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Krajský soud v Brně
Spolkový rejstřík

Husova 353/15, 601 95 Brno

Námitka  Odborné společnosti Konopí je lék,z.s., IČ: 227 27 281  k usnesení Krajského soudu v
Brně dne 23.10.2019 čj. L22019/RD189/KSB, Fj 125031/2019/KSBR

Krajský soud v Brně dne 22.10.2019 obdržel prostřednictvím zmocněnce a s jeho podrobným
průvodním dopisem návrh na zápis změn čtyř členů asociace Cannabis is The Cure,z.s. včetně
Odborné společnosti Konopí je lék,z.s. 

Krajský soud v Brně dne 23.10.2019 vydal usnesení čj. L22019/RD189/KSB, Fj 125031/2019/KSBR,
které  dne  25.10.2019  poštovní  doručovatelka  předala  neoprávněné  osobě  -  správkyni
kamenného  sídla  –  spolu  s  dalšími  usneseními  Krajského  soudu  v  Brně  vůči  všem  třem
zřizovatelům Edukativní konopné kliniky s ospělovským sídlem. Rozhodnutí brněnského soudu
vůči sboru náboženský společenství Chrám Přírody, z.s. jsme však dosud neobdrželi. 

Tři  zcela  odlišná  rozhodnutí  brněnského  krajského  rejstříkového  soudu  vůči  zřizovatelům
Edukativní  konopné  kliniky  zveřejňujeme  k  veřejné  kontrole  stížnostního  soudu  a  kontrole
členů  asociace  na  titulní  straně  https://konopijelek.blogspot.com pro  zcela  odlišné  závěry
jednotlivých soudů k podaným návrhům, tedy spolků:   

1. Otevřená společnost Ateliér ALF,z.s., IČ: 226 80 101, Krajský soud v Brně dne 22.10.2019
č.j. L 22953/RD265/KSBR, Fj 12481/2019/KSBR, soud návrh zamítl a řízení zjevně účelové
zastavil. 

2. Odborná společnost Konopí lék,z.s., IČ: 227 27 281,Krajský soud v Brně dne 23.10.2019,
č.j.  L22019/RD189/KSBR, Fj 125031/2019/KSBR vyzval k doplnění listin do 5.dnů,  což je
předmětem námitek. 

3. Společnost sociální ekologie Art & Body Language Factory, z.s, IČ: 227 24 303, Krajský
soud  v  Brně  dne  23.10.2019  č.j.  L  25871/RD420/KSBR,  Fj12502/2019/KSBR  vyzval  k
drobnému doplnění listin do 15.dnů 
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Proti usnesení rejstříkového soudu vůči  Odborné společnosti  Konopí lék,z.s.  zaslanému také
všem  výše  uvedeným  v  rozporu  se  zákonem poštou  podáváme  ve  včasné  lhůtě  tyto  níže
uvedené  námitky.  Dodejme,  že  rozhodnutí  soudu  nebylo  zasláno  ani  do  datové  schránky
zmocněnce,  přestože  zmocněnec  se  soudem  ve  věci  řádného  zápisu  všech  tří  zřizovatelů
Edukativní  konopné kliniky  datovou  schránkou  běžně  komunikuje  a  zmocnění  zmocněnce
bylo opět doloženo schváleným usnesením všech členů Konference. 

