
Odvolací finanční ředitelství 
Masarykova 427/31, 602 00 Brno 
 
        
                          Č. j.: 46433/18/5100-41451-711055   
 
 
 
Vyřizuje: Mgr. Veronika Šimčíková, Oddělení daňového procesu I 
Tel: (+ 420) 542 191 314 
E-mail: podatelna5000@fs.mfcr.cz 
ID datové schránky: xjsn2gp 
 
Cannabis is The Cure, z.s. 
Přichystalova 180/14, 779 00  Olomouc 
IČ: 26670232 

 
 
  

Přípis k datovým zprávám doručeným dne 19. 9. 2018 
 

Dne 19. 9. 2018 obdrželo Odvolací finanční ředitelství dvě datové zprávy z adresy spolku 
Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 26670232.  
 
V detailu první datové zprávy, doručené dne 19. 9. 2018 a zaevidované pod č. j. 42233/18 
bylo pod označením věci uvedeno: „Vysvětlete, proč jste dne 13.9.2018 č.j. 40860/18/5100-
41451-711055 z moci úřední nenařídili FU v Prostějově, aby neporušovalo zákony 
a judikaturu, když jste měli důkazy doloženy, viz přílohy. Zahájíte řízení nyní? Mgr. Ivan 
Chalaš“. Přílohou datové zprávy byly tři dokumenty: výzva k odstranění vad podání 
č. j. 1552570/18/3106-50525-701563 ze dne 14. 7. 2018 vydaná Finančním úřadem pro 
Olomoucký kraj, Územním pracovištěm v Prostějově; rozsudek Nejvyššího správního soudu 
č. j. 2 Afs 25/2015 – 38 ze dne 3. 1. 2018; a přiznání k dani z příjmů fyzických osob 
Mgr. Dušana Dvořáka za rok 2017. 
 
V detailu druhé datové zprávy, doručené dne 19. 9. 2018 a zaevidované pod č. j. 42233/18 
bylo pod označením věci uvedeno: „Dne 13.9.2018 č.j. 40860/18/5100-41451- 711055 jste 
mylně uvedli, že Mgr. Dušan Dvořák nepodal 1.8.2018 odpor/námitku k rozhodnutí odporující 
judikatuře a nezmocnil nás 1.8.2018 k zastupování, proti tomu se odvoláváme. Důkazy 
přílohou Mgr. Ivan Chalaš“ Přílohou této datové zprávy byly další čtyři detaily jiných datových 
zpráv s textem vepsaným do označení věci. 
 
Odvolací finanční ředitelství pod podatelem uvedenou písemností č. j. 40860/18/5100-
41451-711055 poskytlo žadateli Mgr. Dušanu Dvořákovi informace v režimu zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
Odvolací finanční ředitelství poskytlo požadovanou informaci v tom smyslu, že prověřením 
evidencí povinného subjektu bylo zjištěno, že tento neobdržel žádný „odpor“ či „námitku“ 
(nebo jakýkoliv jiný prostředek ochrany) směřující proti výzvě Finančního úřadu 
č. j. 1552570/18/3106-50525-701563 ze dne 14. 7. 2018. Nad rámec vyřízení žádosti 
o poskytnutí informací bylo v této písemnosti Odvolacím finančním ředitelstvím opakovaně 
upozorněno na nevhodnou formu daného podání (tj. vepsaný vlastní text podání pouze do 
označení věci datové zprávy). 
 
Podle údajů v obchodním rejstříku je Mgr. Dušan Dvořák předsedou správní rady a Mgr. Ivan 
Chalaš místopředsedou správní rady spolku Cannabis is The Cure, z.s. Uvedený spolek 
a další jím zastupovaný spolek Konopí je lék, z.s. již dříve vedly s Odvolacím finančním 
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ředitelstvím četnou komunikaci. Na nevhodnou formu podání a značnou nesrozumitelnost 
i nepřehlednost byly tyto subjekty upozorňovány. Například písemností č. j. 22522/17/5100-
41451-711055, kde bylo uvedeno: 
 

Spolek Cannabis is The Cure, z.s. vystupuje vůči Odvolacímu finančnímu ředitelství 
převážně jako zástupce spolku Konopí je lék, z.s. (dále také jen „spolek“). Krom 
relevantně uplatněných prostředků ochrany práv, resp. identifikovatelných institutů 
InfZ (které byly vždy řádně vyřizovány) zasílá tento spolek Odvolacímu finančnímu 
ředitelství již dlouhodobě datové zprávy, v nichž je obsah podání (resp. vlastní 
požadavek) vložen do identifikačních řádků datové zprávy, případně jsou jím 
označeny přílohy, přičemž většinou není zcela zřejmé, jak přílohy s obsahem zprávy 
souvisí (převážně se jedná o písemnosti samotných orgánů Finanční správy nebo 
jiných státních orgánů). Ačkoliv tento způsob podání nelze výslovně označit za 
nezákonný, minimálně jde o postup nestandardní a v tomto konkrétním případě 
postihuje celé podání nesrozumitelností a neurčitostí. Odvolací finanční ředitelství 
k těmto typům podání doposud přistupovalo trpělivě a dlouhodobě v rámci vstřícného 
přístupu „dešifrovalo“ každou z těchto datových zpráv a v mnoha případech jej též 
vyzývalo k upřesnění (přičemž i poté bylo třeba spíše domýšlet pravý záměr spolku). 
Nicméně v tomto momentě je třeba se již ohradit proti takovému postupu, neboť 
i zásada vstřícnosti má své limity a v tomto případě se oním nepřekročitelným limitem 
stala již neúměrná zátěž spočívající ve vyřizování každé takové doručené datové 
zprávy (sepsáním úředního záznamu, sdělením, postoupením atd.). Odvolací finanční 
ředitelství vyhodnotilo, že ze strany spolku se jedná již o postup hraničící se 
zneužíváním práva na svobodný přístup k informacím a de facto i zneužívání 
vstřícnosti tohoto orgánu formou účelového atakování. Z komplexního posouzení 
všech doručených podání lze seznat, že spolku se primárně jedná o řešení případu, 
který není se správou daní jakkoli spjat. Na to konto je vhodné upozornit, že dožaduje-
li se kdokoli účinné ochrany svých práv, musí tak činit zákonem předepsanou formou, 
zákonným způsobem a vůči příslušnému orgánu. Právní předpisy jednoznačně 
zakotvují formu uplatnitelných institutů i podmínky jejich využití, případně lze oslovit 
některou instituci zabývající se odborným poradenstvím v této oblasti. 
 
Každé další podání v dané věci bude i nadále posouzeno individuálně, nicméně 
k nestandardní formě popsané výše nebude již ze strany Odvolacího finančního 
ředitelství přihlédnuto a tyto datové zprávy budou bez dalšího zakládány. Stejně tak 
skutečnosti, které byly podateli již sděleny, nebudou opakovány a podatel již nebude 
ve stejném smyslu poučován či vyzýván. 
 

 

K podáním doručeným dne 19. 9. 2018 uvádí Odvolací finanční ředitelství, že odvolání proti 
písemnosti č. j. 40860/18/5100-41451-711055 není přípustné, přičemž k dalšímu nebude již 
poskytnuta reakce na základě četného upozornění stran nevhodné formy a nesrozumitelnosti 
podání.  
 
 
 
 
 
 

Mgr. Tomáš Rozehnal, Ph.D. 
ředitel Odvolacího finančního ředitelství 
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