
Ústavní soud ČR
Joštova 8
660 83 Brno 2 V Olomouci dne 9.5.2019

sp.zn. IV.ÚS 1153/19

Stěžovatel:  Mgr. Dušan Dvořák, nar. 12.1.1962
Edukativní konopná klinika 798 55 Ospělov 6

Právně zastoupen: Mgr. David Macháček, advokát
T. G. Masaryka 108, 272 01 Kladno

Reakce na výzvu Ústavního soudu dne 6.5.2019 sp.zn. IV.ÚS 1153/19

I.
Advokát  Mgr.  David  Macháček  je  bohužel  mimo  republiku.  Zasílám  proto  žádané  přílohy.  
Konkrétně zasílám napadaná rozhodnutí podle  chronologie včetně nepovolení obnovy řízení: 

1. Usnesení Okresního soudu v Prostějově dne 18.4.2019, č.j. 3T 131/2017-2151 
2. Usnesení Nejvyššího soudu ČR dne 13.12.2018, č.j. 1455/2018 -301
3. Usnesení Krajského soudu v Brně dne 22.5.2018, č.j. 8 To 102/2018-998 a č.j. 8 To 102/2018- 1014 
4. Rozsudek Okresního soudu v Prostějově dne 6. 2. 2018, č.j. 3 T 131/2017 – 627
5. Odvolání a dovolání stěžovatele a asociace Cannabis is The Cure,z.s. k výše uvedeným rozhodnutím.

II.
6. Stěžovatel  doložil,  že byl  v  letech 2010 – 2019 celkem 8 x obviněn ( 1)  za výrobu konopí

jako  léku  k  výzkumu  Konopí  je  lék  vedené  Okresním  státním  zastupitelstvím  v
Prostějově  pod  sp.zn.  1 ZT 11/2010,   1 ZT 244/2010, 1 ZT 55/2012,  ZT 108/2013,  ZT 397/2015, ZT
316/2016, ZT 102/2018, ZT 31/2019 s celkovou výší  trestní sazby obvinění  12 – 60 let vězení. 

7. Obvinění byla  projednávána Okresním soudem v Prostějově pod sp.zn. 2 T 104/2010,  2 T 65/2011,  11
T  130/2016,  3T  131/2017  a  2T  63/2018  a  kromě  posledních  dvou obvinění  (sp.zn.  ZT 102/2018,  ZT
31/2019) prošla všechna tato rozhodnutí také odmítavým rozhodnutím Ústavního soudu (2). 

8. Vzhledem  k  tomu,  že  na  tato  soudní  řízení  stěžovatele  je  v  ústavní  stížnosti  argumentačně
odkazováno stran porušení základních práv a svobod (nejen) stěžovatele, dále v příloze zasílám jak
nový  odsouzující  rozsudek,  nové  obviněnění  a  nová  rozhodnutí  o  nepovolení  obnovy  řízení  a
nevyloučení  se pro doložený kartel  a  justiční  korupci  soudců  Okresního soudu v  Prostějově a
státních  zástupců  Okresního  státního  zastupitelství  v  Prostějově  a  Krajského  soudu  v  Brně  a
Krajského státního zastupitelství v Brně  ze všech trestních řízení  stěžovatele a podání  nového
obvinění  na  stěžovatele  za  zasahování  do  nezávislosti  kartelu  a  korupce  justice,  státních
zastupitelství a policie: 

1 Dále 2x jako přestupek
2         II. US 664/12, IV. US 4859/12, II. US 1311/13, II.ÚS 289/14,  II. 3196/15, III. US 396/16, III. ÚS 3354/16, IV. ÚS 2771/18 ,  II. ÚS 2804/18 



