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Policie České republiky  
Obvodní oddělení Nový Bydžov 
A. Jiráska 545 
504 01 Nový Bydžov 

V Praze dne 8.3.2011 
 
Věc: Žádost o poskytnutí ochrany shromáždění dle ust. § 6 odst. 3 zákona č. 84/1990 Sb., 
o právu shromažďovacím 

 
Vážení, 
 
tímto se na Vás jako zástupce svolavatele obracím se žádostí o poskytnutí ochrany 

shromáždění, konaného Dělnickou stranou sociální spravedlnosti dne 12.3.2011 od 10:00 do 
17:00 hod. na Masarykově náměstí v Novém Bydžově, včetně pochodu po trase Masarykovo 
náměstí - Revoluční - Na Šarlejích - Havlíčkova - Československé armády - Masarykovo 
náměstí. 

Shromáždění bylo řádně oznámeno příslušnému úřadu a nebylo vydáno rozhodnutí o jeho 
zákazu. 

 
Dle ust. § 6 odst. 3 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších 

předpisů, „je-li důvodná obava, že shromáždění bude rušeno, může svolavatel požádat úřad 

nebo příslušný útvar Policie České republiky, aby shromáždění byla poskytnuta ochrana“. 
 
Dne 2.3.2011 ve 12:23 hodin byl na internetové stránce tzv. hnutí „antifa“, zkráceně AFA, 

www.antifa.cz, zveřejněn článek pod nadpisem „12.3.2011 Nový Bydžov: Blokáda 
neonacistického pochodu“.1 

V tomto článku je mj. uvedeno: „Na blokádě nebude k dispozici žádná pořadatelská služba, 
protože se jedná o takový druh akce, který by šel nejlépe popsat slovy „občanská 
neposlušnost“. Domluvte se proto se svými přáteli a doražte společně v malých či větších 

skupinách. Promluvte si dopředu o způsobu, jakým chcete demonstraci neonacistů blokovat a 

do jaké míry jste ochotni nerespektovat příkaz policie k vyklizení prostoru. Rozdíl taktik není 
překážkou jednoty v cíli: neumožnit neonacistům hlásat a praktikovat nenávist. Blokáda v 
sedě, živý řetěz nebo barikáda se navzájem nevylučují, ale podporují. Držme se pouze 
jednoho pravidla: nekritizujme akce jiných antifašistických skupin, ať už je jejich taktika 
jakákoliv. Zůstaňme jednotní.“ 

 
Přímo pod nadpisem článku je uvedeno: „12.3.2011 Masarykovo náměstí v Novém 

Bydžově v 11:00 hod.“, jde tedy o místo řádně nahlášené svolavatelem jako místo konání 
shromáždění o dvě hodiny později. 

 
                                                 
1 http://www.antifa.cz/content/1232011-novy-bydzov-blokada-neonacistickeho-pochodu 



Jak vyplývá ze Strategie boje proti extremismu v roce 2009,2 vydané Ministerstvem vnitra 
ČR, „V Antifašistické akci (AFA) se sdružují nejradikálnější jedinci, kteří ostře vystupují na 
demonstracích. Ve svém programovém prohlášení se zavazují bojovat ideologicky, ale 
také násilnou formou proti fašismu, nacionalismu, ultrapravici, rasismu a všem ostatním 
projevům útlaku na menšinách. Násilí je pro ně jediným správným prostředkem k 
dosažení jejich cílů. Odsuzují pacifismus, který je dle jejich názoru špatná a neefektivní 
taktika, která nikdy neměla žádné výsledky.“ 

 
Jakékoliv „blokování“ řádně ohlášeného shromáždění vykazuje znaky přestupku podle ust. 

§ 14 odst. 2 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím: 
 
přestupku se 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; 

e) neoprávněně vnikne do shromáždění; 
f) nepřístojným chováním brání účastníkům ve splnění účelu shromáždění; 
g) neoprávněně úmyslně zabrání jinému v podstatném rozsahu ve výkonu práva 

shromažďovacího. 
 

Vzhledem k výše uvedené charakteristice vyzyvatele k blokádě shromáždění, podle které 
„se ve svém programovém prohlášení zavazuje bojovat násilnou formou“ a „násilí je pro ně 

jediným správným prostředkem k dosažení jejich cílů“, se lze důvodně domnívat, že může 
dojít i ke spáchání trestného činu „porušování svobody sdružování a shromažďování“ 
dle ust. § 179 odst. 1) zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákona („Kdo jiného násilím, 

pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy omezuje ve výkonu jeho sdružovacího nebo 

shromažďovacího práva, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem 

činnosti.“) 
 
Ve výše uvedeném lze rovněž spatřovat přípravu a výzvu ke spáchání trestného činu 

„výtržnictví“ dle § 358 odst. 1) zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákona („Kdo se dopustí 

veřejně nebo na místě veřejnosti přístupném hrubé neslušnosti nebo výtržnosti zejména tím, že 

napadne jiného, hanobí hrob, historickou nebo kulturní památku, anebo hrubým způsobem 

ruší přípravu nebo průběh organizovaného sportovního utkání, shromáždění nebo obřadu 

lidí, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.“) 
 
Vzhledem ke všem uvedeným skutečnostem tedy nepochybně existuje důvodná obava, že 

shromáždění bude rušeno, a svolavatel proto žádá místně příslušné oddělení PČR o poskytnutí 
ochrany shromáždění tak, jak je uvedeno výše. 

 
Za svolavatele 

  
Bc. Jiří Štěpánek 

 výkonný místopředseda DSSS 
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2 http://www.mvcr.cz/soubor/strategie-boje-proti-extremismu-v-roce-2009.aspx 


