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USNESENÍ 

O ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ 
 

Statutární město Olomouc, Komise pro projednávání přestupků, jako správní orgán příslušný podle  
§ 61 odst. 1 a § 62 odst. 1  zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve 
znění pozdějších předpisů  (dále jen "zákon o odpovědnosti za přestupky") podle § 86 odst. 1 písm. c) 
zákona o odpovědnosti za přestupky 

z a s t a v u j e 

řízení o přestupku proti občanskému soužití podle § 7 odst. 1 písm. c) bod 3 zákona č. 251/2016 Sb.,  
o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o některých přestupcích"), 
kterého se měla dopustit 

Jana Dvořáková, nar. 20.3.1939, Přichystalova 180/14, 779 00  Olomouc 

tím, že: 

dne 12.3.2018 na ul. Přichystalova 14 v Olomouci, po přihlášení do ISDS  ID aex7c9p, která je 
registrovaná na organizaci Cannabis is The Cure, z.s., se sídlem Přichystalova 180/14, 
Olomouc- Hodolany, v rámci jejího osobního přístupu pod osobním ID qcqw8c odeslala na 
podatelnu Krajského soudu v Brně vyplněný formulář " Návrh na zápis změny zapsaných údajů 
do spolkového rejstříku", kde požadovala zápis údajů do veřejného spolkového rejstříku, a to 
konkrétně výmaz údajů k organizaci Občanské sdružení Ospělov, přepis na organizaci Church 
of Nature, 

- dne 27.3.2018 v 15:02 na ul. Přichystalova 14 v Olomouci, po přihlášení do ISDS  ID 
aex7c9p, která je registrovaná na organizaci Cannabis is The Cure, z.s., se sídlem Přichystalova 
180/14, Olomouc- Hodolany, v rámci jejího osobního přístupu pod osobním ID qcqw8c 
odeslala na podatelnu Krajského soudu v Brně vyplněný formulář " Návrh na zápis změny 
zapsaných údajů do spolkového rejstříku", kde požadovala zápis údajů do veřejného 
spolkového rejstříku, a to konkrétně výmaz údajů k organizaci Občanské sdružení Ospělov, 
přepis na organizaci Church of Nature, 

- odeslala fyzickou formou na podatelnu Krajského soudu v Brně  vyplněný formulář " Návrh 
na zápis změny zapsaných údajů do spolkového rejstříku" včetně příloh s datem doručení 
14.5.2018, ve kterém jako obecný zmocněnec  navrhující organizace Občanské sdružení 
Ospělov, se sídlem Ludmírov 35, 798 55, požadovala zápis údajů do veřejného spolkového 
rejstříku, a to konkrétně výmaz údajů k organizaci Občanské sdružení Ospělov, přepis na 
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organizaci Church of Nature, z.s..Tímto jednáním měla úmyslně narušit občanské soužití 
schválností. 
  

Řízení se zastavuje, neboť spáchání skutku, o němž se vede řízení, nebylo obviněné  prokázáno. 
 
 
Odůvodnění: 
Statutární město Olomouc, Komise pro projednávání přestupků zahájila na základě spisového 
materiálu Policie ČR, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, územní odbor Prostějov, řízení 
ve věci přestupku  proti občanskému soužití podle § 7 odst. 1 písm. c) bod 3 zákona č. 251/2016 Sb.,  
o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, kterého se měla dopustit Jana Dvořáková, nar. 
20.3.1939, Přichystalova 180/14, 779 00  Olomouc tím, že dne 12.3.2018 na ul. Přichystalova 14  
v Olomouci, po přihlášení do ISDS  ID aex7c9p, která je registrovaná na organizaci Cannabis is The 
Cure, z.s., se sídlem Přichystalova 180/14, Olomouc- Hodolany, v rámci jejího osobního přístupu pod 
osobním ID qcqw8c odeslala na podatelnu Krajského soudu v Brně vyplněný formulář " Návrh na 
zápis změny zapsaných údajů do spolkového rejstříku", kde požadovala zápis údajů do veřejného 
spolkového rejstříku, a to konkrétně výmaz údajů k organizaci Občanské sdružení Ospělov, přepis na 
organizaci Church of Nature a dále dne 27.3.2018 v 15:02 na ul. Přichystalova 14 v Olomouci, po 
přihlášení do ISDS  ID aex7c9p, která je registrovaná na organizaci Cannabis is The Cure, z.s., se 
sídlem Přichystalova 180/14, Olomouc- Hodolany, v rámci jejího osobního přístupu pod osobním ID 
qcqw8c odeslala na podatelnu Krajského soudu v Brně vyplněný formulář " Návrh na zápis změny 
zapsaných údajů do spolkového rejstříku", kde požadovala zápis údajů do veřejného spolkového 
rejstříku, a to konkrétně výmaz údajů k organizaci Občanské sdružení Ospělov, přepis na organizaci 
Church of Nature a dále odeslala fyzickou formou na podatelnu Krajského soudu v Brně  vyplněný 
formulář " Návrh na zápis změny zapsaných údajů do spolkového rejstříku" včetně příloh s datem 
doručení 14.5.2018, ve kterém jako obecný zmocněnec  navrhující organizace Občanské sdružení 
Ospělov, se sídlem Ludmírov 35, 798 55, požadovala zápis údajů do veřejného spolkového rejstříku, a 
to konkrétně výmaz údajů k organizaci Občanské sdružení Ospělov, přepis na organizaci Church of 
Nature, z.s..Tímto jednáním měla úmyslně narušit občanské soužití schválností. 
 
