
Edukativní konopná klinika 
- sídla zřizovatelů Edukativní konopné kliniky nezapsaná ve veřejném rejstříku - 

Praha (2010 ), Olomouc (2014), Ospělov (2016) 
-

-

www.konopijelek.cz/tiskove-zpravy/zakladatelske-listiny/ 
Zřizovatelé Edukativní konopné kliniky Otevřenou společnost  Ateliér ALF, z.s., IČ: 226 80 101 (1),
Odbornou společnost Konopí je lék, z.s., IČ: 227 27 281 (2)  a Společnost sociální ekologie Art &
Body Language Factory, z.s., IČ: 227 24 303 (3) ode dne zveřejnění výzkumu www.konopijelek.cz
dne 21.3.2008 podporuje spolek filantropů, mecenášů a investorů výzkumu European Society of
Investors in Natural and Social Sciences Research, z.s., IČ: 706 31 298 (4) a od roku 2014 výzkum
Konopí je lék koordinuje asociace členů výzkumu Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232 (5) Ode
dne  1.1.2014  do dne 14.5.2016  měli  zřizovatelé  Edukativní  konopné  kliniky  sídlo  v  Olomouci,
Přichystalova 180/14,  což majitelé ode dne 12.1.204 do dne 20.12.2018 opakovaně neúspěšně
doložili rejstříku a žádali marně společně s jednateli a obecnými zmocněnci změnu sídla zapsat! 

1        Městský soud v Praze, sp. zn. L 19287 , Krajský soud v Brně, sp.zn. L 22953. Vady rejstříku  uvedeny samostatně. 
2  Městský soud v Praze, sp.zn. L 18762, Krajský soud v Brně,  sp.zn. L 22019. Vady rejstříku uvedeny samostatně. 
3        Krajský soud v Ostravě,  pobočka v Olomouci, sp.zn. L 8187. Vady  rejstříku uvedeny samostatně. 
4        Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci,  sp.zn. L 4845. Vady rejstříku uvedeny samostatně. 
5  Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci,  sp.zn. L 6401. Vady rejstříku uvedeny samostatně. 

http://www.konopijelek.cz/
http://www.konopijelek.cz/tiskove-zpravy/zakladatelske-listiny/


www.konopijelek.cz/tiskove-zpravy/rozhodnuti-predsedy-ustavniho-soudu/ 

Do dne 1.1.2014 investoři a zřizovatelé Edukativní konopné kliniky změnili sídlo na společnou
adresu Olomouc, Přichystalova 180/14 nezapsanou však u zřizovatelů ve veřejném rejstříku s
důsledky exekucí za pachatele, kteří na jména zřizovatelů podnikali a možná stále podnikají. 

IČ: 226 80 101: usnesení nejvyššího orgánu právnické osoby dne 12.1.2014

http://www.konopijelek.cz/tiskove-zpravy/rozhodnuti-predsedy-ustavniho-soudu/


IČ: 227 27 281: usnesení nejvyššího orgánu právnické osoby dne 12.1.2014



IČ: 227 24 303:  usnesení nejvyššího orgánu právnické osoby dne 12.1.2014
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