- stanovy sboru Chrám Přírody, z.s. -

I.
Základní identifikační údaje sboru
a účel s aktualizacemi dne 11.září 2019 (1)

1
2

3
4
5

1.

Sbor náboženských společenství Chrám Přírody,z.s. je ve spolkovém rejstříku veden ode
dne 20.12.2018 u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. L 25 624.

2.

Sbor náboženských společenství, společností a spolků Chrám Přírody (Church of Nature),
dále a stručně jen sbor náboženských společenství Chrám Přírody (Church of Nature) je u
spolkového rejstříku MSP ČR veden pod názvem Chrám Přírody,z.s. (jako zapsaný spolek,
resp. asociace spolků), u rejstříku náboženských společností a církví MK ČR je sbor veden
pod názvem Chrám Přírody.

3.

Účel sboru: „Cílem sboru náboženských společenství Chrám Přírody (Church of Nature) je
úspěšná realizace výkonu náboženských práv členů, zajištění exportu a importu
modlitebních předmětů a podpora úspěšné realizace výzkumu Konopí je lék (Cannabis is
The Cure).“

4.

Název a sídlo sboru: Chrám Přírody, z.s. (2). Adresa: Edukativní konopná klinika 798 55
Ospělov 6, pošta Hvozd. Specifikace sídla: Datová schránka ID 4ex7c9p.

5.

Statutárním orgánem sboru je Kolegium rektora, to je zastoupené:
1.

Funkci prvního statutárního zástupce sboru vykonává asociace Cannabis is The
Cure,z.s., která zastupuje sbor European Cannabis Church a jedná v zastoupení Mgr.
Dušana Dvořáka (3), rektora.

2.

Místopředseda Kolegia rektora je zastoupen Společností sociální ekologie Art & Body
Language Factory, z.s., která zastupuje sbor European Ecumenical Church of Nature a
jedná v zastoupení kancléře Martina Kotaly (4).

3.

Třetí člen Kolegia rektora je zastoupen společenstvím European Society of Investors
in Natural and Social Sciences Research, z.s., které zastupuje sbor Church of Nature a
jedná v zastoupení prorektora Ing. Martina Dindoše (5).

Viz zápis Konference 11.září 2019 na www.konopijelek.cz/komunikace-s-urady/konference/
Chrám Přírody (Church of Nature) Sbor náboženských společenství založen dne 21.8.2015 v Ospělově,
(formalizovaně) dne 14.5.2016 v Praze, návrh na registrací sboru na MK ČR podán dne 14.7.2016, viz sp.zn. II. ÚS
503/19, pro MSP ČR založen jako asociace dne 14.7.2018, sbor veden ode dne 20.12.2018 KS v Brně pod sp.zn. L 25
624 (dosud nezapsáno)
Mgr. Dušan Dvořák funkci prvního statutárního zástupce vykonává ode dne založení sboru.
Martin Kotala funkci vykonává ode dne 28.4.2017 po odstoupení kancléře Ing, Jiřího Kulta, schválen Sněmem dne
20.12.2017, u sboru u spolkového rejstříku vykonává funkci druhého statutárního zástupce a člena přípravného
výboru ode dne založení dne 14.7.2018 stejně jako Mgr. Dušan Dvořák
Ing. Martin Dindoš ode dne 14.7.2019 nahradil ve funkci předsedu Odborné společnosti Konopí je lék,z.s. Miloslava
Tetoura, který funkci vykonával ode dne 28.4.2017 po odstoupení předsedy European Society of Investors in
Natural and Social Sciences Research, z.s. Martina Očenáška, Miloslav Tetour byl ve funkci třetího člena
statutárního orgánu/přípravného výboru schválen Sněmem dne 20.12.2017, resp. u náboženských spolků schválen
ode dne založení dne 14.7.2018 do dne 14.7.2019.
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6. Statutárním orgánem pro spolkový rejstřík a rejstřík církví je ode dne 14.7.2019 společně

uvedené Kolegium rektora, nikoliv jako dosud u spolkového rejstříku doložený orgán pod
názvem Správní rada a církevního rejstříku pod názvem Kolegium pastorů.

7.

Nejvyšším orgánem je Konference, do dne 11.9.2019 Valná hromada (asociace spolků) a
Sněm (náboženská společnost).