Obviněná Jana Dvořáková vypověděla u ústního jednání KPPP, že předmětnou žádost odeslala na 
podatelnu KS v Brně, v žádném případě to nebyla z její strany žádná schválnost, kterou by chtěla 
poškodit Ing. Popelku. Žádá, aby k tomuto jednání byl předvolán pan Popelka, aby se společně k této 
záležitosti mohli pobavit u správního orgánu. V dané věci v plné míře odkazuje na písemný materiál, 
který odeslala pro účely správního řízení datovou schránkou dne 1.5.2019. Předmětnou žádost, kterou 
poslala ke KS v Brně jako návrh na zápis změny zapsaných údajů do Spolkového rejstříku, podala 
z toho důvodu, že ve stávajících záznamech byly velké nesrovnalosti a šlo jí pouze o to, aby se tyto 
nesrovnalosti a nejasnosti vyjasnily a byly nadále vedeny tak, aby odpovídaly skutečnosti. Z její strany 
se v žádném případě nejednalo o schválnost, které by se měla dopustit vůči Ing. Popelkovi nebo jiné 
osobě. Chce jen doplnit, že k podání předmětného návrhu jednala na základě zmocnění dalších členů 
společnosti. 
 
Svědek Ing. Josef Popelka vypověděl, že po několik let je členem Občanského sdružení Ospělov, 
nedokáže uvést přesný časový údaj. Je to všechno uvedeno v policejním spisu. Po několik let je 
předsedou tohoto občanského sdružení. Svědek uvedl, že se odvolává na svoji výpověď, kterou podal 
dne 10.12.2018 na PČR v Prostějově, kde svědek Ing. Josef Popelka vypověděl, že celá věc se týká 
Dušana Dvořáka a osob jím uvedených ve spise tak je, jako sdružení neustále obtěžuje a situace stále 
trvá a nijak se nezměnila. Když tehdy  v březnu letošního roku se dozvěděl o tom, že Dušan Dvořák 
zaslal na Krajský soud v Brně žádost o změnu zápisu ve spolkovém rejstříku, tak tím to vše začalo.  
Nicméně i před tímto od roku 2008, kdy jako člen sdružení Dvořák vystoupil na základě vlastního 
rezignačního dopisu a tento zaslal ke spisovému materiálu na Krajský soud v Brně.  Do dnešního dne 
mu od té doby došlo z tohoto soudu asi dvanáct usnesení o tom, že Dvořák neustále zasílá na soud 
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nějaké žádosti, kterými se snaží o nelegální převedení OS Ospělov na svoji osobu. V jiných kauzách 
vystupuje jménem OS Ospělov. Toto se děje také v korespondenci i na ostatní úřady státní správy. Je 
třeba zmínit spor, který skončil u Krajského úřadu v Olomouci, který jako první instance řešil Městský 
úřad v Konici. Teď přesně ale neví, o co šlo. Usnesení Krajského úřadu zašle ke spisovému materiálu. 
Dále uvádí, že do jeho datové schránky, kterou má registrovanou na svoji fyzickou osobu, mu 
přicházejí od Dvořáka a také od Ivana Chalaše věci, které se týkají jejich sdružení. Naposledy mu psal 
asi před měsícem, že je třeba se domluvit do deseti dnů na dohodě o náhradě škody před podáním 
soudní žaloby. Takovýchto   ISDS dostal několik s různým zněním. Také policie v Prostějově tehdy 
řešila věc, kterou podal Ivan Chalaš na jejich sdružení, kdy poukazoval na neoprávněné nakládání 
s lihem. Toto řešil policista nprap. Panna a věc byla založena, kdy nebylo zjištěno podezření 
z protiprávního jednání. Také tuto věc tehdy řešil Živnostenský úřad  v Litovli a v Konici. Nyní to řeší 
Finanční úřad Prostějov. Naposledy asi před necelým měsícem jim na adresu sdružení  byl zaslán 