9. Rozsudek Okresního soudu v Prostějově dne 5. 2. 2019, č.j. 2T 63/2018 – 1274 
10. Usnesení Krajského soudu v Brně dne 30.4.2019,  č. j. 3 To 124/2019-2212
11. Usnesení Okresního soudu v Prostějově dne  22.3.2019, č. j. 11 T 130/2016-3639
12. Usnesení Okresního soudu v Prostějově dne  16.4.2019, č.j. 2T 104/2010 – 2992
13. Usnesení Policie ČR dne 12.2.2019, č. j. KRPM-99371-42/TČ-2018-141271
14. Usnesení Okresního státního zastupitelství v Prostějově dne 18.3.2019, č.j. ZT 31/2019-34
15. Rozhodnutí Krajského státního zastupitelství v Brně dne 2.5.2019, č.j. 1 KZT 274/2019 – 46
16. Usnesení Okresního státního zastupitelství v Prostějově dne 15.4.2019, ZN 875/2019-20
17. Usnesení Policie ČR dne 16.4.2019, č. j. KRPM-26700-11/TČ-2019-140070
18. Usnesení Krajského státního zastupitelství v Brně dne 3.5. 2019, č.j. 5 KZT 11/2019- 24

III.
19. Protože stěžovatel a členové výzkumu Konopí je lék asociace Cannabis is The Cure,z.s. opakovaně

marně uvedli,  že v rámci trestních řízení se stěžovatelem v letech 2010 - došlo přes 15 marných
žádostí o policejní ochranu - k těžkým ublížením na zdraví členů výzkumu včetně ublížení na zdraví s
následky smrti,  přičemž trestní  podněty podepsané ode dne 6.9.2010 rovněž lékaři  a  soudním
znalcem nebyly nikdy povoleny vyšetřit   a nebyly nikdy projednány soudem a toto nezákonné
jednání nebylo nikdy Ústavním soudem označeno za porušení základních práv, stěžovatel dokládá
přílohou  listiny odůvodňující závěry o těžkých ublíženích na zdraví s následky smrti způsobených
prostějovskými OČTŘ např. u onkologicky nemocné členky výzkumu Konopí je lék Olgy Novotné
(3), která lékařskou zprávu s mizejícími nádory díky cannabisterapii doložila dne 16.9.2010 v prvním
trestním řízení se stěžovatelem vedené u Okresního soudu v Prostějověv pod sp.zn. 2T 104/2010, u
Okresního státního zastupitelství v Prostějově vedeno pod sp.zn. 1 ZT 11/2010.  Dále je do doložen
prosebný dopis onkologicky nemocného člena výzkumu Konopí je lék Petra Ladislava Kodyma (4),
který v době adventu 2009 napsal všem členům Sněmovny jmenovitě a zcela marně prosbu, aby se
mohl léčit a konopím.  Jak Petra Ladislava Kodyma, tak Olgu Novotnou můžete vidět ve filmovém
dokumentu Konopné pašije (5)  Dále je doloženo úředně ověřené svědectví o zlepšení zdravotního
stavu  následnou  exekucí  a  nedostatkem  konopných  léčiv  rovněž  prostějovskými  OČTŘ  k  smrti
utrápené onkologicky  nemocné  členky  výzkumu  Konopí  je  lék  Jarmily  Honkýšové  ( 6),  kterou
můžete  vidět  na  videu  Onkologičtí  konopní  kriminálníci  (7)  natočeném  den  před  další  domovní
prohlídkou a exekucí ospělovské výzkumnické farmy dne 3.9.2015.  

20. Protože jednáním prostějovských orgánů činných v trestním řízení  v letech 2010 – 2019 došlo s
podporou Nejvyššího soudu a Ústavního soudu také k těžkému ublížení na zdraví stěžovatele a jeho
rodiny a došlo k  sociálně ekonomické likvidaci stěžovatele, toto stěžovatel přílohami dokládá  na
tvrzeních ošetřujících lékařů ode dne 3.5.2011 do 28.3.2019  v prohlášeních MUDr. Věry Táborské,
MUDr. Jana Nováka, MUDr. Dagmar Přikrylové a MUDr. Dagmar Šmídové a současně stěžovatel
přikládá  přílohou  rozhodnutí  České  správy  sociálního  zabezpečení  dne  19.3.2019,  č.j.
10000/1263163/19/03 potvrzující, že příjmy stěžovatele v roce 2016 – 2018 jsou ve výši cca 1/3 příjmů
stěžovatele v letech 2006 – 2008. 

