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I.    Cíle,  poslání, historie a identifikační údaje 
Společnost sociální ekologie Art & Body Language Factory, z.s. (dále jen spolek) je ke dni Valné
hromady dne 20.12.2017 vedena u  Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci pod sp.zn. L
8187.  Datová  schránka  pro  komunikaci  s  orgány  veřejné  moci  je  ID:  4ex7c9p.  Aktuality  jsou
uvedeny  na  http://artlanguagefactory.blogspot.com  / Vlastní  autorská  filmová  tvorba  a
koprodukce na http://www.youtube.com/user/Artlanguagefactory/videos/    Adresa pro poštovní
styk  s  veřejností  Konopná apatyka královny koloběžky první,  798 55 Ospělov 6,  pošta  Hvozd.
Název spolku do dne 20.12.2017 Art Language Factory, z.s. Spolek byl založen a registrován pod IČ:
227 24 303 na adrese Edukativní konopné kliniky, Ateliér ALF, Bořivojova 90, Praha 3 v předvečer
svátku sv. Šavla dne 11. září 2008 k podpoře a vizualizaci turné Konopí je lék 2008, bezbariérovému
vzdělávání dospělých a celorepublikové akci BED IN na Mezinárodní den lidských práv 10.12. 2008. 

Spolek  je  dobrovolným  veřejně  prospěšným  sdružením  občanů  a  veřejně  prospěšných
právnických osob  členů asociace Cannabis  is  The Cure,z.s.  realizujících  právní,  přírodovědný a
národohospodářský výzkum Konopí je lék (Cannabis is The Cure). Posláním spolku je realizovat a
monitorovat umělecké, vzdělávací a odborné aktivity výzkumu a vizualizovat aktivity občanské
advokacie a vymáhání práv. Spolek participuje na projektech minimalizace rizik daných evropskou
a  vládní  strategií.   Spolek  je  členem  mezinárodní  asociace  Open  Royal  Academy  a
spoluzakladatelem sboru European Ecumenical Church of Nature a veřejně prospěšné korporace
Church of Nature,  z.s.  Právní  zástupce spolku je asociace Cannabis is  The Cure,  z.s.  Spolek je
společně  s  otevřenou  společností  Ateliér  ALF,  z.s.  a  odbornou  společností  Konopí  je  lék,  z.s.
(spolu)  zřizovatelem  vzdělávacího,  osvětového  a  vědecko  výzkumného  pracoviště  Edukativní
konopná klinika (Praha, 2009 - 2012, Olomouc, 2014 – 2016 a  Ospělov od roku 2016). 

Cílem  spolku  od  roku  2018  jsou  projekty  Bylinkářství  královny  koloběžky  bohnické  v  Praze,
vizualizace a podpora beneficí Konopí je lék a osvětového, kulturního a humanitárního projektu
„Cannabis war is over! If you wat it.“, podpora založení HR Cannabis Social Club na Moravě, ve
Slezsku  a  v Čechách,  podpora  zapsání  asociace Cannabis  is  The Cure,z.s.  znaleckým ústavem,
podpora oslav 10 let od zveřejnění výzkumu dne 21.3.2008 a především pak podpůrné aktivity
vedoucí  k  zastavení  kriminalizace  výzkumu,  přírody  a  občanů,  propuštění  politických  vězňů  a
zrušení  cenzury  veřejnoprávních  médií.  Dalšími  aktivitami  je  spolupráce  na  kapitalizaci
pohledávek,  vzniku  pojištění  a  banky,  pokračování  tradice  ročního  výcviku  Zahradníkův  rok
konopí, dále pak podpora úspěšné registrace European Ecumenical Church of Nature na MK ČR,
získání  partnerů  pro  vznik  digitální  univerzity  Open  Royal  Academy,  podpora  vzniku  sociálně
prospěšných projektů (datová schránka, škola, hospic, lázně, věznice ad.) a získání mezinárodní
veřejné podpory k úspěšnému vymáhaní práva.    

