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Městský soud v Praze
JUDr. Ing. Viera Horčicová
Předsedkyně senátu
Slezská 9, 120 00 Praha 2
sp.zn. 10 A 86/2019
Žaloba na ochranu proti nečinnosti ministerstva spravedlnosti a ministryně spravedlnosti v řízení o
odvolání žalobce ze dne 8.12.2018 proti rozhodnutí Okresního soudu v Prostějově sp.zn. SI 177/2018
SPOJENÁ S NÁVRHEM na POLOŽENÍ PŘEDBĚŽNÉ OTÁZKY SOUDNÍMU DVORU DLE ČL. 267 SFEU
SPOJENÁ S PŘEDNOSTNÍM PROJEDNÁNÍM Z DŮVODU OCHRANY ŽIVOTA A ZDRAVÍ (NEJEN) ŽALOBCE
Reakce na výzvu dne 28.5.2019, č. j. 10 A 86/2019 – 30
Vážená paní předsedkyně senátu
Dovolte mi nejprve jako zmocněnci členů výzkumu Konopí je lék asociace Cannabis is The Cure,z..s.
sdělit, že
• dne 29.5.2019 odeslal žalobce žaloby na Státní zemědělskou potravinářskou inspekci sp.zn. 10 A
82/2019, ve které jste rovněž předsedkyní senátu, podklady k osvobození od soudních poplatků
z důvodu nemajetnosti
• źalobce žaloby na ministerstvo spravedlnosti č. j. 10 A 59/2019 asociace Cannabis is The Cure,z.s.,
ve které jste rovněž předsedkyní senátu, soudní poplatek uhradila dne 27.5.2019
• asociace Cannabis is The Cure,z.s. uhradila rovněž správní poplatek žádaný SPZI (sp.zn. 10 A
82/2019) za žalobce, aby došlo k odkladu vykonatelnosti rozhodnutí, neboť žalobce žije na
hranici existenčního minima.
Dále Vám k žalobě sp.zn. 10 A 86/2019 sděluji, že ani nová ministryně spravedlnosti, kterou jsem o
nezákonném jednání ministerstva spravedlnosti důkazně ode dne 18.5.2012 dosud informoval ihned po
nástupu do funkce dne 1.5.2019, přes další dne 22.5.2019 podanou stížnost na nečinnosti, dosud
nerozhodla o žádosti o přijetí opatření proti nečinnosti správního orgánu ze dne 16.4.2019 doložené k
žalobě sp.zn. 10 A 86/2019.
Dále odkazuji na další důkazy svévole týkající se předběžné otázky Soudnímu dvoru odmítané
opakovaně ve věci výroby konopí jako léku podat Nejvyšším soudem při kriminalizaci mne a dalších
členů výzkumu Konopí je lék odsouzených za výrobu konopí jako léku pod sp.zn. 8 Tdo 1231/2011, 6 Tdo
1493/2014, 11 Tdo 181/2015, 6 Tdo 323/2016, 11 Tdo 880/2017, 11 Tdo 1499/2017, 11 Tdo 61/2018, 11 Tdo
426/2018 a 11 Tdo 1455/2018 s podvodnou argumentací k odmítnutí položení předběžné otázky
Soudnímu dvoru ("1) při současném krytí této justiční korupce soudruhem předsedou Nejvyššího soudu,
který od roku 2014 odmítá podat na zkorumpované soudce Nejvyššího soudu kárný podnět pod. sp. zn.
1

Důkaz podvodné vědomě nepravdivé argumentace justičních manekýnů od roku 2010 dosud: „ ...zákon č. 167/1998 Sb., o
návykových látkách, není technickou normou, kterou je třeba nahlásit podle směrnice Evropského parlamentu a Rady č.
