění oficiálně církví. 

35 Tj. druhá věta v souvětí se již netýká jen církví, ale obecně náboženského shromažďování. Protože dle čl. 3 odst. 1 
Listiny se základní práva a svobody zaručují všem bez rozdílu 

A také by všechny necírkevní náboženské subjekty musely ohlašovat otevřené akce (např. nedělní bohoslužby a 

evangelizace) i pořádané v uzavřených prostorách (v protikladu k §4 odst. 1 písmeno b) a d)). 

37 Věc je velmi složitá z právního hlediska: Obsahuje zřejmě řadu chyb i ze strany státu, protože např. není jasné, zda 
bylo shromáždění před napadením policí řádně rozpuštěno. Názor MV ČR se vyvíjel, vzal postupně v úvahu i to, že 
neohlášené shromáždění není nezákonné (až na porušení shromažďovacího zákona svolavatelem, což je přestupek). 
Přestupková komise v Krupce vzala obvinění účastníků zpět (zřejmě právě pro to nerozpuštění). Ve věci je podána 
ústavní stížnost, je ale otázka zda bude Ústavním soudem přijata. Navíc i díky tomuto shromáždění byla v ČR 
objevena zásada částečné přípustnosti protishromáždění (Evropský soud pro lidská práva: Öllinger proti Rakousku ze 
dne 29. 6. 2006). 
První právní analýzy policie apod. tehdy byly pro křesťany velmi negativní. Některé obsahovaly i stanovisko, že 
politika za kazatelnu a na bohoslužby nepatří, že na bohoslužbách být nesmí politická vyjádření, protože církev nesmí 
zasahovat do politických věcí státu. (Velmi extenzivním výkladem článku 2 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, že 
se stát nesmí vázat ani na výlučnou ideologii, ani na náboženské vyznání.) S tím zásadně nesouhlasím, protože náplní 
církve je i výchova ke spravedlnosti a vyučování, což nutně zasahuje do oblasti morálky a odtud i do politiky. V tom 
také církev reprezentuje jako mnoho jiných organizací zájmy relevantní skupiny občanů ČR a přednáší jejich názory 
včetně určitých názorů politických (např. na míru odsouzeníhodnosti různých společensky nebezpečných činů, jako je 
korupce, zlodějna, hazard, prostituce aj.). 
 
38 Na druhou stranu v Německu jsou církve s ostatními občanskými aktivitami schopné spolupořádat blokující řetězy 
proti pochodům neonacistů kolem celých center měst. 



Už kvůli tomu, že se obec bude moci na shromáždění připravit, řešit otázky dopravy, veřejného pořádku 
apod. Takto bych řešil každé rozsáhlejší shromáždění. 

Církev tím získá oficiální rezervaci místa a času svého shromáždění, pokud toto místo nemá zabráno 

, nikoli jeho náboženskost. 

eslušnému jednání,  což ale těžko čekat u křesťanského shromáždění. 
Úřad také může požádat o změnu místa a času, čemuž nemusí svolavatel vyhovět. Úřad také může 

nímu a nočnímu klidu. 46 A také pouze na ohlášené shromáždění 
smí úřad vyslat svého zástupce.47 

odlitební shromáždění na veřejnosti, třeba i veřejné čtení 
Písma apod. Ale problémem je, že není oficiálně stanovený okamžik ohlášení takové akce, což může 
způsobit minimálně kolizi s později ohlášeným politickým shromážděním, či jinou aktivitou na veřejném 
prostranství. Malá akce se ale snadno přesune.  

                                                           

někdo předem. 39 Zároveň tím odpadnou diskuse, zda to či ono je náboženskou aktivitou. Pro ohlášené 
shromáždění bude rozhodné, co je uvedeno v jeho účelu

Také uvedením předmětů umístěných v souvislosti se shromážděním na jeho místě získá organizátor určité 
„alibi“ pro případné neinformované policisty a úředníky. 

Na druhou stranu se tím vystaví předběžnému posuzování shromáždění úřadem. 40 Obec však nemá příliš 
zákonných důvodů shromáždění nepovolit. V podstatě pouze špatné oznámení, např. chybějící údaje, 41 
nedostatečná navržená pořadatelská služba, ohrožení zdraví a životů účastníků, 42 výrazná překážka 
dopravě 43 nebo kolize s jiným shromážděním 44. Dále též výzvy k porušování základních práv a svobod 
ostatních nebo k nezákonnému a n 45

přiměřeně zkrátit shromáždění kvůli večer

Neohlášená náboženská shromáždění 

Neohlášení shromáždění je samozřejmě jednodušší, bez papírování a má smysl o něm uvažovat u 
drobných aktivit, jako jsou malé evangelizace, m

 
39 Je vhodné se jít na úřad zeptat v rámci přípravy aktivity a místo ihned zarezervovat ohlášením shromáždění. 
40 § 8‐11 
41 § 5 odst. 6 
42 § 10 odst. 2 písm. a); shromáždění na nějakém velmi riskantním místě jako je okraj skály. 
43 § 10 odst. 3 
44 § 10 odst. 2 písm. b), zde ale zákon preferuje dohodu organizátorů; 
45 § 10 
46 § 9 
47 § 4 odst. 2 



Vzorové oznámení 

Vzorové oznámení shromáždění: 

 
Svolavatel: Sbor Církve mírumilovných křesťanů v Praze -Hrdlořezech,  
sídlo: Pod Táborem 1234, Praha 9 
IČ: 12345678 

Magistrátu hl. m. Prahy 
Mariánské náměstí 2 
110 01 Praha 1 
 
V Praze dne 1. 7. 2012 
 

Věc: Oznámení o konání shromáždění. 
 
Vážená paní, vážený pane, 
v souladu s § 5 zákona o právu shromažďovacím oznamujeme konání shromáždění 
s následujícími údaji: 
 
Účel: Evangelizační a bohoslužebné shromáždění na náměstí Jiřího z Poděbrad 
 
Den: 15. 8. 2011 
 
Doba zahájení a ukončení: 14:00 –18:00 
 
Místo: Náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3, mezi kašnou a vstupem do metra. 
 
Předpokládaný počet účastníků shromáždění: asi 20 osob 

 
Opatření, aby shromáždění proběhlo v souladu se zákonem: 3 
pořadatelé starší 18 let s bílou páskou na rukávu, služba u stolku 
s materiály, řečník - vedoucí shromáždění, který bude vést 
shromážděné k zachování veřejného pořádku. 
 

Zástupce svolavatele: Tomáš Nevěřící, trvale bytem Prokopa Holého 1234, 
130 00, Praha 3, email: neverici.tomas@mail.cz, tel. 222 222 222 

 
Součástí shromáždění bude stolek s informačními materiály o křesťanství, 
přenosná skládací židlička služby u stolku, přenosný řečnický stolek a 
zvuková aparatura odpovídající rozsahem a hlasitostí počtu aktuálně 
shromážděných lidí. 
 

Děkuji za přijetí oznámení. 
S pozdravem 
 
<PODPIS> <případně razítko> 
 
Mgr. Karel Farář, farář sboru, trvale bytem Husova 4321, 130 00 Praha 3 

 
 

Lze se někde shromažďovat bez oznámení? 

Podle zákona může rada obce nařízením určit místa, kde lze konat shromáždění bez předchozího 
oznámení. Přitom může stanovit dobu, v níž se taková shromáždění konat nesmí. I na tato shromáždění se 
však vztahují ostatní práva a povinnosti svolavatele a účastníků. 

Takovým místem je Palackého náměstí v Praze 2, které je konkrétně vymezeno na východě pomníkem 
Františka Palackého, na severu výstupem z podchodu od stanice metra Karlovo náměstí, na západní 

mailto:neverici.tomas@mail.cz


straně pásem zeleně a na jižní straně zvýšeného parteru Palackého náměstí kamenným zábradlím. 
Shromáždění bez oznámení se však nesmějí konat ve dnech 1. května, 28. září, 28. října a 17. listopadu a 
v noční době od 20 do 10 hodin. 48 

Je místo, kde se nesmí shromáždění konat? 

Jsou zakázána shromáždění v okruhu 100 m od budov zákonodárných sborů nebo od míst, kde tyto sbory 
jednají. 49 

Jak může úřad shromáždění zakázat nebo omezit? 

Úřad má na projednání ohlášení shromáždění a případný zákaz pouze 3 pracovní dny. 50 Je to proto, že 
politická shromáždění obvykle rychle reagují na aktuální vývoj politiky.  