IV.
21. Dále stěžovatel uvádí, že dne 7.5.2019 byla stěžovatelem podána ústavní stížnost vedená Ústavním

soudem  pod  sp.zn.  II.  ÚS 1524/19 napadající  rozhodnutí  Okresního  státního  zastupitelství  v
Prostějově dne 8.3.2019 sp.zn. SPR 120/2019 (8),  rozhodnutí Krajského státního zastupitelství v Brně

3        www.konopijelek.cz/studie/olga-novotna/ 
4    www.konopijelek.cz/studie/petr-ladislav-kodym/ 
5       www.konopijelek.cz/videa/konopne-pasije/   
6       www.konopijelek.cz/studie/jarmila-honkysova/ 
7       www.konopijelek.cz/videa/onkologicti-konopni-kriminalnici/ 
8    www.konopijelek.cz/komunikace-s-urady/rozhodnuti-okresniho-statniho-zastupitelstvi-v-prostejove-ze-dne-8-3-2019-sp-zn-spr-120-2019/ 

http://www.konopijelek.cz/komunikace-s-urady/rozhodnuti-okresniho-statniho-zastupitelstvi-v-prostejove-ze-dne-8-3-2019-sp-zn-spr-120-2019/
http://www.konopijelek.cz/studie/petr-ladislav-kodym/
http://www.konopijelek.cz/studie/olga-novotna/
http://www.konopijelek.cz/videa/onkologicti-konopni-kriminalnici/
http://www.konopijelek.cz/studie/jarmila-honkysova/
http://www.konopijelek.cz/videa/konopne-pasije/


dne 19.3.2019, sp.zn. 1 SPR 132/2019 (9)a rozhodnutí Vrchního státního zastupitelství v Olomouci dne
3.5.2019 sp.zn. 1 SPR 47/2019 (10) nepovolit v hrubém rozporu s trestním řádem obnovu řízení za
obvinění v letech 2010 – 2012. 

22. K tomuto byla do této ústavní stížnosti  sp.zn.  II.  ÚS 1524/19 doložena přílohami  ústavní stížnost
stěžovatele ze dne 5.4.2019 vedená pod  sp.zn. IV.ÚS 1153/19 (11), stížnost stěžovatele Evropskému
soudu pro lidská práva dne 10.4.2019 sp.zn. 21 371/19 (12) napadající rozhodnutí Ústavního soudu dne
16.10.2018 sp.zn. II. ÚS 2804/18, ústavní stížnost stěžovatele ze dne 24.12.2012 sp.zn. IV. US 4859/12
napadající tvrzení o nepříčetnosti stěžovatele  a nepovolení řádného soudního projednání obvinění
(13),  dodatek  ústavní  stížnosti  stěžovatele  sp.zn.  III.  ÚS  3354/16  ze  dne  27.2.2017  s  doloženým
posudkem  znaleckého  ústavu  PN  Bohnice  ze  dne  12.12.2016  vylučujícím  nepříčetnost  a
nesvéprávnost stěžovatele v letech 2008 – 2016 (14) a kompilát stěžovatele Léčba konopím v České
republice v letech 2000 - 2019 (15)  s celkem 15 (patnácti) svévolnými tvrzeními justice v trestních
řízeních stěžovatele a členů výzkumu Konopí je lék  obviněných za výrobu konopí jako léku na
straně 18 a 19 tohoto dokumentu. 

