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Ministerstvo zdravotnictví, jako správní orgán příslušný k rozhodování o vydání povolení 
k zacházení s návykovými látkami podle ust. § 8 odst. 1 zákona č. 167/1998 Sb., 
o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o návykových látkách“), ve věci žádosti zapsaného spolku Libertariánský 
institut, z.s., IČO: 04655877, se sídlem Holečkova 1265/36, Praha 5, PSČ 150 00, (dále jen 
„účastník řízení“), ze dne 10. ledna 2017, doručené Ministerstvu zdravotnictví dne 10. ledna 
2017, podané dle ust. § 37 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „správní řád“), (dále jen „žádost“), vydává toto 

 
U S N E S E N Í  

 

Správní řízení ohledně žádosti se podle ust. § 66 odst. 1 písm. b) správního řádu  

 

zastavuje.  

 

 

O d ů v o d n ě n í  

 
Dne 10. ledna 2017 byla Ministerstvu zdravotnictví doručena žádost podána účastníkem 
řízení. Dle obsahu Ministerstvo zdravotnictví vyhodnotilo žádost jako žádost o povolení 
k zacházení s návykovými látkami a přípravky dle ust. § 8 odst. 6 zákona o návykových 
látkách a vzhledem k tomu, že Ministerstvo zdravotnictví je dle ust. § 8 odst. 1 zákona  
o návykových látkách příslušné k rozhodování o vydání povolení k zacházení, bylo dnem  
10. ledna 2017 zahájeno správní řízení ve smyslu ustanovení § 44 odst. 1 správního řádu. 
 

 

                                                                  

                                                                                                        

                                                

STEJNOPIS 

                     V Praze dne 20. ledna 2017 

                           Č. j.: 2435/2017-2/OPL 
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Účastník řízení prostřednictvím svého statutárního orgánu požadoval po Ministerstvu 
zdravotnictví, aby mu povolilo činnost (obchodování, výrobu, dovoz, vývoz, skladování)  
s „drogami“, mezi které řadí omamné látky, psychotropní látky, přípravky obsahující omamné 
nebo psychotropní látky, prekursory. Zejména v žádosti zdůraznil konopné produkty 
(marihuana, hašiš), kokain, crack, pervitin, LSD, opium, ecstasy, kath. Jako důvod pro výše 
uvedené aktivity uvedl účastník řízení ten, že „věří, že svobodný přístup ke drogám, jejich 
volná možnost výroby, nákupu a užívání, tedy úplná legalizace, povede k celkovému snížení 
jejich užívání, výraznému nárůstu bezpečnosti jejich užívání, k likvidaci černého trhu  
a kriminality s ním spojené, jakožto i ke snížení enormních nákladů vynakládaných Českou 
republikou na boj s drogami ve výši miliard korun ročně“.    
 
Ministerstvo zdravotnictví přezkoumalo žádost a dospělo k následujícím závěrům. 
 
Z obsahu žádosti vyplývá, že účastník řízení požaduje, aby mu Ministerstvo zdravotnictví 
vydalo povolení k zacházení s návykovými látkami ve smyslu zákona o návykových látkách,  
s tím, že má zájem vyrábět, nakupovat a užívat návykové látky ve smyslu úplné legalizace 
zacházení s návykovými látkami a přípravky. 
 
Dle ust. § 3 odst. 2 zákona o návykových látkách platí že: „Návykové látky uvedené v příloze 
č. 3 nebo 4 nařízení vlády o seznamu návykových látek a přípravky je obsahující mohou být 
použity pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým 
účelům vymezeným v povolení k zacházení. Ostatní návykové látky a přípravky je obsahující 
mohou být použity pouze k terapeutickým, vědeckým, výukovým, veterinárním účelům 
nebo i k jiným účelům na základě povolení Ministerstva zdravotnictví“. Smyslem právní 
úpravy legálního zacházení s návykovými látkami a systému povolení k zacházení dle zákona 
o návykových látkách je zajistit kontrolu návykových látek, a to tak, aby legálně byly používány 
pouze k účelům v zákoně o návykových látkách vymezených, případně s nimi úzce 
souvisejících. 
 
Z výše uvedeného vyplývá, že účel, ke kterému požaduje účastník řízení vydat povolení 
k zacházení je v jednoznačném rozporu s účely uvedenými v zákoně o návykových látkách  
a již z obsahu žádosti vyplývá, že jí nemůže Ministerstvo zdravotnictví vyhovět.   
 
Ustanovení § 66 odst. 1 písm. b) správního řádu stanoví, že řízení o žádosti správní orgán 
usnesením zastaví, jestliže byla podána žádost zjevně právně nepřípustná. Za zjevně právně 
nepřípustnou dle ust. § 66 odst. 1 písm. b) správního řádu je možno, dle rozsudku Nejvyššího 
správního soudu ze dne 7. 5. 2008, čj. 2 As 74/2007-55, považovat pouze takovou žádost,  
u níž je již na první pohled zřejmé, že jí nelze vyhovět, což především znamená, že tato 
nepřípustnost musí být patrna již ze samotné žádosti, nikoliv teprve z výsledků dalšího 
dokazování či zjišťování. 
 
Vzhledem k tomu, že žádost je v jednoznačném rozporu s účely vymezenými v zákoně  
o návykových látkách, nebylo možno jí ze strany Ministerstva zdravotnictví od samého 
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počátku vyhovět a Ministerstvo zdravotnictví jí vyhodnotilo jako zjevně právně nepřípustnou. 
Ministerstvu zdravotnictví na základě výše uvedeného nezbylo než rozhodnout tak, jak je 
uvedeno ve výroku usnesení. 

 

P o u č e n í  

 
Proti tomuto usnesení lze podle ust. § 152 odst. 1 správního řádu podat do 15 dnů ode dne 
jeho oznámení rozklad u Ministerstva zdravotnictví. O rozkladu rozhoduje ministr 
zdravotnictví. Lhůta k podání rozkladu počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bylo 
toto usnesení oznámeno. Rozklad proti tomuto usnesení nemá dle ust. § 76 odst. 5 správního 
řádu odkladný účinek. 
 
 

Ing. Petr Novák v.r.     Razítko: 

vedoucí samostatného oddělení      

Inspektorát omamných a psychotropních látek                  - otisk úředního razítka - 
 

 

Rozhodnutí obdrží: 

Účastník řízení    stejnopis  

Libertariánský institut, z.s. 
Holečkova 1265/36 
150 00 Praha 5 
 
Ministerstvo zdravotnictví     originál 
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