Domníváme,  že  jedinou  vadou  našeho  návrhu  na  zápis  změn  Odborné  společnosti  Konopí
lék,z.s.  oprávněně nám vytýkanou soudem je ve formuláři návrhu omylem neuvedené datum
změny  pozice  Miloslava  Tetoura  ve  správní  radě  Odborné  společnosti  Konopí  je  lék,  z.s.  z
předsedy správní rady na místopředsedu správní rady dne 14.7.2019 vyplývající však ze zápisu
schválených usnesení a také doložených ověřených čestných prohlášení a nejen statutárních
zástupců, ale ex členů a dalších členů statutárních orgánů asociace Cannabis is The Cure,z.s.
Pan  Miloslav  Tetour  je  ode  dne  11.9.2019  místopředsedou  SR  jednající  ve  SR  v  zastoupení
asociace Cannabis is The Cure,z.s. s potvrzením všech členů asociace Cannabis is The Cure,z.s..
Za tuto chybu se omlouváme, chybu napravíme a žádáme stížnostní soud o prodloužení lhůty
doručení opraveného návrhu na standardních 15 dnů  od rozhodnutí soudu  a zjištění, jak se
soud vyrovnal s našimi  námitkami. Toto zjištění zcela zásadně ovlivňuje podání správného
opraveného návrhu. 

Pokud by stížnostní soud rozhodl tak, že o věci musí rozhodnout rejstříkový soud tak či tak,
pak žádáme opravený návrh podat 15 dní od rozhodnutí rejstříkového soudu,  vůči němuž se
budeme vymezovat. 

Současně žádáme stížnostní soud o možnost zvážení aplikace práva dle § 103 o.s.ř. a uznání
zápisu  změn  ode  dne  20.12.2017  do  dne  11.9.2019  pro  jasnou  kontinuitu  nejen  Odborné
společnosti  Konopí  lék,z.s.,  ale  všech  členských  spolků  ode  dne  10.12.2013  a  zjevnou
věrohodnost a zákonný oprávněný právní zájem. 

Kromě výše uvedené vady se domníváme, že  další  soudem nám vytýkané skutečnosti  -  dle
našeho názoru a povědomí o občanském zákoníku a zákonu o rejstřících - nemají žádnou oporu
v  zákoně,  jsou  zjevně  účelová,  matoucí  a  svévolná,  odporují  soudu  opakovaně doloženým
úředně ověřeným listinám a schváleným usnesením členů a také standardním postupům jiných
rejstříkových  soudů  vůči  ostatním  členům  asociace  Cannabis  is  The  Cure,z.s.,  a  to  včetně
extrémně krátké doby určené k doložení opravných listin pouze a jen 5 dnů! 

Zejména pak napadáme opakovanou  nezákonnost zasílání rozhodnutí soudu poštou, nikoliv
zasílání do datové schránky asociace Cannabis is The Cure,z.s., jejíž zmocnění ze dne 6.1.2017
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bylo z naší strany ode dne 21.3.2017 soudu opakovaně marně doručeno s úředně ověřenými
podpisy odpovědných osob a přes naše marné žádosti a první nárok nevloženo do Sbírky listin
(po anonymizaci a vymazaní r.č. a č.o.p.). 

Hlavně  pak  a  především  je  asociace  Cannabis  is  The  Cure,z.s. ode  dne  11.9.2019  opětovně
Konferencí členů všech členských organizací schváleným statutárním orgánem, popř. prvním
statutárním  orgánem  –  viz  schválený  zápis  a  odlišnost  u  Výboru  na  obranu  nespravedlivě
stíhaných,z.s. a sboru Chrám Přírody, z.s. 

Dále pak vnímáme jako svévoli odporující § 103 obč.s.ř. opakované označování spolku názvem
platným  do 20.12.2017  při doložení  soudu již  tří  usnesení  nejvyššího  orgánu spolku  spolu  s
návrhy k provedení změn ze dne 20.12.2017, dále ze dne 18.11.218 a nově ze dne 11.9.2019!

Dlouhodobě užívaným názvem, viz např. stanovy ze dne 12.1.2014 a stanovy ze dne 20.12.2017
neuvedené ve Sbírce listin je Odborná společnost Konopí je lék,z.s.  Dosud však je tato změna
svévolně nezapsána a stanovy nezveřejněny ve Sbírce listin! 