98/34, o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů s tím, že takový postup je vyloučen již s
ohledem na ustanovení § 1 odst. 1 uvedeného zákona, podle něhož povinnosti stran zacházení s prekurzory a pomocnými
látkami vykonává podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství členský stát.“ Citujme nález Ústavního
soudu sp.zn. Pl. ÚS 50/04 ze dne 8. 3. 2006 k Nařízení ES č. 1609/2005: „Nařízení ES je bezprostředně aplikovatelné v právu
členských států a nepředpokládá další implementaci ve vnitrostátním právu“. Citujme nález Ústavního soudu dne
25.10.2017 sp.zn. III.ÚS 3354/16, bod 34: ,„[o] technický předpis […] v případě zákona o návykových látkách de iure jde. Jak
vyplývá z judikatury Soudního dvora […], notifikační povinnost dle směrnice […] se uplatňuje i v trestním řízení […] a
stanovení požadavků na určitý obsah látky nepochybně jako technickou specifikaci dle čl. 1 bodu 2. směrnice Evropského
[…] kvalifikovat lze."
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S 136/2019, S 315/2018, S 22/2018, S 346/2017, S 465/2016, S 265/2016, S 69/2014, a to konkrétně
aktuální účelové rozhodnutí ze dne 15. 5. 2019, č.j. Zin 59/2019-116, ve kterém soudruh předseda
Nejvyššího soudu tvrdí, že ze správního práva nevyplývá povinnost předběžnou otázku položit, což je v
rozporu s § 57 správního řádu, neboť dle judikatury NSS odvolací řízení v rámci zákona o svobodném
přístupu k informací se řídí správním řádem!
Dále odkazuji na další důkazy svévole ministra vnitra týkající se odmítání zajištění policejní ochrany
výzkumu Konopí je lék marně žádané ode dne 21.8.2009 dosud a odmítání ministerstva vnitra (stejně tak
GIBS a všech stupňů státních zastupitelství) prošetření nečinnosti policie k nešetření trestných činů a
zločinů proti lidskosti spáchaných na členech výzkumu Konopí je lék (policií a státními zastupitelstvími a
justicí) ode dne 6.10.2010 dosud, a to konkrétně aktuální účelové odmítavé rozhodnutí ministra
vnitra Mgr. Jana Hamáčka ze dne 21.5.019, č. j. MV-61736-3/SO-2019
Přílohou níže dokládám na důkazu, že šetření spáchaných zločinů ministerstvo vnitra dne 10.8.2017, č.j.
MV – 97821-3/SSL-2017 předalo k projednání ministerstvu spravedlnosti, na které ministerstvo
spravedlnosti opakovaně reagovalo cynickým tvrzením, že nebude suplovat orgány činné v trestním
řízení.
Vážená paní předsedkyně senátu,
podávám Vám tímto návrh na prominutí soudních poplatků z důvodu nemajetnosti, což dokládám
těmito důkazy:
• Vyplněným formulářem Majetkové poměry ze dne 15.2.2019 učeným pro Krajský soud v Brně
sp.zn. 18 Cm 236/2018, kdy se má majetková situace ode dne 15.2.2019 rozhodně nezlepšila,
právě naopak
• Odvolání advokáta proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 22.3 201 9 , č.j. 18 Cm 236/20181848 povolit pouze a jen poloviční poplatek při doložení, že mé příjmy jsou vyšší než výdaje, kdy
dodávám, že bez pomoci rodiny a členů asociace Cannabis is The Cure,z.s. bych neměl ani na
advokáta pro trestní řízení (aktuálně současně najednou řeším u české a evropské justice celkem
8 trestních řízení s obviněním mé osoby za snahu o zpřístupnění konopí jako léku, z toho jedno
trestní řízení řeším také u Městského soudu v Praze pod sp.zn. 5 To 178/2019)
•
Rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 19.3.2019, č.j. 10000/1263163/19/03, ve
kterém je doloženo, že jsem díky výše uvedenému kartelu justice s trestní exekutivou od roku
2012 ve III. stupni invalidního důchodu s návrhem ČSSZ na doživotní invalidní důchodu bez
dalšího přezkumu a důkazem, že mé příjmy v letech 2016 – 2018 byly ve výši 1/3 mých příjmů v
letech 2006 – 2008, než mne Česká republika po udělení ceny vlády předsedou vlády dne
4.12.2009 za vzdělávání v léčbě konopím začala od roku 2010 opakovaně kriminalizovat.
Prosím laskavě o vyjádření stran položení předběžné otázky, neboť asociace mi přispěje na
advokáta k zastupování u Soudního dvora. Děkuji.
Dne 29.5.2019
přílohy níže + samostatné přílohy

Mgr. Dušan Dvořák
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