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Krajský soud v Brně 
sp.zn. 29 A 57/2019

změna petitu a označení poškozených účastníků žalobního řízení 
k usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 13.6.2019, č.j. 29 A 57/2019-15

spojená s návrhem na na předložení žaloby Ústavnímu soudu 
k řízení žalobců sp.zn. IV.ÚS 1140/18 nebo sp.zn.  II. ÚS 1524/19 

v právní věci  žalobce
Odborná společnost Konopí je lék, z. s., IČ: 227 27 281
sídlem Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov 6, pošta Hvozd

zastoupené zmocněncem a spolu žalobcem 
Mgr. Dušan Dvořák, nar. 12.1.1962
sídlem Edukativní konopná klinika, 798 55 Ospělov 6, pošta Hvozd

proti žalovanému
Finanční úřad pro Olomoucký kraj, 
sídlem Lazecká 545/22, Olomouc

o  žalobě  na  ochranu  před  nečinností  žalovaného  spočívající  v  nečinnosti  žalovaného  a  jeho
nadřízených orgánů při vydávání informací týkajících se odmítání zahájení správního řízení o darovací
dani žalobce a zahájení řízení o daňovém odpočtu z daně darovací spolu žalobce a zmocněnce žalobce
v roce 2010 ve správních řízeních žalovaného

neboť

žalovaný konal za  součinnosti a nezákonné podpory kartelu justice a trestní exekutivou,  obchodními
rejstříky,  OČTŘ, MV ČR a MSp ČR  v  letech 2010 – 2019 také vůči všem za výrobu konopí  jako léku
kriminalizovaným členům výzkumu Konopí je lék asociace Cannabis is The Cure,z.s.  a poškozovaným
spolkům asociace Cannabis is The Cure,z.s. ,  tzn. žalobců, konkrétně pak:

1. Krajský soud a státní zastupitelství v Brně: řádně nezapsané spolky asociace Cannabis is The
Cure,z.s. a nešetřené stížnosti, kárné a trestní podněty členů asociace Cannabis is The Cure,z.s. a
kriminalizovaný  Dušan  Dvořák,  Radomíra  Dvořáková,  spolu  zakladatelé  a  statutární  zástupci
zřizovatelů a investorů Edukativní konopní  kliniky a členové výzkumu Konopí  je lék asociace
Cannabis is The Cure,z.s. - viz ústavní stížnosti doložené do spisu 

2. Krajský soud a státní zastupitelství v Ostravě,  pobočka v Olomouci: řádně nezapsané spolky
asociace Cannabis  is  The Cure,z.s.,  nešetřené stížnosti,  kárné a  trestní  podněty  a  přezkumy
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podání a kriminalizovaný člen statutárního orgánu asociace Cannabis is The Cure,z.s.   Marek
Rybář – viz odvolání doložené do spisu 

3. Krajský soud a stání zastupitelství v Ostravě:  řádně nezapsané spolky asociace Cannabis is The
Cure,z.s.  a  nešetřené stížnosti,  kárné a trestní  podněty a  stížnosti  a  nevydávání  informací  o
stížnostech a kárných a trestních podnětech v letech 2008 – 2019 členům asociace 

4. Vrchní soud a státní zastupitelství:  řádně nezapsané spolky asociace Cannabis is The Cure,z.s.,
nešetřené stížnosti, kárné a trestní podněty a přezkumy podání členů asociace Cannabis is The
Cure,z.s. a kriminalizovaní členové statutárního orgánu žalobce Miloslav Tetour, Miroslav Kočíř a
kriminalizovaný člen asociace Tomáš Houfek, viz evropské a ústavní stížnosti doložené do spisu 

5. Nejvyšší  soud  a  státní  zastupitelství  ČR:  řádně  nezapsané  spolky  asociace  Cannabis  is  The
Cure,z.s.,  nešetřené  stížnosti,  přezkumy,  kárné  a  trestní  podněty  asociace  Cannabis  is  The
Cure,z.s. a kriminalizovaní výše uvedení členové statutárního orgánu žalobce Miloslav Kočíř a
Dušan Dvořák a doložené ústavní stížnosti. 

I.
Odůvodnění  změny petitu 

1. Opakovaně jsme Krajskému soudu v Brně do předmětného žalobního řízení ode dne 20.12.2017
doložili  důkazy,  že  napadáme  nezákonnost  jednání  žalovaného  spočívající  v  opakovaném,
letitém  nevydání  informací  a  sdělení,  jaké  ustanovení  jakého  předpisu  bránilo  v  roce  2009
darovat materiálový dar léčivého konopí v hodnotě přes 77 mil.  Kč na výzkum Konopí  je lék
odborné společnosti Konopí je lék (žalobce) dle dohody s Univerzitou Palackého a tento dar
odečíst  z  daňového  základu  spolu  žalobce  -  zmocněnce,  přičemž  dne  13.7.2010  potvrdil
Okresnímu soudu v Prostějově jak rektor Palackého Univerzity prof. Lubomír Dvořák v trestním
řízení sp.zn. 2T 104/2010, tak toto také před soudem potvrdila předsedkyně žalobce v roce 2010
MUDr. Jana Budařová a zmocněnec žalobce v roce 2009 Mgr. Robert Nováček  a další včetně
dárců Mgr. Dušana Dvořáka a Mgr. Radomíry Dvořákové, když spolu žalobci nebyl ani uznán
daňový odpočet bezúplatné práce a materiálu, viz spis a obě rozhodnutí žalovaného z roku 2010
doložené dne 26.6.2019 do spisu. 

