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Stížnost ministryni spravedlnosti na porušení zákona v neprospěch stěžovatele  Mgr. Dušana Dvořáka, nar.
12.1.1962, 798 55 Ospělov 6  rozhodnutími znalců  MUDr. Jany Zmekové (PN Kroměříž) a MUDr. Vladimíra
Hosáka  (PK Hradec Králové)  a  v  čl.  I  bod 1.  –  3.  níže  uvedených soudců a  státních  zástupců spojená  s
návrhem podání dovolání ministryně spravedlnosti Nejvyššímu soudu a návrhem na položení předběžných
otázek  Soudnímu  dvoru  ve  věci  výroby  konopí  jako  léku  pro  napadané  porušení  práva  Společenství
neoznámenými novelizacemi  technických předpisů ust.  §§   8  a  24 zákona o návykových látkách výroby
konopí jako léku novelami č. 141/2009 Sb. a č. 50/2013 Sb.  

I.
Posušení zákona lze doložit na níže uvedených rozhodnutích 

1. Okresního soudu v  Prostějově dne  16.4.2019,  sp.zn.  2  T 104/2010 a  Krajského soudu v  Brně dne
19.6.2019, sp.zn.3To 185/2019 nepovolit obnovu trestního řízení stěžovatele obviněného každoročně
od roku 2010 za výrobu konopí jako léku v letech 2008 a 2009 (zločin dle § 283 tr.  zákoníku) a
nevyloučení se soudců okresního a krajského soudu z předmětného řízení pro hrubou podjatost  a
dále Okresního státního zastupitelství v Prostějově dne 8. 3. 2019, sp. zn. SPR 120/2019 a Krajského
státního zastupitelství v Brně dne 19. 3. 2019,  sp.zn. 1 SPR 132/2019 nepovolit obnovu trestních řízení
stěžovatele obviněného za výrobu konopí jako léku v letech 2010 – 2013 (zločiny přečiny dle § 283 tr.
zákoníku) vedených u Okresního státního zastupitelství v Prostějově pod sp.zn. 1 ZT 244/2010, 1 ZT
55/2012, ZT 108/2013, která byla jak u prostějovského soudu, tak státního zastupitelství stažena pro
nepříčetnost stěžovatele na základě (také) vědomě nepravdivého znaleckého posudku a křivého
svědectví  soudu  soudní  znalkyně  MUDr.  Jany  Zmekové  u  Okresního  soudu  v  Prostějově  dne
6.8.2013, sp.zn. 2 T 104/2010, kdy  soud a státní zastupitelství důkazně věděli, že znalkyně MUDr.
Jana Zmeková  v rozporu s doloženými skutečnostmi a především v rozporu s existencí takovéto
světově unikátní choroby absentující v lékařských diagnostických manuálech soudu lživě tvrdila, že
stěžovateli v letech 2008 – 2012 zcela vymizely rozlišovací a ovládací schopnosti  a v důsledku této
závažné duševní choroby stěžovatel  nechápe, že páchá trestnou činnost výroby konopí jako léku,
načež byla stěžovateli ustanovena Okresním soudem v Prostějově dne 16.9.2013, č.j. T 104/2010 - 811
zcela nedůvodná ochranná léčba poté, co se v roce 2012 nepodařil prosadit účelový návrh justice,
omezit stěžovatele na svéprávnosti, což Okresní  soud v Olomouci  pod  sp.zn.   39 Nc 1631/2012
seznal nedůvodným společně se znalci (MUDr. Petr Hřibňák, MUDr. Petr Bilík, Mgr. Luboš Smékal) a
lékaři a psychology (MUDr. Dagmar Šmídová, MUDr. Věra Táborská, MUDr. Aleš Skřivánek, PhDr.
Jan Vilhelm, Mgr.  Lenka Schneyderová) a dvěma emeritními rektory Univerzity  Palackého (prof.
Jana Mačáková, prof. Josef Jařab) a advokáty a právníky (Mgr. Dominika Kovaříková, JUDr. Dana
Kořínková a  Mgr.  Thomas Müller),  kteří  proti  tomuto svévolnému jednání  justice  protestovali  a
označili je za  účelové a nedůvodné a stěžovatel opakovaně žádal Evropský soud pro lidská práva,
aby takové jednání ČR zastavil a seznal nezákonným (viz veřejně  1) –  viz také uvedený trestní a
civilní spis. 

2. Okresního státního  zastupitelství  v  Olomouci  dne  29.  5.  2019,  čj.  ZN 2159/2019 –  19  a Krajského
státního zastupitelství v Ostravě, pobočka v Olomouci dne 10.7. 2019, č.j. 2KZN3119/2019 - 50 nešetřit
opakovaně stěžovanou (2) a důkazy doloženou trestnou činnost soudního znalce MUDr. Vladimíra
Hosáka, který vědomě křivě svědčil u Okresního soud v Olomouci dne 21.5.2014, sp.zn. 5 Nt 120/2014
v trestním řízení se stěžovatelem, kdy tento znalec soudu navrhl až roční ústavní ochrannou léčbu
stěžovatele s návrhem na podávání vysokých dávek psychofarmak stěžovateli a vydal pro trestní

1 www.konopijelek.cz/komunikace-s-urady/european-court/ 
2 Okresní státního zastupitelství v Olomouci trestní podněty členů asociace Cannabis is The Cure,z,s eviduje pod sp.zn.  ZN
7014/2016, ZN 2043/2015, ZN 2348/2014,  ZN 2464/2014 ZN 7007/2014
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řízení se  stěžovatelem u Okresního  soud  v  Olomouci  sp.zn.  5  Nt  120/2014  vědomě  nepravdivý
znalecký posudek na  stěžovatele, v němž  v  rozporu s  doloženými  skutečnostmi  a  především v
rozporu  s  existencí  takovéto  světově  unikátní  choroby  absentující  v  lékařských  diagnostických
manuálech lživě tvrdil, že stěžovateli v letech 2008 – 2014 a možná dokonce již od roku 2003 zcela
vymizely  rozlišovací  a  ovládací  schopnosti  v  důsledku  závažné  duševní  choroby  a  stěžovatel
nechápe, že páchá trestnou činnost výroby konopí jako léku.  