Důkaz: Plná moc k přístupu k datové schránce asociace Cannabis is The Cure,z.s. ze dne 6.1.2017
s úředně ověřenými podpisy všech statutárních zástupců členských právnických osob 
 

Vlastní námitky k jednotlivým pokynům soudu

I.
Pokyn soudu k nevyplňování doplňkové adresy sídla 

1. Navrhujeme, aby výtka s uvedením doplňkové adresy sídla byla označena nedůvodnou.
2. Formulář  návrhu  doplňkovou  adresu  nabízí  k  vyplnění  specifikace  sídla  a  je  tedy

standardním zákonným údajem.
3. Doplňková adresa sídla byla ode dne 14.5.2016 u Odborné společnosti Konopí je lék,z.s.

vždy uvedena!
4. Nově formulovaná schválená doplňková adresa sídla se změnou na datovou schránku

asociace Cannabis is The Cure,z.s. ode dne 11.9.2019 (prvotní záměr dne 18.11.2018) je
totožná u doplňkové adresy u dalších členů asociace Cannabis is The Cure,z.s. 

5. Například u společenství filantropů, mecenášů a investorů výzkumu European Society of
Investors  in  Natural  and  Social  Sciences  Research,  z.s.  je  tato  doplňková  adresa  ve
formě specifikace sídla o Datovou schránku asociace Cannabis is The Cure, z.s. rovněž
uvedena právě na základě společného jednání nejvyšších orgánů 18.11.2018, jehož zápis
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má  soud  k  dispozici  rovněž.  Pro  nás  naprosto  nezanedbatelným  efektem  společné
datové  schránky  je  také snížení  nákladů  na  administrativu  a  výdaje  a  je  tedy
pochopitelné, že máme právní zájem uvést tuto doplňkovou adresu. 

Důkaz:  Výpis  společenství  European  Society  of  Investors  in  Natural  and  Social  Sciences
Research,  z.s.  ze  spolkového rejstříku  s  doplňkovou adresou datové  schránky  asociace  dle
usnesení ze dne 18.11.2018 

II.
Pokyn soudu nevyplňovat v návrhu Ostatní skutečnosti. 

1. Navrhujeme, aby výtka nevpisovat do formuláře žádné další  ostatní  skutečnosti  byla
označena za nedůvodnou. 

2. Právě  sekce  formuláře  Ostatní  skutečnosti  dovoluje  zapsat  podstatné  ostatní
skutečnosti.  Byl to právě Krajský soud v Ostravě, který nás v této věci v předchozím
období poučil, že právě tato kolonka Ostatní skutečnosti je určena pro tyto účely. Výtka
soudu nemá rovněž žádnou oporu v zákoně. 

3. Na uvedení uvedených skutečností máme právní zájem. 

III.
Pokyn soudu, citujme účelovou, nepravdivou a navíc nesrozumitelnou výtku soudu:

Doložte  „zápis  z  usnesení  konference,  ze  kterého bude  jednoznačně patrné zvolení  právnické
osoby  jako  statutárního  orgánu  (zvolily  jste  pouze  zástupce  právnické  osoby  nikoliv  však
právnickou  osobu  jako  takovou  a  tuto  změnu  je  nutné  rovněž  provést   do  návrhu  na  zápis
změny)“ a na str. 3:“ -  přidejte členy statutárního orgánu k zápisu a doplňte jejich zastoupení
fyzických osob (na usnesení Konference jste zvolily pouze zástupce právnické osoby, nikoli právní
osobu jako takovou)“

1. Navrhujeme, aby tato výtka  byla označena za nedůvodnou a zcela zjevně účelovou.
2.  Tvrzení o nezvolení asociace Cannabis is The Cure,z.s. předsedou správních rad všech

