
Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232 (1),Open Royal Academy,  Přichystalova 180/14, 779 00 

Betlémské oznámení asociace náboženských spolků European Ecumenical Church of Nature,z.s. 
www.konopijelek.cz/komunikace-s-urady/nabozensky-spolek-european-ecumenical-church-of-nature-z-s/ 
členů výzkumu Konopí je lék asociace Cannabis is The Cure,z.s. ode dne 14.7.2000 do dne 25.12.2018 (2)

Adresátům a Nejvyššímu státnímu zastupitelství ČR a JUDr. Pavlu Zemanovi
Nejvyššímu stánímu zastupitelství ČR do spisu podání návrhu přezkumy ze dne 9.12.- 21.12.2018 doložené
nečinnosti  a  nešetření  níže  uvedených  vědomě  nezákonných  rozhodnutí  ode  3.5.2005,  č.j.1  NZN
433/2005 – 15 do 21.12.2018, když rozhodnutí za poslední 2 roky jsou uvedena v poznámce pod čarou  3)

Přezkumy  se  tedy  týkají  níže  v  poznámce  3  uvedených  účelových  rozhodnutí  Nejvyššího  státního
zastupitelství nešetřit a nevyšetřit nezákonná rozhodnutí justice, exekutivy a správních orgánů a dále 

1  Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci,  sp.zn. L 6401.
2   www.konopijelek.cz/komunikace-s-urady/zakladatelske-listiny-zrizovatelu-mecenasu-filantropu-a-investoru-vyzkumu/ 
3  Nejvyššího státního zastupitelství ČR v letech 2016 - 2018, sp.zn. 3 SPR 8/2018, 3 SPR 24/2016, 3 SPR 24/2017, 3 SPR 10/2017, 

3 SPR 11/2017, 3 SPR 8/2017, 1 SPR 47/2017, 6 NZN 1292/2017, 6 NZN 1115/2017, 6 NZN 1149/2017, 6 NZN 1324/2017, 6 NZN 
1315/2017, 6 NZN 1208/2017, 6 NZN 2509/2017, 6 NZN 1320/2017, 6 NZN 1347/2017, 6 NZN 2624/2018, 1 NZN 44/2018, 1 NZZ 
36/2018, 6 NZN 1082/2018, 6 NZN 1249/2018, 6 NZN 2521/2018, 4 NZN 806/2018

http://www.konopijelek.cz/komunikace-s-urady/nabozensky-spolek-european-ecumenical-church-of-nature-z-s/
http://www.konopijelek.cz/komunikace-s-urady/zakladatelske-listiny-zrizovatelu-mecenasu-filantropu-a-investoru-vyzkumu/
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Přezkumy se dále týkají rozhodnutí adresovaná k předání spisů NSZ ČR k posouzení

 
1. Vrchního státního zastupitelství v Praze, sp.zn.  9 SPR 241/2018,  1 VZN 174/2016,  1 VZN 2639 /

2016, 1 VZN 2704/2016, 1 VZT 229/2016, 1 VZN 1750/2018, 1 VZN 2803/2018 a 9 SPR 223/2016 
2. Vrchního  státního  zastupitelství  v  Olomouci,  sp.zn.  1  SPR  168/2018,  1  SPR  185/2018,   1  SPR

107/2018 ,  1VZN 242/2018,   1  VZN 741/2018,   1VZN259/2017,  1  VZZ 36 /2018,  1  VZZ 37  /2018,   1
VZN242/2018, 1 VZN 256/2018, 1 VZN 735/2018, 1 VZN 741/2018

3. Nejvyššího soudu ČR, sp.zn. S 315/2018, 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

4. Vrchního soudu Praze, sp.zn. Tpj 124/2018, S 269/2016, 7 Cmo 467/2016, 7 Cmo 346/2017, 7 Cmo
188/2018, Cpj 135/2018, 11 To 48/2017,  11 To 96/2016,  11 To 33/2015

5. Vrchního soudu v Olomouci, sp.zn. S 271/2018, S 2013/2018, S 167/2018, S 138/2018, S 206/2018, S
205/2018, S 4/2018, S 3/2018,  S 291/2017, S 13/2017, S 370/2016, S 325/2014, 5 Cmo 157/2017, 8 Cmo
69/2017, 8 Cmo 71/2017, 8 Cmo 274/2017,  8 Cmo 124/2018, 5 Cmo 135/2018, 8 Cmo 194/2018, 5 Cmo
241/ 2018, 8  Cmo 211/ 2018, 8  Cmo 180/ 2018, Nc 64/2017,  1 Co 26/2018,  Ncp 43/2017, 3 To 18/2018,
To  18/2018  a 6 To 40/2018

Prolog Božího hodu Jezulátka Pravoslavného dne 6.1.2012

https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam ministů vlády Češké republiky 

Nařízení vlády č. 3/2012 Sb. ze dne 5.1.2012

Nařízení  vlády,  kterým se  mění  nařízení  vlády  č.  455/2009 Sb.,  kterým se  pro účely  trestního zákoníku
stanoví, které rostliny nebo houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní
látku a jaké je jejich množství větší než malé ve smyslu trestního zákoníku. 

