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Okresní soud  Prostějově Městské státní zastupitelství v Brně
sp.zn. 14 C 89/2018 sp.zn. 2 ZN 24/2019

Věc: Odvolání proti  rozsudku Okresního soudu v Prostějově ze dne 29.3.2019, č. j.  14 C 89/2018 -606
doručeného dne 26.4.2019 a nové skutečnosti k trestnému podnětu na zneužívání funkce a podporu
trestné  činnosti  ze  strany  rejstříkového  Krajského  soudu  v  Brně  při  nezapsání  nejvyšším  orgánem
právnické osoby schváleného sídla spolků a nešetření pachatelů, kteří se zmocnili majetků zřizovatelů
Edukativní  konopné  kliniky,  tzn.  otevřené  společnosti  Ateliér  ALF,z.s.,  IČ:  226  80  101,  odborné
společnosti  Konopí  je  lék,z.s.,  IČ:  227  27  281  a  společenství  sociální  ekologie  Art  & Body  Language
Factory,z.s. IČ: 227 24 303, společně sídlem Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov
6, pošta Hvozd. 

Odůvodnění

I.
Okresní soud v Prostějově uvedl, že rozhodl  ve věci

žalobce: ČEZ Prodej a.s., IČO 27232433, sídlem Duhová 425/1, 140 53 Praha 4,
zastoupeného advokátem JUDr. Petrem Pečeným, sídlem Purkyňova 74/2,
110 00 Praha 1,

proti

žalovanému: Konopí je lék, z.s., IČO 22727281, sídlem Ospělov 6, 798 55 Ludmírov,
zastoupeného obecným zmocněncem Mgr. Dušanem Dvořákem,
bytem Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc,

o 28.654Kč s příslušenstvím,
takto:
I. Žaloba na zaplacení částky 28.654Kč s úrokem z prodlení 0,05% denně z částky 3.853Kč od 11. 8. 2017
do zaplacení a s úrokem z prodlení 0,05% denně z částky 24.706Kč od 24. 11. 2017 do zaplacení, se zamítá.
II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému na náhradě nákladů řízení 320 Kč do tří dnů od  právní moci
rozsudku.

II.
Okresní soud v Prostějově dále uvedl

Bylo prokázáno, že smlouva byla uzavřena se žalovaným a že žalovaný zčásti na dluh plnil.  Z úplného
výpisu ze spolkového rejstříku bylo zjištěno, že Bohemp (žalovaný) byl v rámci transformace spolku s
přihlédnutím k novému občanskému zákoníku s účinností od 1. 1. 2014 zapsán do spolkového rejstříku,
včetně sídla Osadní 799/26, Holešovice, 170 00 Praha a od 30. 7. 2016 je zapsán nový název Konopí je lék,
z. s., se sídlem Ospělov 6, 798 55 Ludmírov. 

III.
Okresní soud v Prostějově dále uvedl

Soud nepřiznal žalovanému další uplatněné náklady spočívající za ztrátu času ve výši celkem 1.000 Kč,
neboť žalovanému, který nebyl v řízení zastoupen zástupcem podle § 137 odst. 2 o.s.ř. (tj. advokátem,
notářem, popř. patentovaným zástupcem) další uplatňované náklady nepřísluší.

Návrh Krajskému soudu v Brně
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IV.
Návrh na vyloučení 

Z  důvodu  podjatosti  soudců  Krajského  soudu  v  Brně   jak  v  trestních  řízeních  obecného
zmocněnce u Okresního soudu v Prostějově odsouzeného opakovaně za nedovolenou výrobu
konopí jako léku a nepravdivá tvrzení soudců Krajského soudu v Brně obecnému zmocněnci, že
konopí je chemická látka k výrobě chemických drog a spor nepřísluší rozhodnout Soudnímu
dvoru a že je údajně obecný zmocněnec nepříčetný tyto bludy soudců Krajského soudu v Brně
vyvrátit, viz sp.zn.  3 To 25/2011, 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, 7 Nt 18/2017, 5
To 297/2017,  7 To 362/2017, 9 To 385/2018, 9 Nt 12 /2018, 7 To 335/2018, 8To 102/2018  tak ve
správních  řízeních  u  předsedů  Krajského  soudu  v  Brně odmítajících  šetřit  stížnosti  a  kárné
podněty  na  takto  prolhané  soudce  a  současně  nešetřit  nečinnost  a  zneužívání  funkce
rejstříkových  úředníků  Krajského  soudu  v  Brně  při  zápisu  změn  v  rejstříku  s  důsledky
nedůvodných žalob a exekucí,  viz  sp.zn.  Spr 4774/2011,  St 192/2012, St 2/2014, St 85/2014, St
84/2016, St 90/2017, St 41/2018,  Spr 2628/2015, Spr 2299/2016, Spr 2758/2016, Spr 1300/2018, Spr
1301/2018, Spr 2326/2018,  trváme na vyloučení soudců senátu 17 Co  JUDr. Jaroslava Buriana,
JUDr.  Hany  Příhodové  a  JUDr.  Ivany  Tomkové  za  rozhodnutí  proti  statutárním  zástupcům
zřizovatelů Edukativní konopné kliniky v posledních 8 letech, konkrétně dne 18.10.2011, č.j. 17 Co
286/2011-102, dne 25.4.2017 č.j.  17 Co 98/2017- 415, dne 30.11.2017 č.j. 17 Co 195/2017- 886, dne
29.1.2018 č.j. 17 Co 253/2017 – 666, dne 18.5.2018 č.j.  17Co62/2018-999 a dne 28.2.2019, čj. 17 Co
2/2019-160. Je důvodné se domnívat, že by jednali předpojatě a zaujatě. 

