
Ústavní soud České republiky
Joštova 625/8, 660 83 Brno, Česká republika

The Constitutional Court of the Czech Republic
Joštova 625/8, 660 83 Brno, Czech Republic

My, níže uvedení členové Valného shromáždění Evropské koalice pro spravedlivou drogovu
politiku (1 ENCOD) zmocňujeme naší členku Annu Němcovou, aby za nás položila Ústavnímu
soudu  České  republiky  tuto  žádost  o  informace  dle  zákona  o  svobodném  přístupu  k
informacím. 
We, the below mentioned members of the General Assembly of the European Coalition for Just
and Effective Drug Policies, hereby authorize our member Anna Němcová to submit for us the
request for information (which falls under the Act on Free Access to Information) from the Czech
Constitutional Court. 

Z veřejně přístupných rozhodnutí ústavního soudu řešícího stížnosti členů asociace Cannabis
is The  Cure,z.s.  obžalovaných za nedovolenou výrobu konopných drog sp.zn. II.  US 664/12
(Dušan  Dvořák),  sp.zn.  I.  ÚS  2431/15  (Miloslav  Tetour),  sp.zn.  III.  US  396/16  (Radomíra
Dvořáková)  vyplývá,  že  se  ústavní  soud  domnívá,  že  konopí  je  chemická  látka  k  výrobě
chemických drog (prekurzor) a trestní spor ve věci výroby konopí jako léku nepřísluší řešit
Soudním dvorem. 
From the publicly accessible decisions of the Constitutional Court dealing with the complaints of
members  of  the  Cannabis  is  The  Cure,  z.s.  (registered  association)  who  are  accused  of  illicit
manufacture of cannabis drugs. file number II. US 664/12 (Dušan Dvořák), file number I. ÚS 2431/15
(Miloslav Tetour), file number III. US 396/16 (Radomíra Dvořáková) implies that the Constitutional
Court  considers  that  cannabis  is  a  chemical  substance  for  the  production  of  chemical  drugs
(precursor) and that the criminal case about the production of cannabis as a drug is not a matter
for the European Court Of Justice to deal with .

Z rozhodnutí ústavního soudu sp.zn. IV.US 4859/12, II. US 1311/13, II.ÚS 289/14, II. 3196/15 a IV. ÚS
2771/18 vyplývá, že za nedovolenou výrobu konopných drog opakovaně obžalovaný vedoucí
výzkumu Konopí  je  lék Dušan Dvořák není  právně způsobilý v  soudním řízení  dokázat,  že
konopí  není  prekurzor  a  že  nemá  být  odškodněn  za  nedůvodné  omezování  jeho  právní
způsobilosti a snahy justice zavřít jej do ústavu pro duševně nebezpečné zločince, když tvrdí,
že konopí není prekurzor a chce, abys spor řešil Soudní dvůr.
The Constitutional Court's decision file number IV.US 4859/12, II. US 1311/13, II.US 289/14, II. 3196/15
and  IV.  ÚS   2771/18  demonstrates  that  the  repeatedly  accused  leader  of  the  research  group
Cannabis is the Cure z.s. (registered association) Dušan Dvořák is not legally competent in the legal
proceedings to prove that cannabis is not a precursor and that he should not be compensated for
an unjustified restriction of his legal capacity and the effort of justice to close him in Institute for
Mindful  Criminals when he says that cannabis is  not a precursor and wants the dispute to be
resolved by the European Court of Justice.

Konopí je rostlina, ne chemická látka k výrobě chemických drog, prekurzor.
Cannabis is a plant, not a chemical substance to produce chemical drugs, a precursor.

Žádáme proto vydat tyto informace:

1 Jednání ve dnech 21.9.-23.9.2018 https://www.encod.org/events/encod-general-assembly-2018/ 



We therefore ask you to provide the following information:

1) Na základě jaké informace, důkazu, ústavní soud tvrdí, že konopí je prekurzor?
1) On the basis of what information, evidence, the Constitutional Court claims that cannabis is a
precursor?

2)  Na  základě  jaké  informace,  důkazu,  ústavní  soud  tvrdí,  že  Dušan  Dvořák  není  právně
způsobilý prokázat, že konopí není prekurzor?
2) On the basis of what information or evidence does the Constitutional Court claim that Dušan
Dvořák is not legally qualified to prove that cannabis is not a precursor?

