Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232 (1), ID: 4ex7c9p, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc
Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 427/16, 12800 Praha 2
Žádost o informace dle infozákona, které prosím věnujte mimořádnou péči, neboť je určena pro řadu
dalších soudních a správních řízení a interpelaci ministra poslanci – viz Příloha 1) níže uvedená
1.

Dne 9. 11. 2018 (doručenka 10. 11. 2018, ID zprávy: 622509983) jsme podali stížnost na porušení
zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo
nesprávným úředním postupem spolkových rejstříků vůči členům výzkumu Konopí je lék
(Cannabis is The Cure) a zřizovatelům Edukativní konopné kliniky (Ateliér ALF,z.s., Konopí je lék,
z.s. a Art Language Factory,z.s.), spolkům asociace Cannabis is The Cure,z.s., které od 1.1.2010
odmítají lživé tvrzení důvodně podezřelé organizované zločinecké skupiny manekýnů v talárech,
že konopí je prekurzor. Doložili jsme důkazy vědomé nečinnosti a svévole při zápisu změn, které
mají dopady do exekučních řízení, kdy na tyto a další spolky asociace podnikají neoprávněné
osoby, policie a státní zastupitelství však podněty od roku 2012 odkládají a odmítají řádně šetřit.
Sdělte, pod jakým číslem jednacím vedete tuto stížnost, když specifikaci náhrady škody určíme
po znalosti č.j. a v advokátním zastoupení. Sdělení ministerstva ze dne 15.11.2018 č.j. MSP754/2018-OJD-DOH/32, že se máme obracet přímo na odbor odškodňování, když podnět byl
podán do datové schránky ministerstva spravedlnosti a řádně označen, považujeme za naprosto
skandální. Pro připomenutí - viz Příloha A) níže uvedená.

2. Dne 2. 11. 2018 (doručenka dne 2. 11. 2018 ID zprávy 620198007) jsme ministerstvu spravedlnosti
podali žádost o vydání stanoviska k podání kárných podnětů ministrem spravedlnosti na níže
uvedené (a další) důvodně podezřelé osoby v talárech justice a prokuratury, kteří výše a níže
uvedenou nezákonnou činnost kryjí.
Sdělte, pod jakým číslem jednacím vedete tuto žádost o vydání stanoviska k podání kárných
podnětů. Pro připomenutí - viz Příloha B) níže uvedená.
3. Ministerstvo spravedlnosti dne 2.11.2018, č.j. MSP-754/2018-OJD-DOH/30 a dne 15.11.2018, č.j.
MSP-754/2018-OJD-DOH/32 bez jakéhokoliv odůvodnění a vyvrácení důvodných podezření na
justiční korupci a kartel justice s trestní exekutivou rozhodlo nepodat kárný podnět (opakovaně
od 18.5.2012) na předsedu Nejvyššího soudu JUDr. Pavla Šámala (nyní za řadu nepravdivých
rozhodnutí od 6.6.2018 – 16.10.2018, č.j. S 315/2018), kdy stejně jako prvně dne 27.10.2011, č.j. 8
Tdo 1231/2011 jeho analogicky jednávající manželka JUDr. Milada Šámalová vědomě nepravdivě
tvrdí společně se soudci Nejvyššího soudu ( 1), na které předseda JUDr. Šámal odmítá podat
kárný podnět, že konopí je prekurzor, aby spor o nevymahatelný trestní předpis výroby konopí v
rozporu dále doloženou judikaturou ESLP, nálezy Ústavního soudu a čl. 267 Smlouvy o fungování
EU nesoudil Soudní dvůr! Citace justičního podvodu JUDr. Milady Šámalové dne 27.10.2011, č.j. 8
Tdo 1231/2011 : ".. .(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
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č.j. 8 Tdo 1231/2011, 6 Tdo 1493/2014, 11 Tdo 181/2015, 6 Tdo 323/2016, č. j. 11 Tdo 880/2017, 11 Tdo 1499/2017, 11 Tdo 61/2018 , 11
Tdo 426/2018

povinnosti stran zacházení s prekurzory a pomocnými látkami vykonává podle přímo použitelných
předpisů Evropských společenství členský stát.“ Na toto další účelové podvodné rozhodnutí
ministerstva spravedlnosti ze dne 2.11.2018 č.j. MSP-754/2018-OJD-DOH/30 jsme dne 9.11. 2018
podali stížnost ministrovi a doložili další důkazy justičních podvodů.
Sdělte:


A) Jaká je lhůta pro rozhodnutí ministra spravedlnosti v této věci (doručenka 9.11.2018, ID
zprávy: 622506334) .