dopis z MM Olomouce, že jako sdružení byli zmocněni k zastupování Dušana Dvořáka při řízení před 
komisí pro projednávání přestupků, kdy bylo na Dvořáka podáno oznámení co se týká znevážení 
úřední osoby. Šlo o to, že Dvořák vystavil plnou moc a v podstatě zplnomocnil  neoprávněně OS 
Ospělov jako obecného zmocněnce k zastupování jeho osoby před správním orgánem. Následně byl 
vyrozuměn ze strany Mgr. Masničákové z MM Olomouc, kdy jí vysvětlil situaci, ona nahlédla do 
spolkového rejstříku a on, jako statutární orgán samozřejmě plnou moc nepřijal a žádnou také nedostal. 
O všem se dozvěděl až z onoho dopisu Mgr. Masničákové.  Toto je další případ, kdy se snažil Dvořák 
poškodit jejich sdružení.  Kdyby jim tehdy v březnu letošního roku nepřišlo usnesení od KS v Brně, 
tak by se snad celá věc Dvořákovi i podařila. Ještě co se týče jejich sdružení v Ospělově. Z důvodu 
nedostatečného množství finančních prostředků obce Ludmírov, pod kterou jsou integrovaní a které by 
se daly použít na kulturu a společenský rozvoj, tehdy založili toto sdružení za účelem zkvalitnění 
kulturního a sportovního dění. Tehdy proběhla ustavující valná hromada a veškeré zakládací 
dokumenty a listiny zaslali na ministerstvo vnitra.  Následně uskutečňovali a naplňovali jejich 
schválené stanovy, kdy mimo jiné i požádali o dotace na to, aby mohli obec zvelebit. V roce 2012 
připravili velkou akci, která se nazvala revitalizace obce Ospělov. V tomto roce se žádalo o dotaci, 
v roce 2013 se vše fyzicky realizovalo a dne 15.2.2015 došlo k proplacení dotace. Tehdy opravili 
dětské hřiště, postavili altán, kde se scházejí lidé, vysadili zde stromy, celkově vše upravili. Celková 
cena tohoto díla byla 220.960 CZK, kdy dostali dotaci 198.864 CZK z projektu Moravská cesta z.s.. 
Toto je ale pouze zprostředkovatel, jinak jsou finanční prostředky poskytnuty z SZIF Ministerstva 
zemědělství. Rozdíl částky byl hrazen z finančních prostředků jejich sdružení. Zakázku realizovaly 
stavební společnosti. Udržitelný rozvoj tohoto projektu se počítá někdy do dubna roku 2020. Velký 
problém by byl samozřejmě tehdy, kdyby se Dvořák  ke sdružení svými návrhy dostal, tak by porušili 
podmínky dotačního titulu a museli by vše vrátit a majetek by byl u Dvořáka. Co se týká majetku, mají 
jen drobné věci, např. ozvučovaní aparaturu, pingpongový stůl apod. Jedná se o majetek v hodnotě 
maximálně 30.000 CZK. Jinak nevlastní žádné stroje ani zařízení a ani žádné nemovité věci, kromě 
staveb, které jsou součástí uvedeného dotačního titulu. Jejich sdružení zasedá v obecní budově, kterou 
si půjčují od hasičského sboru Ospělov a která je za symbolickou cenu v pronájmu od obce Ludmírov. 
Co se týče členů jejich sdružení, tak k tomu se nechce vyjadřovat, protože se obává, aby Dvořák na 
tato jména nepřišel a neadresoval jim následně nějakou korespondenci.         
Osobně jako fyzická osoba se cítí být poškozený, kdy neustále chodí na výslechy kvůli Dvořákovi, a to 
ať už na policii nebo k panu Malému na Městský úřad do Konice. A to už vůbec nepočítá 
korespondenci, telefonáty a hlavně jeho čas, který tím tráví. Co se týká sdružení, tak to se jako 
statutární orgán cítí být poškozený zcela nepochybně, a to na základě výše uvedených věcí. Jemu 
osobně prozatím majetková škoda nebyla způsobena a stejně tak i sdružení.  
 
