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Vážené členky a členové Evropské komise, vážení občané Evropy
Obracíme se na Vás jménem občanů České a Slovenské republiky.
Žádáme urgentní opatření Evropské komise. Evropské komisi jsou
předloženy reprezentativní důkazy o zločinech proti lidskosti
pouze za Českou republiku, kde jmenovaným lidem hrozí menší
riziko sankcí a kriminalizace.
Vlády České a Slovenské republiky záměrně nenotifikovaly
Zákony o návykových látkách při vstupu do Evropské unie, ani
je nenotifikovaly při novelizacích dle povinnosti členských
zemí Evropské unie a je zcela ignorován zákon o notifikaci
pravidel a technických předpisů dle 98/34/ES ze dne 22.
června 1998, viz přílohy 1-2. Dále jsou záměrně porušovány
zákony Evropské unie týkající se čerpání Strukturálních fondů
Evropské unie a hospodaření se státním majetkem v oblasti
vzdělávání, vědy a výzkumu, sociální integrace ohrožených
skupin obyvatelstva a zejména pak zdravotně postižených,
stejně jako podpora sociálně prospěšné ekonomiky. S veřejnými
prostředky Evropanů je zcela důkazně nakládáno v rozporu
s českými zákony a zákony Evropské unie a je zcela ignorován
zákon o finanční udržitelnosti projektů vybudovaných
z veřejných rozpočtů Evropské unie dle Nařízení Rady
Evropského společenství 1260/1999 ze dne 21. června 1999 a
1083/2006 ze dne 11. července 2006, viz příloha 3.
Česká republika je díky „opomenutí“ evropských a českých
zákonů největším evropským producentem marihuany za přímé
spoluúčasti státních orgánů, nyní například na podvodné akci
pod názvem „Marihuana do lékáren“! Korupcí a kradením jsou
občané České republiky bohužel „proslavení“ na celém světě.
Když čeští a slovenští občané na tato jednání a vážná porušení
zákonů s miliardovými dopady na státní rozpočty a především
utrpení nemocných a zdravotně postižených roky upozorňují
úřady, vlády a parlamenty obou zemí, tyto nekonají včetně
nejvyšších odpovědných zástupců zákonnosti (1 NZN 26 16/ 2010
– 6, Nejvyšší státní zastupitelství ČR, Ministerstvo
spravedlnosti ČR - ČJ. 150/2010-LO-SP/3).
Český premiér Petr Nečas 4. března 2011 a 31.května 2011
opakovaně vyhrožoval kriminalizací a pokutou 10 mil.Kč
(07066/011- OSV) desítkám korespondentů Open Royal Academy,
členům odborné společnosti Konopí je lék, o.s., pracovníkům
Edukativní konopné kliniky a především občanům, žádajícím více