Vláda nařizuje podle § 289 odst. 3 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník:

Čl. I
Nařízení  vlády č.  455/2009 Sb.,  kterým se pro  účely  trestního zákoníku stanoví,  které  rostliny  nebo
houby se považují  za rostliny a houby obsahující  omamnou nebo psychotropní  látku a jaké je jejich
množství větší než malé ve smyslu trestního zákoníku, se mění takto:
1. V příloze č. 1 části A bodu 1 se slova „z celkové hmotnosti rostliny“ nahrazují slovy „v kvetoucím nebo
plodonosném vrcholíku rostliny konopí (s výjimkou zrn) včetně listů“.
2. V příloze č. 1 části A se body 2 až 4 zrušují. Dosavadní bod 5 se označuje jako bod 2.

Čl. II

Účinnost
Toto zrušující nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení 5.1.2012.

Předseda vlády:
RNDr. Nečas v. r.
Ministr spravedlnosti:
JUDr. Pospíšil v. r.
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https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_ministr%C5%AF_vnitra_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
http://kraken.slv.cz/8Tdo1231/2011


Text trestního zákoníku ve smyslu § 289 odst. 3 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník: 

§ 1
Za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku ve smyslu § 285 trestního zákoníku se
považují rostliny a houby uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

§ 2
Hodnoty určující množství větší než malé rostlin a hub obsahujících omamnou nebo psychotropní látku
ve smyslu § 285 trestního zákoníku jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

§ 285 trestního zákoníku 
Nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku
(1)  Kdo neoprávněně pro vlastní  potřebu pěstuje v množství  větším než malém rostlinu konopí,  bude potrestán
odnětím svobody až na šest měsíců, peněžitým trestem nebo propadnutím věci.
(2)  Kdo neoprávněně pro vlastní  potřebu pěstuje  v  množství  větším než  malém  houbu nebo  jinou rostlinu  než
uvedenou v odstavci 1 obsahující omamnou nebo psychotropní látku, bude potrestán odnětím svobody až na jeden
rok, peněžitým trestem nebo propadnutím věci.
(3) Odnětím svobody až na tři léta nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci
1 nebo 2 ve větším rozsahu.
(4) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve
značném rozsahu.

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 455/2009 Sb.

Seznam rostlin a hub, které se pro účely trestního zákoníku považují za rostliny a houby obsahující 
omamnou nebo psychotropní látku

A. ROSTLINY
1. Rostliny konopí  (Cannabis  sp.)  -  všechny druhy a odrůdy,  které obsahují  více než  0,3 % látek ze
skupiny tetrahydrokanabinolů z celkové hmotnosti rostliny konopí,

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 455/2009 Sb.

Hodnoty určující množství větší než malé u rostlin a hub obsahujících omamnou nebo psychotropní 
látku pro účely trestního zákoníku

A. ROSTLINY

Druh rostliny
Počet rostlin

Množství větší než malé
Rostliny uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení více než 5

Na Boží Hod dne 25.12.2018 za poškozené podává 
Mgr.  Dušan  Dvořák,  správní  rada  asociace  Cannabis  is  The  Cure,z.s.  a  obecný  zmocněnec
asociace Cannabis is The Cure,z.s. a investorů a zřizovatelů Edukativní konopné kliniky 















Betlémské oznámení soudkyni Obvodního soudu pro Prahu 3 JUDr. Markétě Písaříkové sp. zn. 
7 Nc 2/2016,  sp.zn. 18 NC 5655/2011, 20 C 178/2011, 20 C 2/ 2012,  23 C 136 /2013

Betlémské oznámení 
ke sp. zn.7 Nc 2/2016

1. Dne  26.  4.  2017,  č.j.  67  Nc  8008/2017-348  Obvodní  soud  pro  Prahu 10  rozhodl  před
zaplacením  soudního poplatku  žalobcem  a  zahájením žalobního řízení,  že  žaloba  na
soudkyni Obvodního soudu pro Prahu 3 JUDr. Markétu Písaříkovou vedená u Obvodního
soudu po Prahu 3 pod 7 Nc 2/2016 je neprojednatelná, odmítl ji projednat a žalobní řízení
nezahájil. 

