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U S N E S E N Í  
 
 
 

Ministr vnitra jako věcně příslušný správní orgán podle § 152 odst. 2 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), 
po předchozím projednání v rozkladové komisi ministra vnitra, rozhodl o žádosti 
o uplatnění opatření proti nečinnosti, kterou podle § 80 správního řádu podal spolek 
Cannabis is The Cure, z. s., se sídlem Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc (dále jen 
„podatel“), ve věci řízení o odvolání proti usnesení Krajského úřadu Olomouckého kraje 
ze dne 18. 2. 2019, č. j. KUOK 22712/2019, sp. zn. KÚOK/100127/2018/OMPSČ-P/7430, ve 
věci žádosti o obnovu řízení pravomocně skončeného rozhodnutím Krajského 
úřadu Olomouckého kraje ze dne 19. 9. 2018, č. j. KUOK 99001/2018, sp. zn. KÚOK/ 
81834/2018/OMPSČ-P/7430, které je vedeno Ministerstvem vnitra, odborem všeobecné 
správy (dále jen „odvolací orgán“), pod sp. zn. MV-43196/VS-2019, 

t a k t o :  

podle § 80 odst. 6 správního řádu se žádosti o uplatnění opatření proti nečinnosti  

n e v y h o v u j e .  
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O D Ů V O D N Ě N Í  

Odvolací orgán obdržel dne 20. 3. 2019 od Krajského úřadu Olomouckého kraje (dále 
jen „krajský úřad“) odvolání podatele ze dne 3. 3. 2019, které směřovalo vůči usnesení 
krajského úřadu ze dne 18. 2. 2019, č. j. KUOK 22712/2019, sp. zn. KÚOK/ 
100127/2018/OMPSČ-P/7430 (dále jen „napadené usnesení“), ve věci žádosti o obnovu 
řízení pravomocně skončeného rozhodnutím Krajského úřadu Olomouckého kraje ze dne 
19. 9. 2018, č. j. KUOK 99001/2018, sp. zn. KÚOK/81834/2018/OMPSČ-P/7430, o kterou 
podatel požádal dne 21. 9. 2018. Rozhodnutím ze dne 18. 4. 2019, č. j. MV-43196-10/VS-
2019, odvolací orgán podle § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu napadené usnesení zrušil 
a věc vrátil krajskému úřadu k novému projednání. 

Dne 13. 4. 2019 podal podatel podání, které bylo na základě jeho obsahu posouzeno 
jako žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti. 

Ministr vnitra k podané žádosti o uplatnění opatření proti nečinnosti sděluje 
následující. 

Ustanovení § 90 odst. 6 správního řádu uvádí, že „Rozhodnutí v odvolacím řízení 
vydá odvolací správní orgán ve lhůtách stanovených v § 71. Lhůta počíná běžet dnem 
předání spisu odvolacímu správnímu orgánu k rozhodnutí (§ 88)“, přičemž podle § 71 
odst. 1 a 3 správního řádu vydá odvolací orgán rozhodnutí ve věci bezodkladně a pokud 
nelze vydat rozhodnutí bezodkladně, je povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od 
zahájení řízení. 

Ze spisového materiálu, konkrétně z prezenčního razítka odvolacího orgánu, které je 
otištěno na dokumentu „Předložení odvolání spolku Cannabis is the Cure, z. s.“, vyplývá, že 
krajský úřad jako správní orgán I. stupně předal účastníkem řízení podané odvolání 
odvolacímu orgánu podle § 88 správního řádu dne 20. 3. 2019. V souladu s § 40 odst. 1 
písm. a) správního řádu je prvním dnem počátku běhu lhůty den následující po dni, kdy došlo 
ke skutečnosti určující počátek lhůty. Vzhledem k tomu, že spis s odvoláním byl předán 
odvolacímu orgánu dne 20. 3. 2019 a běh lhůty započal den následující, tedy dne 
21. 3. 2019, uplynula třicetidenní lhůta pro vydání rozhodnutí o odvolání dne 19. 4. 2019. 

Podle § 71 odst. 2 písm. a) správního řádu „Vydáním rozhodnutí se rozumí předání 
stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí k doručení podle § 19, popřípadě jiný úkon 
k jeho doručení, provádí-li je správní orgán sám; na písemnosti nebo poštovní zásilce se tato 
skutečnost vyznačí slovy: „Vypraveno dne:“.“ Ze spisového materiálu, resp. z doručenky 
datové zprávy k rozhodnutí odvolacího orgánu ze dne 18. 4. 2019, č. j. MV-43196-10/VS-
2019, vyplývá, že odvolací orgán vydal rozhodnutí ve věci dne 18. 4. 2019. 

S ohledem na zjištěné skutečnosti ministr vnitra konstatuje, že podatel podal žádost 
o opatření proti nečinnosti ještě v době běhu zákonné lhůty a v době jejího podání nebyla ze 
strany podatele opodstatněná. Odvolací orgán pak v daném případě nikterak nepochybil, 
když o odvolání rozhodl ve lhůtě stanovené v § 71 správního řádu. Rozhodnutím odvolacího 
orgánu ze dne 18. 4. 2019, č. j. MV-43196-10/VS-2019, byl zcela odstraněn jakýkoli možný 
důvod žádosti o uplatnění opatření proti nečinnosti, čímž se tato stala neopodstatněnou. 

Vzhledem k tomu, že odvolací orgán v souladu s § 71 odst. 2 písm. a) správního řádu 
ve věci řízení o odvolání vydal v zákonné lhůtě dne 18. 4. 2019 výše uvedené rozhodnutí, 
není dán jakýkoli důvod pro uplatnění opatření proti nečinnosti podle § 80 odst. 4 správního 
řádu. Ministr vnitra v intencích shora uvedených skutečností rozhodl na návrh rozkladové 
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komise ministra vnitra o žádosti o uplatnění opatření proti nečinnosti tak, jak je uvedeno ve 
výroku tohoto usnesení. 

 

P O U Č E N Í  
Proti tomuto usnesení se podle § 76 odst. 5 správního řádu ve spojení s § 80 odst. 6 

správního řádu nelze odvolat. 

 

 

 

Jan Hamáček 
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Rozdělovník: 

1. Cannabis is The Cure, z. s. (odeslat do datové schránky) 

2. Ministerstvo vnitra, odbor správní 

3. Ministerstvo vnitra, odbor všeobecné správy 
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