3. Okresního soudu v Prostějově dne 5.2.2019, sp.zn. 2 T 63/2018 ve spojení s rozhodnutím Krajského
soudu v Brně 13.6.2019, sp.zn. 3 To 124/2019, kterými byl stěžovatel odsouzen za výrobu konopí jako
léku v roce 2017, opětovně byly zabrány majetky členů asociace Cannabis is The Cure,z.s., opětovně
se soudci  okresního a  krajského soudu odmítli  vyloučit  pro  hrubou podjatost,  opětovně nebyly
položeny  předběžné otázky Soudnímu dvoru ve věci  výroby  konopí  jako léku,  opětovně nebyly
projednány  níže  uvedené  důkazy  obhajoby  k  netrestnosti  skutku  stěžovatele  a  opětovně  soud
nepovolil  svědčit  svědky zapojené do výzkumu Konopí je lék asociace Cannabis is  The Cure,z.s.,
který stěžovatel vede, dále Okresního soudu v Prostějově dne 25. 5. 2017 a dne 22.3.2019, sp.zn. 11
T130/2016 ve spojení s rozhodnutími Krajského soudu v Brně dne 7. 12. 2017, sp.zn. 7 To 362/2017 a
Krajského soudu v Brně dne  19.6.2019, sp.zn. 7 To 256/2019  ve spojení s rozhodnutím Nejvyššího
soudu dne dne 30. 5. 2018, sp.zn. 11 Tdo 426/2018, dále Okresního soudu v Prostějově dne 4.10.2017,
dne 6. 2. 2018, dne  18.4.2019 sp.zn.  3 T 131/2017  ve spojení s rozhodnutím Krajského soudu  v Brně
dne 22.5.2018, sp.zn. 8To 102/2018 a Krajského soudu v Brně dne 23.5.2019, sp.zn. 8 To 192/2019 ve
spojení s rozhodnutím Vrchního soudu v Olomouci dne  23.6.2018, sp.zn.6 To 40/2018 ve spojení s
rozhodnutím  Nejvyššího  soudu  dne  13.12.  2018, sp.zn. 11  Tdo  1455/2018,  kterými  byl  stěžovatel
odsouzen za zločin výroby konopí jako léku v letech 2014 - 2016, opětovně nebyla povolena obnova
řízení přes doložení dalších nových skutečností netrestnosti skutku, opětovně se soudci okresního,
krajského a nejvyššího soudu odmítli pro hrubou podjatost vyloučit, opětovně byly soudem zabrány
majetky  členů  asociace  Cannabis  is  The  Cure,z.s.,  opětovně  nebyly  položeny  předběžné  otázky
Soudnímu dvoru ve věci výroby konopí jako léku, opětovně nebyly projednány níže uvedené důkazy
obhajoby k netrestnosti skutku stěžovatele a opětovně soud nepovolil svědčit svědky zapojené do
výzkumu Konopí je lék asociace Cannabis is The Cure,z.s., který stěžovatel vede.

II.
Odůvodnění porušení zákona rozhodnutími uvedenými v čl. I bod 1. a 2.

 obvinění stěžovatele za výrobu konopí jako léku v letech 2010 – 2014

1. Stěžovatel  podal  Okresnímu  státnímu  zastupitelství  a  Okresnímu  soudu  v  Prostějově  návrh  na
obnovu výše označených trestních řízení uvedených v čl. I. bod 1. výše, které však byly odmítnuty
Krajským soudem a Krajským státním zastupitelstvím v Brně,  přestože stěžovatel  doložil  (nejen)
znalecký posudek znaleckého ústavu Přírodovědecká fakulta univerzity Palackého ze dne 10.8.2015,
znalecký posudek znaleckého ústavu PN Bohnice ze dne 12.12.2016, znalecký posudek znalce MUDr.
Jiřího Švarce ze dne 28.8.2016, znalecké vyjádření znalců doc. RNDr. Petera Ondry ze dne 29. 4.2017,
doc. RNDr. Lumíra Ondřeje Hanuše ze dne 13.3 2015, emeritního rektora Univerzity Palackého prof.
Josefa Jařaba ze dne 23.11.2012, primátora Olomouce a poslance Sněmovny PČR Martina Novotného
ze dne 17.11.2013, emeritní rektorky Univerzity Palackého prof. Jany Mačákové ze dne 19.1.2014, které
vylučovaly, že  by  byl  stěžovatel  nesvéprávný  nebo  nepříčetný  obhájit  v  trestním  řízení  zcela
vědomě mylný právní názor  Okresního soudu v Prostějově dne 27.10.2010, sp.zn. 2 T 104/2010, dne
6.8.2013, sp.zn. 2 T 104/2010, dne 26.6.2015, sp.zn.2 T 104/2010, Krajského soudu v Brně dne 9.3.2011,
sp. zn. 3 To 25/2011, dne 20.5.2014, sp. zn. 8 To 198/2014, dne 25. 6. 2014, sp,zn. 5 To 174/2014, dne 22.
9. 2015, sp. zn. 4 To 271-273/2015, Nejvyššího soudu ČR dne 27.10.2011, sp.zn. 8 Tdo 1231/2011, dne 20. 5.
2015, sp. zn. 11 Tdo 181/2015, dne 31. 5. 2016, sp. zn. 6 Tdo 323/2016,  za který by vyletěl student práv
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od zkoušky, když výše uvedení soudci k odmítnutí položení předběžných otázek Soudnímu dvoru ve
věci  výroby konopí jako léku uvedli  tento vědomý právní  faul,  citujme:  "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.“

2. Právě na základě tohoto podvodu s třemi vědomými nepravdami v jedné jediné větě  k nepoložení
předběžné otázky Soudnímu dvoru byl stěžovatel Krajským soudem v Brně dne 9.3.2011, sp. zn. 3 To
25/2011, dále dne 7. 12.2017, sp.zn. 7 To 362/2017, dále dne 22.5. 2018, sp.zn. 8To 102/2018 a dále dne
19.6.2019, sp.zn. 3 To 124/2019 prvně a naposledy pravomocně odsouzen za výrobu konopí jako léku
a na základě nepravdivého znaleckého posudku a křivého svědectví MUDr. Jany Zmekové a MUDr.
Vladimíra Hosáka byla stěžovateli dne 16.9.2013 Okresním soudem v Prostějově (č.j. 2 T 104/2010- 811)
ustanovena ochranná léčba a dne 21.5.2014 Okresním soudem v Olomouci (sp.zn. 5 Nt 120/2014) až
do 22.2.2017 - přes 4 protesty soudem určené lékařky MUDr. Dagmar Přikrylové - prodloužena zjevně
nedůvodná  ochranná  léčba  a  stěžovatel  byl  veřejně  médii  označován  za  nesvéprávného  a
nepříčetného. 

3. Důkazy porušení práva Společenství k nepoložení předběžné otázky Soudnímu dvoru 

1. že zákon o návykových látkách není technickým předpisem (normou) k výrobě konopí jako léku a
§§ 8 a 24 nemusí být při novelizaci oznámeny  Komisi vylučuje nález Ústavního soudu sp.zn. III.ÚS
3354/16 (3) a notifikace novely zákona o návykových látkách č. 273/2013 Sb. vedená v databázi
TRIS pod č. 2012/329/CZ(4)

2. že novely  technických předpisů výroby  konopí  jako léku nepodléhají  notifikaci,  protože daný
zákon  přímo transponuje  předpisy Evropského společenství,  konkrétně  nařízení  ES,  které  se
ovšem transponovat nesmí a toto vědomě mylné tvrzení vylučuje nález Ústavního soudu sp.zn.
Pl. ÚS 50/04 (5 )

3. že  konopí  je  prekurzor,  čili  chemická  látka  k  výrobě  chemických  drog,  o  kterých  rozhoduje
členská  země  Společenství  samostatně,  tedy  že  konopí  není  rostlina,  ale  syntetická  látka,
vylučuje  zákon  o  prekurzorech  drog  č.  272/2013  Sb. a  výše  uvedené  znalecké  posudky
renomovaných přírodovědců.  