B) Jaké skutečnosti ministerstvu spravedlnosti od 28. 8. 2018 (doručenka 28. 8. 2018, ID zprávy:
602357129) brání sdělit informaci, jaké konkrétní úkony byly ministerstvem spravedlnosti
vykonány při šetření kárného podnětu na předsedu Nejvyššího soudu JUDr. Pavla Šámala
vedeného pod č.j. MSP-754/2018-OJD-DOH

4. Ministerstvo spravedlnosti vede pod č.j. MSP-494/2018-OJD-DOH šetření kárného podnětu na
důvodně podezřelé pachatele organizovaného zločinu a ochránce prolhané mantry konopného
prekurzoru a nešetření spáchaných zločinů proti členům výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The
Cure) působící jako vedoucí státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Prostějově
(JUDr. Kezniklová), Krajského státního zastupitelství v Brně (JUDr. Sladký), předseda Okresního
soudu v Prostějově (JUDr. Vrtěl) a předsedu Krajského soudu v Brně (JUDr. Bořek), ke kterému
jsme s dalšími důkazy žádali připojit návrhy na kárný podnět na vedoucí Vrchních státních
zastupitelství (JUDr. Bradáčová, JUDr. Ištván), předsedy Vrchních soudů (JUDr. Bureš, JUDr.
Robert Gryga) a vedoucího Nejvyššího státního zastupitelství (JUDr. Zeman), kteří jednali
analogicky nezákonně.
Sdělte, jaké konkrétní úkony byly dosud ministerstvem spravedlnosti vykonány při šetření
tohoto kárného podnětu a kde (na jaké škole) se vedoucí úředníci odboru justičního dohledu,
odboru kontroly a odboru stížností ministerstva spravedlnosti (od 18.5.2012) učili českému
jazyku (název školy) a dále, zda byla od 18.5.2012 dosud šetřena právní způsobilost
(svéprávnost) těchto vedoucích, když tvrdí, že není porušením zákona, když prokurátoři a
soudci lžou, že konopí je prekurzor, aby nebyla šetřena jejich vlastní trestná činnost.
5. Sdělte, jaké skutečnosti ministerstvu spravedlnosti brání od 1.10.2018 (doručenka 1.10.2018, ID
zprávy: 610761115) vydat informaci a zdůvodnit dva roky nečinnosti odboru dohledu k šetření
porušení zákona v neprospěch odsouzeného člena asociace Cannabis is The Cure,z.s. a
statutárního zástupce Ateliér ALF,z.s. Slavomila Boudného (spis Obvodního soudu pro Prahu 7,
č.j. 24 T 48/2016), který ministerstvo vede pod MSP-1419/2016-OJDDOH/, neboť, jak je doloženo,
konopí není prekurzor a odvolací soud účelově nepředal předběžné otázky Soudnímu dvoru.
6. Sdělte, jaké skutečnosti ministerstvu spravedlnosti brání od 1.10.2018 sdělit (doručenka
1.10.2018, ID zprávy 610868182, stížnost podána dne 30.10.2018 - doručenka 30.10.2018, ID
zprávy 619364461), pod jakými čísly jednacími/spisovými značkami vede ministerstvo stížnosti ze
dne 1.10.2018 na porušení zákona v neprospěch odsouzených členů asociace Cannabis is The
Cure,z.s. se lží prokuratury a justice, že spor nepatří Soudnímu dvoru, protože konopí je
prekurzor.
• Tomáše Houfka, spis Krajského soudu v Brně č.j. 40 T 3/2017, zasláno dne 1.10.2018 pod ID
zprávy: 610774401,
• Davida Čechmánka a Davida Vybírala, spis veden u Krajského sodu v Brně, pobočka ve Zlíně čj.
61 T 1/2017, zasláno dne 1.10.2018 pod ID zprávy 610785954