3) S ohledem na rozhodnutí ústavního soudu sp.zn III.ÚS 3354/16, který uvedl, že neoznámený
předpis výroby konopí jako léku je nevymahatelný i v trestním právu, sdělte, zda je důvodné
očekávat,  že  v  aktivních  ústavních  stížnostech  dalších  kriminalizovaných  členů  asociace
výzkumu Cannabis is The Cure,z.s. manželů Kočířových sp.zn. IV.ÚS 1140/18 a Dušana Dvořáka
sp.zn. II.ÚS 2804/18 přikáže ústavní soud řešit spor o porušení práva Evropské unie při výrobě
konopí jako léku Soudním dvorem v Lucemburku? Nebo bude  ústavní soud nadále tvrdit, že
konopí je prekurzor? Nebo že jsou kriminalizovaní členové výzkumu nesvéprávní?
3) With regard to the Constitutional Court ruling file number III.ÚS 3354/16, which stated that an
unannounced (unnotified) cannabis regulation is unenforceable - even in criminal law, provide us
the information if it is reasonable to expect that in the active constitutional complaints of other
criminalized members of the research group Cannabis is the Cure z.s. (registered association) of
spouses  Kočířovi  file  number  IV.ÚS  1140/18  and  Dušan  Dvořák  file  number  II.ÚS  2804/18  the
Constitutional Court will order to resolve the dispute over infringement of European Union law on
production of cannabis as a drug by the Court of Justice in Luxembourg? Or will the Constitutional
Court  continue to say that  cannabis  is  a  precursor?  Or that  the criminalized members  of  the
research irresponsible?

Seznam žadatelů přílohou.
List of applicants attached.

Děkujeme.
Thank you.

Dne 23.9.2018 Anna Němcová

Kontakt  na  zmocněnce  Evropské  koalice  pro  spravedlivou  drogovou  politiku  a  podavatele
žádosti:  Anna Němcová,  narozena 3.4.1990, Dejvická 7,  160 00 Praha 6.  Kontaktní  údaje na
ENCOD: Guldensporenstraat, 2140 Antwerpen / Borgerhout, Belgie . 

Zmocnění  k  podání  datovou schránkou asociace Cannabis  is  The Cure,  z.s.  a svůj  podpis  a
podpis oprávněné osoby členů výboru ENCOD  (označeno tečkou,  jako první je dne 23.9.2018
zvolený prezident ENCOD) dokládám přílohou. 





Mgr. Dušan Dvořák, narozen 12.1.1962, 798 55 Ospělov 6, zakladatel náboženské společnosti European
Ecumenical Church of Nature, člen mezinárodních asociací ORA a ENCOD, vedoucí výzkumu Konopí je
lék  (Cannabis  is  The  Cure),  předseda  náboženského  spolku  Church  of  Nature,  z.s.,  IČ:  226  91  871,
Edukativní konopná klinika, 798 55 Ospělov 6, člen asociace Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 2321, ID:
4ex7c9p,  Open  Royal  Academy,  Přichystalova  180/14,  770  00  Olomouc,  tedy  společného  zástupce
podavatele žádosti dne 21.8.2018 níže uvedeným a přepravce skrze asociační datovou schránku 

Na Sv. Václava dne 28.9.2018 
Konopná apatyka královny koloběžky první (28.9.2006)

Datovou schránkou asociace 
 Cannabis is The Cure,z.s.  ID: 4ex7c9p (14.7.2004)

Kárný podnět, předžalobní výzva a stížnost na nečinnost nejvyššího soudu a nejvyššího správního soudu
a nejvyššího státního zastupitelství (viz body níže) v odvolání ústavnímu soudu na okupační žádost o
informace ze dne 21.8.2018 také NS a NSZ ČR k rozhodnutí ústavního soudu ze dne  12.9.2018 a dne
21.9.2018 č.j.  SPR ÚS 258/18 a žádosti na zrušení cenzury a vydání informace o důkazech konopí jako
prekurzoru a jako dodatek již odvolávaného  rozhodnutí ústavního soudu ze dne 14.92018 č. j. SPR. ÚS
696 /18 -6 INF,  „  že v označených rozhodnutí stěžovaných od roku 2014 v desítkách podání nešlo najít
tvrzení  v  usneseních nejvyššího a ústavního soudu, že konopí je prekurzor a že právo veřejnosti  na
informace není absolutní a neomezené podání, která jsou zjevně jeho zneužitím, nemohou vyvolávat
jakékoliv procesní a další účinky.“  Takové opakované tvrzení správy a předsedy ústavního soudu je v
hrubém rozporu s články 4.odst. 4 a čl. 17 od. 1- 5 Listiny základních práv a svobod a vědomou lží. 

