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Vážený pan místopředseda EP Marcel Kolaja (1),

Vážená paní komisařka EK Věra Jourová (2)

Vážená paní komisařko, vážený pane místopředsedo Evropského parlamentu,
vážení členové Evropské komise šetřící stížnost na Českou republiku CHAP (2019) 01221
Obracíme se na Vás s žádostí o zveřejnění stížnosti CHAP (2019) 01221, naléhavé projednání
stížnosti a předložení stížnosti na Českou republiku Soudnímu dvoru.
Naléhavost projednání odůvodňujeme již dvanáctou domovní prohlídkou sídla zřizovatelů
Edukativní konopné kliniky a zabrání majetků členů výzkumu a deset let trvajícím opakovaným
porušením základních článků mezinárodních úmluv Českou republikou.
Porušení úmluv jsme po vyčerpání vnitrostátních prostředků právní obrany opakovaně marně
doložili Evropskému soudu pro lidská práva (ESLP) a Evropské komisi, kteří stížnosti odmítli
projednat a seznat porušení základních práv a svobod a SFEU .
Obracíme se na Vás v odkazu na judikaturu ESLP k nepoložení předběžné otázky Soudnímu
dvoru jako důkazu porušení Listiny základních práv a rozsudek Soudního dvora dne 21.5.2019
Evropská komise proti Maďarsku, kde bylo rovněž napadáno porušení základních práv.
Již deset let veřejně dokládáme nejen miliardové škody na veřejných a soukromých
rozpočtech, ale hlavně a především nezměrné lidské tragédie. Svévolné porušení základních
práv a svobod, čl. 267 SFEU a dalších úmluv Českou republikou (porušení základního práva na
zákonného soudce, právo na udělení trestu toliko na základě zákona a základního práva na
spravedlivý proces) při současném doložení důkazů lékaři a soudními znalci o porušení
základního práva na život a zákazu mučení
Cynismus a aroganci korunovala Česká republika dne 9.7.2019 již třetí a opětovně nepravdivou
verzí právní argumentace k nepoložení předběžných otázek Soudnímu dvoru Českou
republikou vůči kriminalizovaným členům výzkumu ode dne 1.1.2010!
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Viz www.konopijelek.cz/komunikace-s-urady/court-of-justice/ et www.konopijelek.cz/komunikace-s-urady/europeancommission/ et www.konopijelek.cz/komunikace-s-urady/european-court/

2 Stížnosti Evropské komisi na Českou republiku ve věci kriminalizace výroby výrobku z konopí

vedla Evropská komise od roku
2012 pod sp.zn. CHAP (2012) 00282, CHAP (2014) 03930, CHAP (2019) 01221, Stížnosti Evropskému soudu pro lidská práva na
Českou republiku ve věci kriminalizace výroby výrobku z konopí vedl ESLP od roku 2012 pod sp.zn. 66 981/12, 1 332/13, 79 490/13,
20 049/14, 41 264/14, 47 921/14, 57 969/2015,35 796/2016, 37 746/16, 69 984/16, 21 371/19, viz stížnosti v angličtině, francouzštině
a češtině v níže uvedených internetových odkazech
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Sdělujeme, že za výrobu konopí jako léku byli v České republice ode dne 1.1.2010 v rozporu s
mezinárodními závazky opakovaně kriminalizovaní (3) nevinní občané, kteří jsou nebo byli
statutárními zástupci (4) zřizovatelů Edukativní konopné kliniky (5).
Tito a další členové výzkumu (6) podali v advokátním zastoupení ode dne 1.1.2010 (7)
1. Desítky právně přípustných dovolání nejvyššímu soudu a kasačních a ústavních stížnosti,
stížností Evropskému soudu pro lidská práva a Evropské komisi na rozhodnutí ČR ( 8),
2. ve kterých se marně domáhali zrušení trestních předpisů ve věci zacházení s konopím a
položení předběžných otázek Soudnímu dvoru
3. a napadali s odkazem na doložené důkazy ošetřujících lékařů při úspěchu cannabisterapie
v léčbě závažných onemocnění netrestnost výroby produktů z konopí
4. a dokládali opakované a hrubé porušení nařízení vlády č. 207/1920 Sb., které zpřístupnilo
výrobu výrobků z konopí a je součástí právního řádu,
5. a žádali od roku 2010 opakovaně marně krajské, vrchní, kasační a nejvyšší soudy a Ústavní
soud ČR, Evropský soud pro lidská práva a Evropskou komisi o uznání porušení základních
práv jako je právo na život, základní právo na zákaz mučení, základní právo na udělení
trestu vězení toliko na základě zákona, základní právo na spravedlivý proces a základní
právo na zákonného soudce (Soudní dvůr) a opakovaně dokládali porušení mezinárodních
závazků v důsledku nepředložení předběžných otázek Soudnímu dvoru při neoznámení
novel technických předpisů výroby konopí Českou republikou ( 9)
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Trestní zákoník § 283 – výroba konopí jako léku je bez povolení, které však Česká republika nikdy nikomu nevydala,
trestným činem a zločinem s trestem i více než 10 let vězení!
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Konkrétně se u nejvyššího, kasačního a ústavního soudu a evropských institucí domáhali práv tito zástupci zřizovatelů
Edukativní konopné kliniky Mgr. Dušan Dvořák, Miloslav Tetour, Mgr. Radomíra Dvořáková, Miroslav Kočíř a další členové
výzkumu Konopí je lék asociace Cannabis is The Cure,z.s. Ing. David Čechmánek, David Vybíral a Jana Kočířová. Bez bez
dovolání nejvyššímu soudu byli dále ve věci zacházení s konopím kriminalizování tito členové výzkumu Konopí je lék a statutární
zástupci zřizovatelů Edukativní konopné kliniky: Mgr. Ivan Chalaš, Marek Rybář, František Slavík, Slavomil Boudný, Jan Marie
Bém a Josef Pospíšil, z toho člen asociace Cannabis is The Cure,z.s. Tomáš Houfek byl byz jediného důkazu o nebezpečnosti
svého jednání a způsobení škod odsouzen k exemplárnímu trestu osmi let vězení při současném nepoložení předběžných
otázek Soudnímu dvoru .

