
Návrh na právně zastoupen(1): 

Plná moc k řízení  o ústavní stížnosti 

1. proti  usnesení  Nejvyššího soudu ČR ze dne 13.12.2018,  č.j. 1455/2018 -301,  usnesení  Krajského
soudu v  Brně ze  dne 22.5.2018,  č.j.  8  To 102/2018-998 a  č.j.  8  To 102/2018-  1014 ve spojení  s
rozsudkem Okresního soudu v Prostějově dne 6. 2. 2018, č.j. 3 T 131/2017 – 627  

s  návrhem na spojení s ústavní  stížností  opětovně dne 5.2.2018 odsouzeného stěžovatele za
výrobu konopí (2)

2. proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 20.12.2018, č.j. 7 As 188/2018 - 386, rozsudku
Městského soudu v Praze ze dne 15.3.2018, č.j.  11 A 1/2017- 388 a rozhodnutí Ministerstva kultury
ČR ze dne 22.12.2016, č.j. MK 78898/2016 OLP

Právní zástupci odsouzeného 

JUDr. Pavel Rychetský,  předseda ústavního soudu

JUDr. Pavel Zeman, nejvyšší státní zástupce 

JUDr. Pavel Šámal, předseda nejvyššího soudu 

Zmocnění dle přílohy ze dne 21.7.2016 stěžovatel výše jmenovaným uděluje při ústavní stížnosti řešící
dobu údajné trestné činnosti (duben – říjen 2016) stěžovatele a dobu registrace náboženské společnosti
(dne 14.7.2016) stěžovatelem (dodnes není o registraci rozhodnuto!!!). 

Dne 8.2.2019 

Mgr. Dušan Dvořák, 12.1.1962, 798 55 Ospělov 6 

1 Návrh na zastoupení stěžovatele vychází z usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 17. ledna 2019 sp. zn. 13 Kss 5/2018:
„ byl-li  podán kárný návrh, a z okolností případu lze mít za to, že by bylo vhodné sjednání dohody o vině a kárném opatření,  zjistí
kárný soud podle potřeby stanovisko kárně obviněného a kárného navrhovatele a stanoví kárnému navrhovateli přiměřenou lhůtu
k podání návrhu na schválení takové dohody (srov  § 187 odst. 4 věta první a druhá trestního řádu).“   Viz návrh druhé alternativní
dohody JUDr. Pavlu Rychetského, JUDr. Pavlu Zemanovi a JUDr. Pavlu Šámalovi dle č.l. 23 LZPS ve spojení s § 12, odst. 1 a ve spojení s
§§  12,  odst.2,  28.  odst.  1  a  31,  ods.  1  trestního  zákoníku:  https://dusandvorak.blogspot.com/2019/01/prolog-ke-kronice-predem-
ohlasene-smrti.html
2 Rozsudek Okresního soudu v Prostějově  dne 5.2.2019, sp.zn. 2 T 63/2018 stěžovateli v době jeho čtyřleté podmínky na tři

roky vězení za výrobu konopí navrhl 90 dní vězení, nebo pokutu 25 tisíc Kč

https://dusandvorak.blogspot.com/2019/01/prolog-ke-kronice-predem-ohlasene-smrti.html
https://dusandvorak.blogspot.com/2019/01/prolog-ke-kronice-predem-ohlasene-smrti.html