Statutární zástupci a zmocněnci od založení spolku od roku do roku 2014 byli: Mgr. Dušan Dvořák,
Mgr.  Radomíra  Dvořáková,  Mgr.  Robert  Nováček,  PhDr.  Veronika  Pragerová,  Ph.D.  a  Jana
Dvořáková. Sídlo zřizovatelů Edukativní konopné kliniky a statutární zástupci spolku od 1.1.2014,
resp. ode dne 31.3.2014 do změn dle usnesení Valné hromady dne 20.12.2017:  Adresa Přichystalova
180/14,  779  00  Olomouc  byla  platná  do  dne  14.5.2016,  následná  adresa  je  ode  dne  14.5.2016
Konopná apatyka královny koloběžky první, CZ 798 55 Ospělov 6, pošta Hvozd, okres Prostějov.
Statutární zástupci a zmocněnci od 1.1.2014 do dne 20.12.2017 byli: Jana Dvořáková, nar. 20.3.1939,
Přichystalova  180/14,  779  00  Olomouc  (do  14.5.2016),  Josef  Pospíšil,  nar.   25.3.1986  ,  798  55
Ospělov 6 (od 10.10.2014),  Marek Rybář,  nar.  11.12.1977,  Škvorecká 5,  110 00 Praha 10 (od 14.5.
2016) a Jan Prokeš, nar. 20.1.1989, Nová 386,789 69 Postřelmov, kterého v době zahraniční stáže
ve SR ode dne 21.10.2016 zastupoval  statutární  zástupce otevřené společnosti  Ateliér  ALF,z.s.
Vladimír Dopita,  nar. 14.1.1961, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc.
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Ode dne 20. 12.2017 jsou dle usnesení VH statutárními zástupci spolku s právem předsedy užívat
titul MCA (Master of Cannabis Art) asociace Open Royal Academy zvoleni:  Josef Pospíšil, nar.
25.3.1986 ,  798 55 Ospělov 6, předseda,  Anna Němcová,  nar.  3.4.1990,  Dejvická 180/9,  160 00
Praha 6, místopředsedkyně a Jaroslava Bělíková, nar. 22.3.1978, Poštovská 450/6, 602 00 Brno,
člen SR. Předseda, místopředseda a člen SR se navzájem informují o jednotlivých rozhodnutích a
jednají  ve shodě,  spory vždy řeší  dohodou,  nelze-li,  rozhodují  hlasováním.  Spolek  je  oprávněn
převzít zastoupení poškozených, obětí a diskriminovaných fyzických a právnických osob a členů
výzkumu při ochraně práv proti nezákonnému jednání právnických a fyzických osob. Zmocnění je
přijímáno  dle  ustanovení  občanského  zákoníku,  občanského  soudního  řádu,  trestního  řádu,
soudního řádu správního a mezinárodního práva pouze u řádně registrovaných členů a zájemců o
členství.  

Statutární  zástupci  zřizovatelů  Edukativní  konopné  kliniky  (Mgr.  Dušan  Dvořák,  otevřená
společnost  Ateliér  ALF,z.s.,  Miloslav  Tetour,  odborná  společnost  Konopí  je  lék,  z.s.  a  Mgr.
Radomíra Dvořáková, společnost sociální ekologie Art  &   Body Language Factory, z.s.) podali v
zastoupení advokátů, právníků a zmocněnců v letech 2012 – 2016 stížnosti Evropskému soudu pro
lidská práva sp. zn. 66 981/12, 1 332/13, 79 490/13, 20 049/14, 41 264/14, 47 921/14, 57 969/2015, 35
796/2016, 37 746/16 a 69 984/16 za porušování článku 2) a 3) Evropské úmluvy o lidských právech a
porušování čl. 34) a 267) Smlouvy o fungování Společenství Českou republikou napadající vědomě
mylná rozhodnutí České republiky 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, II. US 1091/2016, IV.ÚS 3238/16 a III.ÚS 3354/16. Kriminalizace
členů výzkumu je konána s vědomě mylným tvrzením justice, že konopí je prekurzor (chemická
látka k výrobě chemických drog, o kterých rozhodují země Společenství samostatně) a vědomým
faulem kartelu justice s exekutivou, že spor o právo na výzkum a dostupnost konopí k terapii a
výzkumu údajně  nepatří  projednat  Soudnímu  dvoru.  Podle   judikatury,  právníků,  advokátů  a
asociace  Cannabis  is  The  Cure,z.s.  jsou  trestní  a  správní  předpisy  výroby  konopí  jako  léku
nevymahatelné  díky  neoznámeným  novelám  č.  362/2004  Sb.,  141/2009  Sb.  a  50/2013  Sb.
technických  předpisů  zákona  o  návykových  látkách.  Škody  na  výzkumu  a  na  registrovaných
členech výzkumu od roku 2008 vymáháme. 