Úpravy shromáždění: 

 Úřad v rámci této lhůty může zástupci svolavatele navrhnout jiné místo a čas, kde a kdy se 
shromáždění může uskutečnit. 51 Pokud to svolavatel neakceptuje, pokračuje se v posuzování 
původně navrženého místa a času.  
 Pokud nové místo svolavatel akceptuje, nelze již shromáždění zakázat z důvodu ochrany 
zdraví účastníků, nepřiměřeného narušení dopravy a zásobování nebo z důvodu kolize s jiným 
shromážděním. 52 
 Úřad může časový rozsah shromáždění zkrátit z důvodu ochrany nočního klidu. 53 

Politické důvody zákazu: 54 

Úřad může shromáždění zakázat, pokud oznámený (nebo jednoznačný a prokazatelný skutečný) důvod 
shromáždění: 

 je popírat nebo omezovat osobní, politická nebo jiná práva občanů pro jejich národnost, 
pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení nebo k 
rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů, 
 dopouštět se násilí nebo hrubé neslušnosti  
 nebo jinak porušovat ústavu a zákony.  

Nekonformnost názorů ovšem nemůže být důvodem zákazu shromáždění. 55 
 
Technické důvody zákazu: 

 Úřad může shromáždění též zakázat, jestliže se má konat na místě, kde by účastníkům 
hrozilo závažné nebezpečí pro jejich zdraví. 56 Pokud není shromáždění na výrazně nebezpečném 

                                                            
48 Nařízení č. 19/2004 Sbírky právních předpisů hl. města Prahy, ve znění nařízení č. 15/2008 Sbírky právních předpisů 
hl. města Prahy 
49 § 1 odst. 5 
50 § 11 
51 § 8 
52 § 10 odst. 4 
53 § 9 
54 § 10 odst. 1 
55 Z judikatury Evropské komise pro lidská práva: „…Je třeba ovšem mít na zřeteli, že sama prezentace 
odlišných informací a myšlenek, ačkoliv je možno je označit za zraňující, šokující, znepokojující, třeba i 
pohoršující, radikalistické a zavrženíhodné není oprávněním zásahu do shromažďovacího práva. …“ (1998, 
Boris Stankova a Spojené makedonské organizace Ilinden proti Bulharsku). 
56 § 10 odst. 2 písm. a) 



místě (například dálnice) a je zajištěna pořadatelská služba, tak tento důvod prakticky nelze uplatnit 
proti shromáždění. 
 Na místě je již ohlášeno jiné shromáždění. 57 Ani to však není absolutní, protože úřad musí 
dát šanci organizátorům shromáždění se především dohodnout a podle judikatury proto minimálně 
musí na fakt kolize upozornit a poskytnout kontakt na prvního svolavatele, ještě před uplynutím 
lhůty tří pracovních dnů, nejlépe hned při podání ohlášení. 58 59 

 Úřad může shromáždění též zakázat, má-li dojít k tak výraznému omezení dopravy a 
zásobování, které by bylo v závažném rozporu se zájmem obyvatelstva, lze-li bez nepřiměřených 
obtíží a narušení účelu konat shromáždění jinde. 60 

Úřad může zakázat shromáždění pouze ve lhůtě 3 pracovních dnů od podání ohlášení. Stane se tak 
vyvěšením zákazu na úřední desku. 61 Pokud o to svolavatel požádal, musí mu být rozhodnutí o zákazu 
doručeno poštou, nebo do datové schránky. 

Pokud úřad tato nerozhodne, je možné shromáždění konat podle ohlášení. 

Co dělat, pokud shromáždění úřad přesto zakázal? 

Pokud ohlášené shromáždění úřad zakázal, může svolavatel podat do 15 dnů od doručení zákazu opravný 
prostředek - žalobu proti rozhodnutí správního orgánu ke krajskému soudu.62 Správní orgán vystupuje na 
straně žalovaného. K odůvodněnému návrhu je třeba přiložit písemné rozhodnutí o zákazu shromáždění. 63 

Soud rozhodne do tří dnů. To je extrémně krátká lhůta pro soud. Z toho důvodu je třeba v podání uvést 
přesné kontaktní údaje i telefon, aby soud mohl zástupce svolavatele předvolat k ústnímu jednání, které 
nařídí třeba už na následující den. Proto také je třeba již v návrhu v co možná nejširší míře doložit všechna 
uváděná tvrzení nějakými především listinnými důkazy. 64 Je vhodné přiložit i kopii dokumentů, ze kterých 
vyplývá podpisové právo za sbor či právnickou osobu. (Stanovy, registrace apod.) 

Pokud soud shledá, že pro zákaz shromáždění nejsou zákonné důvody, rozhodnutí úřadu zruší.  

V takovém případě máte právo uspořádat shromáždění buď: 

                                                            
57 § 10 odst. 2 písm. b) 
58 Navíc podle Evropského soudu pro lidská práva (Öllinger proti Rakousku ze dne 29. 6. 2006) při střetu nebo 
potencionálním střetu dvou shromáždění nemají úřady jedno z nich zakázat, ale umožnit pokud možno obě a pouze 
zajistit, aby debaty mezi oběma shromážděními nepřerostly v násilí, neboť podle soudu úřady nemají zbavovat 
společnost možnosti diskuzí, byť i vášnivých.  
59 Jedná‐li se o jiný zábor veřejného prostranství (trhy, koncerty apod.) a hrozí‐li kolize těchto dvou práv, postupuje 
úřad analogicky, ale často se má za to, že shromažďovací právo je silnější. Proto i v případě pořádání křesťanské 
kulturní akce je lépe ji zároveň vhodně ohlásit i jako shromáždění; kvůli rezervaci místa a času. 
60 I tento důvod je ovšem správními soudy vykládán ve prospěch shromáždění a velmi restriktivně vůči obcím, neboť 
pouhé narušení dopravy, nutnost objížďky nebo narušení zvyklostí lidí nestačí. Klíčovým znakem shromáždění je, že 
musí být vidět, protože organizátoři chtějí lidi oslovit. Narušení obvyklého života lidí, komplikace v dopravě, v 
průchodnosti, přiměřený hluk z ozvučení jsou součástí shromažďovacího práva. Ostatně obce samy spolupořádají 
mnohé akce narušující obvyklý běh dopravy (např. maratony, trhy, koncerty). Mj. i s těmito akcemi se musí narušení 
dopravy poměřovat. Narušení dopravy průvodem, je považováno za normální součást užití komunikace. 
61 § 11 odst. 1) a 2) 
62 § 11 odst. 3) 
63 Jako u každého jednání se soudem je nejlepší využít k podání žaloby služeb advokáta. K jednání s advokátem si 
připravte rozhodnutí o zákazu shromáždění a všechny související podklady, mapy situace, dopravy apod., a také 
registraci sboru a stanovy církve apod. 
64 Například: Pokud úřad tvrdí, že dojde k přerušení zásobování určitého místa, tak mapku, kudy je zajištěna 
průjezdnost možnou objížďkou, časové trvání existence překážky – hlavně u pochodu, oznámení z webu radnice, 
nebo z radničních novin o kulturní, či sportovní akci, která srovnatelně blokovala přístup k místu apod. 



 v původním termínu podle původního oznámení, nebo 
 v pozdějším termínu, ale zároveň nejpozději do 30 dnů od právní moci rozhodnutí soudu. 
Pozdějšího termínu bude třeba využít zejména, pokud soud rozhodl až po datu původního termínu 
shromáždění. V tom případě má svolavatel povinnost o tom informovat úřad nejpozději 1 den před 
konáním „náhradního“ shromáždění.  

Pokud by se mělo shromáždění konat až po zmíněných 30 dnech, musí být oznámeno znovu jako nové 
shromáždění. 

Jaké má práva a povinnosti svolavatel na shromáždění? 

Práva: 

 Svolavatel je oprávněn činit všechna opatření ke svolání shromáždění. Zejména je 
oprávněn v souladu s oznámeným účelem shromáždění osobně či písemně nebo i jinak zvát lidi 
k účasti. 65 
 Svolavatel má též právo, aby pozvání na shromáždění bylo ve vhodném čase vyhlášeno 
místním rozhlasem. Vzhledem k tomu, že dnes už mnoho měst místní rozhlas vůbec nemá, lze si 
představit i jiné způsoby zveřejnění informace, které je možné po úřadu požadovat, například 
otisknutí v radničních listech. Úřad podle možností a okolností má poskytnout svolavateli pomoc. 66 
 Svolavatel může požádat úřad nebo Policii ČR, aby byla shromáždění poskytnuta ochrana, 
pokud je důvodná obava, že shromáždění bude rušeno – například se očekává konflikt s ideovými 
odpůrci. 67 

Povinnosti a práva: 

 Svolavatel vydává přímo nebo s pomocí pořadatelů účastníkům pokyny k zajištění řádného 
průběhu shromáždění. 68 
 Svolavatel musí vlastními prostředky vyzvat účastníky k obnovení pokojného průběhu 
shromáždění v případě narušení. 69 
 Svolavatel musí požádat bez zbytečného odkladu o potřebnou pomoc úřad nebo Policii ČR, 
nepodaří-li se při narušení pokojného průběhu shromáždění zjednat nápravu,70 
 Svolavatel nesmí pořádat shromáždění, které je zakázáno.71 

Pro nesplnění těchto povinností může být uložena pokuta až do výše 5000 Kč. 

