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Ministerstvo spravedlnosti ČR

Opakovaná žádost ministryni spravedlnosti k přijetí  opatření proti nečinnosti správního orgánu  ve
věci stěžovaného rozhodnutí dne  27.9.2017, č.j.  MSP-503/2017-OSV-OSV/15 – lustrace/evidence spisů
členů asociace Cannabis is The Cure,z.s. ode dne 18.5.2012 

Odůvodnění
1. Ministerstvo  rozhodnutím č.j.  MSP-503/2017-OSV-OSV/ 2 dne 8.8.2017 žádalo uhradit za žádanou

evidenci spisů celkem 4.700,- Kč a uvedlo, že evidence zahrnuje celkem 283 podání.
2. Částku 4.700,- Kč  jsme uhradili.
3. Ministerstvo dne dne 27.9.2017 vydalo rozhodnutí č.j. MSP-503/2017-OSV-OSV/15 k žádané evidenci

spisů 
4. Žadatel, aby aby předešel soudnímu řízení, toto vadné rozhodnutí ode dne 10.10.2017  opakovaně

marně  –  bez  reakce  –  stěžoval  ministru  spravedlnosti.  Žádali   jsme  navrácení  dne  10.  8.  2017
vyplacených 4.700,- Kč za vadné rozhodnutí  (v rozhodnutí bylo o více než 50 sp.zn. méně, než bylo
udáváno, evidence byla zcela chaotická) 

5. Přestože  tato  věc  byla  opakovaně  ministru  a  ministerstvu  stěžována,  ministr  nerozhodl  ani  za
situace, kdy to slíbil premiérovi – rozhodnutí premiéra dne 15.11.2018, čj. 34990/2018- POU

6. Dne 5.12.2018 byla ministru spravedlnosti (také) v této věci a dalších řízeních nečinného ministra a
ministerstva spravedlnosti zaslána předžalobní upomínka na nečinnost ministra 

7. Bez reakce. 
8. Dne  7.3.2019  byla  (také)  v  této  věci  nečinného  ministra  podána  ministru  interpelace,  ministr

spravedlnosti a tuto interpelaci reagoval dne 3.4.2019 č.j. MSP-30/2019-ODKA-ORG/4 a pomineme -li
slovní  vatu  obsaženou  v  rozhodnutí,  poslanci  zaslaná  evidence  rozhodnutí  dokládála,  že  bylo
žadateli vydáno téměř o 70 sp.zn. méně, než bylo inkasováno. 

9. Dne 16.4.2019 obecný zmocněnec podal jménem všech poškozených členů  asociace Cannabis is The
Cure,z.s.  ministru  spravedlnosti  žádost  o  přijetí  opatření  proti  nečinnosti  proti  všem  správním
řízením, kde je nečinnost dlouhodobě doložena. 

10. Do dnešního dne ministr, ani ministryně nerozhodli, čímž jsme vyčerpali všechny prostředky právní
obrany před podáním žaloby na žalovaného ve smyslu  ust.  §  80 odst.  3  s.  ř.  s..  Žádáme proto
ministryni spravedlnosti, aby ve lhůtě do 10 dnů od přijetí žádosti vydala rozhodnutí, kterým přikáže
ministerstvu vrátit  4.700,- Kč žadateli, nebo aby ministerstvo vydalo rozhodnutí, ve kterém bude
řádně  tématicky  a  chronologicky  uspořádána  spisová  evidence  členů  asociace  Cannabis  is  The
Cure,z.s. ode dne 18.5.2012 dosud. 

Dne 27.5.2019 

Mgr. Ivan Chalaš, předseda 


