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sp.zn. 10 A 59/2019

žalobce: Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 26670232
sídlem Přichystalova 180/14, Olomouc

proti

žalovanému: Ministerstvo spravedlnosti,
sídlem Vyšehradská 427/16, Praha 2

o žalobě na ochranu proti nečinnosti žalovaného při vydání rozhodnutí o vadné spisové evidenci žalobce a jeho
členů vedené u žalovaného pod sp.zn.  MSP-503/2017-OSV-OSV

Vážená paní předsedkyně senátu, vážení členové senátu

Do spisu sp.zn. 10 A 59/2019 jsme doložili, že nejen před podáním žaloby, ale také v průběhu žalobního řízení se
stále domáháme vydání rozhodnutí žalovaného o navrácení částky 4.700,- Kč za vadnou spisovou evidenci, která
nám sice byla vydána, ale obsahovala v nepřehledném souboru o  více než 50 rozhodnutí méně (žalovaným
slibováno sdělit a strukturovat sp.zn. 283 podání/rozhodnutí), žalovaný však rozhodnutí dosud odmítá vydat,
což bylo do spisu doloženo také rozhodnutím ministra spravedlnosti dne 3.4.2019, č.j. MSP-30/2019-ODKA-ORG/4
a ministryně spravedlnosti dne 25.6.2019, č.j. MSP-22/2019-ODKA-ROZ/7 . 

Na další z žádosti o přijetí opatření žalovaného k ochraně proti nečinnosti podané zmocněncem žalobce dne
8.7.2019  však žalovaný reagoval dne 9.7.2109, č.j. MSP-192/2019-ODKASPZ/4 způsobem, který dokládá naprostý
výsměch zákonu. Jak jsme doložili předžalobní výzvou žalovanému dne 5.12.2019, interpelací a stížností a výše
uvedenými rozhodnutími ministra a ministryně žalovaného na interpelaci a žádost o přijetí opatření, ode dne
1.10.2018  se  také  marně  domáháme  znát  spisové  značky  stížností  na  porušení  zákona  v  neprospěch
kriminalizovaných členů  žalobce,  mj.  také předsedy  Odborné společnosti  Konopí  je  lék,  z.s.  pana Miloslava
Tetoura, které však ministr ani ministryně v rozhodnutích výše uvedených nevydali. 

Dne  9.7.2109,  č.j.  MSP-192/2019-ODKASPZ/4  namísto  sdělení  těchto  spisových  značek  stížností  ministryně
žalovaného rozhodla, že neshledala stížnost na porušení zákona vůči Miloslavu Tetourovi důvodnou a uvedla, že
žádost na přijetí opatření proti nečinnosti den po podání odložila (viz poslední věta rozhodnutí), což dokládáme
přílohou. Komunikaci s žalovaným jsme zveřejnili na www.konopijelek.cz/komunikace-s-urady/spravedlnost/ 

Dne 16.7.2019                                                                  Mgr. Ivan Chalaš, předseda asociace 

Přílohou rozhodnutí  žalovaného dne 9.7.2109, č.j. MSP-192/2019-ODKASPZ/4
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