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Krajský soud  v Brně 
Spolkový rejstřík, spisová značka L 25 624 

Husova 353/15, 601 95 Brno 

Průvodní dopis k zápisu spolku  do rejstříku spolků 

Vážená paní, vážený pane.

Podáváme ke sp.zn. L 25 624  návrh na zápis sboru náboženských společenství Chrám Přírody, z.s. do
spolkového rejstříku.  Spolek jme založili  dne 14.7.2018 a plně odkazujeme na úředně ověřené listiny
doručené vám dne 20.12.2018 a listiny ke změnám zaslaným v průběhu tohoto roku datovou schránku. 

K zápisu schválených usnesení  dne 11.9.2019 (viz  usnesení  k  GDPR)  zdůrazňujeme požadavek členů
statutárního orgánu potvrzený schváleným usnesením dne 11.9.2019 o vedení statutárních zástupců ve
veřejném rejstříku pouze s názvem obce (nikoliv celé adresy trvalého bydliště), dále bez data narození a
pouze a jen  se jménem a příjmením,  ev.  s  akademickým titulem,  byl-li  členům statutárního orgánu
udělen. Proto jsou také pouze v této listině průvodního dopisu uvedena trvalá bydliště členů, která úřad
při ověření potvrzuje na štítcích. 

Níže uvádíme VŠ a obory, které statutární zástupci absolvovali. V kontextu §§  6 - 8 občanského zákoníku
očekáváme, že nejsme povinni akademické tituly dokládat, pokud  by však mělo být  řízení o zápisu
změn prodlužováno kvůli našim akademickým titulům, na jejich uvedení netrváme. S ohledem na fakt,
že pozvánka ze dne 21.8.2019 na jednání Konference k hlasování dne 11.9.2019 o změnách schválených
ode  dne  16.1.2019  do  dne  18.8.2019  pouze  odkazovala  na  podklady  a  návrh  na
www.konopijelek.cz/komunikace-s-urady/schvalena-usneseni/ ke  komentářům  a  připomínkám  členů,
pozvánku i s ohledem na GDPR a ochranu osobních údajů členů nepřikládáme, hlasování probíhalo dne
11.9.2019 na internetu. 

První statutárním zástupcem sboru je asociace Cannabis is The Cure,z.s.,  IČ: 266 70 232 ,  která je nově
ode  dne  11.9.2019  také  prvním  statutárním  zástupcem  statutárního  orgánu  Výboru  na  obranu
nespravedlivě stíhaných a také zřizovatelů Edukativní konopné kliniky:

1. Otevřené společnosti Ateliér ALF,z.s. (1), IČ: 226 80 101
2. Odborné společnosti Konopí je lék,z.s. (2), IČ: 227 27 281  
3. Společnosti sociální ekologie Art & Body Language Factory, z.s, IČ: 227 24 303

Sbor spolu s asociací, dále se zřizovateli Edukativní konopné kliniky a společenstvím European Society of
Investors in Natural and Social Sciences Research, z.s.,  IČ: 706 31 298  dne 14.7.2019 společně založili
Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS). 

1 Název  ode dne  1.1.2014  do  14.5.2016  doložený  rejstříku,  ale  nezapsaný  ve  veřejném  rejstříku:  Otevřená  bezbariérová
společnost Ateliér ALF, ode dne 20.11.2017 Otevřená společnost Ateliér ALF,z.s., rovněž doloženo a nezapsáno. 

2 Název ode dne 1.1.2014 do 14.5.2016 doložený rejstříku, ale nezapsaný ve veřejném rejstříku: Odborná společnost Konopí je
lék, ode dne 20.11.2017 Odborná společnost Konopí je lék, z.s., rovněž doloženo a nezapsáno. 
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K zápisu spolku ve veřejném rejstříku dokládáme tyto ze zákona povinné listiny, z nichž dvě uvedené
ve Sbírce listin, to zápis schválených usnesení 11.září 2019  a stanovy,  vám paralelně zašleme datovou
schránkou , abyste listiny nemuseli scanovat. 

1. Ověřený  návrh na zápis  změn ve spolkovém rejstříku podepsaný prvním statutárním
zástupcem – členem přípravného výboru. 

2. Zápis  schválených  usnesení Konference  dne  11.září  2019  s  prostými  podpisy  prvních
statutárních zástupců členů Konference.  