II. Aktivity
Za tímto účelem spolek zejména:
1) Realizuje aktivity vedoucí k naplňování poslání 
2) Spolupracuje s veřejnou a státní správou, nevládními organizacemi, soukromými firmami, 

školami a dalšími subjekty
3) Získává finanční prostředky na realizaci těchto aktivit v souladu se zákony ČR
4) Může být kolektivním členem jiné společnosti v ČR a zahraničí.

III. Orgány 

1) Orgány spolku jsou následující:

a)  Valná hromada (dále jen VH)
b)  Správní rada (dále jen SR)
c)  Předseda, místopředseda a člen SR
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2) Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. VH má právo:

· přijímat a měnit stanovy 

· schvalovat koncepci aktivit na následující období

· volit členy výkonných a kontrolních orgánů 

· schvalovat rozpočet na další rok

· schvalovat výroční zprávu 

· zrušit spolek

      kontroluje naplňování poslání a hospodaření 

3) VH je řádně svolávána 1x ročně, může být svolána mimořádná VH. VH je možné svolat na
internetové síti.  Řádnou i  mimořádnou VH svolává předseda,  místopředseda nebo člen SR dle
vzájemné dohody ve SR. Volná hromada je svolávána nejméně 1 měsíc před vlastním konáním VH,
návrhy programu a usnesení jsou členům dostupné a známé. Pokud se člen neúčastní VH a neurčí
zmocnění,  je zmocněncem automaticky právní  zástupce spolku,  není-li  přítomen,  pak nejstarší
člen spolku. 

4) Jednání VH řídí svolavatel, který také odpovídá za pořízení zápisu z jednání a usnesení. 

5) VH je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů a pro platnost usnesení je
nutná 2/3 většina hlasů všech přítomných členů. Způsob hlasování stanoví VH vždy při zahájení
jednání. 

7) Správní rada má nejméně 3 členy. SR je volena a odvolávána VH. SR si volí ze svého středu
předsedu,  místopředsedu  a  člena/-ny.  Volba  členů  SR  a  jejich  složení  může  být  také  učiněno
návrhem SR nebo člena SR. Funkční období trvá 5 let, v jeho průběhu může člen odstoupit anebo
být  odvolán  VH.  Odvolání  se  děje  z  důvodu  nečinnosti  nebo  prokázaného  porušení  stanov.
Členové SR mohou být voleni opakovaně.

8) Správní rada má následující kompetence:

 provádí veškerá usnesení VH mezi jejími jednotlivými jednáními 

 rozhoduje o způsobu realizace těchto usnesení

 rozhoduje o výši členských příspěvků

 připravuje výroční zprávu a další doklady předkládané VH ke schválení

 navrhuje VH složení statutárních orgánů 

 rozhoduje o zřízení funkce výkonného ředitele

 je oprávněna požadovat součinnost a vysvětlení od všech členů 

 v případě zjištění nedostatků je povinna zajistit nápravu 

9)  Správní radu svolává předseda, místopředseda nebo člen dle vzájemné dohody, a to alespoň 1x
za rok. 
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10)  Jednání řídí svolavatel. 