5Spolu

zřizovateli Edukativní konopné kliniky jsou Otevřená společnost Ateliér ALF,z.s., IČ: 226 80 101, vedená Krajským
soudem v Brně pod sp.zn. L 22953, Odborná společnost Konopí lék,z.s., IČ: 227 27 281, vedená Krajským soudem v Brně pod
sp.zn. L 22019 a Společnost sociální ekologie Art & Body Language Factory, z.s, IČ: 227 24 303, vedená Krajským soudem v Brně
pod sp.zn. L25871, společně sídlem Konopná apatyka královny koloběžky první .798 55 Ospělov 6, pošta Hvozd

6 Právní, přírodovědný a národohospodářský výzkum Konopí je lék (Cannabis is The Cure) byl oznámen odpovědným orgánům
a zveřejněn dne 21.3.2008 na www.konopijelek.cz spolu s prvním legislativním návrhem na zastavení kriminalizace občanů.

7 Dne 1.1.2010 nabyl účinnosti nový trestní zákoník, který poprvé dějinách České republiky zavedl trestnost pěstování konopí!
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Nejvyšší soud ČR: sp.zn. 8 Tdo 1231/2011, 6 Tdo 1493/2014, 11 Tdo 181/2015, 6 Tdo 323/2016, 11 Tdo 880/2017 , 11 Tdo
1499/2017 , 11 Tdo 61/2018, 11 Tdo 426/2018 a 11 Tdo 1455/2018. Ústavní soud ČR sp.zn.

9 Technické předpisy výroby výrobků z konopí dle § 8 odst. 1), § 24 písm. a) a § 24 písm. b) zákona o návykových látkách nebyly
při novelizaci zákony č. 141/2009 Sb. a č. 50/2013 Sb. oznámeny Evropské komisi a jsou nevymahatelné!
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Přílohami veřejně v odkazech dokládáme každému ke stažení tyto konkrétní důkazní
dokumenty:
1. Porušení práva Evropy a Společenství na členech výzkumu s důkazy již třech
nepravdivých argumentací České republiky k nepoložení v dokumentu dále
uvedených předběžných otázek Soudnímu dvoru ode dne 1.1.2010 s právní
analýzu nevymahatelnosti trestního předpisu ze dne 5.8.2019 (10)
2. Žalobu a exekuci Ministerstva zdravotnictví ze dne 26.7.2019 s důkazy
neexistence jednoho jediného důkazu o nebezpečnosti nebo škodlivosti jednání
odsouzených členů výzkumu a interpelací ministrů zdravotnictví od roku 2010 ( 11)
3. Naléhavost stížnosti dokládáme neveřejnou přílohou s již dvanáctou domovní
prohlídkou ode dne 18.8.2009 a zabrání majetků výzkumu v sídlech zřizovatelů
Edukativní konopné kliniky v Praze, Olomouci a Ospělově a následném odsouzení
a znesvéprávňování a pokusech o internaci v ústavu pro nebezpečné zločince již
více než desetkrát ze zločinu a přečinu výroby konopí jako léku obviněného
vedoucího výzkumu a nositele řady českých a zahraničních cen () v ústavní
stížnosti ze dne 6.9.2019 při vědomí České republiky o dvaceti marných
žádostech ministru vnitra a policejnímu prezidentovi o policejní ochranu
výzkumu ode dne 21..8.2009 a nikdy ode dne 1.1.2010 nešetřených trestních
podnětů na prošetření spáchaných zločinů proti lidskosti ( 12)
Děkujeme za Váš zájem o naléhavost projednání a vydání Vašeho sdělení či rozhodnutí.
Dne 10.11.2019
Mgr. Vanda Dvořáková
správní rada společenství filantropů, mecenášů a investorů výzkumu
European Society of Investors in Natural and Social Sciences Research, z.s.
Mgr. Ivan Chalaš
správní rada asociace fyzických a právnických osob zapojených do výzkumu
Cannabis is The Cure, z.s.
TO: marcel.kolaja@europarl.europa.eu,

SANTE-CHAP@ec.europa.eu,
VERA-JOUROVA-CONTACT@ec.europa.eu,
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www.konopijelek.cz/komunikace-s-urady/poruseni-prava-evropy-a-prava-spolecenstvi/

11
www.konopijelek.cz/komunikace-s-urady/zaloba-na-ministerstvo-zdravotnictvi/
12 www.konopijelek.cz/tiskove-zpravy/trestni-podnety-a-stanoviska-clenu-vyzkumu-zakonodarcum-justici-a-exekutive/
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