
 

MINISTR OBRANY  
Mgr. Lubomír Metnar 

 
 

Ministerstvo obrany, Tychonova 1, Praha 6-Dejvice, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk 
 

 Praha 22. listopadu 2018 
 Čj. MO 319228/2018-8694 
 Sp. zn. SpMO 47751/2018-8694 
    
 
 
Vážený pane magistře,  

dne 22. 10. 2018 bylo Ministerstvu obrany doručeno podání spolku Cannabis is The 
Cure, z. s., jehož jste statutárním orgánem.  Zčásti bylo Vaše podání dle svého obsahu 
posouzeno jako žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím (vyřizuje se pod sp. zn. SpMO 44294/2018-8694), zčásti se jedná o stížnost 
na Vámi tvrzenou nečinnost Ministerstva obrany v řízení o žádosti Mgr. Dušana Dvořáka 
o vydání osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu podle zákona 
č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon“), vedeném pod ev. č. 262004879/2018-1322 u odboru pro válečné 
veterány sekce právní Ministerstva obrany (dále jen „správní orgán“).  

V prvé řadě bylo při posuzování Vašeho podání v části týkající se tvrzené nečinnosti 
správního orgánu třeba zvážit, jaké je vůbec právní postavení Vámi zastupovaného spolku 
v řízení o žádosti Mgr. Dušana Dvořáka.  

Podle § 6 odst. 1 ve spojení s § 2 písm. c) zákona může být účastníkem řízení o vydání 
osvědčení o účasti v odboji a odporu proti komunismu pouze osoba, která měla v době 
nesvobody státní občanství Československé socialistické republiky nebo jejích právních 
předchůdců a dále i osoba, která byla československého státního občanství rozhodnutím 
státních orgánů v době nesvobody zbavena. Pokud však tato osoba již zemřela nebo byla 
prohlášena za mrtvou, může žádost podat, a tak se stát účastníkem řízení podle § 6 odst. 2 
zákona, též její manžel, rodič, dítě, jiný příbuzný v řadě přímé nebo sourozenec, popřípadě 
občanské sdružení nebo jiná právnická osoba, jejichž předmětem činnosti je zkoumání 
historie, archivnictví, výchova, vzdělávání nebo ochrana lidských práv, anebo občanské 
sdružení sdružující účastníky odboje proti nacismu nebo odboje a odporu proti komunismu 
nebo bývalé politické vězně.  

Protože v tomto konkrétním případě se jedná o řízení o vydání osvědčení o účasti v odboji 
a odporu proti komunismu žijící osobě, může být účastníkem tohoto řízení právě jen tato 
osoba (žadatel). Z uvedeného vyplývá, že veškeré úkony v tomto řízení může činit pouze tato 
osoba, tj. pan Mgr. Dušan Dvořák. Vaše podání by i za situace, kdy by skutečně docházelo 
k nečinnosti správního orgánu (k tomu viz níže), nebylo možno považovat za žádost 
o uplatnění opatření proti nečinnosti podle § 80 odst. 3 věty druhé zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, nýbrž za podnět k uplatnění takového opatření z moci úřední podle § 80 odst. 1 
správního řádu.  

Ačkoliv z právního hlediska v řízení vedeném pod ev.č. 262004879/2018-1322 spolek 
Cannabis is The Cure, z. s., nemá žádnou procesní pozici, s ohledem na princip dobré správy 
(výkonu veřejné správy jako služby veřejnosti) a vědomím, že Mgr. Dušan Dvořák je 
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předsedou správní rady tohoto spolku, jsem Vámi podaný podnět prověřil a neshledal jsem, že 
by docházelo k nečinnosti správního orgánu.  

Podle § 6 odst. 3 zákona po dobu opatřování stanovisek Archivu bezpečnostních složek, popř. 
Ústavu pro studium totalitních režimů a dalších vědeckých institucí, lhůty týkající se 
provádění úkonů v řízení neběží. Předmětná stanoviska, především zákonem vyžadované 
odborné stanovisko Archivu bezpečnostních složek, do dnešního dne nebylo správnímu 
orgánu doručeno, přičemž správní orgán není s to vydání těchto stanovisek jakkoliv urychlit. 
Vzhledem k faktu, že do doručení stanovisek oslovených vědeckých institucí zákonné lhůty 
pro vydání rozhodnutí ve věci neběží, nemůže ani dojít k nečinnosti správního orgánu 
a k učinění opatření proti nečinnosti podle § 80 správního řádu tak není dán důvod.  

 
S pozdravem 
 
 
 podepsáno elektronicky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cannabis is The Cure, z. s. 
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