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Realizujeme širokou škálu akreditovaných a neakreditovaných seminářů a dalších vzdělávacích aktivit.  

Nabízíme pronájem učeben a přednáškového sálu. Zajišťujeme profesionální cateringové služby. 

POZVÁNKA NA AKREDITOVANÝ SEMINÁŘ 

SHROMAŽĎOVACÍ PRÁVO V APLIKAČNÍ PRAXI 
Cílem semináře je seznámit účastníky se zákonem o právu shromažďovacím, a to s ohledem na praktické 

potřeby úřadu. Probrány budou pojmy: prameny práva shromažďovacího, shromáždění, rozlišování typů 

shromáždění a jejich ohlašovací režim, problematika průvodů, postup při oznamování shromáždění, rolí 

obce a policie před konáním shromáždění a možnosti korigovat jeho konání, zejména při ohlášení více 

konkurujících si veřejných akcí, práva a povinnosti pořadatelů a účastníků shromáždění, obecně možnosti 

zákazu shromáždění, rozpouštění shromáždění, sankcionování při porušení práva a mnohé další. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMÍN: 

3. 6. 2021 

8.30 – 14.00 

 

CENA:  

 2 050 Kč  
 (konečná cena) 

 

Součástí jsou vzdělávací 

materiály a bohaté občerstvení  

vč. oběda 

 

KONTAKT: 

Mgr. Žaneta Bartečková 

 Email: barteckova@vzdelavaci.cz  

Tel.: +420 774 430 771 

 

PROGRAM SEMINÁŘE: 

I. Zakotvení shromažďovacího práva jako základního lidského práva 

 Základní lidská práva 

 Listina základních práv a svobod, zejména článek 19 

 Pojem shromáždění, Typy shromáždění 

II. Zákon o právu shromažďovacím v aktuálním znění a jeho aplikace 

v podmínkách správního orgánu 

 Zákon č. 84/1998 Sb., o právu shromažďovacím, v platném znění 

 Oprávnění správního orgánu shromáždění zakázat v zákonem 

stanovených případech, Oprávnění správního orgánu shromáždění 

rozpustit 

 Konflikt mezi veřejnými zájmy, především zájmem na zachování 

veřejného pořádku a veřejné bezpečnosti, a zájmy pořadatelů na 

konání shromáždění.  

III. Postupy obce a policie ČR 
 Role obce a Policie před konáním shromáždění  

 Možnosti korigovat konání shromáždění, zejména při ohlášení více 

konkurujících si veřejných akcí 

 Kolize více shromáždění z důvodu omezení dopravy nebo rizika pro 

zdraví účastníků, Další situace 

IV. Praktické problémy související se shromážděními a jak je řešit – přijetí 

oznámení, zákaz shromáždění, přestupky 
 Přijetí oznámení – praktické problémy a jejich řešení 

 Zákaz shromáždění – praktické problémy a jejich řešení 

 Přestupky – praktické problémy a jejich řešení, Příklady dobré praxe 

V. Vyjadřování odlišných názorů, protidemonstrace, blokády. 

 Vyjadřování odlišných názorů, Protidemonstrace, blokády, Příklady 

dobré praxe 

VI. Rozbor relevantní judikatury 

 Judikatura, rozbory 

LEKTORKA: JUDr. Kateřina Kašpárková (roz. Jamborová) 

působí dlouhodobě na Odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra ČR, je 

odbornicí na shromažďovací právo, dlouholetá lektorka a autorka článků v 

odborných periodicích 

MÍSTO KONÁNÍ:  

Slezské vzdělávací centrum 
ul. Karola Sliwky 225/41, Karviná Fryštát 
Parkoviště se nachází přímo u centra. Nabízíme nové moderní učebny, Wifi. 
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