• Jany a Miroslava Kočířových, spis veden u Krajského soudu v Hradci Králové, čj. 9 T 5/2016
zasláno dne 1.10.2018 pod ID zprávy 610799660
• Marka Rybáře, spis veden u Okresního soudu v Šumperku č.j. 3T109/2017, zasláno dne 1.10.2018
pod ID zprávy: 610769447
• Miroslava Tetoura, spis veden u Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. 20 T 45/2011,
zasláno dne 1.10.2018 pod ID zprávy: 610859980
• Dušana Dvořáka a Radomíry Dvořákové, spisy vedeny u Okresního soudu v Prostějově č.j. 2 T
104/2010, 11T130/2016, 3 T131/2017 spojené s návrhem na zastavení řízení 2 T 63/2018, zasláno dne
1.10.2018 pod ID zprávy: 610793769
7. Sdělte, jaké skutečnosti brání ministerstvu spravedlnosti vydat od 21.9.2018 (doručenka
21.9.2018, ID zprávy: 608856407, stížnost podána dne 30.10.2018 - doručenka 30.10.2018, ID
zprávy 619364461) informaci, pod jakým číslem jednacím ministerstvo spravedlnosti vede
odvolání Mgr. Dušana Dvořáka na rozhodnutí Okresního soudu v Prostějově dne 31.8.2018, č.j.
2N T 1151/2014 –1300 nevydat informaci k nákladům státu na advokáty Mgr. Dušana Dvořáka v
letech 2010 – 2018 a dne 9. 9. 2018 č.j. 3T131/2017 - 1247 nevydat informaci o odpovědné osobě,
která dne 17.10.2016 přikázala zabrat notebook asociaci Cannabis is The Cure,z.s., čili, zda to bylo
rozhodnutí justice a prokuratury, nebo rozhodnutí policie, neboť Okresní soud v Prostějově
nepravdivě uvedl, že tato informace je ve spisu č.j. 3T131/2017.
8. Sdělte v odkazu na žádost 6, pod jakými č.j. jste od 18.5.2012 šetřili stížnosti občanů na porušení
zákona v neprospěch Mgr. Dušan Dvořáka, Mgr. Radomíry Dvořákové a Miloslava Tetoura, dále
pak čísla jednací kárných podnětů podaných na soudce a prokurátory za porušování zákona
proti členům výzkumu Konopí je lék a dále pak stížnosti a podněty na nepravdivě jednající soudní
znalce.
Děkujeme.
Dne 15.11.2018

Mgr. Ivan Chalaš, statutární zástupce

-----------------------------------Příloha 1: učení žádosti ze dne dne 15.11.2018 k oslavám svátku sv. Estébáka 17. listopadu 2018
1.

Ministerstvo obrany č.j. MO 27787/2018-1322 ve věci přiznání Mgr. Dušanu Dvořákovi (ev. č.
262004879/2018-1322) statutu účastníka odboje proti komančům od 1.1.1977 do 17.11.1989 a dále
také odboje proti sametovým derivátům těchto bolševiků v dnešní justici a exekutivě, která již
téměř 10 let lživě tvrdí, že zločiny proti členům výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure)
nemají být prošetřeny, nevinní jsou viníci, protože konopí je prekurzor a spor o nevymahatelný
předpis nepatří Soudnímu dvoru, neboť o prekurzorech rozhodují členské země
2. Evropského soudu pro lidská práva napadající další korupční rozhodnutí kartelu justice a
exekutivy dne 11.9.2018 sp.zn. IV. ÚS 2771/18, ve kterém jsme se opětovně dozvěděli, že důvodně
podezřelí zločinci ve státních službách mají právo podávat účelové zjevně nedůvodné návrhy na
omezení svéprávnosti a příčetnosti vedoucího výzkumu Mgr. Dušana Dvořáka, když od prvního
obvinění za nedovolenou výrobu konopí dne 19.1.2010 (dnes 10x) tvrdí, že konopí není chemická
látka k výrobě chemických drog – prekurzor, jak lživě tvrdí zločinci ve státních službách, a trestní
spory za nedovolenou výrobu konopí patří Soudnímu dvoru k projednání, dále dne 16.10.2018
sp.zn. II. ÚS 2804/18, kdy se již po desáté Mgr. Dušan Dvořák (jako odsouzený zločinec) od
manekýnů ústavního soudu dozvěděl, že spáchané zločiny zabití a umučení člověka (členů
výzkumu) konkretními soudci a prokurátory a zákaz vyšetřování těchto zločinů nejsou
porušením základních práv, protože konopí je prekurzor a od vstupu do jurisdikce Soudního
dvora nedošlo k žádné novelizaci výroby konopí, což zřejmě bude další mantra organizovaného
zločinu státních zaměstnanců