23. Stěžovatelem je v  ústavní  stížnosti  sp.zn.  II.  ÚS 1524/19 navrženo společné projednání  s  ústavní
stížností   sp.zn.  IV.ÚS 1153/19  a  položení  předběžných otázek  Soudnímu dvoru.  Shrňme,  že  jak
rozhodnutí  Okresního státního zastupitelství  v  Prostějově dne 8.3.2019 sp.zn.  SPR 120/2019,  tak
rozhodnutí  Krajského  státního  zastupitelství  v  Brně  dne  19.3.2019,  sp.zn.  1  SPR  132/2019  a
rozhodnutí Vrchního státního zastupitelství v Olomouci dne 3.5.2019 sp.zn. 1 SPR 47/2019 však: 
1. nepovolilo řízení  o obnově trestních řízení  stěžovatele v rozporu s   §  278,  odst.  3 tr.  řádu:

“Obnova  řízení,  které  skončilo  pravomocným  usnesením  státního  zástupce  o  zastavení
trestního stíhání  pro nepřípustnost  z  důvodů uvedených v §  11  odst.  1  písm. f)  nebo g),  se
povolí, změní-li se zdravotní stav obviněného tak, že odpadnou důvody bránící jeho stíhání.“

2. odmítalo se vyrovnat s nepravdivými znaleckými posudky na stěžovatele
3. odmítalo  projednat  těžká  ublížení  na  zdraví  členů  výzkumu  a  na  stěžovateli  způsobená

jednáním prostějovských OČTŘ 
4. odmítalo položit předběžnou otázku Soudnímu dvoru 
5. odmítalo podat kárný/trestný podnět na podvodně jednající státní zástupce a soudce 

V.
24. Protože stěžovatel ve všech výše uvedených trestních řízeních při obvinění za výrobu konopí jako

léku a matérie k výzkumu dokládal nezákonnost měření obsahu THC v konopí  policií zabrané na
výzkumnické farmě v Ospělově z úrod let 2008 - 2018, které bylo  vždy zcela odporující zákonu o
návykových látkách a Úmluvě o omamných a návykových látkách  a zde uvedené definici konopí,
dále zcela odporující unijní metodice měření obsahu THC v konopí a vždy zcela odporující oficiální
metodice policie  zveřejněné na webových stránkách policie  na  www.policie.cz/clanek/metodika-
mereni-thc.aspx  a  zveřejněné  na  stránkách  www.konopijelek.cz v  neanonymizované  podobě
rozhodnutí policie dne 19.3.2013 Č.J. KRPB-62944/ČJ-2013-0600PI (16), stěžovatel dokládá opakovaně
důkaz doložitelný ze všech uvedených trestních spisů, že expertní orgány severomoravské police,
které měřily obsah THC v konopí stěžovatele, nikdy – na rozdíl od jihomoravské policie – konopí

9 www.konopijelek.cz/komunikace-s-urady/rozhodnuti-krajskeho-statniho-zastupitelstvi-v-brne-dne-19-3-2019-sp-zn-1-spr-132-2019/ 

10 www.konopijelek.cz/komunikace-s-urady/rozhodnuti-vrchniho-statniho-zastupitelstvi-v-olomouci-dne-3-5-2019-sp-zn-1-spr-47-2019/ 

11 www.konopijelek.cz/komunikace-s-urady/ustavni-stiznost-ze-dne-5-4-2019-vedena-pod-sp-zn-iv-us-1153-19/ 

12 www.konopijelek.cz/komunikace-s-urady/desata-stiznost-evropskemu-soudu-pro-lidska-prava-ze-dne-10-4-2019/ 

13 www.konopijelek.cz/komunikace-s-urady/ustavni-stiznost-ze-dne-24-12-2012-sp-zn-iv-us-4859-12/ 

14 www.konopijelek.cz/komunikace-s-urady/dodatek-ustavni-stiznosti-sp-zn-iii-us-3354-16-ze-dne-27-2-2017/ 

15  www.konopijelek.cz/novinky/lecba-konopim-v-ceske-republice-v-letech-2000-2019/ 

