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Vyrozumění 
 
 
 
  
Dne 26.7.2019 bylo Národní centrále proti organizovanému zločinu doručeno Vaše 
elektronické podání, které se týká výzkumu a léčby konopím a zajištění jeho dostupnosti 
a dále, které se týká s tím souvisejícího údajného zneužití funkcí soudců, státních 
zástupců, případně dalších orgánů státní správy. 
  
Po seznámení s obsahem Vašeho podání Vám sděluji, že Národní centrála proti 
organizovanému zločinu není příslušná k jeho projednání.  
  
Ve Vašem podání odkazujete na probíhající či skončená trestní, správní, exekuční, 
občansko-právní, či jiná řízení. Osoba, která je účastníkem těchto řízení, je-li tímto právem 
nadána, může podávat řádné i mimořádné opravné prostředky, ústavní stížnosti, případně 
se obracet na orgány Evropské unie či na mezinárodní soudy. Národní centrála proti 
organizovanému zločinu nemá pravomoc se těmito opravnými prostředky či stížnostmi 
zabývat. 
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Je-li oprávněná osoba nespokojena s postupem konkrétního soudce, lze se se stížností 
obrátit na předsedu příslušného soudu. 
  
V případě probíhajícího trestního řízení se lze obrátit s žádostí o přezkoumání postupu 
konkrétního státního zástupce na nadřízené státní zastupitelství. 
  
Je-li trestní řízení vedeno policejním orgánem, lze se domáhat přezkoumání postupu 
policejního orgánu u dozorujícího státního zástupce. 
  
Z Vašeho podání jednoznačně nevyplývá, kdo, kdy, kde a za jakých okolností se měl 
trestného činu dopustit. Stejně tak není z Vašeho podání zřejmé, na základě jakých 
konkrétních skutečností, okolností či důkazů, usuzujete. 
  
Policejní orgán Národní centrály proti organizovanému zločinu nemůže vyvodit trestní 
odpovědnost konkrétní osoby jen na základě toho, že účastník jakéhokoliv řízení je 
nespokojený s jeho průběhem či nesouhlasí s jeho výsledkem. 
  
Stejně tak nemůže policejní orgán Národní centrály proti organizovanému zločinu vyvodit 
trestní odpovědnost konkrétní osoby na základě obecných, ničím nepodložených 
informací. 
  
Na podkladě Vašeho podání nelze učinit konkrétní závěr o podezření ze spáchání 
trestného činu. 
  
Vaše podání bylo bez dalších opatření uloženo na zdejší součásti policie.  
  
Jak shora uvedeno, není tím dotčeno domáhat se Vašeho práva či prosazovat Váš názor 
u jiných orgánů či institucí ať už v České republice nebo mimo ni.  
  
Stejně tak nejsou dotčena Vámi zmiňovaná probíhající či skončená trestní, správní, 
exekuční, občansko-právní, či jiná řízení.  
  

 
 
   
Vyřizuje: 
pplk. JUDr. Tomáš Preininger 
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