Další povinnosti: 

 poskytnout úřadu na jeho žádost součinnost nezbytnou k zajištění řádného průběhu 
shromáždění a splnit povinnosti stanovené zvláštními právními předpisy, 72 
 zajistit potřebný počet způsobilých pořadatelů starších 18 let, 73  
 řídit průběh shromáždění tak, aby se podstatně neodchylovalo od účelu shromáždění 
uvedeného v oznámení, 74 
 dávat závazné pokyny pořadatelům,75  

                                                            
65 § 6 odst. 1 
66 § 6 odst. 1 
67 § 6 odst. 3 
68 § 6 odst. 5 
69 § 6 odst. 6 
70 § 6 odst. 6 
71 § 14 odst. 1 
72 § 6 odst. 5 písm. a) 
73 § 6 odst. 5 písm. b) 
74 § 6 odst. 5 písm. c) 



 dbát o pokojný průběh shromáždění a činit opatření, aby nebyl narušován, 76 
 shromáždění na jeho konci ukončit.77 

Jaké má práva a povinnosti účastník shromáždění? 

Práva: 

 Každý má právo se pokojně účastnit nerozpuštěného a nezakázaného shromáždění 78, 
aniž by zkoumal, zda bylo řádně svoláno a oznámeno, či nikoli. 79 Což neznamená, že účast 
v jakémkoliv srocení je stejně bezpečná.  
 Každý má právo pokojně vyjadřovat i odlišné názory, než má shromáždění, pokud tím není 
shromáždění narušováno (vyjádření formou transparentů, nápisu na tričku apod.).80 81 Pískání, 
hlasité výkřiky apod. již mohou být považovány za přestupek proti shromažďovacímu právu.82 

Povinnosti: 

 dbát pokynů svolavatele a pořadatelů k zajištění řádného a pokojného průběhu 
shromáždění, 83 
 zdržet se všeho, co by narušilo řádný a pokojný průběh shromáždění, 84 
 po ukončení shromáždění se pokojně rozejít, 85 
 při rozpuštění shromáždění neprodleně opustit místo shromáždění. 86 

Pokud účastník neuposlechne pořádkových opatření svolavatele a pořadatelů nebo jim bude bránit v plnění 
jejich povinností, dopustí se přestupku, za který hrozí pokuta do 5 000 Kč. 87 Neuposlechnutí výzvy úřední 
osoby je přestupek podle přestupkového zákona, za který lze uložit pokutu do 5 000 Kč.  

Účastník nesmí:  

 mít u sebe střelné zbraně nebo výbušniny ani jiné předměty, kterými lze ublížit na zdraví, 
lze-li z okolností nebo z chování usuzovat, že mají být použity k násilí nebo pohrůžce násilím, 88  
 maskovat se, tedy mít obličej zakrytý způsobem ztěžujícím nebo znemožňujícím 
identifikaci.  89 90 

                                                                                                                                                                                                   
75 § 6 odst. 5 písm. d) 
76 § 6 odst. 5 písm. e) 
77 § 6 odst. 5 písm. f) 
78 § 1 odst. 1 a vyplývající z článku 19 Listiny základních práv a svobod (ústavní zákon č. 2/1993 Sb.),  
79 Viz například Stanovisko odboru bezpečnostní politiky MV k některým otázkám zákona 84/1990 Sb., o právu 
shromažďovacím ze dne 18. 6. 2010 (http://www.mvcr.cz/clanek/stanovisko‐odboru‐bezpecnostni‐politiky‐mv‐k‐
nekterym‐otazkam‐zakona‐84‐1990‐sb‐o‐pravu‐shromazdovacim‐shrz.aspx) 
80 Viz již uvedené Stanovisko odboru bezpečnostní politiky MV k některým otázkám zákona 84/1990 Sb., o právu 
shromažďovacím ze dne 18. 6. 2010. 
81 Ne vždy ale pořadatelé a případně povolaní policisté mají porozumění pro odlišné názory, mohou se pokusit 
účastníka umravnit, zabavit mu transparent či jej vyvést. Teorie i praxe se ale čím dál více kloní k náhledu na 
shromažďovací právo jako na diskusi, nikoli jako na monolog. 
82 § 6 odst. 2 
83 § 7 odst. 1 
84 § 7 odst. 1 
85 § 7 odst. 2 
86 § 7 odst. 2 
87 § 14 odst. 2 a 3 
88 § 7 odst. 3 
89 § 7 odst. 4 
90 Toto ustanovení mělo posloužit policii k zjednodušení identifikace neonacistů. Jenže zároveň komplikuje aktivity 
jako je například maškarní průvod, různé alegorické vyjádření i k politické realitě apod. Je tu nebezpečí, že bude na 

http://www.mvcr.cz/clanek/stanovisko-odboru-bezpecnostni-politiky-mv-k-nekterym-otazkam-zakona-84-1990-sb-o-pravu-shromazdovacim-shrz.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/stanovisko-odboru-bezpecnostni-politiky-mv-k-nekterym-otazkam-zakona-84-1990-sb-o-pravu-shromazdovacim-shrz.aspx


Za tyto přestupky lze uložit pokutu do 10 000 Kč. 91 

Hranice narušení řádného a pokojného průběhu shromáždění účastníkem – odpůrcem není zcela 
sjednocená. Obecně lze (zvláště na politickém shromáždění) prezentovat jiný názor, například formou 
transparentu, klidné diskuse s ostatními. Toto by mělo být organizátory a svolavatelem tolerováno, protože 
se jedná o výkon ústavně zaručeného práva projevu i shromažďovacího. Chráněným zájmem na veřejném 
shromáždění je jeho nerušený průběh před projevy, které by ho mohli narušit, nebo znemožnit, avšak nikoli 
zamezení prezentace jiných názorů. 92 

Pokud by však došlo k narušení projevu řečníků, házení vajíčky apod. jde o narušování výkonu 
shromažďovacího práva. Může tak docházet k přestupkům, například bránění ve splnění účelu 
shromáždění, nebo dokonce k trestným činům. Vznikl by tak důvod pro zásah policie i ke kontrole dokladů 
narušitelů.  

Pokud někdo neoprávněně vnikne do shromáždění, nepřístojným chováním brání účastníkům ve splnění 
účelu shromáždění, brání účastníkům, aby se rozešli, neoprávněně úmyslně zabrání jinému v podstatném 
rozsahu ve výkonu shromažďovacího práva, lze mu za tyto přestupky uložit pokutu do 7000 Kč. 93 

Přestupky projednává a pokuty uděluje příslušná obec, konkrétně její přestupková komise, na základě 
oznámení od policie ČR, nebo i doloženého oznámení od svolavatele. 

V rámci církevního shromáždění na veřejném prostranství je tedy nutno tolerovat slušné formy nesouhlasu 
a diskuse, i například transparenty a letáky s jinými názory, byť pro křesťany nepřijatelnými. Zvláště, jde-li o 
misijní aktivitu, kde je konfrontace názorů oprávněná. 94 Ale na takové jednání může odpovědět právě 
řečník. Zvláště zde je třeba apelovat na organizátory, že jsme Božími svědky, nikoli obhájci, Jeho je 
pomsta, on odplatí.  

Pokud však začne oponent narušovat běh shromáždění, například neuctivými, nebo rušivými výkřiky apod., 
lze ho z něho vykázat, případně i za asistence policie. Lze také požádat policii o zjištění jeho totožnosti, 
neboť máte právní zájem na podání oznámení o přestupku. 95 

Co by se stalo, pokud by se zakázané shromáždění přesto sešlo? 

V takovém případě zástupce obce, nebo policista vyzve svolavatele k neprodlenému ukončení 
shromáždění. 96 

Pokud svolavatel neuposlechne, tak zástupce obce, nebo policista shromáždění rozpustí. Má se tak dít 
dostatečně nahlas, srozumitelně a rozhodnutí musí být odůvodněno. Účastníky vyzve k pokojnému 
rozchodu a musí upozornit na následky neuposlechnutí. Pokojný rozchod musí být fakticky policií umožněn.  

Strážníci městských a obecních policií nemají při rozpouštění shromáždění žádné pravomoci. 

