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Oznámení o svolání shromáždění 
 
Shromažďování občanů  
Shromažďovací právo je jedním ze základních práv a svobod. Shromáždění většinou slouží 
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. Veřejným shromážděním se rozumí zejména schůze, pouliční průvody 
a manifestace konané na veřejných místech. Konání shromáždění podléhá oznamovací 
povinnosti.  
 
Jaký zákon shromažďování občanů upravuje 
Výkon práva shromažďovacího upravuje zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, 
v platném znění (dále jen „shromažďovací zákon“). 
 
Shromáždění lze konat 

• bylo-li shromáždění řádně oznámeno oprávněnou osobou  
• nebylo-li příslušným úřadem vyvěšeno na úřední desce tohoto úřadu písemné 

vyhotovení rozhodnutí o zákazu konání shromáždění.  
 
Kdo a za jakých podmínek  
Shromáždění může svolat občan starší 18 let nebo právnická osoba se sídlem na území 
České republiky, anebo skupina osob (dále jen "svolavatel").  
 
Kam a jak se obrátit  
Konání shromáždění oznámí svolavatel:  

• Městskému úřadu ve Žďáře nad Sázavou (dále jen „úřad“). 
Oznámení je možné provést: 

• e-mailem na elektronickou adresu podatelny: posta@zdarns.cz 
• (popř. je možné zaslat i na e-mailovou adresu tajemnice městského úřadu: 

tajemnik@zdarns.cz) 
• osobně v provozní době úřadu: Po, St – 7.30 – 17.00, Út, Čt – 7.30 – 15.00, Pá – 

7.30 – 14.30 (podatelna, kancelář tajemnice) 
• písemně. 

 
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 průvod, uvádí se výchozí místo, cesta a místo ukončení  
• jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, dále adresu místa trvalého 

pobytu nebo adresu místa hlášeného pobytu, jde-li o cizince místo pobytu (dále jen 
"adresa místa pobytu"), a adresu pro doručování, neshoduje-li se s adresou místa 
pobytu svolavatele, a rovněž adresu pro zasílání informací elektronickou poštou, 
telefonní číslo nebo jiný dostupný kontaktní údaj; u právnické osoby její název a sídlo 
a jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresu místa pobytu a adresu 
pro doručování, neshoduje-li se s adresou místa pobytu, a rovněž adresu pro zasílání 
informací elektronickou poštou, telefonní číslo nebo jiný dostupný kontaktní údaj toho, 
kdo ji v této věci zastupuje 

• jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresu místa pobytu a adresu 
pro zasílání informací elektronickou poštou, telefonní číslo nebo jiný dostupný 
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kontaktní údaj toho, kdo je zmocněn jednat v zastoupení svolavatele, je-li zastoupen 
nebo jde-li o skupinu osob.  

 
Má-li se shromáždění konat pod širým nebem mimo veřejná prostranství, je svolavatel 
povinen k oznámení přiložit písemný souhlas toho, kdo je vlastníkem, případně uživatelem 
pozemku.  
 
Formulář 
Vzor oznámení o svolání shromáždění je zveřejněn na internetových stránkách města 
https://www.zdarns.cz/mestsky-urad/formulare 
  
Jaké jsou lhůty pro vyřízení 
Svolavatel je povinen shromáždění 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 podá oznámení ten, kdo ji v této věci zastupuje.  
K oznámení, které svolavatel podá dříve než 6 měsíců přede dnem konání shromáždění, se 
nepřihlíží.  
 
Poplatky  
Správní ani jiný poplatek není stanoven.  
 
Technické zajištění shromáždění 
Bude-li svolavatel potřebovat pro svolané shromáždění napojení na elektrickou energii, může 
se obrátit se žádostí o připojení na organizační složku Technická správa budov města Žďár 
nad Sázavou nebo odbor komunálních služeb úřadu. 
 
Jaké jsou opravné prostředky 
V souvislosti s oznámením shromáždění lze podat odvolání proti rozhodnutí o odložení 
oznámení, které se formou usnesení vydává v případě, pokud má podané oznámení vady 
a svolavatel je ve stanovené lhůtě neodstraní, nebo v případě, kdy se jedná o shromáždění 
podle zákona. 
Proti rozhodnutí úřadu o zákazu shromáždění může svolavatel podat do 15 dnů od jeho 
vyvěšení na úřední desce opravný prostředek ke krajskému soudu, v jehož obvodu je sídlo 
úřadu, který rozhodnutí vydal. (rozhodnutí musí být přiloženo - písemné vyhotovení 
rozhodnutí vydá úřad svolavateli na žádost). Opravný prostředek nemá odkladný účinek. 
Soud rozhodne do 3 dnů.  
Proti rozpuštění shromáždění může svolavatel nebo účastník shromáždění podat do 15 dnů 
námitky ke krajskému soudu, v jehož obvodu je sídlo úřadu, který shromáždění rozpustil. 
Soud rozhodne, zda shromáždění bylo nebo nebylo rozpuštěno v souladu se zákonem. 

Sankce dle shromažďovacího zákona 
• Fyzické osobě, která se dle shromažďovacího zákona dopustí přestupku, lze uložit 

pokutu až do 15 000 Kč. Právnické osoba, která se dle shromažďovacího zákona 
dopustí přestupku, lze uložit pokutu až do výše 30 000 Kč.  

• Přestupky projednává úřad v přenesené působnosti.  
• Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil, a jsou příjmem úřadu. 
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