Naléhavost a souvislost projednání stížností, odvolání, dovolání, kárných podnětů a návrhů 
1. Nejvyšší  správní  soud  č.j.  7  As  188/2018,  5  As  257/2018,  1  As  204/2018,  1  As  203/2018,  vše

dostupnost konopí k léčbě, výzkumu a právo na ochranu božího díla a božích stvoření 
2. Primárně pak naléhavost pro kasační stížnosti č.j.  7 As 188/2018 a zde podaný návrh advokáta k

vyřešení právní otázky exportu a importu modlitebních předmětů European Ecumenical Church of
Nature a položení předběžných otázek Soudnímu dvoru a dále u  č.j.  5 As 257/2018 navrhujeme
obnovu  řízení  k  usnesení  v  žalobě  na  ministerstvo spravedlnosti ve  věci  neprominutí  soudních
poplatků, nově pak, z důvodu částečného zpětvzetí kasační stížnosti advokátem tento týden zpět
Městskému  soudu  v  Praze  z  důvodu  stažení  všech  žalobních  bodů  a  žalobců  měsíc  před
rozhodnutím  Městského  soudu  v  Praze  a  projednání  jen  onoho  jednoho  bodu  žaloby  na
ministerstvo ve věci  vydání spisové evidence řízení ministerstva spravedlnosti  se členy asociace
Cannabis  is  The  Cure,z.s.  od  18.5.2012  dosud,  za  které  jsme  uhradili  4.7000  Kč,  evidenci  však
ministerstvo spravedlnosti nevydalo,  jak písemně slíbilo vydat, a posouzení toliko porušení práva
Společenství, respektive předložení předběžných otázek Soudnímu dvoru, ad ev. v řízení o stížnosti
č.j. 1 As 204/2018, 1 As 203/2018,  nebo prioritně č.j. 5 As 257/2018 a 7 As 188/2018 a ev. splátkového
kalendáře soudních poplatků za kasační stížnosti na 300 Kč/měsíc 

3. Nejvyšší soud č.j. 24 Cdo 3046/2018. Naléhavost a souvislost projednání 
4. Veřejný návrh na prominutí  soudních poplatků Nejvyšším soudem ČR ev.  navrhujeme splátkový

kalendář úhrady 7.000 Kč. soudních poplatků za dovolání  na 300 Kč/měsíc  v dovolání  č.j. 24 Cdo
3046/2018 pro  nemajetnost  dovolatele  v  dovolacím  řízení  o  vadném  posouzení  podkladů
brněnským odvolacím krajským soudem při návrhu na omezení svéprávnosti hlavního prokurátora
České republiky JUDr. Pavla Zemana brněnským městským soudem pro zcela jednoznačné důkazy
mentální retardace (neumí česky číst), anetická psychopatie (je lhostejný k zabití člověka soudci a
státními  zástupci)  a  kompletní  nesvéprávnosti  prokurátora  JUDr.  Pavla  Zemana  (ignoruje
miliardové škody na státním a soukromém rozpočtu), ev. veřejné projednání jeho participace na
organizovaném  zločinu  společně  se  soudci  ústavního  soudu,  ministry  spravedlnosti  a  státními

1Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci,  sp.zn. L 6401



zástupci a soudci Nejvyššího soudu a zastupitelství ČR a Krajského soudu a zastupitelství v Brně
včetně Městského státního zastupitelství a soudu v Brně a nejen Okresního soudu a zastupitelství v
Prostějově. 