4. Pokud  v  roce  2018  výše  uvedená  rozhodnutí  nejvyššího  soudu  prvně připustila,  že  zákon o
návykových látkách ve věci  výroby konopí jako léku  je technickým předpisem a musí být při
novelizaci  oznámen, ale  nově  nepravdivě  uvedla,  že  to  nic  nemění  na  faktu,  že  předpisy
zakazující výrobu konopí jako léku platné před vstupem České republiky do jurisdikce Soudního
dvora   stále  platí,  i  když nebyly  při  novelizaci  oznámeny a  není  potřeba  podávat  předběžné

3 Citujme nález sp.zn. III.ÚS 3354/16, bod 34 ze dne 5.10.2017: “ "[o] technický předpis […] v případě zákona o návykových
látkách de iure jde. Jak vyplývá z judikatury Soudního dvora […], notifikační povinnost dle směrnice […] se uplatňuje  i v
trestním řízení […] a stanovení požadavků na určitý obsah látky nepochybně jako technickou specifikaci dle čl. 1 bodu 2.
směrnice Evropského […] kvalifikovat lze."

4 Soudem je míněna tzv. notifikační směrnice ve smyslu judikatury Soudního dvora EU. Původně směrnice 83/189/EHS, pak
směrnice 98/34/ES, nyní směrnice 2015/1535/EU. 

5 Citujme nález sp.zn. Pl. ÚS 50/04 ze dne 8. 3. 2006 k Nařízení ES č. 1609/2005: “ Nařízení ES  je bezprostředně aplikovatelné
v právu členských států a nepředpokládá další implementaci ve vnitrostátním právu“.
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otázky Soudnímu dvoru,  jde o další důkaz justiční korupce,  jak dále nedůvodně kriminalizovat
stěžovatele  a  další  občany  k ochraně obchodních  korporací  a  toto  další  vědomě nepravdivé
rozhodnutí odporuje judikatuře Evropského soudu pro lidská práva (viz 6) a judikatuře Soudního
dvora (viz 7).

III.
Další důkazy kartelu justice s trestní exekutivou  a  argumentace k porušení zákona za obvinění a odsouzení

stěžovatele za výrobu konopí jako léku v letech 2010 – 2018  a nepovolení obnov trestních řízení 
přes doložení dalších nových skutečností 

- uvedeno v článku I. bod 1- 3 výše -  

1.  Přestože stěžovatel a členové asociace Cannabis is The Cure, z.s. (8) kriminalizovaní za výrobu konopí
jako léku  doložili výše uvedené skutečnosti  také v kárných podnětech na výše uvedené soudce
(také)  předsedovi  Nejvyššího  soudu  ČR,  vedeno  pod  sp.zn.  S  136/2019,  S  315/2018,  S  22/2018,  S
346/2017, S 465/2016, S 265/2016, S 69/2014 a v kárných podnětech na výše uvedené státní zástupce
(také) nejvyššímu státnímu zástupci NSZ ČR, pod sp.zn. 3 SPR 24/2016, 3 SPR 24/2017, 3 SPR 10/2017, 3
SPR 11/2017, 3 SPR 8/2017, 1 SPR 47/2017, 3 SPR 8/2018,  3 SPR 14/2019, 3 SPR 18 /2019, 3 SPR 19/2019,
kterým také doložili důkazy , že jiné členké země ve věci výroby konopí a porušení práva Společnství
podávají  přeběžné  otázky Soudnímu  dvoru,  naposledy  viz  Soudní  dvůr  sp.zn.   C-663/18,  viz
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/cs/, předběžné otázky nikdy Soudnímu dvoru položeny nebyly,
což je dle judikatury ESLP porušením práva na spravedlivý proces, práva na zákonného soudce a
práva na udělaní trestu toliko na základě zákona.

2.  Přestože  stěžovatel  a  členové  asociace  Cannabis  is  The  Cure,  z.s.  výše  uvedené  justici  a  trestní
exekutivě a předsedovi NS ČR a vedoucímu NSZ ČR opakovaně doložili důkazy, že policie v rozporu
se zákonem a veřejně deklarovanou metodikou policie ke zjištění obsahu THC v rostlině konopí k
určení  legality  pěstovaného  konopí,  viz  www.policie.cz/clanek/metodika-mereni-thc.aspx,  konopí
(nejen) stěžovatele  nikdy nezvážila  a  současně vyvozovala  nelegalitu konopí  a  trestnost skutku
stěžovatele  a  nejen  státní  zatupitelství,  ale  také  soudy  všech  stupňů  v  tomto  porušení  zákona
nespatřovali nezákonné jednání a odmítli se vyjádřit k tomuto svévolnému postupu policie, přestože
pěstování  a  zacházení  s  konopím  na  ploše  do  100  m2/osobu  podle  §  5  odst.  5  a  29  zákona  o
návykových látkách nepodléhá žádné oznamovací proceduře a povolení. Na veřejně dostupném (9)
rozhodnutí  předsedy nejvyššího soudu dne 21.4.2016, sp.zn. Zin 38/2016 ( 10) je doložitelné, že policie
měří obsah THC v konopí v každém kraji jinak a vždy bez zákonného předpisu, přičemž dne 1.2.2017,
sp.zn.  Zin  197/2016  (11)  předseda  nejvyššího  soudu  v  rozhodnutí  uvedl,  že  výše  a  níže  uvedené
porušení zákona nejvyšší soud v dovoláních stěžovatele sp.zn. 8 Tdo 1231/2011, 6 Tdo 1493/2014, 11 Tdo
181/2015, 6 Tdo 323/2016 ( a dále sp.zn. 11  Tdo 61/2018, 11  Tdo 426/2018 a 11  Tdo 1455/2018)  nikdy
neseznal nezákonným jednáním a současně nikdy nepolořil předběžné otázky Soudnímu dvoru ani
v trestním řízení, ani předseda nejvyššího soudu ve správním řízení dne 4.7.2019, č.j. Zin 81/2019-52

6 Viz Evropský soud pro lidská práva dne 20. 9. 2011, č. 3989/07 a 38353/07
7 Viz konstantní judikatura Soudního dvora od rozsudku C -194/94 CIA Security International , bod 55.
8 Členy asociace Cannabis is The Cure,z.s., IČ: 266 70 232i jsou zřizovatelé Edukativní konopné kliniky 1) Otevřená společnost
Ateliér ALF, z.s., IČ: 226 80 101 a 2) Odborná společnost Konopí je lék, z.s., IČ: 227 27 281 a  3) Společenství sociální ekologie Art &
Body  Language Factory,  z.s.,  IČ:  227  24 303 a  dále  společenství  filantropů,  mecenášů  a  investorů  výzkumu Konopí  je  lék
European Society of Investors in Natural and Social Sciences Research, z.s., IČ: 706 31 298
9 http://nsoud.cz/Judikatura/ns_web.nsf/Edit/Proverejnostamedia~Poskytnuteinformace 
10 http://nsoud.cz/Judikatura/ns_web.nsf/0/99ADBF5348E89299C12580AA0048AFE7?openDocument 
11 http://nsoud.cz/Judikatura/ns_web.nsf/0/8C947A1EA555463CC1257F8D003CC370?openDocument 
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(viz 12), stejně tak nepoložil předběžné otázky Soudnímu dvoru Nejvyšší správní soud ČR ve správním
řízení  soudním  a  kasační  stížnosti  stěžovatele  dne  20.12.2018,  sp.zn.  7  As  188/2018,  viz
www.nssoud.cz 