členů Konference naprosto odporuje již doloženým schváleným usnesením v zápisu a
návrhům ze dne 18.11.2018 a zejména pak hlavně a především ze dne 11.9.2019, kdy se
právě o tomto zápisu členy ke dni 11.9.2019 hlasovalo a nikdo ze členů neměl žádných
námitek, protože vše bylo předem projednáno členy osobně dne 18.8.2019 v Ospělově a
zápis usnesení  Konference dne 11.září  2019 tvořil  samotný předmět hlasování.  Pokud
žádném z jiných rejstříkových soudů u dalších členů asociace tato skutečnost přišla jasná
a pouze u Odborné společnosti  Konopí je lék,z.s.  údajně nedošlo ke zvolení asociace
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předsedou,  pak  sama  tato  skutečnost  dokládá  vysokou  nedbalost,  se  kterou bylo  k
listinám přistupováno, nehledě na další výše a níže uvedené skutečnosti. Hlasování na
internetu je  pro nás nejlevnější  variantou a máme jej  dávno ve stanovách ještě před
vznikem spolkového rejstříku, neboť členové jsou z celé ČR. Dále věta soudu „přidejte
členy statutárního orgánu k zápisu“ je pro nás  nesrozumitelná a matoucí stejně jako věta
“doplňte  jejich  zastoupení  fyzických  osob“  je  rovněž  matoucí  a  neurčitá  a  teprve  z
kontextu  věty  v  závorce  však  chápeme  smyl, ten  však  označujeme  za  nepravdivý  a
účelový.  Asociace Cannabis  isThe Cure,z.s.  byla  zvolena u všech členských organizací
statutárním orgánem, nebo prvním zástupcem statutárního orgánu. 

3. Právě  proto  jsme  všechny  tři  návrhy  na  změnu  u  všech  tří  zřizovatelů  Edukativní
konopné  kliniky  doprovodili  soudu  v  doložení  dokumentaci  nejen  čestnými
prohlášeními členů statutárních orgánů a členů, kteří  odstoupili  z funkcí  a žádají  již
potřetí soud s  úředně ověřenými podpisy zapsat za uvedené období do rejstříku (od
20.12.2017  do  14.7.2019  u  Miroslava  Kočíře  a  Jany  Dvořákové),  ale  také  čestnými
prohlášeními dalších členů správních rad asociace Cannabis is The Cure,z.s., když je z
dokumentace ve Sbírce listin zřejmé, že jak Odborná společnost Konopí je lék, z.s., tak
všichni další členové asociace Cannabis is The Cure,z.s. mají dle vzájemného souhlasu
ode dne 12.1.2014 vždy jednání nejvyšších orgánů spolků společná a jde o společnou vůli
členů! 

4. Připomeňme k tomu zcela zásadní důkaz: Nejen zápis schválených usnesení Konference
dne  11.92019,  ale  také  všechna  čestná  prohlášení  fyzických  osob  reflektují  všechny
klíčové změny základních identifikačních znaků všech spolků asociace Cannabis is The
Cure,z.s. a přesné a jmenné označení statutárních orgánů a zástupců schválených dne
11.9.2019, takže tvrzení soudu, že asociace Cannabis is The Cure,z.s. nebyla zvolena za
statutární  orgán  Odborné  společnosti  Konopí  je  lék,z.s.  je  zjevně  nepravdivým  a
účelovým tvrzením. 

5. Na uvedení uvedených skutečností máme právní zájem. 

IV. 
Sdělení soudu, že není možné vést osoby v rejstříku

bez uvedení bydliště a pouze s označením názvu obce

1. Navrhujeme, aby tato výtka  byla označena za nedůvodnou. 
2. Po zavedení GDPR se domníváme, že máme oprávněný právní nárok, abychom byli v

rejstříku vedeni  pouze pod jménem a příjmením a s  případným titulem,  ani  v  tomto
případě nebyla výtka podepřena o zákonné omezení. Např. Městský soud v Praze toto u
Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, kde je jak odborná společnost, tak asociace
členem  statutárního  orgánu,  tuto  skutečnost  vůbec  nenapadal.  Připomínáme
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deklarovaný zájem v této věci doložen soudu již od společného jednání dne 18.11.2018,
kdy ani tyto schválené změny potvrzující změny ze dne 20.12.2017 nebyly dosud zapsány
v rejstříku, a to přes řadu stížností.  Pokud soud uvádí, že takto nemůže postupovat a
neuvede zákonné omezení, žádáme je přesně vědět a znát, neboť veřejný živnostenský
rejstřík takový zájem fyzických osob akceptuje. Prosíme ozřejmit. 