3. Statutárního města Olomouce sp.zn. SMOl/Přest/R1903/2018/BM, kde je Mgr. Dušan Dvořák
obviněn, že označuje výše uvedené důvodně podezřelé osoby ve státních službách tvrdící lživě,
že konopí je prekurzor, bandou zkorumpovaných úchylů a bolševických zmrdů, což prý dle
policie uvedené manekýni při výkonu úřední činnosti mohou.
----------------------------------Příloha A)
Doručenka 10. 11. 2018 ID zprávy: 622509983 (plné moci poškozených doloženy akceptací – viz
rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě dne 8.11.2018 č.j. Spr. 3624/2018)
Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 26670232, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc
Ateliér ALF, z.s., IČ: 22680101, Konopí je lék, z.s., IČ: 22727281 a Art Language Factory, z.s., IČ: 227 24 303
společně sídlem od 14.5.2018 Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov 6
Občanské sdružení Ospělov, IČ: 226 91 871, Edukativní konopná klinika, 798 55 Ospělov 6
Ministerstvo spravedlnosti ČR
Důkazy porušení zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím
nebo nesprávným úředním postupem, a to Krajským soudem v Brně, Krajským soudem v Ostravě a
Městským soudem v Praze vůči zřizovatelům Edukativní konopné kliniky (Ateliér ALF, z.s., IČ: 22680101,
Konopí je lék, z.s., IČ: 22727281 a Art Language Factory, z.s., IČ: 227 24 303) a Krajským soudem v Brně
vůči Občanskému sdružení Ospělov, IČ: 226 91 871, IČ: 226 91 871
vědomé porušení § 79 zákona o veřejných rejstřících
Důkazy:
Rozhodnutí Krajského soudu v Brně dne 8.11.2018 č.j. Spr 2326/2018
Rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě dne 8.11.2018 č.j. Spr. 3624/2018
Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze dne 7.11.2018, č.j. Tpj 124/2018
I.
Výše uvedená rozhodnutí ignorují (do roku 2014) Valnou hromadou členů (nejvyšší orgán) provedené a
schválené změny sídla zřizovatelů Edukativní konopné kliniky od 1.1.2014 do 14.5.2016 na adrese
Přichystalova 18/14, 779 00 Olomouc, tzn. Ateliér ALF, z.s., IČ: 22680101, Konopí je lék, z.s., IČ: 22727281 a
Art Language Factory, z.s., IČ: 227 24 303
1.

Všichni výše uvedení členové asociace Cannabis is The Cure,z.s. od 21.3.2017 Krajskému soudu v
Brně, Krajskému soudu v Ostravě a Městskému soudu v Praze doložili právo – zmocnění s
úředně ověřenými podpisy – že jsou oprávněni komunikovat s veřejnou mocí skrze datovou
schránku asociace Cannabis is The Cure,z.s. ID: 4ex7c9p, neboť v důsledku vědomé nečinnosti
spolkových rejstříků a účelově neprovedené změny adresy od 1.1.2014 jsou povinni hradit
exekuce za pachatele, kteří podnikají na jména uvedených právnických osob a orgány činné v
trestním řízení tuto trestnou činnost nešetří! Celkové škody doložíme po oznámení, pod jakým
číslem jednacím vede ministerstvo spravedlnosti porušení zákona o odpovědnosti za škodu
způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.
Důkazy ve spisu a vědomé porušení § 79 zákona o veřejných rejstřících: Společná valná
hromada členů dne 31.12.2013, 12.1.2014, 14.5.2016 a 20.12.2017 a doložené plné moci (3x) –
poslední plná moc ze dne 11.9.2018 doložena Ateliér ALF, z.s., IČ: 22680101, Konopí je lék, z.s., IČ:
22727281 a Art Language Factory, z.s., IČ: 227 24 303 na podatelny dne 13.9.2018 spolkovému
rejstříku KS v Brně a KS v Ostravě,pobočka v Olomouci