8. Sbor asociace spolků navržený zapsat ve spolkovém rejstříku byl založen dne 14.7.2018 v

Ospělově, podklady sbor doložil na podatelnu soudu dne 20.12.2018. Sbor vedený u MK ČR
byl založen dne 21.8.2015 v Ospělově, návrh na zápis podán MK ČR dne 14.7.2016. Společné
identifikační znaky, orgány, sídlo a zástupci jsou navrženy zapsat ke dni 11.září 2019.
9. Rozhodování a oprávnění členů statutárního orgánu: Každý člen jedná samostatně, o

rozhodnutích další členy informuje. Pokud ve sporných bodech není nalezeno shody, o
věci se hlasuje.

10. Sbor byl dne 14.7.2019 spolu zakladatelem založení Výboru na obranu nespravedlivě

stíhaných, z.s., Slezská 14/756, 120 00 Praha 2, Datová schránka ID 4ex7c9p. Cílem VONS je
nejpozději ke 100. výročí nařízení vlády č. 207/1920 Sb. prosadit zrušení cenzury,
propuštění vězňů svědomí a veřejnou debatu o porušování základních práv a svobod
občanů při pěstování konopí a výrobě produktů z konopí a jiných svévolně
kriminalizovaných darů přírody bez doložení jediného důkazu či potenciality ohrožení
veřejného zdraví, bezpečnosti a škod. Důvodem je fakt, že Ústavní soud České republiky
ode dne 13.4.2012 v celkem více než 20 -ti řádně podaných a právně přípustných ústavních
stížnostech (6) členů asociace Cannabis is The Cure,z.s. a sboru náboženských společenství
Chrám Přírody zapojených výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) od samého
základu zapřel základní články Deklarace, Úmluvy, Listiny, Smlouvy a Zákona s důsledky
porušení řady ustanovení § 401 včetně § 149, odst. 4 trestního zákoníku na členech
výzkumu doložené České republice také lékaři a soudním znalcem (viz 7 8 9),
1.

6

Česká republika nikdy vědomě účelově a v rozporu se zákonem a judikaturou
nepoložila předběžné otázky Soudnímu dvoru ve věci porušení práva Společenství
neoznámením novel výroby a distribuce konopí jako léku, potraviny nebo materie k
výzkumu, modlitebního předmětu ad. (dáno § 8 a § 24 ZoNL, resp. také § 5 a § 29 ZoNL)
zákony č. 141/2009 Sb. a č. 50/2013 Sb. a tedy jejich nevymahatelnosti v trestních a
správních řízeních! Česká republika ode dne 1.1.2010 argumentovala v odsuzujících
rozsudcích a rozhodnutích opakovaně vědomě nepravdivými právními bludy, za které
by vyletěl od zkoušky student práv (viz tři právní fauly v jedné větě doložené v
poznámce 10)

Viz 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, IV.ÚS
3238/16, II. US 1091/2016, III. ÚS 3354/16, IV. ÚS 1085/18, IV.ÚS 1140/18, II. ÚS 198/18, IV. ÚS 2771/18, II. ÚS 2804/18 , I
ÚS 3995/18, II. 503/19, IV.ÚS 1153/19, II. ÚS 1524/19, IV. ÚS 2456/19 a II.ÚS 2836/19 souhrnně viz sp.zn. I. US 214/07 –
nemáte ani 1/5 práv ostatních občanů, kteří volí velké parlamentní strany, rovnost občanů neexistuje, řekl ÚS ČR

7 Viz www.konopijelek.cz/tiskove-zpravy/trestni-podnety-a-stanoviska-clenu-vyzkumu-zakonodarcum-justici-a-exekutive/
8 Viz www.konopijelek.cz/tiskove-zpravy/exekuce-ministerstva-zdravotnictvi/
9 Viz www.konopijelek.cz/komunikace-s-urady/poruseni-prava-evropy-a-prava-spolecenstvi/
10 Citace "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.“
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2.

Česká republika ignoruje řešit dosud stále nevyjasněné skutečnosti k ustanovení § 2
nařízení vlády č. 207/1920 Sb.(11), kterým vláda zcela uvolnila trh s konopnými výrobky
a výrobu produktů konopí, neboť je v hrubém rozporu s nařízením vlády č. 455/2009
Sb. na základě kterého bylo členům výzkumu v letech 2010 – 2019 opakovaně zabráno
konopí a byli odsouzeni, neboť měli větší než malé množství konopí. Jednoznačně
větší právní váhu nařízení vlády č. 207/1920 Sb. dává nález Ústavního soudu sp. zn. Pl.
ÚS 13/12 ze dne 23.července 2013 vyhlášené ve Sbírce zákonů pod č. 259/2013 Sb,
kterým došlo ke zrušení části ustanovení § 289 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestní
zákoník, podle něhož měla vláda svým nařízením stanovit, jaké je množství větší než
malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedů.
Zároveň s tím pozbyly platnosti i § 2 a příloha 2 nařízení vlády č. 467/2009 Sb., kterým
se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za jedy a jaké je množství větší
než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedů.
Podle Ústavního soudu je totiž nutno jako neústavní posoudit situaci, kdy vláda svým
nařízením dotváří znaky skutkových podstat trestných činů. V případě znaku
„množství větší než malé“ nejde podle názoru Ústavního soudu v nařízení vlády o
pouhou konkretizaci zákonného ustanovení, ale nahrazování činnosti, která je v
souladu s ústavním pořádkem vymezena pouze zákonodárci.

