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Městský soud v Praze 
Spolkový rejstřík sp. zn. L 72 620

Slezská 2000/9, 120 00 Praha 2 

K  usnesení  Městského  soudu  v  Praze  dne  24.10.2019  č.j.  L  72620/RD5/MSPH,  Fj
365709/2019/MSPH

Vážena paní Vargová

Na  základě  naší  předchozí  komunikace  předkládám  k  zápisu  do  rejstříku  spolků  opravenou
zakladatelskou  listinu  VONS.  Zaslali  jsme  dokument  bez  podpisů  odpovědných  osob  taktéž
datovkou, abyste stanovy nemusela scanovat. 

Děkujeme Vám za zápis do rejstříku spolků a jsme s pozdravem a přáním pěkných dnů. 

Dne 4.11.2019 Anna Němcová, předsedkyně správní rady VONS
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Městský soud v Praze 
Spolkový rejstřík sp. zn. L 72 620

Slezská 2000/9, 120 00 Praha 2 

Reakce  na  usnesení  Městského  soudu  v  Praze  dne  24.10.2019  č.j.  L  72620/RD5/MSPH,  Fj
365709/2019/MSPH
´
Vážená paní Vargová

Obdrželi jsme výše označené usnesení a musíme na něj reagovat. 

Stanovy ze dne 14.7.2019 zasílám soudu přílohou. 
Nevstoupily však  nikdy  v platnost a nebyly podepsány,  protože ihned po schválení dne 14.7.2019
došlo  u  dvou  členů  správní  rady  k  velmi  vážné rodinné situaci  a  museli  jsme  na  toto  reagovat,
nehledě na následně zjištěné komplikace, když jsme zvolili zahraniční spolek předsedou správní rady.
Následně jsme se rozhodli pouze pro tříčlennou, nikoliv sedmičlennou správní radu. Dne 18.8. 2019
Konference členů v Ospělově schválila změny, které jsme pak diskutovali a dne 11.9.2019 schválili celý
zápis a stanovy na internetu. Domnívám se, že bychom se možná i dopustili protiprávního jednání,
pokud bychom tyto stanovy ze dne 14.7.2019 zpětně podepsali, nehledě na fakt, jaké by nám toto
činilo náklady.  

Protože zakladatelé a členové VONS mají dnešního dne jednání, upravili jsme stanovy tak, aby na
zakladatelské listině bylo pouze a jen datum 11.září 2019  jako datum založení, dále aby zde nechyběly
podpisy  všech  členů  správní  rady  VONS  a  zakladatelů  VONS.  Abyste  nemusela  listinu  scanovat,
opravené stanovy zasílám přílohou a plně v tomto odkazuji na níže uvedený průvodní dopis. Stanovy
následně zašleme soudu poštou podepsané.

Děkujeme Vám za spolupráci a přejeme pěkné dny. 

Dne 1.11.2019 Anna Němcová, předsedkyně VONS 

Vypravila datovou schránkou 
Mgr. Radka Káňová, místopředseda správní rady 
asociace Cannabis is The Cure,z.s. 
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Městský soud v Praze 
Spolkový rejstřík sp. zn. L 72 620

Slezská 2000/9, 120 00 Praha 2 

číslo jednací Fj. 36 57 09/2019 
sp. zn. L 72 620

Vážená paní, vážený pane. 

Dne  17.  10.2019  jsme  na  podatelně  soudu  podali  návrh  na  zápis  Výboru  na  obranu  nespravedlivě
stíhaných, z.s. (dále jen VONS) do veřejného rejstříku ke dni 11.září 2019. 

Abyste je nemuseli zakladatelskou listinu a zakladatelské jednání VONS skenovat, zasíláme vám přílohou
naše stanovy a zápis z Konference 11.9.2019, které navrhujeme zveřejnit ve Sbírce listin VONS.  Dovolte
prosím sdělit doplňující informace.