                                                                                                                                                                                                   
místě shromáždění vykládáno přísně doslovně. K omezení tohoto rizika je dobré uvést fakt přítomnosti maskovaných 
herců v rámci oznámení. A zároveň být velmi zdrženliví v použití masek. 
91 § 14 odst. 3 
92 Opět viz již uvedené Stanovisko odboru bezpečnostní politiky MV k některým otázkám zákona 84/1990 Sb., o právu 
shromažďovacím ze dne 18. 6. 2010. 
93 § 14 odst. 3 
94 Prosté bohoslužby by měly zřejmě ochranu vyšší, protože je i ze strany státu přítomna jistá úcta k duchovní náplni 
bohoslužeb a výkonu svobody náboženského vyznání, i souvisejícím zvykům a tradicím. 
95 Toto platí tím více i pro shromáždění v rámci bohoslužeb konaných v prostorách církve. Neboť i ty jsou otevřeným 
veřejným shromážděním, pokud nejsou omezeny na členy sboru či církve apod. Ale zde je možné případné narušení 
posuzovat podstatně přísněji a osobu vykázat při každém narušení shromáždění, podle § 14 odst. 2 
96 § 12 odst. 1 a 2 



V případě neuposlechnutí může být rozpuštění shromáždění provedeno služebním zákrokem 97 podle 
zákona o Policii ČR 98, protože osoby se dopouštějí neuposlechnutí výzvy úřední osoby v rámci její 
pravomoci. Avšak i zde by měla policie zachovat v maximální míře důstojnost a integritu osob a přiměřenost 
zákroku. Policisté obecně zakročují dvojím způsobem buď individuálně, nebo pod jednotným velením, kde 
za zásah a prostředky odpovídá velící policista. 

Může být řádně ohlášené a svolané shromáždění rozpuštěno? 

Ano, lze rozpustit shromáždění, pokud se shromáždění dopouští jednání splňující „politické“ důvody pro 
zákaz shromáždění: 99 

 Na shromáždění, které se výrazně odchýlilo od svého svolaného účelu, je propagováno 
popírání nebo omezování osobních, politických nebo jiných práv občanů pro jejich národnost, 
pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení nebo 
rozněcována nenávist a nesnášenlivost z těchto důvodů, 
 Účastnící se dopouštějí násilí nebo hrubé neslušnosti,  
 nebo jinak porušují ústavu a zákony.  

Dále i tehdy, pokud:  

 Shromáždění pokračuje ve večerních hodinách i po času skončení. 
 Účastníci shromáždění se dopouštějí trestné činnosti. 
 Účastníci porušují zákaz nošení zbraní. 
 Účastnící jsou maskovaní. 

Každé rozpuštění musí být odůvodněné, jako každé správní rozhodnutí. I rozpuštění shromáždění je 
přezkoumatelné soudem. 100 Žalobu může podat každý účastník i svolavatel do 15 dnů. Soud rozhodne, 
zda bylo rozpuštění oprávněné a na základě tohoto se lze například domáhat omluvy, nebo odškodnění. 

A co když je shromáždění neohlášené, nebo se sejde spontánně? 

Pokud se sejde shromáždění, které mělo být ohlášeno a nebylo nebo se sešlo spontánně, 101 není to 
automaticky důvod k rozpuštění. Pokud však existuje svolavatel, dopustil se přestupku a může dostat 
pokutu až do výše 5000 Kč. 

Policista, nebo zástupce úřadu může posoudit přímo na místě vedle výše uvedených důvodů pro zákaz a 
rozpuštění shromáždění i důvody technické, tj. překážky v dopravě, ohrožení zdraví účastníků a má 
možnost ukončit shromáždění ve večerních hodinách. 

A vraťme se ještě jednou k záboru veřejného prostranství zvukotechniku, transparenty, stolky a 
další materiál: 

Umístění zvukotechniky, řečnického stolku, transparentů, stolku s letáky jsou tzv. akcesorické činnosti, tedy 
činnosti vyplývající ze samotné realizace práva shromažďovacího. Samo právo shromažďovací pak není 
zvláštním užitím komunikace, 102 ale užitím obecným – „normálním“103.  

                                                            
97 § 12 odst. 7 
98 Zákon 273/2008 Sb., o Policii České republiky 
99 § 12 odst. 5 
100 § 13 
101 § 12 odst. 3 
102 Zákon o pozemních komunikacích 13/1997 Sb., § 25. Zvláštní užívání jsou např. koncerty, kulturní akce ale i výkop, 
či složení materiálu pro stavbu. 
103 Zákon o pozemních komunikacích 13/1997 Sb., § 19. Podobně jako soukromá doprava, veřejná doprava, chůze po 
chodníku, rozhovor na nároží s přáteli, vykládání zboží, sezení v parku apod. Až to poněkud působí dojmem, že 



K tomu již dnes existuje judikatura soudů 104 a stanovisko odboru bezpečnostní politiky MV k některým 
otázkám zákona 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím. 105 Úředníci obcí i policisté by tedy již měli chápat, 
že k umístění věcí těsně souvisejících s účelem ohlášeného shromáždění není třeba zvláštní povolení. 
Pokud by však stolky měly být použity k prodeji literatury, zřejmě by již povolení příslušného silničního 
úřadu mělo být získáno a zaplacen poplatek za užití prostranství. 

Doporučuje se uvést stolky, zvukotechniku atd. v ohlášení shromáždění.  

Co se týče jízdy doprovodných vozidel, pokud je trasa zvolena tak, aby vozidla mohla dodržet běžná 
pravidla silničního provozu, případně parkovat na místě přípustném, není s nimi problém. Je ale dobré je 
uvést v organizační části ohlášení, aby bylo jasné, že je policisté nevykážou ze shromáždění. Pro vjezdy do 
zákazů je však třeba získat povolení podobně jako na zábor pozemku. 

A ještě pár řádek k pořádání veřejných petic: 

Každý má právo se obracet na státní orgány s peticemi v záležitostech, jež patří do působnosti těchto 
orgánů. Peticí se lze v zásadě domáhat čehokoliv, nesmí se jí však zasahovat do nezávislosti soudu a 
nesmí se jí vyzývat k porušování ústavy a zákonů. Podávání petic upravuje zákon č. 85/1990 Sb. o právu 
petičním.  

                                                                                                                                                                                                   
veřejná prezentace názorů a demonstrace by měly mít v demokracii stejné místo, jako procházka po ulici a jízda 
autobusem. Ale pokud by tou prezentací byla evangelizace, bylo by to báječné, ne? 
104 Např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 6. 2008, č. j. 1 As 32/2008 – 116 (na http://www.nssoud.cz), 
následný nález Ústavního soudu ze dne 18. 2. 2010, sp. zn. I. ÚS 1849/08 (lze vyhledat na http://nalus.usoud.cz) a 
následný rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 3. 2010, č. j. 1 As 32/2008 – 146, z něhož cituji: 

„…Jedním z hlavních účelů výkonu shromažďovacího práva je výměna informací a názorů, jakož i vyjadřování 
postojů a stanovisek (srov. § 1 odst. 2 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím). Je nasnadě, že u 
početnějších shromáždění nemůže být výměna, resp. šíření názorů účinně zprostředkováno jinak než pomocí 
ozvučovací techniky. 
… 
Městský soud i správní orgány obou stupňů pochybily, když nerozpoznaly, že skutek, ohledně něhož byl 
stěžovatel předvolán k podání vysvětlení (umístění dvou zvukových reproduktorů a stojanu s mikrofonem na 
pozemní komunikaci v průběhu řádně oznámeného shromáždění) nemůže naplňovat skutkovou podstatu 
přestupku, neboť je výkonem ústavně zaručeného shromažďovacího práva. …“ 

 
105 Dále ještě například ze Stanoviska odboru bezpečnostní politiky MV ČR k některým otázkám zákona 84/1990 Sb., o 
právu shromažďovacím ze dne 18. 6. 2010 (http://www.mvcr.cz/clanek/stanovisko‐odboru‐bezpecnostni‐politiky‐
mv‐k‐nekterym‐otazkam‐zakona‐84‐1990‐sb‐o‐pravu‐shromazdovacim‐shrz.aspx): 
  „Tzv. akcesorické činnosti během shromáždění 

V případě konání oznámených shromáždění, a to i v případě tzv. akcesorických činností na shromáždění, jako 
je postavení ozvučovaní aparatury, postavení stolků s peticemi, propagačními materiály apod., nelze po 
svolavateli/pořadateli žádat povolení příslušného silničního správního úřadu z důvodu, že by se jednalo o 
zvláštní užívání pozemní komunikace (§ 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích), ani nelze 
žádat poplatek za užívání veřejného prostranství (§ 4 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích). 
Návazně logicky nelze ani postihovat za přestupek dle § 42a odst. 1 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích nebo postihovat za neoprávněný zábor veřejného prostranství dle 47 odst. 1 písm. 
g) přestupkového zákona či vymáhat („nezaplacený“) místní poplatek správcem daně po 
pořadateli/svolavateli dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a dle 
zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. 
Zmíněné „akcesorické“ činnosti jsou integrální součástí výkonu práva shromažďovacího (a contrario by 
muselo být povolení či poplatek i za samotné shromáždění, tedy dav lidí fakticky zabírající veřejné 
prostranství) což vyplývá i z judikatury soudů, např. z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 5. června 
2008, čj. 1 As 32/2008 – 116.“ 
 

http://www.nssoud.cz/
http://nalus.usoud.cz/
http://www.mvcr.cz/clanek/stanovisko-odboru-bezpecnostni-politiky-mv-k-nekterym-otazkam-zakona-84-1990-sb-o-pravu-shromazdovacim-shrz.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/stanovisko-odboru-bezpecnostni-politiky-mv-k-nekterym-otazkam-zakona-84-1990-sb-o-pravu-shromazdovacim-shrz.aspx


Ačkoli je petiční právo nedílnou součástí demokratického státního zřízení, není dobré význam petice 
přeceňovat. Z obecných zkušeností vyplývá, že, ač je správním orgánům v zákoně uloženo reagovat, úřad 
na petici často ani neodpoví nebo vyhýbavě a neurčitě. Úsilí, které bývá na petici a sběr podpisů 
vynaloženo, je podle zdrojů z občanské sféry v nepoměru k hubeným výsledkům, které přináší. 