3.

Kromě výše uvedeného kartelu justice s trestní a správní exekutivou k obrazu
naprosté zvrhlosti jednání státních orgánů České republiky připomeňme opakované
pokusy justice a trestní exekutivy omezit členy asociace Cannabis is The Cure,z.s. na
svéprávnosti a ustanovit vedoucímu výzkumu zjevně účelovou ochrannou léčbu.
Fantasmagorická účelová prohlášení v odsuzujících trestních rozsudcích, že regulace
konopí je přiměřená a konopí lidem zcela dostupné, když od zveřejnění výzkumu
Konopí je lék dne 21.3.2008 Česká republika k výzkumu a léčbě konopím vydala do dne
14.7.2019 necelých 30 kilogramů, resp. 50 kilogramů konopí, a jiné a mnohem menší
země s kratší vědeckou tradicí jako např. Izrael vyprodukují pro své občany až 12 tun
konopí za rok a na rozdíl od České republiky povolují zpracování konopí na cílená
léčiva jako je spray, tinktury, čípky, koláčky atd. a tyto země mají pro nemocné na
rozdíl od České republiky desítky různě složených odrůd konopí, přičemž v České
republice, pokud vůbec je konopí k dispozici, tak jsou k výběru maximálně dvě odrůdy
konopí dle odlišného složení, …...toto vše jen a jen dotváří kolorit naprosto barbarské
zvrhlosti, justiční korupce a kartelu.
II.
Aktivity sboru

Za tímto účelem sbor 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.
5) Zastupuje oprávněné zájmy obětí, poškozených a diskriminovaných členů dle práv daných
právnickým osobám správními, civilními a trestními zákony ČR.
11 Viz www.konopijelek.cz/tiskove-zpravy/narizeni-vlady-o-uvolneni-vyroby-a-obchodu-s-konopim/
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III.
Orgány sboru
1) Orgány sboru jsou následující:
a) Konference
b) Kolegium rektora – statutární orgán sboru
c) Rektor, kancléř a prorektor
2) Konference je nejvyšším orgánem sboru. Konference má právo:
·

přijímat a měnit stanovy – zakladatelskou listinu

·

schvalovat koncepci aktivit na následující období

·

volit členy výkonných a kontrolních orgánů

·

schvalovat rozpočet na další rok a kontrolovat naplňování poslání a hospodaření

·

schvalovat výroční zprávu

·

zrušit sbor

3)
Konference je řádně svolávána 1 x ročně, může být svolána mimořádná Konference.
Konferenci je možné svolat na internetové síti. Řádnou i mimořádnou Konferenci svolává
předseda, místopředseda nebo člen Kolegia rektora dle vzájemné dohody, nebo jimi pověřená
osoba. Konference je svolávána nejméně 1 měsíc před vlastním konáním, návrhy programu a
usnesení jsou členům dostupné a známé. Pokud se člen neúčastní Konference a neurčí zmocnění,
je zmocněncem automaticky nejstarší člen sboru. Tím je zajištěna garance usnášeníschopnosti
jednání.
4)
Jednání Konference řídí svolavatel, který také odpovídá za pořízení zápisu z jednání a
usnesení.
5)

Způsob hlasování Konference je stanoven při zahájení jednání.