5. Začněte u rodiny předsedy nejvyššího soudu soudruha Šámala a kárných podnětů od 27.10.2011 po
další odmítavá rozhodnutí soudruha předsedy od června do srpna 2018 č.j. S 315/2018  k rozhodnutí
první prekurzorové královny konopí Šámalové dne 27.10.2011 č.j  8 Tdo 1231/2011.

6. U pana místopředsedu nejvyššího soudu Fialy jistě pochodíte (nebo pochopíte?) na hádance/ku o
absolutní mentální nesvéprávnosti hlavního prokurátora České republiky JUDr. Pavla Zemana.

7. Zeptejte  se:  Konopí  je/není  chemická  látka  k  výrobě  chemických  drog  (prekurzor),  jak  tvrdí
královna Šámalová a další justiční manekýni u ústavního soudu od 13.4.2012 sp.zn.II. US 664/12. 

8. Spor  o  výzkum  a  léčbu  konopí  pro  nevymahatelný  trestní  předpis  z  důvodu  neoznámení
technických předpisů  výroby konopí  jako léku ne/patří  Soudnímu dvoru k  projednání,  jak tvrdí
členům asociace Cannabis is The Cure,z.s. v rozporu s čl. 34 a 267 a doloženou judikaturou ESLP a
SDEU opakovaně soudruh Šámal a mord parta manekýnů v taláru na trestním kolegiu tvrdí, že
konopí je prekurzor a spor Soudnímu dvoru nepatří, viz č.j. 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 a 11 Tdo 426/2018.   

9. Dochází vám po přečtení rodokapsu o konopí jako prekurzoru ústavního soudu sp. zn. II. US 664/12,
IV.US 4859/12, II. US 1311/13, II.ÚS 289/14, I. ÚS 2431/15, II. 3196/15, , III. US 396/16, III.ÚS 3354/16,  II. US
1091/2016,  IV. ÚS 3899/17, II. ÚS 198/18,  IV. ÚS 1085/18 a  IV.  ÚS 2771/18 vůbec, že jste jako soudci
garantující  zákonnost  včetně  úmluv  kromě  vědomého  schvalování  zabití  a  zmrzačení  těžce
nemocných členů výzkumu a členů asociace Cannabis is The Cure,z.s., kteří si pomáhali  ničeho od
vás a vaše korporativního kartelového mafiánského systému nežádali - doloženo již dne 11.5.2011
policejnímu  prezidentovi,  prostějovskému  soudu   a  zastupitelství  nejen  prekurzorové  královně
Šámalové  a  nejvyšším  mord  partám  práva  -   přímo  zodpovědní  za  smrt  člověka,  nedávnou´a
medializovanou dostatečně, smrt syntetickými kanabinoidy? 

10. Nebo budete opět s policií  šířit poplašné zprávy o konopí jako prekurzoru, smrtících konopných
výtažcích a smrtícím THC, když konopí nikdy nikoho nezabilo, z principu věci ani nemůže. Konopí,
člověk a  svět,  jedno jest.  Kanabinoidní  systém vedl  k  emancipaci  ducha člověka,  konopí  chrání
zdraví pole, vody a zvěře. 

11. Naléhavost  a  souvislost  projednání  řízení  o  ústavních  stížnostech  letitých  bludu  soudců
nejvyššího a ústavního soudu o konopí jako prekurzoru sp.zn. IV.ÚS 1140/18  a II.ÚS 2804/18

12. To  jest  dalších  dvou  ústavních  stížností  členů  asociace  Cannabis  is  The  Cure,  z.s.:  vazebně
vězněného a kompletně exekuovaného místopředsedy správní rady odborné společnosti Konopí je
lék,z.s. Miroslava Kočíře a jeho manželky Jany Kočířové a od roku 2010 opětovně exekuovaného,
kriminalizovaného  a  znesvéprávňovaného  údajného  těžkého  zločince  a  předsedy  Church  of
Nature,z.s. Mgr. Dušana Dvořáka, oba a další (Kočíř, Dvořák a 18 dalších osob ze zemí EU) nezapsáni
do rejstříku spolků ke dni 28.9.2018 - žalováno u Krajského soudu v Brně včetně vědomě vadně
označeného názvu a sídla  odborné společnosti  Konopí  je  lék,z..s  a  otevřené společnosti  Ateliér
ALF,z.s. a společnosti sociální ekologie Art Language Factory,z.s. (zřizovatelů Edukativní konopné
kliniky)  od  1.1.2014  –  14.5.2016  ve  veřejném  rejstříku s  důsledky  exekucí  a  účelové  nešetření
pachatelů žalobně a trestněprávně.