11)  Předseda, místopředseda a členové SR mají následující práva a povinnosti:

 je statutárním zástupcem spolku (jednatelem)

 vykonává a dozoruje výkon plnění rozhodnutí VH a SR

 zajišťuje hospodaření, odpovídá za správné a účelné nakládání s majetkem a s finančními 
prostředky 

 informuje členy o aktivitách SR mezi jednáními VH

 má právo delegovat své pravomoci, zejména na výkonného ředitele, je-li tato funkce 
zřízena. 

12)   Předseda,  místopředseda  a  člen  SR se  navzájem informují  o  jednotlivých  rozhodnutích  a
jednají ve shodě, spory vždy řeší dohodou, nelze-li, rozhodují hlasováním.

13)  Odstoupení  z  funkce  člena  SR  před  ukončením  funkčního  období  je  ze  strany  člena  SR
oznámeno kromě členů SR také poštou rejstříkovému soudu a ze strany spolku je uvedeno v
návrhu spolku na provedení změny v rejstříku k datu VH a ve stanovách. 

14) Je doporučeno, aby alespoň jeden člen SR byla osoba, která má přímou osobní zkušenost s
cannabisterapií a zná individuální metody aplikace, nebo osoba invalidní nebo o invalidy, nemocné
a postižené pečující,  nebo osoba s adiktologickým vzděláním a znalostmi  elementárních zásad
minimalizace rizik cannabisterapie a minimalizace rizik substituční terapie.

IV.  Členství 

1) Zájemcem o členství může být fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům, která se
podáním písemné (elektronické) přihlášky a zaplacením registračního příspěvku přihlásí k poslání
spolku.  Zájemce  uhradí  registrační  příspěvek  ve  výši  1500,-  Kč  na  transparentní  účet  č.ú.
8454852001/5500 ve správě členů asociace Cannabis is The Cure,z.s. Zájemcem o členství může
být i  právnická osoba, kterou zastupuje jí  pověřený statutární zástupce po uhrazení vstupního
příspěvku dle vzájemné dohody, zájmu a nabídky spolupráce, minimálně pak ve výši individuálního
členství. Členem spolku s plnými hlasovacími právy je osoba, která ve prospěch poslaní spolku
nebo asociace odpracovala alespoň 500 dobrovolnických hodin, ev. poskytla adekvátní příspěvek,
služby nebo dary. Členství ve SR může být delegované. Delegovaný člen SR získává po uplynutí 2
let řádného výkonu funkce automaticky plné členství.  Do doby splnění členských povinností  je
každý včetně delegovaného člena veden jako zájemce. Členství ve spolku je kromě statutárních
zástupců  SR  neveřejné,  stejně  tak  prezenční  listiny  apod.  identifikační  dokumenty,  resp.  jsou
veřejné dle uvážení člena a jeho vůle. 

2) Členové mají právo být informováni prostřednictvím webových stránek nebo elektronických
médii. Dále mají právo podávat návrhy a podněty směřující k naplňování poslání, kritizovat činnost
orgánů, a to i formou stížnosti SR nebo VH. Členové mají právo volit orgány spolku a být do těchto
orgánů voleni.

3) Členové mají povinnost se účastnit VH, pokud se VH nemohou účastnit, jsou povinni delegovat
zmocnění na některého člena spolku, asociace Cannabis is The Cure,z.s. nebo na osobu blízkou,
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která  se za člena účastní  VH.  Pokud se člen neúčastní  VH a neurčí  zmocnění,  je zmocněncem
automaticky  právní  zástupce  spolku  asociace  Cannabis  is  The  Cure,z.s.,  není-li  přítomen,  pak
nejstarší člen spolku Členové se podle svých možností podílejí na činnosti spolku a přispívají k jeho
rozvoji, odpovědně vykonávají funkce, je-li funkce členem přijata. Svolání VH vždy akceptuje vůli
členů na dostatečnou přípravu. 