než tři roky Petra Nečase jako poslance, ministra, premiéra a
předsedu vládní strany, aby nebyly zneužívány státní orgány na
nevinných lidech. Občané rovněž tak českého premiéra a
slovenskou premiérku žádali v roce 2010 – 2011 o nápravu ve
věci evropského práva (28. října 2010, Česko – Slovenská
deklarace) a ochrany státního rozpočtu před arbitráží Diag
Human Cannabis.
Zůstaneme nyní u porušení Zákona o návykových látkách a
zneužívání Trestního práva, kde jsou přímé dopady na životech,
důstojnosti, svobodě a majetcích tisíců řádných občanů a
rozpočtech obou zemí, zatímco zneužívání fondů EU doložíme
v příloze číslo 3.
Státními orgány je účelově a dlouhodobě popírána řada zákonů
včetně Úmluv OSN, Charty EU, Ústavních zákonů, Zákona o zdraví
lidu, Zákona o policii, Zákona o státním zastupitelství a
soudech, Občanského a Trestního zákona a řady dalších zákonů.
Občané jsou bez zájmu odpovědných drasticky konfrontováni
s evidentním rozporem trestních a občanských zákonů a
technických předpisů, na které by právě Evropská unie po
přistoupení České a Slovenské republiky do EU v roce 2002 při
řádné notifikaci Zákona o návykových látkách upozornila.
Trestní zákony obou zemí uvádí, že ten kdo pěstuje a
zpracovává Cannabis bez povolení (neoprávněně), bude
potrestán. Již v roce 2006 a opakovaně v roce 2008 Nejvyšší
soud ČR (3 Tdo 52/2008) tuto záměrnou desinterpretaci
ústavního pořádku zamítl a Ústavní soud v roce 2008 (II. ÚS
254/08) rovněž rozhodl, že občané žádné povolení k pěstování
Cannabis nepotřebují. Presumpce neviny je základem právního
státu a v Zákoně o návykových látkách je k tomuto zákonnému
řešení uveden § 5, odst.5, který však státní orgány nectí a
neuznávají (zákonem je dle § 5, odst.5, povoleno zpracovávat
Cannabis bez povolení pro vědecko-výzkumné a pokusnické
účely)!
Současně občané nemohou přes více než deset let žádostí získat
od ministerstva zdravotnictví povolení/oprávnění k pěstování
Cannabis pro zdravotnický systém a obchodní činnosti a jsou
následně zaměňováni za drogové dealery, kriminalizováni, a to
i v případě, kdy získají registraci k vědeckému výzkumu,
terapii a edukaci v oborech Cannabisterapie.
Příkladem je odborná společnost Konopí je lék,o.s.
registrovaná u ČR již v srpnu v roce 2008, IČO: 227 27 281,
jejíž odborní pracovníci jsou opakované kriminalizováni za
pěstování Cannabis pro mezinárodní výzkum a vážně nemocné
spoluobčany z pěti zemí včetně opakované kriminalizace
zahraničních vědců, např. v roce 2011 americká vědecká
pracovnice JMB (30 let, TČ-2010-0001175-6, TČ-20101-011471KLE). Odborná společnost Konopí je lék,o.s. žádá od roku 2008
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odpovědná ministerstva a státní zastupitelství o policejní
ochranu a od 10. září 2009 vedení odborné společnosti (Dušan
Dvořák, Robert Nováček, Luboš Smékal, Radomíra Dvořáková, Jana
Budařová, Radek Matlach, Juraj Kořínek, Pavel Martínek,
Jaroslav Kabilka) napsalo do 21. srpna 2011 celkem 8 žádostí
/stížností na policejní ochranu přímo policejnímu
prezidentovi, viz příloha 2. Na nečinnost policie si odborná
společnost opakovaně marně stěžovala u příslušných členů
vlády, zmocněnce a ministra pro lidská práva a kontrolních
orgánů včetně Inspekce Policie ČR a Nejvyššího státního
zastupitelství v letech 2008 – 2011 (1 NZN 2616/2010- 6).
Policejní prezidium po letech urgencí v květnu a červnu 2011
šetření konečně rozhodlo nařídit(PPVK-1578-3/ČJ - 2011009VKS), avšak státní zastupitelství v Praze a v Prostějově
(1 ZT 11/2010 – 195)a v červnu a červenci 2011 policejní
šetření ve věci hrubého porušování Zákona o policii vůči
občanům léčícím se Cannabis, vědeckým pracovníkům, terapeutům,
pěstitelům, lékařům a především odpovědným lidem, zastavilo.
Státní zastupitelství v Praze nepovolilo obžalovat odpovědné
politiky a úředníky, kteří byli velmi podrobně informování a
právně poučeni ve věci porušování evropských a českých zákonů
škodách na veřejných rozpočetech Evropské unie a České a
Slovenské republiky (2 ZT 214/2011-14). Ministerstva
spravedlnosti a vnitra na podněty občanů roky nereagují,
veřejnoprávní media situaci bagatelizují!
Česká i Slovenská republika ochranou produkce mnohdy vysoce
toxické marihuany z tzv. indoorových velkopěstíren
ohrožujících především mladou generaci účelově kriminalizuje
cannabisterapeuty, vědce, pracovníky v pomáhajících profesích,
šlechtitele a pěstitele léčivých genetik konopí a především
pak nemocné, kteří jsou opakovaně žalářováni jako například
Miloslav Terour (55 let, 1Nt 404/2011) ze Strakonic, nebo roky
veřejně štváni a haněni, vláčeni bez jakýchkoliv důkazů soudy
jako zločinci, jako například v roce 2011 u Náchodského soudu
opětovně Marie Brodská (61 let) osvobozena v té samé věci u
Nejvyššího soudu již v roce 2008, nebo samostatná vědecká
pracovnice Libuše Bryndová(54 let, 3T 16/2008-245) z Prahy
v letech 2007 – 2010 a stovky dalších, mnohdy vážně nemocných
občanů!
Politici a úřednici za podpory lékařů z farmaceutických
společností záměrně zaměňují chemický Dronabinol (THC) veřejnosti prezentovaný jako tzv. Marihuana - za léčivé
konopí, respektive kanabinoidy.
Lidé zbytečně a trýznivě umírají a jsou ponižováni a týráni.
U soudů a státních orgánů se mají ve „veřejném zájmu ochrany
mafie“ nevinní lidé vyvinit nemoci jako např. onkologicky
nemocná Olga Novotná v Prostějově v roce 2010 (2 T 104/ 2010),
která zemřela na následky útrap v květnu 2011 ve věku
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nedožitých 60 let), nebo plně invalidní onkologicky nemocný
Petr Ladislav Kodym v Kolíně v roce 2009 (RP 498/2009), který
zemřel na následky útrap v dubnu 2011 ve věku 41 let) a stovky
dalších poctivých občanů, kterým léčivé konopí dle lékařských
zpráv doložitelně léčilo/vyléčilo onkologické onemocnění.
Podle kvalifikovaných odhadů nevládních organizací žije ve
strachu před násilím policie nejméně 77 tisíc občanů České a
Slovenské republiky, kteří se nemohou domoci zákonných a
ústavou garantovaných práv, elementární lidské důstojnosti,
práva na ochranu menšiny, právo na ochranu života, svobodu
léčby a vědecký výzkum!
Jedním z dalších alarmujících případů je opakované
kriminalizování manželů Dvořákových z Olomouce, kteří vedou
v roce 2011 s Českou republikou a důsledky nezákonných aktivit
státních orgánů a porušování českého a evropského práva celkem
5 soudních řízení. Dušan Dvořák je dále v roce 2011 celkem
třikrát nově obviněn a za nevládní společnosti Art Language,
Ateliér ALF, Spolek přátel Ospělova, Art Language Factory a
Konopí je lék, které založily anebo jsou partnery
mezinárodního vědeckovýzkumného pracoviště Edukativní konopná
klinika v Praze, vede desítky správních řízení. Radomíra
Dvořáková(48 let) v letech 2009 – 2011 zažila tři násilné
domovní prohlídky policie, je vláčena soudy jako nejtěžší
zločinec s návrhem trestu až deset let nepodmíněně a přes
desítky žádosti občanů o milost prezidenta republiky není
omilostněna. Důvodem kriminalizace Radomíry Dvořákové je pomoc
manželovi při výrobě např. specializované konopné masti
(neamputace končetin u tzv. diabetické nohy, publikováno 31.
května 2011, terapie vedena společně s Irinou Hubernákovou
ze Záchranné služby Frýdek Místek) a pěstování léčivých odrůd
konopí pro mezinárodní vědecký výzkum nazvaný v České a
Slovenské republice „Konopí je lék“. Manžel Radomíry
Dvořákové, Dušan Dvořák (49 let) z Olomouce obdržel za vědu a
výzkum, rozvoj kvality zdravotních a sociálních služeb a
pedagogickou činnost ceny tří premiérů a řadu zahraničních cen
a je v České a Slovenské republice zakladatelem
multidisciplinárního oboru Cannabisterapie. Odbornou erudici
Dušana Dvořáka garantují rektoři univerzit, Výbor pro
zdravotně postižené a Národní koordinátor ve věcech drog Úřadu
vlády ČR, celosvětová asociace soudců, státních zástupců a
policistů LEAP, dále pak Ernst & Young, primátor Olomouce a
především občané, zejména nemocní lidé. V Československu
v Olomouci byla před téměř 60 roky na Univerzitě Palackého
publikována první souhrnná vědecká práce týmu prof. Kabelíka o
léčivých kanabinoidech „Konopí jako lék“. V Olomouci v září
2012 otevře Open Royal Academy první ročníky studia
Cannabisterapie a fytoterapie.
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Důkazy a poučení o právní situaci byly opakovaně předloženy
parlamentům, premiérům, ministrům a odpovědným úřadům České a
Slovenské republiky. Bezvýsledně.
Žádost o účinné opatření Evropské komise k zastavení zločinů
proti lidskosti v České a Slovenské republice a podvodného
vládního projektu těžce poškozujícího nemocné, vědecký výzkum
a rozpočty obou zemí „Marihuana do lékáren“ je uvedena na:
http://www.konopijelek.cz/Evropskekomisi/pdf.pdf
•