2. Desítky stížností a kárných podnětů, které jsme v této věci podali, nikdo od roku 2014 neřešil.

3. Předsedkyně Krajského soudu v Ostravě a místopředseda Krajského soudu v Brně vědí, že ve
věci změny sídla zřizovatelů Edukativní konopné kliniky v době od 1.1.2014 do 14.5.2016 je již dva
roky zcela nečinný předseda Vrchního soudu v Praze, který od 3.1.2017 č.j. S 269/2016 šetří kárný
podnět, nečinnost Vrchního soudu v Olomouci nemá cenu ani zmiňovat, neboť ten stále tvrdí, že
nečinnost není oprávněn řešit… a Krajský soud nám v napadaném rozhodnutí napíše, že změnu
měl udělat Městský soud v Praze…. Že Krajský soud v Ostravě nepřepsal ani změnu ode dne
14.5.2016, byť majitel, Mgr. Dušan Dvořák snad 5x doložil úředně ověřený souhlas nelze slušně
komentovat.
II.
Neprovedení změny u Občanského sdružení Ospělov
1.

Místopředseda Krajského soudu V Brně soudu stejně jako brněnský spolkový rejstřík dne
9.10.2018, č.j. Fj 121457/2018/KSBR lživě uvedl, že jsme obdrželi usnesení ze dne 14.9.2018 č.j L
12854/RD137/KSBR Fj 112573/2018/KSBR ve věci našich návrhů na změnu Občanského sdružení
Ospělov na Church of Nature,z.s.

2. Škody vyčíslíme, jakmile budeme od ministerstva spravedlnosti budeme vědět, pod jakým číslem
jednacím vede ministerstvo spravedlnosti porušení zákona o odpovědnosti za škodu
způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem v této
věci. Dodáváme, že i tento člen asociace Cannabis is The Cure,z.s. byl oprávněn přijímat a zasílat
rozhodnutí datovou schránkou asociace Cannabis is The Cure,z.s.
3. Protože jsme se od advokáta dozvěděli, že nepravdivě jednající činovníky v justici nelze žalovat,
podáváme tímto důkaz porušení zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu
veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.
Důkaz porušení zákona: Žaloba na Krajský soud v Brně ze dne 24. 10.2018 – vadně označeno, má
být adresováno Msp ČR jako porušení zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu
veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem
4. Pokud jde o správní žalobu na Krajský soud v Brně za vydávání nepravdivých informací, kdy v
jednání úřednice vidím přestupek schválnosti dané úřednice, v petitu navrhujeme přikázat
vydat do 30.dnů od rozhodnutí rozhodnutí ze dne 14.9.2018 č.j L 12854/RD137/KSBR Fj
112573/2018/KSBR, abychom se proti tomuto mohli řádně odvolat Vrchnímu soudu v Olomouci.
Pokud však naše námitky sezná Krajský soud v Brně jako důvod k podání odvolání Vrchnímu
soudu v Olomouci z moci úřední, což k našim námitkám na Krajský soud v Ostravě tento
spolkový rejstřík činí bez toho, aniž bychom odvolání podali, aby protahoval řízení – nechť jsme
o tomto rozhodnutí informováni.

Dne 9.11. 2018
Mgr. Ivan Chalaš

František Slavík

Miloslav Tetour

Josef Pospíšil Mgr. Dušan Dvořák

Přílohou - důkazy:
 Úředně ověřené čestné prohlášení majitelů nemovitosti Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc sídla zřizovatelů Edukativní konopné kliniky do 14.5.2016
 Úředně ověřené čestné prohlášení správního rady Ateliér ALF,z.s. do 14.5.2016 Marcela Kováře

vPříloha B)