13. Z  důvodu  opakovaného  odmítání  České  advokátní  komory  ustanovit  Mgr.  Dušanu  Dvořákovi,
asociaci Cannabis is The Cure,z.s. a rovněž tak soudy ustanovit advokáta pro bono v řízení o ústavní
stížnosti doložená v ústavních stížnostech sp.zn. IV. ÚS 3899/17, II. ÚS 198/18 a IV. ÚS 2771/18 bereme
zpět  ústavní  ne/řešení  justiční  korupce  předsedy  nejvyššího  soudu  soudruha  Šámala  při  řešení
kartelu justice s exekutivou  o konopí jako prekurzoru a vědomě nepravdivé informace k řízení o
svéprávnosti hlavního prokurátora Zemana vedené ústavním soudem pod č.j.   II. ÚS 2803/18. 

14. Česká advokátní komora odmítla přidělí advokáta, soud to odmítá udělat apriori. Nyní jsme ČAK
pod kuratelou kárného řízení dle doporučení ústavního soudu a již NSS ČR podaného návrhu na
zahájení  řízení  o  kárném podnětu na  ČAK  požádali  ČAK o advokáta pro  evropskou  stížnost  na
rozhodnutí  ústavnosti a svéprávnosti prekurzoru justice sp.zn.    II.  ÚS 198/18 a  IV. ÚS 2771/18  a
předseda  prostějovského,  odvolacího  brněnského  soudu  jsou  doufejme  šetření  pod  stejnou



spisovou  značkou   sp.  zn.  MSP-754/2018-OJD-DOH/1   ministerstvem  spravedlnosti  jak  je  šetřen
soudruh prekurzorové velebnosti král s rudými trenkami Šámal.  

Návrh petitu předsedy ústavního soudu
k odvoláním a podkladům k odvolání na rozhodnutí ústavního soudu 

ze dne 14.92018 č. j. SPR. ÚS 696 /18 -6 INF a 21.9.2018 č.j. SPR ÚS 258/18 

„Já, Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu České republiky vracím tímto Univerzitě Palackého v
Olomouci cenu Františka Palackého ze dne 8.6.2016. 

Finanční prostředky za tuto cenu věnuji na soudní poplatky a advokátní zastoupení asociace Cannabis is
The Cure,z.s. v řízení u Nejvyššího soudu ČR při šetření omezování svéprávnosti nejvyššího prokurátora
JUDr. Pavla Zemana čj.  24 Cdo 3046/2018, kde po podání dovolání advokátem dne 9.4.2018 o tomto
soudním poplatku byla dne 26.9.2018 asociace Cannabis is The Cure,z.s. zpravena, když obdržela pokyn
od Městského soudu v Brně ze dne 11.září 2018 zřejmě synchronního rozhodnutí dne 11.září 2018  sp.zn.
IV. ÚS 2771/18 k neodškodnění Mgr. Dušana Dvořáka za pokusy kartelu a justice omezovat po rozhodnutí
13.4.2012  sp. zn.  II. US 664/12 a  jeho svéprávnost a právní integrity oprávněně tvrdit, že konopí není
prekurzor, že od roku 2004 došlo opakovaně ke změně technických předpisů výroby konopí jako léku a
spor patří Soudnímu dvoru k projednání porušení práva Společenství před novelou č. 50/2013 Sb., tak po
novele, což je doloženo pod sp. IV.US 4859/12, II. US 1311/13, II.ÚS 289/14,  II. 3196/15, III. US 396/16, III.ÚS
3354/16 a zejména sp.zn.  IV. ÚS 2771/18, kdy soudy odmítají odškodnit Mgr. Dušana Dvořáka za účelové
nedůvodné  návrhy  justice  a  zahajovací  řízení  o  omezování  svéprávnosti  Mgr.  Dušana  Dvořáka  bez
doložené lékařského doporučení a zprávy a snahy zavřít Mgr. Dušana Dvořáka do ústavu pro ochrannou
léčbu,protože tvrdí od sv. Bastily  dne 14.7.2010 č.j.  2 T 104/2010 v Prostějově, že nejde o trestný čin
nedovolené výroby konopných drog, protože MZ ČR povolení nevydává a jde o neoznámený předpis a
věc patří Soudnímu dvoru. 

