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Předseda vlády
Andrej Babiš
39287/2018-OVL a 41180/2018-OVL

Ministr vnitra ČR
Jan Hamáček
MV- 77533-13/KM-2018

Ministr kultury ČR
Antonín Staněk
MK 83504/2018 OC

Vážený pane pane premiére a vážený pane ministře vnitra a vážený pane ministře kultury
1.

Předně Vám všem přejeme pevné zdraví a úspěšný rok příští.

2. Podáváme návrh rozklad označených rozhodnutí úřadu vlády, ministerstev vnitra a kultury.
3. Konkrétně napadáme rozhodnutí Úřadu vlády dne 20. 12. 018, čj. 39287/2018-OVL a 41180/2018OVL opětovně neprojednat stížnosti k nečinnosti ministerstva spravedlnosti, ministerstva vnitra,
ministerstva zdravotnictví a dalších odpovědných resortů.
4. Pane premiére, vážení ministři, jste společně s dalšími ministry vlády jako členy Rady vlády pro
koordinaci politiky ve věcech drog a premiér je předsedou, žádáme Vás laskavě ve věci konopí
jednat koordinovaně a společně a náš podnět s důkazy zločinů také na našich spolcích projednat
a vydat stanovisko k doloženému nezákonnému jednání státních orgánů.
5. Proto Vám zasíláme návrh na rozklad rozhodnutí ministerstva vnitra dne 20.12.2018, čj.: MV 77533-13/KM-2018 rozhodnutého opětovně bez věcného vyjádření ke stížnostem na nečinnost
ministerstva vnitra a policie neposkytnout policejní ochranu a nešetřit spáchané zločiny, což
napadáme a současně Vám společně zasíláme návrh na rozklad rozhodnutí ministerstva kultury
dne 18.12.2018, č.j. MK 83504/2018 OC neprojednat stížnost ministru kultury na cenzuru
veřejnoprávních médií (dva roky stížností) a nečinnost a nezákonná rozhodnutí odboru církví
zaslaná ministru kultury do dne 4.12.2018 opakovaně, které Vám zasíláme přílohou společně s
interpelacemi poslankyně Majerové v této věci, která dokládají nečinnost vlády jako celku.
6. Všichni odpovědní členové vlády se zříkají jakékoliv odpovědnosti, dělají, že se jich to netýká,
ministerstvo spravedlnosti a ministři spravedlnosti, na které všichni odkazují, mlčí. Jak
dokládáme v doložené interpelací ministra zdravotnictví a ministra kultury, i přes přikazující
rozhodnutí Městského soudu v Praze jsou ministři a jejich ministerstva nečinní, takže doporučení
premiéra Andreje Babiše dne 15.11.2018, č.j. 34990/2018 POU žalovat tyto orgány je ve výsledku
jen prodlužováním letité agonie.
7. Odkazujeme na analogická rozhodnutí premiérů (2) Bohuslava Sobotky dne 6.3.2015, č.j.
1162/2015-KVU, tak předsedy vlády Petra Nečase dne 31.5.2011, č.j. 07066/11-OSV, nebo předsedy
vlády Jana Fischera dne 18.8.2009, č.j. 13338/09-OSV (3), že se premiérů věc netýká a k tomu
vztažná odmítavá rozhodnutí Úřadu vlády ČR dne 20. 12. 018, čj. 39287/2018-OVL a 41180/2018OVL, dne 3.12.2018, č.j. 33606/2018-OVL (nebo vztažná odmítavá rozhodnutí dne 20.1.2017, čj.
790/2017-OPR-4, dne 20.1.2017, č.j. 790/2017-OPR-3 a dne 19.1.2017, č.j. 2322/2016-RKO-6 a desítky
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Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci, sp.zn. L 6401.
Analogická účelová rozhodnutí ministra vnitra Lubomíra Metnara dne 22.2.2018, č.j. MV-1511-3/SO-2018, dne 4.5.2018, č.j. MV2007-30/KM-2017, ministra vnitra Milana Chovance dne 22.7.2015, č.j. MV-106071-1/KM-2015, dne 11.4.2016 č.j. MV-52891-2/KM2016, dne 9.11.2016,č.j. MV-139179-3/KM-2016 a Ministerstva vnitra ČR dne 20.12.2018, čj.: MV- 77533-13/KM-2018 (analogicky dne
10.8.2017, č.j. MV-97821-3/SSL-2017) a to ve světle rozhodnutí ministerstva vnitra dne 29.10.2018, č..j. MV-122233-2/EG-2018 ve věci
nezřízení datové schránky náboženskému spolku Church of Nature,z.s. v rozporu s § 127 a 441 občanského zákoníku a dne
11.12.,č. j.: MV- 83057-6/ODK-2018, dne 21.12. 2018, č.j. MV-139110-3/VS-2018, dne 11.12.,č.j.: MV- 83057-6/ODK-2018 ve věci
zamítnutí šetření osob podnikajících neoprávněně za členy výzkumu asociace (od vstupu do EU a od roku 2016 za naši
náboženskou společnost) a nepovolující vyšetřit doložené přestupky těchto osob a nepovolující našim náboženským spolkům
se sídlem v Ospělově přístup do ospělovské obecní kaple ode dne 10.12.2018 a to vše se souhlasem správních, trestních,
kontrolních a justičních orgánů.
3
Uvedená na www.konopijelek.cz/tiskove-zpravy/prezident-predsedove-vlady-rektori-primatori-a-urad-vlady-ode-dne-21-3-2008
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dalších) nepřijmout žádné opatření k doloženému kartelu nečinné policie, státních zastupitelství
a justice a odpovědných ministerstev, byť jde o spáchané zločiny s následky smrti a těžkých
ublížení na zdraví a okaté zneužiti funkce úřední osoby a miliardové škody na státním a
soukromých rozpočtech.
8. K rozkladům Vám v příloze přikládáme stížnost ministru spravedlnosti ze dne 5.12.2018 a
svatoštěpánský návrh 2018 Nejvyššímu státnímu zastupitelství k přezkumům nečinných státních
zastupitelství a policie a vědomě nezákonných rozhodnutí justice, a to s doloženými
srozumitelnými trestními podněty, na které nikdo nereaguje.
9. Chceme věřit, pane premiére, vážení ministři, že jak v rámci jednání vlády, tak v rámci Rady vlády
pro koordinaci drogové politiky přikážete odpovědným úředníkům vašich resortů konat a
domůžeme se stanovisek premiéra, ministra spravedlnosti, vnitra, zdravotnictví a kultury k
nečinnosti jednotlivých resortů.
10. Děkujeme předem za Váš zájem a čas.
Dne 30.12.2018

Mgr. Ivan Chalaš, předseda asociace