Petice musí být písemná. Petici může sepsat jednotlivec nebo s jinými vytvořit petiční výbor (ten však není 
právnickou osobou). Členové petičního výboru jsou povinni určit osobu starší 18 let, která je bude 
zastupovat ve styku se státními orgány.  

Na petici musí být uvedeno: 

 text petice  
 jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil nebo jména, příjmení a bydliště všech 
členů výboru  
 jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru zastupovat  
 adresát petice (úřad) a datum.  

Pokud podpisové archy neobsahují text petice, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má být 
podpisy podpořena, a dále na nich musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil, 
nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru zastupovat. 

Každá osoba, která k petici připojí podpis, musí uvést: jméno, příjmení a bydliště. Nemusí uvádět rodné 
číslo. Petici může podepsat i cizinec. 106 Pokud nemůže uvést trvalý pobyt, uvede adresu faktického 
pobytu. 107 

v církvi. 110 

                                                           

Petice a podpisové archy mohou být vystaveny též na místech přístupných veřejnosti. K tomu není třeba 
povolení státního orgánu pro zábor veřejného prostranství apod., ani to nemusíte oznamovat, jako u 
veřejného shromáždění. Při shromažďování podpisů však nesmí dojít k omezení provozu motorových a 
jiných vozidel a k rušení veřejného pořádku.  

Úřad, jemuž je petice adresována, je povinen ji přijmout; nepatří-li věc do jeho působnosti, je povinen petici 
do 5 dnů postoupit příslušnému orgánu a uvědomit o tom toho, kdo ji podal.  

Úřad, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů písemně odpovědět iniciátorům petice. 
Odpověď má obsahovat stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení.  

Registrace církve 

Zvláštním případem petice podle zákona 3/2002 Sb. o církvích a náboženských společnostech je i listina 
108 s podpisy 300 zletilých občanů České republiky (nebo cizinců s trvalým pobytem v České republice) 
v rámci návrhu na registraci církve. Podobně také listina s podpisy tolika zletilých občanů České republiky 
(nebo cizinců s trvalým pobytem v České republice) hlásících se k této církvi a náboženské společnosti, 
kolik činí 1 promile obyvatel České republiky podle posledního sčítání lidu 109 v rámci návrhu na přiznání 
oprávnění k výkonu zvláštních prá

Petice musí obsahovat spolu s podpisem osobní údaje v rozsahu: 

 jméno a příjmení,  
 adresa místa trvalého pobytu v České republice,  

 
106 Listina základních práv a svobod v čl. 18 stanoví, že petiční právo má každý, tedy i cizinec. 
107 Datum narození každého podepsaného je ovšem potřeba, sbíráte‐li podpisy občanů pro uspořádání místního 
referenda, rodné číslo je potřeba sbíráte‐li podpisy pro založení politické strany. 
108 Zákon 3/2002 Sb. o církvích a náboženských společnostech, § 10 odst. 2 písm. c) 
109 Podle sčítání 2001 byl počet obyvatel 10 230 060, čili počet podpisů musí být 10 231. 
110 Zákon 3/2002 Sb. o církvích a náboženských společnostech, § 11 odst. 4 písm. c) 



 v případě občanů České republiky jejich rodná čísla,  
 v případě cizinců údaj o jejich státním občanství a čísle průkazu o povolení k pobytu. 111 

Petice a ochrana osobních údajů: 

Vzhledem k tomu, že při výkonu práva petičního je zacházeno s osobními údaji (jméno a příjmení a adresa 
signatářů petice), je nutno v souvislosti s peticemi dodržet zákon 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. 
Organizátor petice je povinen shromažďovat a zpracovávat pouze osobní údaje odpovídající stanovenému 
účelu a uchovávat je pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Získané údaje nesmí 
předávat jiným osobám a subjektům než správnímu orgánu, jemuž je petice určena. 

Signatáři však nemusí dávat souhlas se zpracováním a není třeba zpracování osobních údajů oznamovat 
Úřadu pro ochranu osobních údajů. Podobně úřad ani úředník pracující s peticí nesmí osobní údaje 
signatářů bez jejich souhlasu předat třetí osobě. 

                                                            
111 Zákon 3/2002 Sb. o církvích a náboženských společnostech, § 3 písmeno c). Není zcela jasné, zda by u občanů EU 
neměl stačit i pobyt přechodný a povolení k přechodnému pobytu. 



 

A nyní konkrétně k jednotlivým typům křesťanských shromáždění na veřejnosti, a zda je ohlašovat: 

Příklad 
shromáždění 

Doporučení k ohlášení Další poznámky 

Modlitební 
shromáždění, či 
procházka 
v rozsahu např. 
domácího 
společenství. 

Neohlašovat. Je otázka, zda jde vůbec o shromáždění, 
protože nedochází k interakci s ostatními lidmi. 
Je to srovnatelné s procházkou skupiny 
maminek, nebo rodin. V případě dotazu 
například policisty argumentovat, že jde o 
náboženské shromáždění. Jako podpůrný 
argument je dobré mít u sebe pověření církve, 
ale není to nezbytné.  

Malá 
evangelizace na 
veřejném 
prostranství. 

Spíše neohlašovat, pokud nedochází 
k výraznému omezení pohybu po 
veřejném prostranství.  

Jde o souběh výkonu shromažďovacího práva 
a svobody projevu a vyznání. Náboženská 
shromáždění není třeba hlásit. Je třeba ale 
nebránit dopravě, ani chodcům. Akci nemá 
právo nikdo výrazně narušovat. V případě 
dotazu například policisty argumentovat, že jde 
o náboženské shromáždění. Jako podpůrný 
argument je dobré mít u sebe pověření církve, 
ale není to nezbytné.  

Evangelizace 
v obchodním 
centru 

Je třeba mít souhlas obchodního 
centra, jinak není třeba ohlašovat  

Je třeba mít souhlas obchodního centra, 
protože se nejedná o veřejný prostor. 
Náboženská shromáždění není třeba jinak 
hlásit. Akci nemá právo nikdo výrazně 
narušovat. Jako podpůrný argument je dobré 
mít u sebe pověření církve, ale není to 
nezbytné. 

Evangelizace, při 
níž rozdáváte 
balená lízátka a 
Bible. 

Spíše neohlašovat, pokud nedochází 
k výraznému omezení pohybu po 
veřejném prostranství.  

Náboženská shromáždění není třeba hlásit. Je 
třeba ale nebránit dopravě, ani chodcům. Akci 
nemá právo nikdo výrazně narušovat. V 
případě dotazu například policisty lze 
argumentovat, že jde o náboženské 
shromáždění. Rozdávání je vyjádřením vašeho 
náboženského postoje – prokazovat druhým 
dobro – spolu s propagací vašeho postoje. 
Jako podpůrný argument je dobré mít u sebe 
pověření církve, ale není to nezbytné. Jako 
podpůrný argument je dobré mít u sebe 
pověření církve, ale není to nezbytné. 



Příklad 
shromáždění 

Doporučení k ohlášení Další poznámky 

Veřejné 
vystoupení 
hudebníků 

Záleží na rozsahu. Pokud půjde o 
evangelizaci s křesťanskými 
písničkami, tak není ohlášení nutné, 
ale může se hodit podle místních 
podmínek. 
 
Pokud půjde o součást  
bohoslužeb, pochodu apod., tak je to 
určitě součást lépe ohlášeného 
náboženského shromáždění.  
 
Pokud půjde o klasický koncert, bude 
nejlépe ho uspořádat na místě 
v souladu s místními zvyklostmi a na 
základě pronájmu veřejného 
prostranství. 