3. Stanovy reflektující změny schválené dne 11.9.2019 

4. Ověřený  průvodní  dopis  ze  dne  8.10.2019  na  zápis  změn  ve  spolkovém  rejstříku  s
podpisy všech prvních statutárních zástupců s opravou údajů u Mgr. Vandy Dvořákové,
resp. Mgr Vandy Prokešové v prohlášení ze  dne 4.10.2019, která je po dni schválených
usnesení dne 11.9.2019 je zapsána nově v matrice pod jménem Mgr. Vanda Prokešová a
od  Světového  dne  pro  duševní  zdraví  dne 10.10.2019   je  rovněž  vedena  pod  novou
adresou trvalého bydliště Balbínova 371/7, 779 00 Olomouc a současně nově je ode dne
10.10.2019 katastrem vedena jako majitelka nemovitosti 798 55 Ospělov 6, tzn. majitelka
sídla zřizovatelů Edukativní konopné kliniky a sboru náboženských společenství Chrám
Přírody, z.s.. 

5. Čestné prohlášení majitelky nemovitosti 798 55 Ospělov  - sídla zřizovatelů Edukativní
konopné kliniky a sídla sboru náboženských společenství Chrám Přírody,z.s. Mgr. Vandy
Prokešové,  nar.  dne 8.6.1988, Balbínova 371/7,  779 00 Olomouc  – se souhlasem sídla
spolku v dané nemovitosti 

6. Čestná prohlášení členů přípravného výboru a dalších odpovědných osob k ověřitelnosti
zájmu členských právnických osob o zápis do rejstříku spolků  : 

1. Předsedy asociace Cannabis is The Cure,z.s. Mgr. Ivana Chalaše, nar. 8.2.1955, Mírová
623,  331  41  Kralovice,  v  roce 1982 absolventa  PdF Univerzity  Karlovy,  obor  spec.
Pedagogika

2. Čestná  prohlášení  se  zmocněním daným  usnesením dne 11.9.2019  od  Mgr. Ivana
Chalaše ze dne 4.10.2019 pro tyto níže uvedené odpovědné osoby: 

1. čestné  prohlášení  prvního  člena  přípravného  výboru  a  prvního  statutárního
zástupce - rektora sboru Mgr. Dušana Dvořáka, nar. 12.1.1962, 798 55 Ospělov 6, v
roce 1986 absolventa Univerzity Palackého, PdF UP, obor speciální pedagogika
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2. čestné  prohlášení  druhého člena  přípravného  výboru  a  druhého  statutárního
zástupce  –  kancléře  sboru  Martina  Kotaly,  nar.  24.10.1977,  Stará  51/4,  708
Ostrava, majitele sídla společenství European Society of Investors in Natural and
Social Sciences Research, z.s.

3. čestné  prohlášení  třetího  člena  přípravného  výboru  a  třetího  statutárního
zástupce – prorektora sboru Ing. Martina Dindoše, nar. 18.1.1973, Vojtěšská 324,
277 11 Neratovice, v roce 1995 absolventa Vysoké školy ekonomické, zahraniční
obchod. 

3. Čestná  prohlášení  se  zmocněním daným  usnesením dne 11.9.2019  od  Mgr. Ivana
Chalaše  ze  dne  4.10.2019 pro  tyto  níže  uvedené  odpovědné  osoby,  kteří  jsou
statutární zástupci spolu zakladatelů sboru: 

1. Předsedkyně správní rady společenství European Society of Investors in Natural
and Social Sciences Research, z.s. Mgr. Vandy Prokešové, nar. dne 8.6.1988,  779
00 Olomouc, Balbínova 371/7,  v roce 2016 absolventky Přírodovědecké fakulty
Univerzity  Palackého v  Olomouci,  obor  Ochrana životního prostředí,  ode dne
20.12.2017 členky odborné rady asociace Cannabis is The Cure,z.s.

2. Člena správní rady  Otevřené společnosti Ateliér ALF,z.s.  Vladimíra Dopitu, nar
14.1.1961,  Přichystalova 180/14,  779 00 Olomouc,  který  je ode dne 11.9.2019 za
otevřenou  společnost  dalším  členem  správní  rady  asociace  Cannabis  is  The
Cure,z.s.

3. Člena správní rady Společnosti sociální ekologie Art & Body Language Factory,
z.s,  Jana Prokeše, nar. 20.1.1989, 779 00 Olomouc, Balbínova 371/7,který  je ode
dne  11.9.2019  za  společnost  sociální  ekologie  dalším  členem  správní  rady
asociace Cannabis is The Cure,z.s.

4. Ex  předsedu  a  člena  správní  rady  Společnosti  sociální  ekologie  Art  &  Body
Language Factory, z.s, Josefa Pospíšila, 25.3.1986, 798 55 Ospělov 6

Děkujeme přede za provedení zápisu spolku, lze-li, pak ke dni 11.září 2019. 

Dne  21.10.2019 Mgr. Dušan Dvořák 
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