3. Na uvedení uvedených skutečností máme právní zájem. 

V.
Pokyn změnit čestná prohlášení pro jejich zmatečnost 

a nesrozumitelnost a údajné neuvedení souhlasu se zápisem v rejstříku

1. Navrhujeme, aby tato výtka  byla označena za nedůvodnou. 
2. Čestná prohlášení  obsahují  naprosto srozumitelně vše,  co mají  dle  našeho názoru a

zkušeností  z  rejstříkovými  soudy  v  letech  2014  -2019  čestná  prohlášení  k  zápisu  do
spolkového rejstříku obsahovat. Současně čestná prohlášení řeší situaci, kdy asociace
Cannabis is The Cure,z.s. v zastoupení předsedy asociace a nově také předsedy všech
zřizovatelů  Edukativní  konopné  kliniky  jedná  v  zastoupení  asociace  Cannabis  is  The
Cure,z.s. Opětovně odkazujeme např. na Městský soud v Praze, který analogická čestná
prohlášení seznal zcela v pořádku, neboť jako asociace, tak odborná společnost mají ve
Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných své zástupce ve správní radě. 

3. Všechny  odpovědné  osoby  ve  správní  radě  v  čestném  prohlášení  uvedly,  citujme:“
Prohlašuji  na  svou  čest,  že  jsem  plně  svéprávný  a  splňuji  všechny  zákonem  dané
podmínky pro zápis své osoby do veřejného rejstříku k provedení  změn schválených
usnesení dne 11.9.2019.“ Dále pak byla byla v čestném prohlášení uvozeném předsedou
asociace o základní změny dle Konference dne 11.9.2019 specifikovaná konkrétní pozice
dané osoby a souhlas daných osob se zápisem, v jaké pozici mají být jednotlivé osoby
zapsány  v  rejstříku  ve  správní  radě  –  statutárním  orgánu,  což  koresponduje  se
schválenými usneseními dne 11.9.2019,  tzn.  že Mgr.  Ivan Chalaš jedná jako předseda,
Miloslav Tetour jedná jako místopředseda a Jindřich Kotala jedná jako člen správní rady,
což bylo podepřeno a doloženo celou řadou dalších čestných prohlášení členů asociace
Cannabis is The Cure,z.s. a čestnými prohlášeními ex členů správní rady. 

4. Tvrzení  soudu  o  povinnosti  uvádět  v  čestném  prohlášení  informace  členů  k
insolvenčnímu řízení či živnostenskému řízení nikdy žádný rejstříkový soud nevyžadoval
a ani nyní v usneseních k zápisu změn dne 11.9.2019 u dalších členů nevyžaduje a nemají
žádnou oporu v zákoně. 

5. Již v roce 2018 nám dal místopředseda Krajského soudu v Brně zapravdu stran čestných
prohlášení a skutečností zde výše v bodu 4 uvedených a zjevně účelově a nedůvodně
vymáhaných,  neboť jsme je  přesně v  tomto ohledu v roce 2018 napadali,  změna ve
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svévolném jednání soudu však nenastala. Již z finančního hlediska a úhrad za ověření
listin je pochopitelné, že máme právní zájem přiznat uvedené skutečnosti.