Doručenka 2. 11. 2018 (ID zprávy 620198007) – žádost o vydání stanoviska
Ministerstvo spravedlnosti České republiky
Odbor dohledu justiční korupce a kartelů justice s exekutivou
sp. zn. MSP-754/2018-OJD-DOH a MSP-494/2018-OJD-DOH
Dne 2.11.2018
k vydání stanoviska adresováno
Předseda Krajského soudu (2) v Brně
JUDr. Milan Bořek
Krajský státní zástupce (3) pro Brněnský kraj
JUDr. Jan Sladký
Předsedkyně Krajského soudu v Ostravě
JUDr. Iva Hrdinová
Nejvyšší státní zástupce České republiky
JUDr. Pavel Zeman
Předseda Nejvyššího soudu České republiky
JUDr. Pavel Šámal
Předseda Ústavního soudu České republiky
JUDr. Pavel Rychetský
Vážená paní předsedkyně, vážení pánové
Přijměte pánové před podáním dalšího kárného podnětu a nově civilní žaloby na vaši osobu tuto žádost
o vydání stanoviska – informace od zřizovatelů Edukativní konopné kliniky, Konopná apatyka královny
koloběžky první, 798 55 Ospělov 6 v zastoupení zmocněnce Mgr. Dušana Dvořáka, 12.1.1962, bytem
tamtéž.
Chceme věřit, že žaloby na Mezinárodní den pro lidská práva dne 10.12.2018 nebude třeba a nebudete se
nadále nadřazovat nad zákon a nebudete ze sebe nadále dělat podvodníky ve státních službách, resp.
mentálně nesvéprávné idioty, kteří neumí český jazyk a veřejně se omluvíte v České televizi a vyzvete k
očistě justici i prokuraturu.
Důkazy justiční korupce a kartelu justice s trestní exekutivou s konopím jako prekurzorem dokládáme
veřejně a jsou vám velmi důvěrně známy, zejména pak podání ze dne Světového dne pro duševní zdraví
10.10.2018 s návrhem k přijetí opatření a dalšími důkazy ze dne oslav vzniku republiky dne 28.10.2018 na
http://www.konopijelek.cz/cannafest-2018-praha/

K žádosti o vydání stanoviska – informace
(vyjma předsedkyně Krajského soudu v Ostravě)
I.
Konopí jako prekurzor a nešetření doložených zločinů
2
3

sp.zn. Spr 2299/2016, Spr 2758/2016 , St 84/2016, St 90/2017, St 40/2018 , St 41/2018 a Spr 1300/2018, Spr 1301/2018
sp.zn. 1 SPR 331/2018, 5 SPR 48/2018, 1 SPR 55/2017, 5 SPR 104/2016