V.
Navrhujeme, aby odvolací soud bez dotčení Výroku I a Výroku II, 

proti nimž odvolání nesměřuje
 

1. Přikázal do 30 dnů od rozhodnutí  Krajského soudu v Brně vydat rozhodnutí nové a
řádně označit  žalovaného a jeho zmocněnce, tzn.  Konopí  je lék, z.s.,  IČO 227 27 281,
sídlem Konopná apatyka královny koloběžky první Ospělov 6, 798 55 Ludmírov, Mgr.
Dušan  Dvořák,  nar.  12.1.1962,  bytem  Edukativní  konopná  klinika  Ospělov  6,  798  55
Ludmírov, což v záhlaví rozsudku nebylo uvedeno. 

2. Přikázal do 30 dnů od rozhodnutí  Krajského soudu v Brně vydat rozhodnutí nové a v
něm zcela zrušil výrok, že smlouva byla uzavřena se žalovaným a že žalovaný zčásti na
dluh  plnil.  V  rozsudku navrhujeme uvést  a  plně odkazujeme na spis  a  zde doložené
důkazy a  rejstříkový spis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Brně.  „V
důsledku nečinnosti  policie a státních zastupitelství  šetřit  pachatele, kteří  se zmocnili
majetků žalovaného a dále v důsledku nečinnosti rejstříkového soudu řádně a v souladu
s §§ 78  a  79 zákona o veřejných rejstřících a § 103 obč.  s.ř.  zapsat ode dne 1.1.2014
olomoucké sídlo žalovaného Přichystalova 180/14 schválené před 1.1.2014 a potvrzené
opětovně  nejvyšším  orgánem  žalovaného  a  majiteli  sídla  dne  12.1.2014  (rejstříku
doloženo dne 17.1.2014 – razítko podatelny, změna statutárních zástupců byla doložena
rejstříku dne 21.8.2014 – razítko podatelny),  se mohla žalobkyně domnívat,  že smlouva
byla uzavřena se žalovaným a že žalovaný zčásti na dluh plnil.“

3. Přikázal do 30 dnů od rozhodnutí Krajského soudu v Brně vydat rozhodnutí nové a v
něm zcela zrušil výrok, že soud nepřiznal žalovanému náklady spočívající za ztrátu času
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obecného zmocněnce ve výši celkem 1.000 Kč, a tento nárok v plné výši přiznal. Škody
na  žalovaném  jsou  v  důsledku  nečinnosti  státních  orgánů  mnohonásobně  vyšší,  ale
otrockou práci zapovídá Listina základních práv a svobod čl. 9 odst. 1, kdy nikdo nesmí
být  podroben  nuceným  pracím  nebo  službám,  přičemž  ztráta  času  způsobená
nečinnosti státních orgánů jistě nesplňuje vyjímky dle odst. 2 a dále je nárok oprávněn
dle čl. 2 odst. 3 kdy každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být
nucen činit, co zákon neukládá a čl. 3 odst 3, kdy nikomu nesmí být způsobena újma na
právech pro uplatňování jeho základních práv a svobod  a čl.  4 odst. 1, kdy povinnosti
mohou  být  ukládány  toliko  na  základě  zákona  a  v  jeho  mezích  a  jen  při  zachování
základních práv a svobod. Namísto ztráty času zjevně nedůvodnou žalobou (žalobkyně
byla opakovaně poučována o rozhodných skutečnostech) se mohl obecný zmocněnec
věnovat kauzám mentální retardace orgánů činných v Prostějově př kriminalizaci výroby
konopí jako léku a výzkumné materie, kdy bude muset Krajský soud v Brně v senátech
sp.zn.  3To 124/2019 a   7  To 163/2019 již  v  dohledné době zabývat  mentální  retardací
soudců  Krajského  soudu  v  Brně  výše  uvedených  senátů,  což  nejstručněji  vyjadřuje
osmnáctá ústavní stížnost ze dne 5.4.2019 sp.zn. IV.ÚS 1153/19 a  článek  Léčba  konopí  v
České republice v letech 2000 až 2019, které vám zasíláme přílohou. 

S ohledem na fakt, že nám Okresní soud v Prostějově a Krajský soud v Brně způsobili
nemalé  hmotné  a  nehmotné  škody,  očekáváme  prominutí  soudního  poplatku  za
odvolání z moci úřední. 

30.4.2019 Konopí je lék,z.s. 
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