VI.
Pokyn doložit souhlas majitelky objektu 

1. Navrhujeme, aby tato výtka  byla označena za zjevně nedůvodnou.
2. Jednak čestné prohlášení majitele nebylo třeba vůbec soudu dokládat, neboť změna

nového majitele sídla byla až po datu konání Konference dne 11.9.2019 a nová majitelka
je zapsána v katastru až ode dne 17.9.2019. Doložení předmětné listiny soudu bylo naší
dobrou  vůlí  a  důkazem  kontinuity  vztahu  majitelů  ospělovské  nemovitosti  ke
zřizovatelům  Edukativní  konopné  kliniky  a  sboru  náboženských  společenství  Chrám
Přírody. 

3. Dále není v žádném případě pravdou a je zjevně svévolným a účelovým tvrzení soudu,
že se čestné prohlášení nové majitelky netýkalo Odborné společnost Konopí je lék,z.s.

4. Čestné prohlášení  se týkalo souhlasu nové majitelky s uvedením sídla ve veřejném
rejstříku pro všechny zřizovatele Edukativní konopné kliniky a pro sbor náboženských
společenství Chrám Přírody jako spolek  a taky náboženskou společnost,  přičemž v
bodu 4.  čestného prohlášení  jsou zcela  přesně tito zřizovatelé Edukativní  konopné
kliniky uvedeni,  nehledě k faktu a důkazům v dokumentaci  ve Sbírce listin, že tuto
skutečnost, že je odborná společnost rovněž zřizovatelem Edukativní konopné kliniky
znají rejstříkové soudy ode dne 1.1.2014 z dokumentace spolku nejen z let 2008 -2014,
ale také z let 2014 – 2019. 

5. Pokud majitelka sídla v záhlaví zobecní čestné prohlášení, které následně specifikuje o
jednotlivé řádně identifikované subjekty, přináší to časovou, finanční a administrativní
úsporu a nemůže nám být toto jednání zcela účelově vytýkáno osobou, která má na
starosti dobrou správní praxi, kterou zcela okatě ignoruje a dlouhodobě zneužívá svého
postavení a funkce. Máme právní zájem k uvedení uvedených skutečností. 

VII.
Pokyn doložit platné stanovy 

1. Navrhujeme, aby tato výtka  byla označena za nedůvodnou.
2. Soud přes řady stížností neuvedl ve Sbírce listin stanovy ze dne 20.12.2017, které mu byly

s návrhy na zápis změn doloženy i s podpisy. 
3. Neexistuje žádné zákonné omezení, abychom nesměli změny stanov doložit pouze jako

dodatek  s  uvedením  změn,  které  po  dni  20.12.2017  nastaly.  Pokud  takové  omezení
existuje, nechť je soud uvede, což jako v dalším neučinil. 
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4. Navrhujeme,  aby  soud  přikázal  zveřejnit  ve  Sbírce  listin  všechny  stanovy  schválené
členy, nejen dne 20.12.2017, dále pak dodatek těchto stanov ze dne 11.9.2019 podepsaný
navíc všemi předsedy statutárních orgánů členů asociace Cannabis is The Cure,z.s.

5. Na uvedení uvedených skutečností máme právní zájem. 

Důkaz: Stanovy schválené dne 20.12.2017 a předané řádně soudu s dalšími listinami a návrhem
na zápis změn dle schválených usnesení  ze dne 20.12.2017 k tomu  zmocněnou a dosud stále
nezapsanou členkou správní rady  odborné společnosti  ode dne 20.12.2017 do 14.7.2019 paní
Janou Dvořákovou

VIII.
Pokyn soudu doložit prezenční listinu a pozvánku na jednání konference

1. Navrhujeme,  aby  tato  výtka   byla  označena  za zjevně  nedůvodnou,  neboť  soud  je
opakovaně z naší strany zpraven o naprosto zákonném právu členů neidentifikovat se,
pokud osoby nejsou členy statutárního orgánu. 

2. Navíc je tomu bodu věnována  celá kapitola zápisu schválených usnesení dne 11.9.2019 k
GDPR, kterou má soud k dispozici  a zcela tato usnesení  a závazek vůči  zmocněnci  a
předsedům správních rad ignoruje!