Normálně by byl koncert na veřejném 
prostranství kulturní akcí, na níž je třeba 
povolení od obce, případně silničního úřadu, a 
je třeba zaplatit pronájem a poplatky. Pokud se 
však jedná o evangelizaci, či náboženské 
shromáždění, spadá to pod shromažďovací 
zákon. Potíž ovšem je, že v řadě měst, 
například v Praze, obec reguluje na základě 
vyhlášky o veřejném pořádku i produkce 
pouličních muzikantů a umělců.  
 
Je třeba proto rozlišit tři možnosti: Individuální 
hraní na jednu, dvě kytary, což se dá 
považovat i za normální sejití přátel, například 
v parku. Ale i zde můžete narazit na zmíněné 
místní předpisy a je třeba být připraven 
shromáždění obhájit jako náboženské. (Snad 
nebudeme muset časem prchat si zahrát a 
zazpívat na veřejnosti do země krále 
Miroslava.) 
 
Koncert hudební skupiny, při kterém bude 
hudba a zpěv součástí evangelizace, nebo 
bohoslužeb se bude ohlašovat v rámci dané 
akce. Pro omezení možných nejasností 
doporučujeme uvést hudební produkci v rámci 
ohlášky. 
 
U samostatného koncertu na veřejnosti bude 
nutné postupovat jako u každého jiného 
veřejného koncertu, detaily zcela jistě sdělí na 
obecním úřadu. 

Evangelizace, při 
které prodáváme 
literaturu. 

Je třeba se plně podřídit všem 
předpisům o stánkovém prodeji, 
především tržnímu řádu dané obce a 
mít příslušný živnostenský list. Dále 
je třeba si zajistit povolení 
k zvláštnímu užívání komunikace a 
zaplatit poplatek obci za užití 
veřejného prostranství. 

Je velmi pravděpodobné, že se s prodejem 
zboží nevejdete do tržního řádu dané obce, 
kvůli místu prodeje, zákazu pouličního prodeje 
apod. Je možné se ještě poptat na úřadě, jak 
se řeší např. prodej občerstvení při jiných 
příležitostných akcích.  
 
Podřazení prodeje pod náboženské 
shromáždění jako doprovodnou činnost by 
bylo snad obhajitelné např. u prodeje 
sborového časopisu na bohoslužbách 
mimořádně konaných pod širým nebem, 
možná i při neziskovém prodeji biblí apod. na 
evangelizaci. Vždy ale hrozí, že by to musel 
vyřešit až správní soud, tj. nejprve by prodejce, 
nebo svolavatel musel nechat příslušný 
přestupek projednat ve správním řízení a 
teprve poté by se věc řešila odvoláními až 
k soudům. 



Příklad 
shromáždění 

Doporučení k ohlášení Další poznámky 

Veřejné 
nepřetržité čtení 
Písma před 
sborem 

Je lépe akci oznámit jako 
(náboženské) shromáždění a do 
oznámení uvést rozumný přehled 
inventáře, který si tam umístíte, jako 
přenosnou zvukotechniku, čtenářský 
pultík, židličku.  

Jedná se o dobrovolně ohlášené náboženské 
shromáždění, podle shromažďovacího zákona. 
Je lépe akci oznámit, už jen ze slušnosti vůči 
obci a kvůli rezervaci místa a času.  
 
Umístění skromného inventáře není záborem 
veřejného prostranství, ale doprovodnou 
činností k tomuto shromáždění. Shromáždění 
vedle čtenáře musí mít i označené pořadatele. 
 
Je dost možné, že obec místo oznámení o 
shromáždění se pokusí projednat ohlášení 
jako žádost o zábor veřejného prostranství a 
zamítnout ji, jako se už stalo. V takovém 
případě lze přípisem upozornit obec, že tím, že 
do 3 dnů shromáždění nezamítla, ho povolila. 
Méně dobrodružná formou by asi bylo vaše 
stanovisko na úřadu projednat. 
 
Je třeba také počítat s nočním klidem, čili 
počítat s možností zkrácení shromáždění 
úřadem. 

Veřejné 
bohoslužby na 
náměstí 

Je lépe akci oznámit, už jen ze 
slušnosti vůči obci a kvůli rezervaci 
místa a času. Je vhodné do ohlášení 
uvést některé předměty, které na 
náměstí umístíte například 
zvukotechniku, kazatelský pultík, 
přenosné židličky pro muzikanty, 
pultíky pro muzikanty, několik 
vlastních přenosných laviček či 
sedátek pro starší a invalidní 
účastníky. Je vhodné také uvést, že 
v rámci bohoslužeb bude hrát 
hudební skupina náboženské písně. 

Jedná se o dobrovolně ohlášené náboženské 
shromáždění, podle shromažďovacího zákona. 
Je lépe akci oznámit, už jen ze slušnosti vůči 
obci, kvůli rezervaci místa a času a také proto, 
že může jít i o kolizi s dopravou. 
 
Umístění přiměřeného inventáře není záborem 
veřejného prostranství, ale doprovodnou 
činností k tomuto shromáždění. Ale například 
pódium raději projednejte s úřadem, zda ho 
nebude chápat jako zábor pozemku. Židličky 
pro staré a invalidní účastníky by však spolu 
s ostatním měl úřad uznat. 
 
Uvedení hudební produkce jako součásti 
shromáždění je vhodné i kvůli různým obecním 
vyhláškám omezujícím hudební produkci na 
veřejném prostranství. 
 
Shromáždění musí mít i označené pořadatele 
v počtu přiměřeném k počtu účastníků. 
 



Příklad 
shromáždění 

Doporučení k ohlášení Další poznámky 

Davidovský 
pochod 
s chválami a 
uctíváním po 
hlavní třídě 

Je lépe oznámit jako shromáždění, 
protože zde skutečně dojde ke kolizi 
s dopravou. Je vhodné uvést 
inventář a doprovodné vozidlo do 
oznámení. Je vhodné uvést do účelu 
i zpěv náboženských písní a jejich 
produkci hudební skupinou.  

Jedná se o dobrovolně ohlášené náboženské 
shromáždění, podle shromažďovacího zákona. 
Protože ale dojde ke kolizi s dopravou, je 
v podstatě nutná forma ohlášeného 
shromáždění.  
 
Umístění přiměřeného inventáře není záborem 
veřejného prostranství, ale doprovodnou 
činností k tomuto shromáždění. Doprovodné 
vozidlo může jet v rámci průvodu i bez 
speciálního povolení, ale pouze v souladu 
s dopravními předpisy (jednosměrky, zákazy 
apod.) 
 
Uvedení hudební produkce jako součásti 
shromáždění je vhodné i kvůli různým obecním 
vyhláškám omezujícím hudební produkci na 
veřejném prostranství. 
 
Shromáždění musí mít i označené pořadatele 
v počtu přiměřeném k počtu účastníků, i kvůli 
bezpečnosti v dopravě. Je vhodné také 
navázat komunikaci s úřadem a policií o 
opatřeních k zajištění pochodu. Slušností je 
volit trasu po chodnících a silnicích tak, aby se 
příliš nenarušila doprava ve městě (spíše křížit 
dopravní tepny, než jít po nich.). Není žádný 
důvod, proč by na pochodu nemohly být 
rozdávány například spasenky apod. 
 



Příklad 
shromáždění 

Doporučení k ohlášení Další poznámky 

Petice za 
náboženskou 
svobodu v 
Afghánistánu 

Sbírání podpisů pod petiční archy 
nespadá pod shromažďovací zákon 
a lze to konat na veřejném 
prostranství, nedojde-li k omezení 
dopravy, nebo narušení veřejného 
pořádku.  
 