3.  Přestože  stěžovatel  a  členové  asociace  Cannabis  is  The  Cure,  z.s.  výše  uvedené  justici  a  trestní
exekutivě a předsedovi NS ČR a vedoucímu NSZ ČR doložili důkazy, že nález nález Ústavního soudu
sp. zn. Pl. ÚS 13/12 ze dne 23.7. 2013 vyhlášený ve Sbírce zákonů pod č. 259/2013 dává jednoznačně za
pravdu stěžovateli k vyšší právní síle § 2 nařízení vlády č. 207/1920 Sb.,  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  byl  (nejen)  stěžovatel  v  letech  2010  –  2019  opakovaně
kriminalizován a odsouzen dle § 283 tr. zákoníku, neboť měl tzv. větší než malé množství konopí, k
čemuž se však justice a trestní exekutiva odmítá vyjádřit.

4. Přestože  stěžovatel  a  členové  asociace  Cannabis  is  The  Cure,  z.s.  výše  uvedené  justici  a  trestní
exekutivě a předsedovi NS ČR a vedoucímu NSZ ČR doložili důkazy, že jak Evropská unie, tak Česká
republika  nemá žádný  odborný podklad a  studii,  kterou by  doložila opodstatněnost  ustanovení
limitu obsahu THC v konopí na limit 0,3 % THC v rostlině konopí stran jeho škodlivosti a nebezpěčnosti
z hlediska ochrany veřejného zdraví, viz čtyři interpelace poslanců ministra zdravotnictví, předžalobní
upomínka a exekuce ministrerstva zdravotnictví v této věci dne 8.1.2019, č.j. 145 EX 110/18  (13) ani tato
skutečnost  nemožnosti  ohrozit  veřejné  zdraví  nebyla  vzata  v  potaz  stejně  jako  oporuščující
stanoviska lékařů k léčbě konopím stěžovatele dokládané od prvního trestního řízení (MUDr. Jana
Budařová, MUDr. Věra Táborská, MUDr. Miloslav Novák a MUDr. Dagmar Přikrylová).  

5.Přestože  stěžovatel  a  členové  asociace  Cannabis  is  The  Cure,  z.s.  výše  uvedené  justici  a  trestní
exekutivě a  předsedovi NS ČR a vedoucímu NSZ ČR doložili důkazy, že tvrzení justice o přiměřené
regulaci  konopí  a  jeho  dostupnosti  nemocným  je  naprosto  nepravdivé  a  účelové  (např.  Izrael  s
menším počtem obyvatel a kratší vědeckou tradicí vyprodukuje a vydá po nemocné až 12 tun konopí
ročně, Česka republika cca 3 kilogramy ročně) a že řada států svými nejvyššími a ústavními soudy
označilia  nedostopnost a kriminalizaci konopí za porušení základních práv, např. Kanada, Něměcko,
Gruzie, Mexiko, Holandsko, Johoafrická republika, ani tyto skutečnosti neměly na trestní rozsudky
žádný vliv, stejně jako fakt, že stěžovatel možná jako první na světě s lékaři na fotografiích dokládál
od roku 2010 důkazy úspěšnosti cannabisterapie u léčby fatálních stavů cukrovky (diabetická noha,
neamputace).  

6. Přestože stěžovatel a členové asociace Cannabis is The Cure, z.s. hlavně a  především výše uvedené
justici a trestní exekutivě a  předsedovi NS ČR a vedoucímu NSZ ČR doložili důkazy, že  důsledkem
zabraného konopí stěžovatele a členů asociace Cannabis is The Cure,z.s. přes více  než 15 marných
žádostí  o policejní ochranu výzkumu Konopí je lék, který stěžovatel vede, došlo na členech výzkumu
k těžkým ublížením na zdraví včetně ublíení na zdraví s následky smrti, resp. došlo ke zločinům proti
lidskosti dle § 401  a § 149, odst. 4 tr.zákoníku, které jsou však bez odůvodnění policií  a státními
zastupitelstvími  odkládány  a  nebo  ze  strany  státních  zastupitelství  pouze zakládny  do  soudních
spisů,  aniž  by  byly  soudy  věcně  projednány,  ani  tato  věc  nevyústila  v  zastavení  kriminalizace
stěžovatele!

12 viz 13 veřejně uvedených otázek Soudnímu dvoru ve věci výroby konopí jako léku na  w  ww.konopijelek.cz/komunikace-s-
urady/predseda-nejvyssiho-soudu/      
13 Viz www.konopijelek.cz/komunikace-s-urady/zdravotnictvi/ 
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7. Přes  všechny výše  uvedené důkazy  kartelu  justice  s  trestní  exekutivou,  ani  předseda nejvyššího
soudu,  ani  nejvyšší  státní  zástupce,  bohužel  ani  ministři  spravedlnosti  nikdy  nepodali  na  tyto
nezákonně jednajícící soudce a státní zástupce kárný podnět a nikdy ministři spravedlnnosti nepodali
dovolání  nejvyššímu  soudu  pro  hrubé  porušení  zákona  jednáním  státních  orgánů  v  neprospěch
stěžovatele a členů asociace Cannabis is The Cure,z.s.  Důkaz: rozhodnutí ministrů spravedlnosti jen
za poslední tři roky dne 16.5.2016, č.j. MSP-594/2016-OJD-DOH/3, dne 15.12.2016, č.j. MSP-737/2016/-
OSV-OSV/4, dne 15.2.2017, č.j. MSP-1493/2016-OJD-DOH/, dne 3.7.2017, č.j. MSP-30/2016-OJD-SPZ/, dne
18. 5.10.2017, č.j. MSP-172/2017-OOJ-SZ/2, dne 3.4.2019, č.j. MSP-30/2019-ODKA-ORG/4, dne 25.6.2019,
č.j. MSP-22/2019-ODKA-ROZ/7, dne 9.7. 2019, č.j. MSP-192/2019-ODKA-SPZ/4 (viz14 )

8. Dodejme, že přes vše výše uvedené ani ministři vnitra a policie od roku 2009 přes řadu interpelací
poslanců nepovolili více než 15  žádanou policejní ochranu výzkumu Konopí je lék asociace Cannabis
is The Cure,z.s., který stěžovatel vede, viz veřejně uvedená účelová rozhodnutí ministrů vnitra ( 15),
naposledy dne 21.5.2019, č.j.MV-61736-3/SO-2019

IV.
Soudní znalci a jejich nezákonné jednání a porušení zákona 
Okresním a Krajským státním zastupitelstvím v Olomouci 

- článek I. bod 2. -

1. Okresní státní zastupitelství v Prostějově  po pěti letech od podání prvního trestního podnětu na
znalkyni MUDr. Janu Zmekovou a MUDr. Vladimíra Hosáka dalo příkaz policii věc řádně prošetřit a
dne 9.5.2019, sp.zn. ZN 98/2019 rozhodlo, že podnět na znalce MUDr. Vladimíra Hosáka  předává k
šetření Okresnímu státnímu zastupitelství v Olomouci, protože zde se skutek stal. 