Já,  Pavel  Rychetský,  předseda  Ústavního  soudu  České  republiky  dále  z  ceny  Františka  Palackého
uhradím soudní  poplatky kasačních stížností  č.j.  7  As  188/2018,  5  As 257/2018,  1  As  204/2018 a  1  As
203/2018, pokud nebudou soudní poplatky prominuty, stejně tak poplatky za všechna marná dovolání
prekurzorové justici na nejvyšším soudu, na čemž se z karlovarské ceny za nejlepší judikát se mnou na
platbách bude spolupodílet rodina Šámalova. 

Já, Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu České republiky podávám tímto Nejvyššímu správnímu
soudu soudu  České republiky k prošetření kárný podnět na sebe sama, generálního sekretáře a soudce
označených  senátů  ústavního soudu z  důvodu  porušení  základních  principů  ústavnosti  a  správního
práva v oblasti  justičního kartelu s  trestní   správní  exekutivou a správní a veřejnoprávní  cenzurou k
neodůvodněným rozhodnutím ve věci výzkumu a léčby konopím. 

Sděluji a vyzývám k očitě justice další odpovědné. Ignorovali jsme vědomě porušování čl. 2 a 3 Úmluvy o
lidských právech a čl. 34 a 267 Smlouvy o fungování Společenství nejen  u členů  asociace Cannabis is The
Cure,z.s.2. Toto jednání musí skončit a jsem připraven se v kárném řízení hájit. 

Otázka  kárného  senátu  předsedovi  ústavního  soudu  a  veřejnoprávních  médií  na  Světový  den  pro
duševní zdraví 10.10.2018 a nejvyššímu prokurátorovi na vědomí ke sto dnům hájení od 14.7.2018:

1. Od semináře v dubnu před čtyřmi  lety  na nejvyšším soudu jste se od Mgr.  Dušana Dvořáka
dozvěděl, že trestní spor výroby konopí jako léku patří Soudnímu dvoru a současně jste dosud
nikdy žádný kárný podnět na soudce ústavního soudu a sebe sama nepodal,  i když jste věděl, že
soudci nepředali spor Soudnímu dvoru  a vědomě trýznili nevinné. 

2. Jak rozumíte rozhodnutí ústavního soudu k replice nejvyššího soudu dne 13.4.2012?
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3. Citujme  sp.  zn.  II.  US  664/12  :  „…….(Nejvyšší  soud)  objasnil,  z  jakých  důvodů  nepředložil
Soudnímu dvoru Evropské unie k rozhodnutí předběžnou otázku. Učinil totiž závěr, že zákon č.
167/1998 Sb.,  o  návykových látkách,  není  technickou normou,  kterou je  třeba nahlásit  podle
směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/34, o postupu při poskytování informací v oblasti
norem a technických předpisů s tím, že takový postup je vyloučen již s ohledem na ustanovení §
1 odst. 1 uvedeného zákona, podle něhož povinnosti stran zacházení s prekurzory a pomocnými
látkami vykonává podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství členský stát.“

4. V roce 2012 současně Česká republika změnila legislativu o právní argumentaci Mgr. Dvořáka,
kterou mu však ústavní soud dne 13.4.2012 sp.zn. II. US 664/12 nepřiznal.

5. Konkrétně byla v roce 2012 zcela absolutně změněna definice konopí pro trestní právo (původně
do  0,3%  THC  v  celé  rostlině  konopí  včetně  kořene)  a  ignorována  důvodová  zpráva  vlády  k
vyhlášce č. 455/2009 Sb. (definice učiněna z důvodu právní jistoty občanů), a to novelou č. 3/2012
Sb., dále byla u Komise notifikována novela zákona o návykových látkách č. 273/2013 Sb. vedená
v databázi TRIS pod č. 2012/329/CZ potvrzující explicitně nezbytnost notifikace a současně byl
bez notifikace novely č.  50/2013 Sb. změněn obsah THC v konopí  určenému k pokusnickému
zacházení bez povolení (§ 5, odst 5 zákona o návykových látkách ve znění do 1.4.2013).