2. Dne 11. 9. 2017 č. j. 11 Co 246/2017-852 Městský soud v Praze určil zaplatit žalobci Mgr.
Dušanu Dvořákovi, nar. 12.1.1962 v Olomouci cca 25.000 Kč,- soudkyni Obvodního soudu
pro  Prahu  3  JUDr.  Markétě  Písaříkové  za  advokátní  zastoupení  u  výše  uvedené
neprojednané  žaloby  na  uvedenou  soudkyni  podanou  Mgr.  Dušanem  Dvořákem,
narozen 12.1.1962 v Olomouci  a  členy asociace Cannabis is  The Cure,z.s.  a  zřizovateli
Edukativní konopné kliniky za zjevně nedůvodný návrh na omezení svéprávnosti Mgr.
Dušana Dvořáka, 12.1.1962 v Olomouci a ředitele Edukativní konopné kliniky. 

3. Návrh  na  omezení  svéprávnosti  Mgr.  Dušana  Dvořáka  namísto  řádného  projednání
žalob  investorů,  zakladatelů  a  zřizovatelů  Edukativní  konopné  kliniky  u  Obvodního
soudu pro Prahu 3, sp.zn. 18 Nc 5655/2011, 20 C 178/2011, 20 C 2/ 2012 a trestních podnětů
na Policii a Obvodní státní zastupitelství Praha 3  byl   podaný uvedenou soudkyní dne
4.9.2012,  sp.zn.  20 C 2/ 2012 a byl  přes protesty znalců,  opatrovníka,  lékařů a rodiny
projednávaný u Okresního soudu v Olomouci pod sp.zn. 39 Nc 1631/2012. 

4. Návrh na omezení svéprávnosti Mgr. Dušana Dvořáka uvedená soudkyně JUDr. Markéta
Písaříková podala poté, co byla důkladně obeznámena s trestnou činností osob, které se
zmocnily  majetků Edukativní  konopné kliniky  a trestnou činností  státních zástupců a
výše  označených  soudců  nejvyššího  a  vrchních  soudů,  lživě  tvrdících,  že  konopí  je
prekurzor, lživě tvrdících v rozhodnutích, že uvedené osoby se neléčí a nečiní výzkum
konopí a spáchané zločiny na členech výzkumu soudci a prokurátory nemají a nesmí být
projednávány. 

5. Žaloba  na  uvedenou  soudkyni  JUDr.  Písaříkovou  byla  kromě  Okresního  a  Krajského
soudu v Olomouci od roku 2013 projednávána u Městského soudu v Praze pod sp.zn. 1
Nc 2381/2017, St 89/2017 a St 17/2017 

6. Ve přezkumu je žádáno vyvrátit důvodné podezření z trestné činnosti soudkyně JUDr. 
Markéty Písaříkové a její spolupachatelství s osobami, které se v době nevymahatelného
trestního předpisu nedovolené výroby konopí v rozporu s občanským a trestním 
zákoníku dne 23.6.2011 zmocnily majetků Edukativní konopné kliniky, a to jak ze strany 
žalovaných statutárních zástupců projektu Bohemp (Jaroslav Kabilka, Naomi 
Zamazalová, Radek Matlach, Jan Marie Bém atd.), tak ze strany státních orgánů, neboť 
konopí není prekurzor, jak lživě tvrdí předseda a soudci nejvyššího soudu a předsedové 
a soudci vrchních  soudů v označených trestních řízeních! 

Oznámení k Hodu Božího těla 
Protože  do  dnešního  dne  (tzn.  více  než  12  měsíců  od  právní  moci  rozhodnutí)  žalovaná
soudkyně JUDr. Markéta Písaříková nepodala informaci o čísle účtu, na který jí má býti částka
cca  25.  000,-  Kč  uhrazena  vzhledem  k  tomu,  že  žaloba  nebyla  nikdy  formálně zahájena  k
projednání,  považujeme  roční  nečinnost  JUDr.  Markéty  Písaříkové  za  dostatečně  dlouhou



dobu, aby naprosto zkorumpovaným Městským soudem v Praze přiřčená částka cca 25.000,- Kč
mohla býti důvodně podezřelou žalovanou soudkyní spravedlivě vymáhána. 
Na Boží Hod dne 25.12.2018 za poškozené podává Mgr. Dušan Dvořák, správní rada asociace
Cannabis is The Cure,z.s. a obecný zmocněnec asociace Cannabis is The Cure,z.s. a investorů a
zřizovatelů Edukativní konopné kliniky 
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