
  

 1 

 
kancelář ministra vnitra 
Nad Štolou 3 
Praha 7 
170 34 
 
Č. j. MV-  2007-30/KM-2017 

Praha 4. května 2018 
Počet listů: 2 
 

Cannabis is The Cure,z.s 
Tylova 963/2  
77900 Olomouc  
ID DS: 4ex7c9p 
 
 
Sdělení k žádosti o informaci 
 

 Ministerstvo vnitra obdrželo Vaše podání datované dnem 9. 10. 2017, 
v němž mimo jiné požadujete dle zákona o svobodném přístupu k informacím po 
Ministerstvu vnitra následující informace uvedené pod body 1 a 2  
1.   

A. Pod jakými čísly jednacími vedlo Ministerstvo vnitra od 21. 8. 2009 do 21. 8. 
2015 žádosti Dušana Dvořáka a s ním spojených nevládních organizací o 
policejní ochranu výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure), Edukativní 
konopné kliniky v Praze a „výzkumnické“ farmy v Ospělově? 

B. Jaká právní argumentace vedla v uvedeném období k neposkytnutí policejní 
ochrany? 

2.  … 
B. Sdělte číslo jednací a datum rozhodnutí, pod kterým Ministerstvo vnitra šetřilo 

stížnost na policii, že podněty (pro trestné činy spáchané proti členům 
výzkumu) nešetří? 

C. Sdělte, na základě jakého ustanovení, jakého zákona ministerstvo vnitra 
dokumentaci mučení občanů zapojených do výzkumu předalo k prošetření 
ministerstvu spravedlnosti a nikoliv Policii ČR (MV-2007-20/KM-2017)? 

D. Pokud na základě tohoto sdělení předá podnět k prošetření trestné činnosti 
policii, sdělte policejní útvar, datum a č.j., pod kterým tak bylo učiněno? 
 
K Vaší žádosti Vám v části, v níž bylo adresováno ministerstvu vnitra, 

sdělujeme, že žádosti o zajištění policejní ochrany jsou evidovány ministerstvem 
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vnitra pod č.j. MV-8992-13/KM-2014 a zmínka o podání žádosti o ochranu je 
uvedena i v podání evidovaném pod. č.j. MV-18596-7/KM-2013. Po prohledání všech 
spisů týkajících se Vámi vymezených subjektů nebyla jiná žádost zjištěna. Žádosti o 
policejní ochranu byly postoupeny Policii ČR, v případě, že tato je dosud neměla 
prokazatelně k dispozici, neboť policie je příslušná k poskytování ochrany osob jak 
podle zákona č. 137/2001 Sb., tak podle zákona č. 273/2008 Sb. 

Ministerstvo vnitra Vám opakovaně sdělilo, že není orgánem činným 
v trestním řízení dle zákona č. 141/1961 Sb. a nemá pravomoc jakkoliv zasahovat do 
činnosti policie při prověřování trestné činnosti. Tato skutečnost vyplývá z výše 
uvedeného právního předpisu a čl. 2 odst. 3 Ústavy ČR. Rozhodnutí ve smyslu 
právních předpisů nebylo v dané věci vydáno, ale byla Vám zaslána sdělení ve 
smyslu části čtvrté zákona č. 500/2004 Sb., a to pod č.j. MV-52891-2/KM-2016, MV-
8992-2/KM-2013, MV-139179-5/KM-2016 a MV-8992-20/KM-2014. 

Vaše podání ze dne 8. 8. 2017 označené jako „podání ve věci: Důkazy 
mučení občanů“ bylo postoupeno ministerstvu spravedlnosti dle § 12 zákona č. 
500/2004 Sb. jak vyplývá z našeho sdělení pod vámi uváděnou spisovou značkou. 
Policii ČR výše uvedené podání nebylo postoupeno. 
 
 
 

Mgr. Kateřina Suchoňová 
pověřena řízením 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za správnost: JUDr. Jaroslav Saveljev 
 
Vyřizuje: Mgr. Otakar Ludvík 
e-mail: posta@mvcr.cz 
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