16 www.konopijelek.cz/studie/policie-cr-k-metodice-mereni-thc-v-konopi-dne-19-3-2013-c-j-krpb-62944-cj-2013-0600pi/ 

http://www.konopijelek.cz/studie/policie-cr-k-metodice-mereni-thc-v-konopi-dne-19-3-2013-c-j-krpb-62944-cj-2013-0600pi/
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http://www.konopijelek.cz/komunikace-s-urady/ustavni-stiznost-ze-dne-24-12-2012-sp-zn-iv-us-4859-12/
http://www.konopijelek.cz/komunikace-s-urady/desata-stiznost-evropskemu-soudu-pro-lidska-prava-ze-dne-10-4-2019/
http://www.konopijelek.cz/komunikace-s-urady/ustavni-stiznost-ze-dne-5-4-2019-vedena-pod-sp-zn-iv-us-1153-19/
http://www.konopijelek.cz/komunikace-s-urady/rozhodnuti-vrchniho-statniho-zastupitelstvi-v-olomouci-dne-3-5-2019-sp-zn-1-spr-47-2019/
http://www.konopijelek.cz/komunikace-s-urady/rozhodnuti-krajskeho-statniho-zastupitelstvi-v-brne-dne-19-3-2019-sp-zn-1-spr-132-2019/


nezvážily  (!!!)  a  nikdy nedopočítávaly s  nulovým obsahem THC váhu stonku, větviček a semen
(nejméně 2/3 váhy !!!), tak jak zní oficiální zákonný a policií deklarovaný postup, čímž zcela popřely
základy trestního řízení a předvídatelnosti práva, zvláště pak, když stěžovatel již v prvním trestním
řízení doložil, že využívá v terapii rovně kořen konopí a v dané době vládní vyhláška č. 455/2009
Sb. příloha 1.A.1.  až do novely č.3/2012 Sb. uváděla a občanům garantovala, že do celkové váhy
konopí je potřeba započít také váhu kořene! Viz důvodová zpráva vlády k vyhlášce č. 455/2009 Sb.,
stručně: Z důvodů právní jistoty občanů při zavedení nového trestného činu pěstování konopí ….. je
trestným činem více než 5 rostlin konopí, které v celém svém obsahu mají více než 0,3% THC. To však
policie, stání zastupitelství a justice  nikdy nedoložila, přesto byl stěžovatel opakovaně odsouzen,
opakovaně se justice pokoušela zbavit stěžovatele svéprávnosti a ode dne 6.8.2013 do dne 22.2.2017
byla stěžovateli v důsledku trestních řízení a údajné nepříčetnosti stěžovatele v letech 2008 – 2012
ustanovena  zcela  nedůvodná  ochranná  léčba  a  stěžovatel  čelil  pokusu  justice,  státního
zastupitelství  a vědomě nepravdivě jednajících soudních znalců  ustanovit stěžovateli  ochrannou
léčbu ústavní pro těžké zločince. 

25. Pokud  se  rovněž  Ústavní  soud  domnívá,  že  je  v  souladu  se  zákonem  a  nedochází  k  porušení
základních práv a svobod, když by stěžovatel za totožné jednání  v posledních deseti letech např. v
Jihomoravském kraji  nebyl nikdy souzen a veřejně označován za těžkého zločince, recidivistu a
nesvéprávného a nepříčetného nebezpečného člověka, zatímco v Olomouckém kraji se souhlasem
Nejvyššího  soudu,  Ústavního  soudu  a  Evropského  soudu  pro  lidská  práva  ano,  pak  naprostou
paralýzu právního státu stěžovatel  bez jakéhokoliv komentáře dokládá přílohou na rozhodnutí
policie dne  3.2.2017  č.j.  PPR-34235-258/ČJ-2016-990140  a  rozhodnutí  Generální  inspekce
bezpečnostních  sborů  dne  5.4.2019,  č.  j.  GI-400-35/ČJ-2019-840502-P  svědčící  spíše  o  praktikách
prorůstání  organizovaného  zločinu  do  státní  správy,  nikoli  o  nezávislých  a  zákony  ctících
bezpečnostních  sborech  České  republiky,  která  před 30  roky  zrušila  čl.  5  ústavy  o  vedoucí  roli
zločinců ve státě. 

Mgr. Dušan Dvořák 