2. Zatímco znalkyni MUDr. Janu Zmekovou vyšetřuje policie pod sp.zn. KRPM–58448/TČ-2019, přičemž
stěžovatel je veden v pozici poškozené oběti trestného činu, Okresní státní zastupitelství v Olomouci
dne 29. 5. 2019, čj. ZN 2159/2019 – 19 trestní podnět bez opatření si spisu a znalosti nepravdivého a
nezákonného jednání  znalce MUDr.  Vladimíra Hosáka     uvedlo, citujme rozhodnutí:  „Dne 17.5.2019
bylo doručeno Okresnímu státnímu zastupitelství v Olomouci Vaše podání na znalce MUDr. Hosáka a
MUDr. Zmekovou (?!), kdy toto podání bylo následně doplněno o další listiny. Po prostudování Vašeho
podání a souvisejících listin jsem dospěl k závěru, že tyto  neobsahují  skutečnosti,  které by důvodně
nasvědčovaly tomu, že byl spáchán trestný čin.“

3. Krajské státní zastupitelství v Ostravě, pobočka v Olomouci dne 10.7. 2019, č.j. 2 KZN 3119/2019 – 50 v
rámci  přezkumu výše  uvedeného rozhodnutí  Okresního  státního  zastupitelství  rovněž  uvedlo,  že
trestní  podnět je  nedůvodný a  potvrdilo  světově zcela  ojedinělou duševní  chorobu stěžovatele,
kterému dle soudního znalce MUDr. Vladimíra Hosáka možná dokonce už od roku 2003 do roku 2014
zcela vymizely ovládací a rozpoznávací schopnosti  a on po zveřejnění výzkumu Konopí je lék dne
21.3.2008, za který byl od roku 2010 již 10x obviněn s návrhy trestu v součtu horních sazeb více než 70
let vězení  nechápe, že páchá trestný čin a je potřeba stěžovatele až na rok umístit do ústavu pro
ochranou léčbu zvláště nebezpečných zločinců a podávat vysoké dávky psychofarmak. 

4. Citujme stručně  ze  znaleckého posudku  znalce  MUDr.  Jiřího  Švarce  dne  28.8.2016  a  znaleckého
ústavu PN Bohnice dne 12.12.2016 k osobě stěžovatele: „Navrhujeme okamžité ukončení ochranné
léčby, nejde o problém psychiatrický, ale právní,   návrhy na omezování svéprávnosti a návrhy na

14 Viz www.konopijelek.cz/komunikace-s-urady/spravedlnost/ 
15 Viz www.konopijelek.cz/komunikace-s-urady/ministri-vnitra/ 
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ustanovení  ochranné léčby jsou nedůvodné,  znalci  se nezabývali  jednáním v  době skutku (pozn.
výroby konopí jako léku v letech 2008 - 2014), jednání obviněného vychází z přesvědčení,  pěstování
konopí není chorobné.“ 

V.
Návrh rozhodnutí 

1. Stížnost  na  porušení  zákona  v  neprospěch  stěžovatele  jednáním (v  článku  I,  bodu 1.  a  3.)  výše
uvedenými  soudci  a  státními  zástupci  je  důvodná  a  ministryně  spravedlnosti  podá  dovolání
Nejvyššímu soudu s návrhem na položení předběžných otázek Soudnímu dvoru ( 16).

2. Stížnost na porušení zákona v neprospěch stěžovatele jednáním (v článku I, bodu 2.) výše uvedenými
státními zástupci je důvodná a ministryně spravedlnosti podá návrh na přezkum rozhodnutí  Vrchní
státní zastupitelství v Olomouci. 

Vážená paní ministryně, 

protože úředníci ministerstva spravedlnosti Vám pro rozhodnutí na stížnost asociace Cannabis is The
Cure,z.s. na nečinnost dne 25.6.2019, č.j. MSP-22/2019-ODKA-ROZ/7 a pro rozhodnutí ministra spravedlnosti
na interpelaci k nečinnosti ministerstva dne  3.4.2019, č.j. MSP-30/2019-ODKA-ORG/4 nevydali sp.zn. stížností
na porušení zákona mne a dalších členů asociace Cannabis is The Cure,z.s., kdy jsme se marně domáhali znát
sp.zn. těchto řízení, a dále nepravdivě uvedli, že jsme  nezaslali odůvodnění porušení zákona v neprospěch
člena asociace Slavomila Boudného, jemuž byl rovněž soudem účelově zapřen přístup k Soudnímu dvoru a
současně  zcela  absurdně  jste  dne  9.7.2019,  č.j.  MSP-192/2019-ODKA-SPZ/4  zamítla  stížnost  na  porušení
zákona u člena asociace Miloslava Tetoura, jemuž byl přístup k Soudnímu  dvoru rovněž zapřen a jejíž sp.zn.
jste  také  Vy  ve  výše  uvedeném  rozhodnutí  odmítla  vydat,  je  tato  stížnost  zveřejněna  na
www.konopijelek.cz/komunikace-s-urady/spravedlnost/ a  přílohou  je  Vám  opětovně  zasláno  odvolání
Slavomila Boudného, se kterým se Městský soud neuměl vyrovnat a Slavomila Boudného odsoudil. 

Děkuji za Váš zájem a níže uvádím předběžné otázky Soudnímu dvoru uvozené právní analýzou. 

Dne 14.července 2019 Mgr. Dušan Dvořák 

Příloha:
Právní analýza porušení práva Společenství a předběžné otázky Soudnímu dvoru 

1. Přijetím po vstupního liberalizačního režimu doznal před vstupní prohibiční režim odchylku v tom
smyslu, že obecný zákaz nakládat s konopím – viz „zakazuje se pěstovat […] konopí“ dle § 24 odst. 1
ZoNL - NEPLATÍ, pokud jsou splněny podmínky zákona konopí do lékáren – viz dikci § 24a odst. 1
ZoNL „Pěstovat konopí za léčebnými účely MŮŽE  […]“ (zdůraznění dodáno). 

2. Právo na pěstování konopí je doprovázeno řadou podmínek jako je zejména požadavek distribuce
přes lékárny,  které je třeba považovat za technický předpis ve smyslu notifikační směrnice a které
jsou nevymahatelné, neboť byly přijaté po vstupu ČR do EU bez notifikace Evropské komisi v rozporu
s notifikační směrnicí (17). 