4. Statutární zástupci Nejvyššího a Krajského státního zastupitelství v Brně a Nejvyššího a
Krajského soudu v Brně od 18.5.2012 důkazně odmítají podat kárný/trestní podnět na důvodně
podezřelé osoby v talárech prostějovských a brněnských soudů a prokuratury majících hájit
zákon, když tito vědomě lživě od 9.3.2011, č.j. 3 To 25/2011 (4) dosud - naposledy dne 22. 5.2018,
č.j. 8To 102/2018 (5) - nešetří doložené spáchané zločiny proti lidskosti a společně kryjete lež
justičních a prokurátorských podvodníků s vědomě nepravdivým tvrzením v pravomocných
rozsudcích odsuzujících členy výzkumu Konopí je lék asociace Cannabis is The Cure,z.s., že
konopí je prekurzor, aby spor nerozhodoval Soudní dvůr a nebyly šetřeny doložené zločiny.
5. Citujme níže v poznámkách a parafrázujme první vědomě prolhané rozhodnutí Ústavního soudu
dne 13.4.2012, sp.zn. II. US 664/12, resp. první rozhodnutí JUDr. Šámalové z Nejvyššího soudu ze
dne 27.10.2018, sp.zn. 8 Tdo 1231/2011 ( 6), resp. - první rozhodnutí a poslední - rozhodnutí
Krajského soudu v Brně 9.3.2011, č.j. 3 To 25/2011 a 22.15.2018, č.j. 8.To 102/2018, konkrétně
uveďme tato vědomě nepravdivá tvrzení:
6. I) že zákon o návykových látkách a zákon o léčivech údajně není technickým předpisem k výrobě
konopí jako léku a nemusí být údajně při novelizaci notifikován u Komise, když toto tvrzení A )
vylučuje nález Ústavního soudu sp.zn. III.ÚS 3354/16 (7), dále toto tvrzení vylučuje notifikace
novely zákona o návykových látkách č. 273/2013 Sb. vedená v databázi TRIS pod č. 2012/329/CZ( 8)
7. II) že údajně novely technických předpisů výroby konopí jako léku nepodléhají u Komise
notifikaci, protože údajně zákon o návykových látkách přímo transponuje předpisy Evropského
společenství, konkrétně nařízení ES, které se ovšem transponovat nesmí a toto vědomě mylné
tvrzení vylučuje nález Ústavního soudu sp.zn. Pl. ÚS 50/04 (9 )
8. III) že konopí je údajně prekurzor, čili chemická látka k výrobě chemických drog, o kterých
rozhoduje členská země Společenství samostatně, což vylučuje zákon o prekurzorech drog č.
272/2013 Sb., neboť konopí není prekurzor, ale rostlina ( 10).
9. Oznamujeme vám, že vás budeme žádat předvolat před přestupkovou komici v Olomouci k
podání vysvětlení, proč rovněž jako osoby odpovědně lžete a kryjete zločin – viz plná moc ze
dne 28.10.2018 přílohou.
Sdělte v rozhodnutí
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Dále č.j. 4 To 505/2012, 8 To 198/2014, 5 To 174/2014, 9 To 43/2015, 5 To 45/2015, 5 To 317/ 2015, 4 To 271/2015, 4 To 273/2015, 9
To 408/2016, 7 To 118 /2017, 5 To 297/2017, 7 To 362/2017
Společně tak jednají statutární zástupci Krajského soudu a zastupitelství v Brně s důvodně označeným podvodníkem JUDr.
Pavlem Šámalem, naposledy spis č.j. S 315/2018, a podvodně jednajícími soudci Nejvyššího soudu, naposledy spisy sp.zn. 11
Tdo 426/2018 a 24 Cdo 3046/2018, důvodně označeným podvodníkem JUDr. Pavlem Zemanem, naposledy spis č.j. 3 SPR
24/2017, a podvodně jednajícím státními zástupci Nejvyššího státního zastupitelství, naposledy spis sp.zn. 6 NZN 2624/2018,
a důvodně označeným podvodníkem JUDr. Pavlem Rychetským, naposledy č.j. SPR ÚS 696/18, a podvodně jednajícími
soudci Ústavního soudu, naposledy spisy sp. zn. IV. ÚS 2771/18 a II.ÚS 2804/18
Spory nepředané Nejvyšším soudem Soudnímu dvoru: sp.zn. 8 Tdo 1231/2011, 6 Tdo 1493/2014, 6 Tdo 1493/2014, 11 Tdo
181/2015, 6 Tdo 323/2016, č. j. 11 Tdo 880/2017, 11 Tdo 1499/2017, 11 Tdo 61/2018 , 11 Tdo 426/2018
Citujme nález sp.zn. III.ÚS 3354/16, bod 34 ze dne 5.10.2017: “ "[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."
Soudem je míněna tzv. notifikační směrnice ve smyslu judikatury Soudního dvora EU. Původně směrnice 83/189/EHS, pak
směrnice 98/34/ES, nyní směrnice 2015/1535/EU
Citujme nález sp.zn. Pl. ÚS 50/04 ze dne 8. 3. 2006 k Nařízení ES č. 1609/2005: “ Nařízení ES je bezprostředně aplikovatelné
v právu členských států a nepředpokládá další implementaci ve vnitrostátním právu“.
Citace ústavního soudu dne 13.4.2012 sp.zn. II. US 664/12: " ... (nejvyšší soud sp.zn. 8 Tdo 1231/201) 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.“

10. Zda podáte na tyto důvodně podezřelé podvodníky a zločince v talárech justice a prokuratury
kárný/trestní podnět, což tímto navrhujeme včetně podání kárného podnětu na vaši osobu.
II.
Dále vydání stanoviska žádáme toliko od statutárního zástupce
Krajského soudu v Brně a Krajského soudu v Ostravě
- vědomě vadně vedené sídlo zřizovatelů Edukativní konopné kliniky od 1.1.2014 není nečinnost !? -