•

•

Chronologie porušování zákonů a zneužívání policie v České a
Slovenské republice v letech 1990 – 2011 s důsledky v
mrzačení, okrádání a zneuctívání nevinných občanů, škodách
na majetcích občanů a veřejných rozpočtech jen a jen k
ochraně drogových a farmaceutických mafií. Nezákonná
kriminalizace práva na důstojnost, ochrany menšiny, svobody
léčby, vzdělání a vědy a dalších ústavou, mezinárodnímu
úmluvami a zákony,garantovaných práv občanů:
http://www.konopijelek.cz/Evropskekomisi/1.pdf
Kriminalizace vědců mezinárodního vědecko-výzkumného
projektu „Konopí je lék“, porušení zákonů a ochrany
zahraničních investic v České a Slovenské republice:
http://www.konopijelek.cz/Evropskekomisi/2.pdf
Zneužívání fondů Evropské unie a porušování evropských a
českých zákonů konkrétními politiky a úředníky České
republiky http://www.konopijelek.cz/Evropskekomisi/3.pdf

Žádáme urgentní opatření Evropské komise.
Žádáme podporu v ukončení podvodné vládní akce „Marihuana do
lékáren“, která bude nadále mrzačit a okrádat svéprávné,
odpovědné a znalé občany pěstující léčivé konopí, mládež,
nemocné a seniory vhánět do rukou dealerům, současně pak
enormně zvyšovat finanční deficit země.
Žádáme, aby Česká a Slovenská republika ctily evropské zákony
a Evropská komise právo vymohla a napravila daný stav!

S pozdravem
Ing. František a Jana Dvořákovi s rodinou a přáteli
Email: dekriminalizace@konopijelek.cz
Pouze SMS: + 420 777 998 852
V Olomouci k oslavě svátku „právního státu“ 17.11. 2011
Kontaktní adresa: Open Royal Academy, Knihkupectví Jaroslav
Vacl, Ostružnická 27, 772 00 Olomouc, Czech Republic, Europe
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