4) Členství zaniká: 

 vystoupením  písemným  prohlášením  člena  adresovaným  statutárním  zástupcům/-ci
spolku, právnímu zástupci spolku nebo poštou do sídla spolku

 vyloučením na základě usnesení  VH na základě závažného porušení  stanov člena nebo
delegovaného člena, které může navrhnout každý člen spolku a asociace Cannabis is The
Cure,z.s. 

 smrtí člena nebo zánikem spolku

5)  Čestným  členem  je  osoba,  která  se  významným způsobem  zasadila  o  zpřístupnění  konopí
výzkumu a potřebným. Statut čestného člena uděluje SR.

V. Hospodaření a majetek 
Majetek tvoří movitý i nemovitý majetek, finanční prostředky a nehmotná práva. Hospodaření se
řídí  právními  předpisy,  stanovami  a  ostatními  vnitřními  předpisy.  Výše  finančních  příspěvků
poskytnutých  nad rámec  stanov  není  omezena  a  je  ponechána na velkorysosti  a  možnostech
člena,  stejně  tak  dobrovolnická  činnost.  V  případě,  že  spolek  hospodaří  s  jinými  finančními
prostředky, než členskými příspěvky a dary členů a zájemců o členství, předseda nebo jiný člen SR
registruje  spolek  na  FÚ  k  dani  z  příjmu.  Dle  repliky  ke  smlouvě  o  spolupráci  se  zřizovateli
Edukativní  konopné  kliniky  ze  dne  10.12.2010  je  spolek  oprávněn  hospodařit  pouze  a  jen  s
příspěvky  a  dary  členů  a  podporovatelů.  Právní  řízení  spolku  ke  dni  20.12.2017  včetně  škod
vzniklých dle spolku také za aktivní podpory (ev. nečinnosti) nezákonného jednání žalovaných
důvodně podezřelých pachatelů orgány justice a veřejné moci je uvedeno v sekci Dokumenty a
studie na www.konopijelek.cz Škody způsobené právnickými a fyzickými osobami spolek vymáhá. 

VI. Řešení sporů
Spory vyplývající z členství nebo z činnosti řeší SR. V případě, že ani po projednání v SR nedojde k 
dohodě, rozhoduje VH. Předseda, místopředseda a člen SR se navzájem informují o jednotlivých 
rozhodnutích a jednají ve shodě, spory vždy řeší dohodou, nelze-li, rozhodují hlasováním. 

VII.    Zánik 
Spolek může zaniknout na základě usnesení VH. V případě zániku je nutný souhlas nadpoloviční
většiny členů. Při zániku jsou vypořádány závazky a pohledávky způsobem, který stanoví zákon.
Pokud  po  vypořádání  spolku  zůstanou  aktiva,  jsou  převedena  na  jiný  subjekt  v  souladu  se
zákonem.
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- Přílohou uvedeny titulní strany stanov od platnosti nového občanského zákoníku dne 1.1.2014 -
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	Ode dne 20. 12.2017 jsou dle usnesení VH statutárními zástupci spolku s právem předsedy užívat titul MCA (Master of Cannabis Art) asociace Open Royal Academy zvoleni: Josef Pospíšil, nar. 25.3.1986 , 798 55 Ospělov 6, předseda, Anna Němcová, nar. 3.4.1990, Dejvická 180/9, 160 00 Praha 6, místopředsedkyně a Jaroslava Bělíková, nar. 22.3.1978, Poštovská 450/6, 602 00 Brno, člen SR. Předseda, místopředseda a člen SR se navzájem informují o jednotlivých rozhodnutích a jednají ve shodě, spory vždy řeší dohodou, nelze-li, rozhodují hlasováním. Spolek je oprávněn převzít zastoupení poškozených, obětí a diskriminovaných fyzických a právnických osob a členů výzkumu při ochraně práv proti nezákonnému jednání právnických a fyzických osob. Zmocnění je přijímáno dle ustanovení občanského zákoníku, občanského soudního řádu, trestního řádu, soudního řádu správního a mezinárodního práva pouze u řádně registrovaných členů a zájemců o členství.
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