11. Krajský soud v Ostravě předal pod č.j. 41 C 5/2018 Okresnímu soudu v Ostravě žalobu zřizovatele
Edukativní konopné kliniky na Krajský soud v Ostravě (rejstřík spolků) ve věci nezaspaných změn
dle usnesen Valné hromady dne 14.5.2016, které ale Krajský soud v Brně u dalších dvou
zřizovatelů Edukativní konopné kliniky zapsal, a kterou opět Krajský soud v Ostravě projednává,
protože na účelové rozhodnutí Okresního soudu v Ostravě 1.10.2018, č.j. č. j. 36 C 315/2018-54 s
neskonalým bludem v usnesení, že na nečinný spolkový rejstřík nelze podat žalobu, jsme podali
odvolání. Žádané stanovisko se však týká sídla od 1.1.2014 – 14.5.2016, což žaloba nepojednává.

12. Krajský soud v Ostravě od 14.7.2016 a Krajský soud v Brně s vědomím předsedy soudu ode dne
22.5.2018 (11) dlouhodobě odmítá vydat informace nezbytné pro řádná řízení, která jsme jako
zřizovatelé Edukativní konopné kliniky marně iniciovali řešit již v roce 2010 u Okresního soudu v
Prostějově č.j. 2 T 104/2010 a odvolací trestní řízení u Krajského soudu v Brně od 9.3.2011, č.j. 3
To 25/2011 až do 22.15.2018, č.j. 8.To 102/2018, když nás nikdy obecní a odvolací krajský soud nikdy
nepřizval k trestním řízením, i když jsme dokládali poškození a vlastnictví zabraných majetků.
13. Jak je Krajskému soudu v Ostravě a Krajského soudu v Brně známo i z listinných a úředně
ověřených čestných prohlášení, ale je soudem a spolkovým rejstříkem zcela vědomě
ignorováno, zřizovatelé Edukativní konopné kliniky jsou oprávněnou osobou a žádají komunikaci
se státními orgány od 6.1.2017 pouze skrze datovou schránku asociace Cannabis is The Cure, z.s.,
ID: 4ex7c9p, IČ: 266 70 232, Krajský soud v Ostravě, sp.zn. L 6401, korespondenčně:
Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc

14. Konkrétně pak jsou zřizovateli Edukativní konopné kliniky spolky Ateliér ALF, z.s., IČ: 226 80 101,
Krajský soud v Brně, sp.zn. L 22953, Konopí je lék, z.s., IČ: 227 27 281, Krajský soud v Brně, sp.zn.
L 22019 a Art Language Factory, z.s., IČ: 227 24 303, Krajský soud v Ostravě, sp.zn. L 8187,
společně ode dne 6.1.2017 s adresou pro státní orgány pouze datová schránka ID: 4ex7c9p,
protože ode 1.1.2014 do 14.5.2016 dosud jsou zřizovatelé Edukativní konopné kliniky stále
nezapsaným sídlem Přichystalova 180/14,779 00 Olomouc a ode dne 14.5.2016 pouze dva se
zapsaným sídlem Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov 6

15. Sídlo zřizovatelů Edukativní konopné kliniky bylo změněno na adresu Přichystalova 180/14,779
00 Olomouc se souhlasem majitelek nemovitosti ještě před koncem roku 2013 a zavedení
rejstříku spolků je vedeno ve schválených a soudu spolu s usnesení Valné hromady doložených
stanovách a se souhlasem opakovaných úředně ověřených čestných prohlášení majitelů, a
přestože tuto změnu lze zapsat bez návrhu, rejstříkoví úředníci dělají nesvéprávné idioty.
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Stejně jako od 14.7.2014 je o věci zpraven a nečinný statutární zástupce Krajskéhostátního zastupitelství v Ostravě, Krajského
soudu zastupitelství v Ostravě, pobočka Olomouc a ode dne 14.7.2016 statutární zástupce Městského soudu v Praze a
Městského státního zastupitelství v Praze

Sdělte v rozhodnutí
16. Zda letitou nečinnost rejstříku posoudíte a přikážete rejstříkovým úředníkům vedoucím spisy
spolků Ateliér ALF, z.s., Konopí je lék, z.s a Art Language Factory, z.s., konat, bychom nemuseli
podávat další žalobu.
Ateliér ALF, z.s.,
i.s. Mgr. Dušan Dvořák

Konopí je lék, z.s.

Art Language Factory, z.s.