3. Žádný další rejstříkový soud žádnou prezenční listinu a pozvánku po nás u dalších členů
asociace Cannabis is The Cure,z.s. nežádal a jak je soudu známo, hlasování probíhalo na
internetu,  což  je  pro  nás  nejlevnější  a  je  v  souladu  se  stanovami.  Schvaluje  se  celý
navržený a předem se členy projednaný návrh zápisu. Představa soudu, že mu máme
vydávat interní komunikaci s emailovými adresami je dle našeho názoru nezákonná, není
podepřena  žádným  zákonným  opatřením,  neboť  ochrana  osobních  údajů  je  pod
ochranou zákona.

4. Dostatek  dalších  osob  než  jen  členové  správní  rady  doložil  soudu  také  k  listinám  u
Odborné  společnosti  Konopí  je  lék,z.s.  schválení  změn  dne  11.9.2019  tak,  jak  byly
uvedeny a není žádný důvod se domnívat, že snad byl nějaký člen poškozen, nebo že
jednání proběhla jinak atd. 

5. Opětovně připomínáme opakované společné jednání  nejvyšších orgánů členů již  ode
dne 12.1.214, takže se soud nemůže vymlouvat a tvrdit, že mu nic takového není známo,
nebo  že  by  snad  došlo  k  nějakým  dramatickým  změnám  členské  základny,  nebo
nezákonnému převzetí spolku jako se stalo v minulosti za podpory státních orgánů, což
bude  nárokovat  uhradit  v  řízení  o  náhradě  škody  s  ukázkami  naprosté  svévole
rejstříkových soudů. 

6. Zmocněnec do průvodního dopisu soudu k zápisu změn dne 11.9.2019 uvedl: „S ohledem
na fakt, že pozvánka ze dne 21.8.2019 na jednání Konference k hlasování dne 11.9.2019 o

Zřizovatelé Edukativní konopné kliniky, spolu zakladatelé VONS a sboru Chrám Přírody, sídlem Konopná apatyka
královny koloběžky první 798 55 Ospělov 6, pošta Hvozd,  Datová schránka ID 4ex7c9p 

1. Otevřená společnost Ateliér ALF,z.s., IČ: 226 80 101
2. Odborná společnost Konopí je lék,z.s., IČ: 227 27 281
3. Společnost sociální ekologie Art & Body Language Factory, z.s, IČ: 227 24 303

8



Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232
Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc, Open Royal Academy, Datová schránka ID 4ex7c9p

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.“ 

7. Zápis usnesení byl schválen bez výtek, protože byl dlouhodobě projednáván a v průběhu
roku došlo ke změnám u všech tří zřizovatelů Edukativní konopné kliniky. 

8. Máme důvodný právní zájem na uvedených skutečnostech a nejsme oprávněni vydávat
identifikační osobní údaje členů. 

Důkaz: Přílohou dokládáme k zápisu změn ve veřejném rejstříku Zápis schválených usnesení
Konference dne 11.září 2019 a dodatek stanov, také proto, aby soud  nemusel listiny  scanovat. 

IX.
Nesrozumitelný pokyn k novému opravnému návrhu 

1. Citujme pokyn: „Neuvede-li navrhovatel číslo jednací Firm (F)  způsobem uvedeným ve
výroku  II,  může  být  opravený  návrh  zaevidován  jako  nový  návrh  a  původně  vadný,
neurčitý a nebo srozumitelný návrh pro neodstranění vad odmítnut.“ 

2. Nerozumíme  dané  větě  soudu.  Chtěl   nám  soud  výše  uvedeným výrokem  sdělit,  že
máme  do formuláře  opravného  návrhu  uvést  číslo  jednací  Fj  125031/2019/KSBR,  pod
kterým soud rozhodoval?   Je  tím  míněno ono Fj  výše  uvedené  na  novém formuláři
opravného návrhu?  Navíc  nyní  po podání  námitky nevíme,  zda nový opravný návrh
nebudeme muset podávat pod čj. Fj. , pod kterým soud o námitkách rozhodne. 