16 viz  13  veřejně  uvedených  otázek  Soudnímu  dvoru  ve  věci  výroby  konopí  jako  léku  ww.konopijelek.cz/komunikace-s-
urady/predseda-nejvyssiho-soudu/ 
17  Původně směrnice 83/189/EHS, pak směrnice 98/34/ES, nyní směrnice 2015/1535/EU
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3. Požadavek distribuce konopí přes lékárny dle § 24b odst.  2  ZoNL představuje  technický předpis,
neboť v jeho případě se jedná o tzv. jiný požadavek při uvádění výrobku na trh ve smyslu notifikační
směrnice (viz rozsudek Soudního dvora ve věci C267/03 Lindberg).

4. Vedle požadavku distribuce přes lékárny, přestavují technické předpisy i požadavky, že pouze osoby
s licencí mohou konopí pěstovat a dále že veškeré konopí musí být předáno SÚKL dle § 24b ZoNL,
který jej dále distribuuje výlučně lékárnám. U obou požadavků se jedná o nutné předpoklady pro
uvádění  konopí  na  trh  prostřednictvím  lékáren,  což,  jak  bylo  uvedeno  v  předchozím  bodě,
představuje technický předpis.   

5. Co  zbývá  z  dikce  §§  24a  24b  ZoNL  (a  §  79a  zákona  o  léčivech)  po  vynechání  uvedených
nenotifikovaných  technických  předpisů  (požadavků  na  licenci,  předání  SÚKL  a  distribuci  přes
lékárny)? Nic jiného než (ničím neomezené) právo na pěstování konopí dle návětí § 24a odst. 1 ZoNL
„Pěstovat konopí za léčebnými účely může [pozn. autora: každá] osoba.“ 

6. Znění  §§  24a  24b  ZoNL  (a  §  79a  zákona  o  léčivech)  po  vynechání  uvedených  nenotifikovaných
technických předpisů, tedy de iure zní :  

7. (1) Pěstovat konopí pro léčebné použití může jen taková právnická nebo podnikající fyzická  [pozn.
autora: každá] osoba, které byla k této činnosti udělena licence Státním ústavem pro kontrolu léčiv.
Držitel licence může pěstování konopí pro léčebné použití zahájit, jen pokud má uděleno povolení k
zacházení s návykovými látkami a přípravky. […] 

8. Uvedené tvrzení  zcela  odpovídá rozsudku Soudního dvora ve věci  C-144/16 Município  de Palmela,
který v bodě 38 upřesnil, že „dovolávat se […] nesděleného technického předpisu […], postihuje jen
uvedený technický předpis, a nikoli celý právní předpis, v němž je obsažen“   (zdůraznění dodáno). 

9. Z toho vyplývá, že právní účinky zbývající části předpisů, která není technickým předpisem, jako je
návětí § 24a odst. 1 ZoNL „Pěstovat konopí za léčebnými účely může“ ZŮSTÁVAJÍ ZACHOVÁNY s tím,
že takto formulovaná norma s nespecifikovaným okruhem adresátů se nutně vztahuje  na každou
osobu.    

10. Z všeho toho nutně plyne, že pokud právní řád stanoví, že pěstovat konopí za léčebnými účely lze,
ostatní  s  tím  související  restriktivní  podmínky  nemohou  být  vymáhány,  neboť  představují
neoznámené technické předpisy a  je třeba dospět k závěru, že právo stanoveného návětím § 24a
ZoNL na pěstování konopí za léčebnými účely je dáno bez dalšího omezení! 

11. Nutno tedy dospět k závěru, že ani režim zákona č. 141/2009 Sb., ani režim zákona č. 50/2013 Sb.
přijaté po vstupu ČR do EU nebyly Komisi oznámeny v souladu s notifikační směrnicí a tudíž: 

12. Je na obžalované neaplikovatelný v částech, ve kterých stanoví technické předpisy pro nakládání s
konopím (výroba, licence, distribuce přes SÚKL a lékárny), 

13. Je na obžalované  aplikovatelný v části, ve které návětím § 24a ZoNL přiznává právo na pěstování
konopí za léčebnými a výzkumnými účely. 
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14. Na základě uvedeného je zjevné, že se nalézací soudy dopustily nesprávního právního posouzení,
když  odbyly  argumentaci,  že  námitka  „týkající  se  nenotifikace  sporných  ustanovení  zákona  o
návykových látkách […] je zcela mylná či účelová“ a aplikovali předvstupní prohibiční režim §§ 4, 8 a
24 ZoNL.  

15. Nutno dodat, že obdobně nesmyslně se bohužel vyjádřil i Ústavní soud v rámci nejnovějšího nálezu
16.9.2018, sp.zn. II. ÚS 2804/18 a dne  14.6.2019, sp.zn. IV. ÚS 1153/19, který shledal, že „Stěžovatelem
citované § 24a a 24b zákona o návykových látkách totiž vůbec nebyly v předmětném řízení aplikovány,
jelikož trestná činnost souvisela s porušením § 4, § 8 a § 24 téhož zákona“.  

16. Odkažme proto nejen na neoznámenou novelizaci § 8, odst. 1 ZoNL zákonem č. 141/2009 Sb. věci
výroby konopí a odmítavá rozhodnutí o konopí jako prekurzoru (chemické látce k výrobě chemických
drog) 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 a III. US
396/16 (18)

17. Proti uvedenému rozhodnutí Ústavního soudu a nalézací justice svědčí výše uvedená argumentace a
v rámci ní recentní rozsudek Soudního dvora ve věci C-144/16 Município de Palmela, ale starší unijní
judikatura založená na rozsudku ve věci C-273/94 Komise v Nizozemsko. V bodě 13 tohoto rozsudku
Soudní dvůr konstatoval, že „Předpis [pozn.: v našem případě č. 141/2009 Sb. a 50/2013 Sb.] odchylující
se od jiného již existujícího technického předpisu [pozn.: v našem případě prohibiční ustanovení ZoNL]
představuje technický předpis, neboť stanoví alternativní technické specifikace,  jejichž dodržování je
povinné. Každý, kdo se chce odchýlit od existujícího pravidla, je povinen dodržet soulad s alternativními
specifikacemi za účelem vytvoření daného výrobku nebo jeho uvedení na trh“.

18. V dané věci Nizozemsko zavedlo alternativní ingredience pro výrobu másla, které byly do té doby
zakázané.  Ačkoliv Nizozemsko zavádělo liberálnější (alternativní) režim (stejně jako v případě ČR v
předmětné věci) měla nenotifikace toho režimu v souladu se unijním právem nejen za důsledek, že
Nizozemsko nemohlo aplikovat tuto liberálnější úpravu, ale hlavně ten následek, že ani nemohlo
aplikovat svojí předchozí (restriktivnější) úpravu (v našem případě prohibiční ustanovení ZoNL) a
naopak muselo akceptovat všechny ingredience. 

19. Nelze než konstatovat, že s ohledem na recentní judikaturu ESLP argumenty českých soudů včetně
Ústavního soudu neobstojí jako odůvodnění pro případné nepoložení předběžné otázky Soudnímu
dvoru.      

