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Shromažďování občanů
Jedním ze základních práv a svobod je i právo shromažďovací. Shromáždění občanů většinou
slouží k využívání svobody projevu a dalších ústavních práv a svobod, výměně informací
a názorů a k účasti na řešení veřejných a jiných záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek.
Veřejným shromážděním se rozumí zejména schůze, pouliční průvody a manifestace konané
na veřejných místech. Konání shromáždění podléhá oznamovací povinnosti.
Shromáždění lze konat:
•
•

bylo-li shromáždění řádně oznámeno oprávněnou osobou a
nebylo-li příslušným úřadem vyvěšeno na úřední desce tohoto úřadu písemné
vyhotovení rozhodnutí o zákazu konání shromáždění.

Rozhodnutí o zákazu musí být vyvěšeno do 3 dnů od okamžiku přijetí platného oznámení.
Shromáždění nelze konat v okruhu 100 m od budov zákonodárného sboru a Ústavního soudu,
nebo od míst, tyto sbory nebo soud kde jednají.

Kdo a za jakých podmínek
Shromáždění může svolat občan starší 18 let nebo právnická osoba se sídlem na území České
republiky, nebo skupina osob (svolavatel).

Jak a kam se obrátit
Konání shromáždění oznámí svolavatel písemně nebo osobně:
•
•
•
•

obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu se má shromáždění konat,
pověřenému obecnímu úřadu, přesahuje-li místo konání shromáždění územní
obvod obecního úřadu,
krajskému úřadu, pokud místo konání shromáždění přesahuje správní obvod
pověřeného obecního úřadu,
Ministerstvu vnitra, pokud místo konání shromáždění přesahuje hranice kraje

a to tak, aby úřad oznámení obdržel alespoň 5 dnů před dnem jeho konání (v odůvodněných
případech může úřad přijmout oznámení i ve lhůtě kratší). K oznámení, které svolavatel podá
dříve než 6 měsíců přede dnem konání shromáždění, se nepřihlíží.

Co musíte předložit

Oznámení musí obsahovat
•
•
•
•

•

účel shromáždění, den a místo jeho konání a dobu zahájení
předpokládanou dobu ukončení (jde-li o shromáždění
na veřejném prostranství)
předpokládaný počet účastníků
opatření, která svolavatel provede, aby se shromáždění konalo
v souladu se zákonem (zejména potřebný počet pořadatelů
starších 18 let a způsob jejich označení)
jde-li o pouliční průvod, uvádí se výchozí místo, trasa a místo
ukončení
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•

•
•

jméno, příjmení, rodné číslo a trvalý pobyt svolavatele
(u právnické osoby její název, sídlo a také jména, příjmení
a trvalý pobyt toho, kdo je zmocněn v této věci jednat jejím
jménem)
jméno, příjmení a trvalý pobyt toho, kdo je zmocněn jednat
v zastoupení svolavatele
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

Poplatky, termíny
Poplatky
Správní poplatek se za podání oznámení o konání shromáždění neplatí.
Lhůty pro vyřízení
O zákazu shromáždění nebo době jeho ukončení rozhodne příslušný správní úřad bezodkladně,
nejpozději však do 3 dnů. Není-li v této lhůtě vyvěšeno na úřední desce příslušného úřadu
písemné vyhotovení rozhodnutí o zákazu shromáždění, lze shromáždění konat.