3. Žádáme  laskavě  soud  s  ohledem  na  dosavadní  nečinnost  a  neochotu  rejstříkového
soudu  ke  spolupráci  tuto  skutečnost  nám  blíže  vyjasnit,  aby  opětovně  nedošlo  k
odmítnutí  provedení změn marně žádaných u rejstříku zapsat tak, jak byly  schváleny
členy u sídla a zástupců již od 1.1.2014 do 14.5.2016  a dále pak změn schválených od
20.12.2017 u názvu a zástupců a účelu, tedy jaké konkretní číslo jednací Fj  máme do
opraveného návrhu uvést, zda  Fj 125031/2019/KSBR, nebo to číslo jednací, pod kterým
bude rozhodnuto o těchto našich námitkách. Pokud výše uvedeným výrokem soud mínil
něco jiného, prosíme o vysvětlení. Děkujeme. 

X.
Nevyjádření se soudu k uvedení akademického titulu členů SR ve veřejném rejstříku

1. V zápisu jsme u všech osob s akademickými tituly souhlasili, aby každý člen správní rady
uvedl, kdy a kde a jaký obor VŠ úspěšně absolvoval, aby soud neměl pochybnosti. To
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jsme u všech členů správních rad asociace Cannabis  is  The Cure,z.s.  uvedli  a  je  tedy
soudu známo. 

2. Soud se však k tomuto již dříve diskutovanému faktu, zda je akademický titul členů SR
dle doložených skutečností v pořádku, vůbec jakkoliv nevyjádřil. 

3. Žádáme laskavě stížnostní soud, aby nám sdělil,  nebo přikázal  povinnému sdělit,  zda
jsou tyto námi uvedené skutečnosti postačující, nebo máme – a dle jakého zákonného
ustanovení a jakého předpisu – doložit to či ono potvrzení v té ři oné formě, aby bylo
zřejmé, že jsme absolvovali tu a tu VŠ a máme akademický titul. Domníváme se, že je
naší zákonnou povinností jednat poctivě, takže se domníváme, že nejsme povinni listiny
dokládat, ale nevíme. Pokud někdo zneužívá akademický titul, je sankcionován. Takže
ochrana společnosti v této věci je pod ochranou sankčního práva, což považujeme za
dostatečné, ale opakuji, nevíme. 

Závěrem 

Z  výše  uvedeného  odůvodnění  navrhujeme,  aby  stížnostní  soud  seznal  naše  námitky  za
oprávněné a důvodné a souhlasil s ohledem na § 103 o.s.ř. a možnost aplikace § 78 zákona o
veřejných rejstřících provést změny v rejstříku i bez podání nového opravného návrhu, za což
děkujeme předem a připomínáme, že rejstříkový soud neseznal dosavadní jednání jako hrubou
nečinnost soudu ode dne 1.1.2014,  kdy mu byly  doložené listiny se schválenými změnami názvů
a  sídel  v  roce  2013  a  2014,  které  s  následky  sankcí  marně  vymáháme  a  jsme  za  pachatele
podnikající  na jména zřizovatelů Edukativní konopné kliniky opakovaně exekuováni,  protože
jsme o žalobách ani nebyli zpraveni díky nečinnému spolkovému rejstříku a vadně vedenému
sídle spolků. Přes povědomí soudu o těchto skutečnostech soud dosud nezapsal ani  změny
usnesení dne 20.12.2017, následně potvrzené dne 18.11. 2018 a nově dne 11.9.2019.  Za příkaz k
provedení změn bez podání opravného návrhu tímto předem upřímně děkujeme. 

Dne 29.10.2019 Mgr. Ivan Chalaš, předseda správní rady 
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