Zmocněnec obviněné uvedl, že trvá na tom, aby bylo v protokolu uvedeno, že byl ze strany Ing. 
Popelky křivě obviněn, že zfalšoval plnou moc, kterou měl jeho zmocnit k zastupování. Trvá na tom, 
aby to bylo v protokolu uvedeno, i když byl upozorněn na skutečnost, že toto jednání nelze 
kvalifikovat jako přestupek. Trvá na tom z toho důvodu, že všichni tomu byli přítomni.  
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Sdružení bylo založeno na podzim 2007, kdy ho místní občasné požádali o pomoc ve věci, týkajících 
se schválností, které byly prováděny ze strany obecního úřadu. Žádost, která byla podaná formou 
návrhu na zápis změny zapsaných údajů do Spolkového rejstříku ke KS Brno se jednalo o to, aby celá 
činnost Občanského sdružení byla v souladu se zákonnými podmínkami. Stále opakuje, že se 
nejednalo o žádnou schválnost. V souvislosti se změnou zákona, která nastala od 1.1.2014 měly být 
provedeny změny v zápisu občanských sdružení. Toto přímo nařizoval zákon. Na to poukazovali, aby 
tyto změny byly v zápise provedeny, ale jejich výzvy nikdo nebral v úvahu. Obraceli se na různé 
instituce a úřady, které byly v dané věci ze zákona odpovědné, ale ničeho nedosáhli. Z tohoto důvodu 
přistoupil k tomu, že byla odeslaná předmětná písemnost ke KS v Brně. Tím má na mysli návrh na 
zápis změny zapsaných údajů do Spolkového rejstříku. Šlo jim pouze o to, aby všechny náležitosti 
byly v souladu se zákonem. 
 
Na základě ústního jednání, po posouzení spisového materiálu a vyhodnocení důkazní stránky věci 
dospěla komise k závěru, že o spáchání skutku jsou důvodné pochybnosti. Obviněná Jana Dvořáková 
popřela, že by jednala s úmyslem dopustit se schválnosti. Obviněná vypověděla u ústního jednání 
KPPP, že předmětnou žádost, kterou poslala ke KS v Brně jako návrh na zápis změny zapsaných údajů 
do Spolkového rejstříku, podala z toho důvodu, že ve stávajících záznamech byly velké nesrovnalosti  
a šlo jí pouze o to, aby se tyto nesrovnalosti a nejasnosti vyjasnily a byly nadále vedeny tak, aby 
odpovídaly skutečnosti. Zmocněnec obviněné, Mgr. Dušan Dvořák, k věci vypověděl, že v souvislosti 
se změnou zákona, která nastala od 1.1.2014, měly být provedeny změny v zápisu občanských 
sdružení, toto přímo nařizoval zákon. Na to poukazovali, aby tyto změny byly v zápise provedeny, ale 
jejich výzvy nikdo nebral v úvahu. Obraceli se na různé instituce a úřady, které byly v dané věci ze 
zákona odpovědné, ale ničeho nedosáhli. Z tohoto důvodu přistoupil k tomu, že byla odeslaná 
předmětná písemnost ke KS v Brně. Z uvedeného tak vyplývá, že obviněná Jana Dvořáková skutečně 
podala ke KS v Brně návrhy na zápisy změny, provedeným řízením ale nebylo prokázáno, že obviněná 
jednala s úmyslem dopustit se schválnosti. Zmocněnec obviněné Jany Dvořákové vypověděl, že 
návrhy byly podány z toho důvodu, aby byla zápisy provedeny tak, jak stanovil zákon po jeho změně 
od 1.1.2014. Tvrzení obviněné, že podala návrhy na změny zápisu z toho důvodu, aby byly odstraněny 
nesrovnalosti, nebylo provedeným řízením vyvráceno a nelze tak bez jakýchkoliv pochybností 
konstatovat, že obviněná jednala s úmyslem dopustit se schválnosti, aby tak narušila občanské soužití.      
 
Za tohoto důkazního stavu, kdy spáchání skutku nelze obviněné prokázat, neboť existují důvodné 
pochybnosti o její vině, rozhodla komise řízení zastavit dle § 86 odst. 1 písm. c)  zák. č. 250/2016 Sb. 
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. 
Z důvodu zastavení řízení nevznikla obviněné povinnost hradit náklady řízení. 
 
Poučení o odvolání: 

Proti tomuto usnesení se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc podáním u statutárního města Olomouce, Komise pro 
projednávání přestupků. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání proti usnesení nemá odkladný 
účinek.  
Odvolání je třeba podat ve dvou  stejnopisech. 
 
 
 
 
 
 

Ing. Bc. Bohuslava Gregorová 
předsedkyně KPPP 
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