 

Petice podléhají zákonu č. 85/1990 Sb. o 
právu petičním. 
Sestavení petice: 

 K sestavení petice, opatření podpisů 
občanů pod ni, doručení petice státnímu 
orgánu a jednání s ním mohou občané 
vytvořit petiční výbor.  
 Petiční výbor není právnickou osobou.  
 Členové petičního výboru jsou povinni 
určit osobu starší 18 let, která je bude 
zastupovat ve styku se státními orgány. 
 Právnické osoby mohou toto právo 
vykonávat, je-li to v souladu s cíli jejich 
činností 
 
Shromažďování podpisů pod petici: 
 
 Občan nebo petiční výbor můžou 
každým způsobem, který neodporuje 
zákonu, vyzývat občany, aby petici svým 
podpisem podpořili. 
 K podpisu pod petici občan uvede 
své jméno, příjmení a bydliště.  
 Musí být umožněno, aby se s 
obsahem petice před podpisem řádně 
seznámil. K podpisu nesmí být žádným 
způsobem nucen. 
 Pokud podpisové archy neobsahují 
text petice, musí být označeny tak, aby 
bylo zřejmé, jaká petice má být podpisy 
podpořena; dále na nich musí být 
uvedeno jméno, příjmení a bydliště 
toho, kdo petici sestavil, nebo jméno, 
příjmení a bydliště toho, kdo je 
oprávněn členy petičního výboru v této 
věci zastupovat. 
 Petice a podpisové archy mohou být 
vystaveny též na místech přístupných 
veřejnosti. K tomu není třeba povolení 
státního orgánu, nesmí však dojít k 
omezení provozu motorových a jiných 
vozidel a k rušení veřejného pořádku.  
 K tomuto účelu lze umístit na veřejné 
prostranství například stolek. 
 Shromažďováním podpisů na místě 
přístupném veřejnosti může být pověřena 
osoba, která dosáhla věku 16 let. 
 Peticí se nesmí zasahovat do 
nezávislosti soudu. 
 Petice nesmí vyzývat k porušování 
ústavy a zákonů, popírání nebo 
omezování osobních, politických nebo 
jiných práv občanů pro jejich národnost, 
pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné 
smýšlení, náboženské vyznání a sociální 
postavení, nebo k rozněcování nenávisti a 
nesnášenlivosti z těchto důvodů, anebo k 
násilí nebo hrubé neslušnosti 
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Příloha: 

84/1990 Sb. 
Zákon ze dne 27. března 1990 o právu shromažďovacím 
Změny: 
175/1990 Sb. 
259/2002 Sb. 
151/2002 Sb. 
501/2004 Sb. 
274/2008 Sb. 
294/2009 Sb. 
Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně: 
Úvodní ustanovení 
§ 1 
(1) Občané mají právo pokojně se shromažďovat. 
(2) Výkon tohoto práva slouží občanům k využívání svobody projevu a dalších ústavních práv a svobod, k 
výměně informací a názorů a k účasti na řešení veřejných a jiných společných záležitostí vyjádřením 
postojů a stanovisek. 
(3) Za shromáždění ve smyslu tohoto zákona se považují též pouliční průvody a manifestace. 
(4) Ke shromáždění není třeba předchozího povolení státního orgánu. 
(5) Jsou zakázána shromáždění v okruhu 100 m od budov zákonodárných sborů nebo od míst, kde tyto 
sbory jednají. 
 
§ 2 
Za shromáždění ve smyslu tohoto zákona se nepovažují: 

a) shromáždění osob související s činností státních orgánů upravená jinými právními předpisy; 
b) shromáždění související s poskytováním služeb; 
c) jiná shromáždění nesloužící účelu uvedenému v § 1 odst. 2. 
 

§ 2a 
Působnost ve věcech práva shromažďovacího v přenesené působnosti vykonává 

a) obecní úřad, v jehož územním obvodu se má shromáždění konat, 
b) pověřený obecní úřad, přesahuje-li místo konání shromáždění územní obvod obecního úřadu, 
c) krajský úřad, pokud místo konání shromáždění přesahuje správní obvod pověřeného obecního 
úřadu, 
d) Ministerstvo vnitra, pokud místo konání shromáždění přesahuje hranice kraje 
(dále jen "úřad"). 
 

Svolání shromáždění 
§ 3 
Shromáždění může svolat občan starší 18 let nebo právnická osoba se sídlem na území České republiky, 
anebo skupina osob (dále jen "svolavatel"). 
 
§ 4 
(1) Shromáždění musí být oznamována úřadu s výjimkou: 

a) shromáždění pořádaných právnickými osobami přístupných jen jejich členům či pracovníkům a 
jmenovitě pozvaným hostům; 
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b) shromáždění pořádaných církvemi nebo náboženskými společnostmi v kostele nebo v jiné 
modlitebně, procesí, poutí a jiných průvodů a shromáždění sloužících k projevům náboženského 
vyznání; 
c) shromáždění konaných v obydlích občanů; 
d) shromáždění jmenovitě pozvaných osob v uzavřených prostorách. 

(2) Na shromáždění, které podléhá oznamovací povinnosti, může úřad vyslat 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. 
(3) Rada obce může ve svém územním obvodu nařízením určit místa, kde lze konat shromáždění k účelu 
uvedenému v § 1 odst. 2 bez oznámení. Přitom může stanovit dobu, v níž se taková shromáždění konat 
nesmějí. 
 
§ 5 
(1) Svolavatel je povinen shromáždění písemně oznámit úřadu tak, aby úřad oznámení obdržel alespoň 5 
dnů předem. Úřad může v odůvodněných případech přijmout oznámení i v kratší lhůtě. Za právnickou 
osobu předloží oznámení ten, kdo je v této věci zmocněn jednat jejím jménem. Oznámení může být 
předloženo též osobně v pracovní den v době mezi osmou a patnáctou hodinou. Úřad vytvoří podmínky, 
aby oznámení mohla být řádně přijímána. 
(2) K oznámení, které svolavatel podá dříve než 6 měsíců přede dnem konání shromáždění, se nepřihlíží. 
(3) V oznámení musí svolavatel uvést: 

a) účel shromáždění, den a místo jeho konání a dobu zahájení; jde-li o shromáždění na veřejném 
prostranství, též předpokládanou dobu jeho ukončení; 
b) předpokládaný počet účastníků shromáždění; 
c) opatření, která provede, aby se shromáždění konalo v souladu se zákonem, zejména potřebný 
počet pořadatelů starších 18 let, které k organizaci shromáždění určí, a způsob jejich označení; 
d) má-li jít o pouliční průvod, výchozí místo, cestu a místo ukončení; 
e) jméno, příjmení a trvalý pobyt svolavatele, u právnické osoby její název a sídlo a jméno, příjmení 
a bydliště toho, kdo je zmocněn v této věci jednat jejím jménem; 
f) jméno, příjmení a trvalý pobyt toho, kdo je zmocněn jednat v zastoupení svolavatele. 

(4) Má-li se shromáždění konat pod širým nebem mimo veřejná prostranství, je svolavatel povinen k 
oznámení přiložit souhlas toho, kdo je vlastníkem, případně uživatelem pozemku. 
(5) Je-li oznámení předloženo osobně, úřad to svolavateli písemně potvrdí s uvedením dne a hodiny, kdy 
byla oznamovací povinnost splněna. 
(6) Neuvede-li svolavatel údaje podle odstavce 2 a odstavce 3 anebo jsou-li uvedené údaje neúplné nebo 
nepřesné, úřad na to svolavatele při osobním předložení oznámení upozorní s tím, že nebudou-li tyto vady 
odstraněny, nepůjde o platné oznámení. Svolavatel je oprávněn na místě oznámení potřebným způsobem 
doplnit nebo upravit. Bylo-li oznámení předloženo jiným způsobem, úřad svolavatele na vady neprodleně 
písemně upozorní. Povinnost svolavatele podle odstavce 1 je splněna, jestliže vady oznámení byly 
odstraněny ve lhůtě tam uvedené. 
 
§ 6  
Oprávnění a povinnosti svolavatele 
(1) Svolavatel je oprávněn činit všechna opatření ke svolání shromáždění. Zejména je oprávněn v souladu 
s oznámeným účelem shromáždění osobně či písemně nebo jinak zvát k účasti na něm. Svolavatel má též 
právo, aby pozvání na shromáždění bylo ve vhodném čase vyhlášeno místním rozhlasem. Úřad podle 
možností a okolností poskytuje svolavateli pomoc. 
(2) Oprávnění svolavatele podle odstavce 1 zaniká, nebyla-li platně splněna oznamovací povinnost podle § 
5 nebo bylo-li shromáždění zakázáno. 
(3) Je-li důvodná obava, že shromáždění bude rušeno, může svolavatel požádat úřad nebo příslušný útvar 
Policie České republiky, aby shromáždění byla poskytnuta ochrana. 
(4) Svolavatel vydává přímo nebo s pomocí pořadatelů účastníkům pokyny k zajištění řádného průběhu 
shromáždění. 
(5) Svolavatel je povinen 

a) poskytnout úřadu na jeho žádost součinnost nezbytnou k zajištění řádného průběhu 
shromáždění a splnit povinnosti stanovené zvláštními právními předpisy; 
b) zajistit potřebný počet způsobilých pořadatelů starších 18 let; 
c) řídit průběh shromáždění tak, aby se podstatně neodchylovalo od účelu shromáždění uvedeného 
v oznámení; 
d) dávat závazné pokyny pořadatelům; 
e) dbát o pokojný průběh shromáždění a činit opatření, aby nebyl narušován; 



f) shromáždění ukončit. 
(6) Nepodaří-li se svolavateli při narušení pokojného průběhu shromáždění zjednat nápravu, požádá bez 
zbytečného odkladu o potřebnou pomoc úřad nebo příslušný útvar Policie České republiky a vlastními 
prostředky vyzve účastníky k obnovení pokojného průběhu shromáždění. Může tak učinit též, jestliže se 
účastníci po ukončení shromáždění pokojně nerozejdou. 
(7) Vzejde-li ze shromáždění petice, postupuje se podle zvláštních předpisů. 1) 
(8) Ustanovení předchozích odstavců se přiměřeně vztahují i na shromáždění, která podle § 4 nemusí být 
oznamována. 
 