6. Jak  víte,  po  rozhodnutí  Ústavního soudu dne 13.4.2012  sp.zn.  II.  US  664/12  byly  na  základě
posudku  znalce  ze  dne  30.6.2012  Okresním  státním  zastupitelství  v  Prostějově  zastaveny
všechna další trestní stíhání Mgr. Dušan Dvořáka  za nedovolenou výrobu konopných drog (v
roce 2010, 2011 a následně také roku 2012) a obžaloba v Praze u Obvodního soudu pro Prahu 1. 

7. Na návrh justice dne 4.9.2012 bylo s Mgr. Dušanem Dvořákem - přes zcela ignorované protesty
advokáta,  opatrovníka,  znalců,  lékařů,  emeritního  rektora  olomoucké  univerzity,  kolegů  a
především  přes  protesty  rodiny  –  zahájeno  nedůvodné  řízení  o  omezení  svéprávnosti  Mgr.
Dušana Dvořáka. 

8. Když znalec omezení svéprávnosti dne 30.7.2013 označil za nedůvodné, bylo s Mgr. Dvořákem
dne 4.8.2013 zahájeno řízení o ustanovení ambulantní a od 28.3.2014 ústavní ochranné léčby.

9. Na základě posudku znaleckého ústavu PN Bohnice ze dne 12.12.2016 vylučujícího nesvéprávnost
a  nepříčetnost  Mgr.  Dušana  Dvořáka  v  letech  2008  –  2016  byla  dne  22.2.2017  nedůvodná
ochranná ambulantní léčba zrušena s tvrzením, že ochranná léčba splnila svůj účel.

10. Tímto výše uvedeným je zcela vyloučeno tvrzení z opravného usnesení ústavního soudu dne
25.10.2017  sp.zn.  III.ÚS  3354/16,  že  předpis  nedovolené  výroby  konopných  drog  je
nevymahatelný až po novele č. 50/2013 Sb. pro absenci změny obsahu účinné látky THC v konopí
při novelách předpisů výroby konopí jako léku, nikoliv tedy pouze po     dni     1.4.2013.

11. 25.10.2017  sp.zn.  III.ÚS 3354/16 soudci znajíc posudek PN Bohnice ze dne 12.12.2015 už nemohli
hovořit nadále o konopí jako prekurzoru a uvedli,  citace bodu 34: "[o] technický předpis […] v
případě zákona o návykových látkách de iure jde. Jak vyplývá z judikatury Soudního dvora […],
notifikační  povinnost  dle  směrnice  […]  se  uplatňuje  i  v  trestním  řízení […]  a  stanovení
požadavků  na  určitý  obsah  látky  nepochybně  jako  technickou  specifikaci  dle  čl.  1  bodu  2.
směrnice Evropského […] kvalifikovat lze." 

12. Soudem je míněna tzv. notifikační směrnice24 ve smyslu judikatury Soudního dvora . 
13. Dodejme s apoštoly, že Nejvyšší soud dne 23.7.2006 sp.zn. 3 Tdo 687/2006 a Ústavní soud sp.zn.

II. ÚS 254/08 dne 18. 11. 2008 uvedly, že konopí není prekurzor, neboť uvedly tuto právní větu
vedoucí k zavedení trestnosti pěstování konopí od 1.1.2010 zákonem č. 40/2009 Sb.: „protože
konopí je již samo o sobě omamnou a psychotropní látkou, není pěstování konopí samo o sobě
výrobou drog.“

Dne 28.9.2018 podání podávají oprávněné osoby Mgr. Dušan Dvořák a Mgr. Ivan Chalaš 

Přílohou:  Zástupci Church of Nature,z.s. a zřizovatelé Edukativní konopné kliniky Ateliér ALF, z.s., IČ:
22680101, Konopí je lék, z.s., IČ: 22727281 a Art Language Factory, z.s., IČ: 22724303 a přes výše uvedený
nález soudně v Ospělově  16.8.2018 exekuovaný projekt Adoptuj kytku, www.cannabiswarisover.com  
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