20. Lze tak rekapitulovat:

21. České soudy se vzdaly bludu, že se konopí je prekurzor a ZoNL není technickým předpisem k výrobě
konopí jako léku (19), aniž by předchozí mylné verdikty vzaly jakkoliv v potaz. 

18  Citace ústavního soudu dne 13.4.2012 sp.zn. II. US 664/12: " ... (nejvyšší soud) objasnil, z jakých důvodů nepředložil Soudnímu
dvoru Evropské unie k rozhodnutí předběžnou otázku. Učinil totiž závěr, že 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.“ 

19  Citujme nález sp.zn. III.ÚS 3354/16, bod 34 ze dne 5.10.2017: “   "[o] technický předpis […] v případě zákona o návykových 
látkách de iure jde. Jak vyplývá z judikatury Soudního dvora […], notifikační povinnost dle směrnice […] se uplatňuje i v 
trestním řízení […] a stanovení požadavků na určitý obsah látky nepochybně jako technickou specifikaci dle čl. 1 bodu 2. 
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22. České soudy uznaly, že ZoNL a zákon konopí do lékáren obsahuje technické předpisy, které nebyly
oznámeny Evropské komisi. 

23. Na základě výše uvedené argumentace a zejména s ohledem na rozsudek Soudního dvora ve věci C-
144/16 Município de Palmela jsou zákony č. 141/2009 Sb. a 50/2013 Sb., které byly přijaty po vstupu ČR
do EU:

1. Neaplikovatelné na obžalované v částech, ve kterých stanoví technické předpisy pro nakládání s
konopím (výroba, licence, distribuce přes SÚKL a lékárny), 

2. Aplikovatelné na obžalované v části, ve které návětím § 8 odst. 1 a § 24a ZoNL přiznává právo na
pěstování, výrobu a distribuci konopí za léčebnými a výzkumnými účely. 

24. Argumentace  nalézací  justice,  že  otázka  nevymahatelnosti  technických  předpisů  není  nějak
relevantní  a že je třeba aplikovat dosavadní prohibiční  režim (§§ 4, 8 a 24 ZoNL),  který -  jakožto
předpis přijatý před vstupem ČR do EU-  nepodléhá notifikaci, je tudíž chybná, účelová a ignoruje čl.
2  odst.  4  Ústavy,  dle  kterého  občan  může  činit,  co  není  zákonem  zakázáno  (v  tomto  případě
uvedenými  Komisi  neoznámenými  zákony  a  zejména  návětím  §  24a  ZoNL  stanovující  právo  na
pěstování konopí za léčebnými účely). 

25. Nalézací  soudy  se  tak  opakovaně  vědomě  dopustily  nesprávného  právního  posouzení  ( 20)  a
nepoložily předběžné otázky Soudnímu dvoru. 

Předběžné otázky Soudnímu  dvoru 

Nejvyššího soudu je tímto podán návrh na položení předběžné otázky Soudnímu dvoru Evropské unie s níže
uvedenými otázkami v bodech A – C. Nejprve však navrhujeme připojit se k řízení vedenému u Soudního
dvora pod sp.zn. C-663/18 a připojení se k tomuto řízení  s totožnou předběžnou otázkou, kdy je Soudnímu
dvoru Evropské unie již předložena žádost o rozhodnutí o předběžné otázce týkající se výkladu článků 28, 29,
30 a 32 SFEU, nařízení č. 1307/2013 (21) č. 1308/2013 (22), jakož i zásady volného pohybu zboží, přičemž je mu
položena  otázka,  zda  tato  ustanovení  a  tyto  předpisy  musejí  být  vykládány  v  tom smyslu,  že  odchylná
ustanovení zavedená vyhláškou ze dne 22. srpna 1990 tím, že pěstování konopí, jeho průmyslové zpracování
a jeho uvádění na trh omezují pouze na vlákna a semena, stanoví omezení, které není v souladu s právem
Společenství [unijním právem]. 

směrnice Evropského […] kvalifikovat lze."

20  Evropský soud pro lidská práva dne 20. 9. 2011, č. 3989/07 a 38353/07 a nálezy Ústavního soudu č.j. II. ÚS 1009/08 ze dne
8.1.2009.ve věci Pfizer, body 22 a 30, dále sp. zn. II. ÚS 1658/11 ze dne 29. 11. 2011 a sp. zn. II. ÚS 2504/10 ze dne 10. 9. 2012
označily nepoložení předběžné otázky Soudnímu dvoru za porušení základního práva na spravedlivý proces a základního
práva na zákonného soudce, v případě stěžovatelů pak také porušení základního práva na udělení trestu toliko na základě
zákona. 

21     Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé
platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008
a nařízení Rady (ES) č. 73/2009 (Úř.věst. L 347, s. 608).
22 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace

trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007
(Úř. věst. L 347, s. 671).
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A) 
Otázky týkající se notifikace zákona č. 50/2013 Sb. (tzv. zákon konopí do lékáren)

1.  )  Je třeba čl.  5  směrnice 20105/1535 ve světle  skutečnosti,  že Soudní  dvůr v rozsudku ve věci  C-144/16
Município de Palmela upřesnil, že se nevymahatelnost neoznámeného technického předpisu vztahuje jen na
dotčené technické předpisy (požadavky) a nikoliv na celý právní předpis, vykládat v tom smyslu, že české
soudy musí aplikovat zákon č. 50/2013 Sb. v části, ve které přiznává návětím § 24a zákona č. 167/1998 Sb., o
návykových látkách právo na pěstování konopí, a nemohou nevymahatelnost daných technických předpisu
de facto odmítat s argumentací, že aplikují ustanovení zákona o návykových látkách, která zakazují pěstování
a nakládání s konopím přijata před vstupem České republiky do EU?“

2.) Představují ust. §24a a § 24b zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a dále ust. § 79a zákona č.
378/2007 Sb., o léčivech tím, že upravují distribuci konopí pro léčebné účely a v této souvislosti požadují, že 1)
pěstovat konopí  pro léčebné použití  může jen osoba,  které byla  k této činnosti  udělena licence Státním
ústavem  pro  kontrolu  léčiv,  2)  veškeré  vypěstované konopí  pro  léčebné použití  bylo  předáno  Státnímu
ústavu pro kontrolu léčiv, a 3) takto vypěstované konopí bylo výlučně přes lékárny dodáno nemocným na
základě 4) lékařského předpisu, technické předpisy ve smyslu čl. 1 odst. 1 písm. f) směrnice 20152/1535 (dříve
směrnice 98/34/ES) a jsou tudíž s ohledem ke skutečnosti, že nebyly oznámeny Evropské komisi v souladu s
čl. 5 a 6 směrnice 2015/1535, nevymahatelné vůči jednotlivci, který se jejich nevymahatelnosti dovolává, a to
ve smyslu rozsudku Soudního dvora EU ve věci C-194/94 CIA Security International, bod 55? 