§ 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.  
 
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. 
 
§ 9 
Úřad může svolavateli uložit, aby shromáždění konané ve večerních hodinách bylo ukončeno tak, aby 
nedošlo k nepřiměřenému rušení nočního klidu. 
 
§ 10 
(1) Úřad, jemuž bylo shromáždění oznámeno, je zakáže, jestliže by oznámený účel shromáždění směřoval 
k výzvě: 

a) popírat nebo omezovat osobní, politická nebo jiná práva občanů pro jejich národnost, pohlaví, 
rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení nebo k 
rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů; 
b) dopouštět se násilí nebo hrubé neslušnosti; 
c) jinak porušovat ústavu a zákony. 

(2) Úřad shromáždění zakáže též tehdy, jestliže 
a) se má konat na místě, kde by účastníkům hrozilo závažné nebezpečí pro jejich zdraví, 
b) na stejném místě a ve stejnou dobu se má podle dříve doručeného oznámení konat jiné 
shromáždění a mezi svolavateli nedošlo k dohodě o úpravě doby jeho konání; nelze-li určit, které 
oznámení bylo doručeno dříve, rozhodne se za účasti zástupců svolavatelů losováním. 

(3) Úřad může shromáždění zakázat, má-li být konáno v místě, kde by nutné omezení dopravy a 
zásobování bylo v závažném rozporu se zájmem obyvatelstva, lze-li bez nepřiměřených obtíží konat 
shromáždění jinde, aniž by se tím zmařil oznámený účel shromáždění. 
(4) Úřad nemůže shromáždění zakázat z důvodů uvedených v odstavcích 2 a 3, jestliže svolavatel přijal 
návrh národního výboru podle § 8. 
 
§ 11 
(1) O zákazu shromáždění (§ 10) nebo době jeho ukončení (§ 9) rozhodne úřad bezodkladně, nejpozději 
však do tří pracovních dnů od okamžiku, kdy obdržel platné oznámení. 
(2) Úřad písemné vyhotovení rozhodnutí vyvěsí na své úřední desce a rozhodnutí vyhlásí místním 
rozhlasem nebo jiným obdobným způsobem; pokud se má shromáždění konat na území dvou nebo více 
obcí, úřad zajistí, aby jeho rozhodnutí bylo vyhlášeno v obcích, v nichž se shromáždění má konat. Pokud o 
to svolavatel požádá, zašle mu úřad současně s vyvěšením rozhodnutí na úřední desce písemné 
vyhotovení na vědomí. Vyvěšením na úřední desce je rozhodnutí oznámeno a svolavateli doručeno. Na 
žádost svolavatele mu úřad vydá písemné vyhotovení rozhodnutí. Pokud úřad ve lhůtě uvedené v odstavci 
1 nevyvěsí písemné vyhotovení rozhodnutí na své úřední desce, může svolavatel shromáždění uspořádat. 
(3) Proti rozhodnutí úřadu podle odstavce 1 může svolavatel do 15 dnů od doručení podat opravný 
prostředek 2) u soudu, k němuž přiloží písemné vyhotovení rozhodnutí 2). Pro řízení platí obdobně 



ustanovení občanského soudního řádu o přezkoumávání rozhodnutí jiných orgánů 2). Opravný prostředek 
nemá odkladný účinek. Soud rozhodne do tří dnů. Rozhodnutí zruší, jestliže nebyly dány důvody k zákazu 
shromáždění. Svolavatel je pak oprávněn shromáždění uspořádat podle původního oznámení nebo později 
tak, aby shromáždění bylo uskutečněno do 30 dnů od právní moci rozhodnutí soudu. Jestliže shromáždění 
uspořádá v pozdější době, vyrozumí o tom úřad nejpozději 1 den před konáním shromáždění. 
 
§ 12 
(1) Jestliže se shromáždění koná, ačkoliv bylo zakázáno, zástupce úřadu vyzve svolavatele, aby 
shromáždění neprodleně ukončil. Pokud svolavatel neučiní účinná opatření, aby se účastníci pokojně 
rozešli, 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. 
(2) Za nepřítomnosti zástupce úřadu může shromáždění uvedené v odstavci 1 rozpustit způsobem tam 
stanoveným i příslušník Policie České republiky ve službě. 
(3) Shromáždění, které se koná, aniž bylo oznámeno podle § 5, bude způsobem uvedeným v odstavci 1 
rozpuštěno, jestliže nastaly okolnosti, které by odůvodnily jeho zákaz podle § 10 odst. 1 až 3. To platí i pro 
shromáždění, která nebyla svolána. Odpovědnost svolavatelů za přestupek není dotčena, i když 
shromáždění nebylo rozpuštěno. 
(4) Způsobem uvedeným v odstavci 1 se postupuje i tehdy, jestliže shromáždění konané ve večerních 
hodinách pokračuje i po stanovené době ukončení (§ 9). 
(5) Shromáždění, které bylo oznámeno a nebylo zakázáno, může být způsobem uvedeným v odstavci 1 
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 nebyly splněny 
povinnosti účastníků shromáždění podle § 7 odst. 3 a 4. 
(6) Shromáždění uvedená v odstavci 3 a v odstavci 5 může zástupce úřadu rozpustit způsobem 
stanoveným v odstavci 1, jestliže účastníci shromáždění páchají trestné činy a nápravu se nepodařilo 
zjednat jiným způsobem, zejména zákrokem proti jednotlivým pachatelům. V nepřítomnosti zástupce úřadu 
tak může učinit velící příslušník Policie České republiky. 
(7) Zákrok směřující k rozpuštění shromáždění provádí policejní útvar na základě rozhodnutí zástupce 
úřadu; bez tohoto rozhodnutí může provést tento zákrok příslušník Policie České republiky v případech 
stanovených v odstavci 2 nebo 6. 
(8) Jestliže byl zákrok směřující k rozpuštění shromáždění proveden bez rozhodnutí zástupce úřadu, 
policejní útvar vyrozumí úřad o provedeném zákroku. 
 
§ 13 
Proti rozpuštění shromáždění může svolavatel nebo účastník shromáždění do 15 dnů podat námitky u 
soudu. Soud rozhodne, zda shromáždění bylo nebo nebylo rozpuštěno v souladu se zákonem. Pro řízení 
se jinak přiměřeně použijí ustanovení soudního řádu správního. 2) 
7 
§ 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 

a) neuposlechne pořádkových opatření svolavatele anebo určených pořadatelů shromáždění 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. 
 
§ 16 
Na řízení o zákazu shromáždění nebo o době jeho ukončení podle § 11 se nevztahují ustanovení správního 
řádu o správním řízení, 4) s výjimkou ustanovení o náležitostech rozhodnutí, o písemném vyhotovení 
rozhodnutí a o opravě zřejmých nesprávností v písemném vyhotovení rozhodnutí 4a) a ustanovení o právní 
moci a vykonatelnosti. 4b) Řízení se považuje za zahájené dnem, kdy úřad obdržel oznámení; účastníkem 
řízení je svolavatel. 
 
§ 17 
Je-li v tomto zákonu lhůta určena počtem dnů, rozumí se jedním dnem doba 24 hodin od události, k níž se 
lhůta váže. 
 
§ 18 
(zrušen) 
 
§ 19 
Ustanovení zákonů o mimořádných opatřeních v době vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu 
ohrožení státu nebo válečného stavu a o opatřeních proti šíření přenosných nemocí nejsou tímto zákonem 
dotčena. 
 
§ 20 
(zrušen) 
 
§ 21 
Zrušovací ustanovení 
Zrušují se: 
1. zákon č. 68/1951 Sb., o dobrovolných organizacích a shromážděních, ve znění pozdějších předpisů, 
pokud jde o shromáždění; 
2. vyhláška ministra vnitra č. 320/1951 Ú.l. (č. 348/1951 Ú.v.) o dobrovolných organizacích a 
shromážděních, ve znění pozdějších předpisů, pokud jde o shromáždění; 
3. § 1 a 3 zákona č. 126/1968 Sb., o některých přechodných opatřeních k upevnění veřejného pořádku; 
4. § 40 zákona č. 40/1974 Sb., o Sboru národní bezpečnosti. 
 
§ 22 
Účinnost 
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. 
 
Havel v.r. 
Dubček v.r. 
Čalfa v.r. 
 
1) Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním. 
2) § 65 až 78 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní. 
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). 
4) Část druhá a třetí správního řádu. 
4a) § 68 až 70 správního řádu. 
4b) § 73 až § 75 odst. 1 a 2 správního řádu. 
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