Zakladatelé VONS jsou právnické osoby zapojené do výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure), které
jsou současně spolu zakladatelé sboru náboženských společenství, společností a spolků Chrám Přírody
(Church of Nature).  Zakladateli sboru Chrám Přírody a VONS jsou  tyto právnické osoby:

1. Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, 
2. European Society of Investors in Natural and Social Sciences Research, z.s., IČ: 706 31 298
3. Otevřená společnost Ateliér ALF,z.s. (1), IČ: 226 80 101
4. Odborná společnost Konopí je lék,z.s. (2), IČ: 227 27 281
5. Společnost sociální ekologie Art & Body Language Factory, z.s, IČ: 227 24 303

K zápisu do veřejného rejstříku jsme proto přiložili návrh na zápis s níže uvedenými úředně ověřenými
listinami  a  požadavkem  se  schváleným  usnesením dne 11.9.2019 o  vedení  statutárních  zástupců ve
veřejném rejstříku pouze s názvem obce (nikoliv celé adresy trvalého bydliště), dále uvedení bez data
narození.  S  ohledem na fakt,  že  pozvánka  ze  dne 21.8.2019  na jednání  k  hlasování  dne 11.9.2019 o
změnách u jednotlivých členů zakladatelů schválených ode dne 16.1.2019 do dne 18.8.2019, v  našem
případě dne 14.7.2019 k 15.  výročí  založení  asociace Cannabis  is  The Cure,z.s.,  pouze odkazovala  na
podklady a návrhy změn uvedené 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 v souladu se zakladatelskou listinou. 

Konkrétně jsme k návrhu na zápis ve veřejném rejstříku přiložili tyto ze zákona povinné listiny: 

1. Ověřený  návrh  na  zápis  ve  spolkovém  rejstříku  podepsaný  předsedkyní  správní  rady  -
přípravného výboru. 

2. Ověřený  průvodní dopis  ze dne 8.10.2019 na zápis změn ve spolkovém rejstříku s podpisy
všech předsedů správních rad zakladatelů a kolegia rektora 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 do dne podpisu této listiny zapsána nově     v matrice pod

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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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.  jako  majitelka  sídla  zřizovatelů  Edukativní  konopné  kliniky  a  sboru
náboženských  společenství  Chrám  Přírody,  kteří  dne 14.7.2019  společně s  dalšími  založili
Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS). 

3. Zápis  schválených  usnesení Konference  dne  11.září  2019  s  prostými  podpisy  prvních
statutárních zástupců zakladatelů jako právnických osob. 

4. Stanovy ze dne 11.9.2019 

5. Čestná prohlášení členů statutárního orgánu ze dne 4.10.2019 se zmocněním/oprávněním k
zastupování jménem předsedy asociace  Mgr. Ivana Chalaše 
1. Předseda správní rady: asociace Cannabis is The Cure,z.s. jako předsedy správní rady v

zastoupení Anna Němcová, dat nar. 3.4.1990, Dejvická 7, 160 00 Praha 6
2. Místopředseda správní rady: Odborná společnost Konopí je lék,z.s. jako místopředsedy v

zastoupení Jindřich Kotala, nar. 18.11.1990, Klimkovická 28, 708 00 Ostrava Poruba
3. Člen  správní  rady:  společenství  European  Society  of  Investors  in  Natural  and  Social

Sciences  Research,  z.s.  jako  člena správní  rady v zastoupení  Patrik   Müller,  dat.  nar.
7.9.1972, Londýnská 20,120 00 Praha 2

4. Krom těchto listin jsme k návrhu přiložili úředně ověřené prohlášení majitelky sídla
VONS Hany Barešové 

5. Úředně ověřené prohlášení předsedy správní rady asociace Cannabis is The Cure,z.s.
Mgr. Ivana Chalaše s rozsahem zmocnění dle usnesení 11.9.2019 a oprávnění členů k
datové schránce

Dne 18.10.2019 Děkujeme za spolupráci Anna Němcová, předsedkyně VONS 

Vypravila datovou schránkou 
Mgr. Vanda Prokešová, nar. 8.6.1988 
Balbínova 371/7, 779 00 Olomouc 
za asociaci Cannabis is The Cure,z.s. předsedkyně správní rady 
společenství filantropů, mecenášů a investorů výzkumu 
European Society of Investors in Natural and Social Sciences Research, z.s. 

Supervize podání
Mgr. Dušan Dvořák, nar. 12.1.1962
Edukativní konopná klinika, 798 55 Ospělov 6, pošta Hvozd 
Rektor sboru náboženských společenství Chrám Přírody
- vedoucí výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure), 
zmocněnec a spolu zakladatel,  signatář Charty 77 (3)

3 www.konopijelek.cz/komunikace-s-urady/nominace-mgr-dusana-dvoraka-odboru-pro-valecne-veterany-ministerstva-obrany/ 
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