3.)  Představuje ust. § 5 odst. 5 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách tím, že jeho novelizací zákonem
č.  50/2013  Sb.  byl  stanoven  pro  zacházení  s  konopím  k  účelům  výzkumným  (pokusnictví)  a
národohospodářským (průmysl) poprvé limit obsahu látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů, a to ve výši 0,3 %
THC, technický předpis ve smyslu čl. 1 odst. 1 písm. f) směrnice 2015/1535, a je tudíž s ohledem ke skutečnosti,
že  dané  ustanovení  nebylo  oznámeno Evropské  komisi  v  souladu  s  čl.  5  a  6  směrnice  2015/1535,
nevymahatelné ve smyslu rozsudku Soudního dvora EU ve věci C-194/94 CIA Security International, bod 55?

4.)  Představuje ust. § 15 písm. e) zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách tím, že zákonný režim izolace
látek z  konopí  k  účelům výzkumným a terapeutickým přešel  od režimu,  kdy nebylo možné tuto činnost
provádět, na režim, kdy toto možné je,  a to na základě zákona č. 50/2013 Sb., kterým se změnil zákon č.
167/1998  Sb.,  o  návykových  látkách,  technický  předpis ve  smyslu  čl.  1  odst.  11  směrnice  98/34/ES  s
přihlédnutím ke skutečnosti, že i alternativní či liberálnější režim představuje dle rozsudku Soudního dvora ve
věci  C-273/94  Komise  proti  Nizozemsku technický  předpis, a  je  tudíž  s  ohledem  ke  skutečnosti,  že  dané
ustanovení  nebylo oznámeno Evropské komisi v souladu s čl. 5 a 6 směrnice 2015/1535,  nevymahatelné ve
smyslu rozsudku Soudního dvora EU ve věci C-194/94 CIA Security International, bod 55?

B) 
Otázky týkající se ostatních ustanovení zákona č. 167/1998 Sb.,  o návykových látek ve věci pěstování a 
výroby konopí 

1.  )  Představuje ust.  §  29 zákona č.  167/1998 Sb.,  o návykových látkách tím, že zákonný režim pěstovaní
konopí  k  účelům výzkumným (pokusnictví)  a  národohospodářským (průmysl)  přešel  od režimu,  kdy bylo
možné  pěstovat  konopí  bez  hlášení  úřadům  a  bez  existence  metodické  normy  pro  kvantitativní  určení
obsahu delta-9-tetrahydrokannabinolu v  odrůdách konopí  (viz  otázka č.  2  níže),  na režim,  kdy je  možné
pěstovat konopí bez hlášení úřadům a bez existence metodické normy pro kvantitativní určení obsahu delta-
9-tetrahydrokannabinolu v odrůdách konopí, ale to pouze na pěstební ploše do 100 m  2  /osobu, a to na základě
zákona č. 362/2004 Sb., kterým se změnil zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, technicky předpis ve
smyslu čl.  1  odst. 1  písm. f) směrnice 2015/1535, a je tudíž s ohledem ke skutečnosti,  že dané ustanovení
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nebylo  oznámeno  Evropské  komisi  v  souladu  s  čl.  5  a  6  směrnice  98/34/ES,  nevymahatelné ve  smyslu
rozsudku Soudního dvora EU ve věci C-194/94 CIA Security International, bod 55?

2. ) Je třeba v roce 2009 novelizované nařízení Komise (ES) k určení omamných a neomamných odrůd konopí
„Metodou společenství pro kvantitativní určeni obsahu delta-9-tetrahydrokannabinolu v odrůdách konopí“ č.
1122/2009 (příloha č. 1) ze dne 30. listopadu 2009 vykládat v tom smyslu,  že brání ve stanovení jiných metod
pro měření obsahu delta-9-tetrahydrokannabinolu v odrůdách konopí  ke zjištění omamnosti odrůdy, než je
metoda uvedená v citovaném unijním předpisu?

3. ) Představuje ust. § 8 odst. 1 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách tím, že zákonný režim přešel od
režimu, kdy není nárok na vydávání povolení k zacházení s návykovými látkami, na režim, kdy takový nárok je
daný, a to na základě zákona č. 141/2009 Sb., kterým se změnil zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách,
technický předpis ve smyslu čl. 1 odst. 1 písm. f) směrnice 2015/1535, a je tudíž s ohledem ke skutečnosti, že
dané ustanovení nebylo oznámeno Evropské komisi v souladu s čl. 5 a 6 směrnice 98/34/ES, nevymahatelné
ve smyslu rozsudku Soudního dvora EU ve věci C-194/94 CIA Security International, bod 55?

C)
Otázky týkající se souladu české právní úpravy se svobodou volného pohybu zboží 

dle čl. 34 Smlouvy o fungování EU 

1. )  Je třeba čl. 34 Smlouvy o fungovaní EU vykládat v tom smyslu, že brání vnitrostátní právní úpravě, jako je
zákon č. 378/2007 Sb.,  o léčivech, zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a vyhláška č. 221/2013 Sb.,
neboť tyto vnitrostátní právní předpisy stanoví požadavky na jakost léčebného konopí, které je méně vhodné
pro léčebné použití než jiné odrůdy konopí včetně zcela neomamných odrůd konopí a neomamných metod
aplikace omamného konopí, jejichž léčebné použití  je naopak zakázáno?

2. )  Je třeba čl. 34 Smlouvy o fungování EU ve světle skutečnosti, že Soudní dvůr v rozsudku ve věci C-137/09
Josemans explicitně uznal přípustnost používání omamných látek, jako je konopí, k léčebným a výzkumným
účelům, vykládat v tom smyslu, že brání vnitrostátní právní úpravě, která umožňuje použití pouze takového
léčebného konopí,  které  slouží  primárně  k  omámení,  a  pod hrozbou  trestní  sankce  zakazuje  pěstování,
výzkum a užívaní jiných odrůd konopí vhodnějších k léčebnému použiti?

3. ) Je třeba čl. 34 Smlouvy o fungování EU vykládat v tom smyslu, že brání vnitrostátní právní úpravě, jako je
zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech, zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a vyhláška č. 236/2015 Sb.,
neboť tyto vnitrostátní právní předpisy stanoví požadavky na způsoby zpracování léčebného konopí, které je
prokazatelně méně účinné pro léčebné použití pro celou řadu nemocí, a to jak z hlediska jakosti (složení), tak
způsobu použití (metody zpracování a podání) a de iure zakazuje vyrábět léčebné produkty jak z omamných,
tak neomamných odrůd konopí a používat neomamné metody aplikace omamného konopí?

4.) Je třeba čl. 9 směrnice 98/34/ES vykládat v tom smyslu, že brání v použití naléhavé procedury dle odst. 7
uvedeného ustanoveni v případě vnitrostátní  úpravy, jako je vyhláška č.  221/2013 Sb.,  kterou se stanovuji
podmínky pro předepisování, přípravu, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s
obsahem  cannabis  pro  léčebné  použiti,  jejímž  prostřednictvím  jsou  stanoveny  požadavky  na  jakost
léčebného cannabis a další požadavky na toto zboží?

Dne 14.7.2019 Mgr. Dušan Dvořák 
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