7)
Kolegium rektora má nejméně 3 členy. Kolegium rektora a jeho složení může změnit
Konference dle návrhu člena Kolegia rektora. Funkční období trvá 10 let, v jeho průběhu může
člen odstoupit anebo být odvolán Konferencí. Odvolání se děje z důvodu nečinnosti nebo
prokázaného porušení stanov. Členové Kolegia rektora mohou být voleni opakovaně.
8) Kolegium rektora má následující kompetence:


provádí veškerá usnesení mezi jejími jednotlivými jednáními Konference



rozhoduje o způsobu realizace těchto usnesení



rozhoduje o výši členských příspěvků



připravuje výroční zprávu a další doklady předkládané ke schválení Konferenci



navrhuje složení Kolegia rektora
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rozhoduje o zřízení funkce výkonného ředitele – tajemníka – sekretáře



je oprávněno požadovat součinnost a vysvětlení od všech členů



v případě zjištění nedostatků je povinno zajistit nápravu

9) Kolegium rektora svolává rektor, kancléř nebo prorektor dle vzájemné dohody, a to alespoň 1x
za rok.
10) Jednání řídí svolavatel.
11) Rektor, kancléř nebo prorektor mají následující práva a povinnosti:


je statutárním zástupcem sboru (jednatelem)



vykonává a dozoruje výkon plnění rozhodnutí



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



informuje členy o aktivitách Kolegia mezi jednáními Konference



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

12) Členové Kolegia rektora se navzájem informují o jednotlivých rozhodnutích a jednají ve shodě,
spory vždy řeší dohodou, nelze-li, rozhodují hlasováním.
13) Odstoupení z funkce před ukončením funkčního období je ze strany člena Kolegia rektora
oznámeno do sídla sboru.
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
sboru. Zájemce uhradí registrační příspěvek ve výši 1500,- Kč na účet č.ú. 8454852001/5500.
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 sboru s plnými hlasovacími právy je osoba, která ve
prospěch poslaní sboru odpracovala alespoň 500 dobrovolnických hodin, ev. poskytla adekvátní
příspěvek, služby nebo dary. Členství může být delegované. Delegovaný člen 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 je kromě statutárních zástupců
neveřejné, stejně tak podobné identifikační dokumenty, pozvánky a návrhy usnesení, prezenční
listiny apod.
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. Členové mají právo volit orgány sboru a být do těchto orgánů
voleni.
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3) Členové mají povinnost se účastnit jednání Konference, pokud se Konference nemohou
účastnit, jsou povinni delegovat zmocnění na některého člena sboru, člena asociace Cannabis is
The Cure,z.s. nebo na osobu blízkou, která se za člena účastní jednání Konference. Pokud se člen
neúčastní jednání Konference a pokud neurčí a nedoloží zmocnění, je zmocněncem automaticky
nejstarší člen sboru přítomný na Konferenci. Členové se podle svých možností podílejí na činnosti
sboru a přispívají k jeho rozvoji, odpovědně vykonávají funkce, je-li funkce členem přijata. Svolání
Konference vždy akceptuje vůli členů na dostatečnou přípravu.
4) Členství zaniká: 1) vystoupením písemným prohlášením člena adresovaným do sídla sboru, 2)
vyloučením na základě usnesení Konference na základě závažného porušení stanov člena nebo
delegovaného člena, které může navrhnout každý člen a za 3) smrtí člena nebo zánikem sboru.
V.
Hospodaření a majetek
Majetek sboru tvoří movitý i nemovitý majetek, finanční prostředky a nehmotná práva.
Hospodaření se řídí právními předpisy, stanovami a ostatními vnitřními předpisy. Výše finančních
členských příspěvků poskytnutých nad rámec stanov není omezena a je ponechána na
velkorysosti a možnostech člena, stejně tak dobrovolnická činnost. V případě, že sbor hospodaří s
jinými finančními prostředky, než členskými příspěvky a dary členů a zájemců o členství,
odpovědná osoba registruje sbor na FÚ k dani z příjmu.
VI.
Řešení sporů
Spory vyplývající z členství nebo z činnosti řeší Kolegium rektora. V případě, že ani po projednání
nedojde k dohodě, rozhoduje Konference. Členové Kolegia rektora se navzájem informují o
jednotlivých rozhodnutích a jednají ve shodě, spory vždy řeší dohodou, nelze-li, rozhodují
hlasováním.
VII.
Zánik
Sbor může zaniknout na základě usnesení Konference. V případě zániku je nutný souhlas
nadpoloviční většiny členů. Při zániku jsou vypořádány závazky a pohledávky způsobem, který
stanoví zákon. Pokud po vypořádání zůstanou aktiva, jsou převedena na jiný subjekt v souladu se
zákonem.
VIII.
Závěrem
Tyto stanovy ze dne 14.7.2018 s aktualizací dne 11.9.2019 nabývají účinnosti dle zákona.
Dne 8.10.2019

………………………….
Mgr. Dušan Dvořák, rektor

……………………………..
Martin Kotala, kancléř

Sbor náboženských společenství, společností a spolků Chrám Přírody (Church of Nature)
www.konopijelek.cz/komunikace-s-urady/sbor-chram-prirody/
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