2. Jak uváděl v roce 2008 – 2014 zákon o návykových látkách v § 5 odst. 5 a § 29, do 100 m2 plochy
bylo možné bez jakéhokoliv povolení získávat, zpracovávat a dále distribuovat konopí k účelům
pokusnickým, od 1.1.2014 k účelům zahradnickým. Tedy i konopí darovat a odečíst z daňového
základu tento dar.  

3. Jak  bylo  doloženo  dne  26.6.2019  do  žalobního  spisu  exekucí  Ministerstva  zdravotnictví,
předžalobní  výzvou  ministerstvu  zdravotnictví  a  žádostí  o  přijetí  opatření  k  nečinnosti
ministryně  spravedlnosti  a  kárných  podnětech  nejvyššímu  státnímu  zástupci  a  ústavních
stížnostech a dodatcích  ústavních stížností Dušana Dvořáka a Miloslava Kočíře  a Jany Kočířové
v roce 2018 a 2019,  neexistuje jediný důkaz, že konopí s obsahem pod 0,2% THC není vysoce
léčivé a že konopí s obsahem nad 0,3% THC je nebezpečné, škodlivé nebo snad důkaz, že limit
THC v konopí byl stanoven na základě důkazů. 
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4. Dodejme,  že  bez  oznámení  EU  změny  technického  předpisu  výroby  konopí  jako  léku  lze
pěstovat konopí ode dne 20.5.2004 dle novelizace § 29 na ploše nad 100 m2 pouze do 0,2%THC
ve vrcholíku  konopí a pěstování těchto uznaných odrůd konopí je pěstitel povinen oznámit Celní
správě, do 100m2 pěstební plochy plochy je možné pěstovat konopí do 0,3% THC v celé rostlině
konopí  bez jakéhokoliv  oznámení  a povolení,  viz  stanovisko policie k  měření  obsahu THC v
konopí  ve  vztahu  k  unijnímu  a  českému  limitu  THC  v  rostlině  konopí  na
www.policie.cz/clanek/metodika-mereni-thc.aspx

II. 
Důvodnost vyloučení Krajského soudu v Ostravě

5. S ohledem na důkazy doložené dne 26.6.2016 do spisu, a totiž, že nejen Krajský soud v Brně, ale
také  Krajský  soud  v  Ostravě  (obchodní  rejstřík) způsobil  žalobci  a  všem  členům  asociace
Cannabis is The Cure,z.s., zejména pak investorům a zřizovatelům Edukativní konopné kliniky
statisícové škody, a to za vydatné podpory OČTŘ a předsedů krajských soudů v Brně, Olomouci a
Ostravě a předsedy Vrchního soudu v Olomouci  (viz sp.zn.  S 178/2019, S 177/2019, S 5/2019, S
271/2018,  S  2013/2018,  S  167/2018, S  138/2018,  S  206/2018,  S  205/2018,  S  4/2018,  S  3/2018,  S
291/2017, S 13/2017, S 370/2016, S 325/2014) a předsedy Nejvyššího soudu (viz sp.zn. S 136/2019,  S
315/2018, S 22/2018, S 346/2017, S 465/2016, S 265/2016, S 69/2014) nezapsáním sídla a zástupců
zřizovatelů Edukativní  konopné kliniky  a nešetřením trestních a  kárných podnětů s důkazy
korupce kartelu v dovoláních nejvyššímu soudu , a tedy i poškození žalobce, se sídlem ode dne
1.1.2014  do  dne  14.5.2016 Přichystalova  180/14,  779  00  Olomouc  nezapsaným  rejstříkem  s
následky zjevně nedůvodných a účelových žalob a exekucí v důsledku vadně označených sídel
investorů a zřizovatelů Edukativní konopné kliniky, které poškození hradí za pachatele, které
OČTŘ odmítají šetřit. 

a dále

6. S ohledem na důkazy doložené dne 26.6.2016 do spisu, že nejen Krajský soud v Brně, ale také
Vrchní soud v Olomouci a Nejvyšší  soud a jejich předsedové stejně tak státní zastupitelství  v
Ostravě,  Olomouci  a  Brně  odmítali  šetřit  vědomé  nepravdy  soudců  trestních  senátů  k
nepoložení předběžných otázek Soudnímu dvoru ve věci zacházení s konopím a porušení práva
Společenství a práva Evropy,  viz sp.zn.   8 Tdo 1231/2011,  6 Tdo 1493/2014, 11 Tdo 181/2015, 6 Tdo
323/2016, 11 Tdo 880/2017, 11 Tdo 1499/2017, 11 Tdo 61/2018, 11 Tdo 426/2018 a  11 Tdo 1455/2018

navrhujeme

7. Vyloučit Krajský soud v Ostravě z šetření předmětné žaloby a předat žalobu Ústavnímu soudu k
- ve spisu ode dne 26.6.2019 uvedené aktivní ústavní stížnosti  statutárního zástupce žalobce
Miloslava Kočíře nezapsaného přes tolik stížností a námitek předsedovi soudu Krajským soudem
v Brně do veřejného rejstříku ode dne 20.12.2017 (viz dne 26.6.2019 do spisu doložený zápis
schválených  usnesení  a  stanovy  a  čestné  prohlášení  Miloslava  Kočíře)  jako  místopředsedu
žalobce namísto  MUDr.  Aleše  Skřivánka,  Ph.D.  (dne  20.12.2017  stejně  jako  Vojtěch  Karban
odstoupili a ne nevypsání z rejstříku podali opakovaně stížnost!!!)  -  sp.zn.  IV.ÚS 1140/18, nebo
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předat Ústavnímu soudu k -  ve spisu ode dne 26.6.2019 uvedené ústavní stížnosti spolu žalobce
a zmocněnce žalobce Dušana Dvořáka - sp.zn.  II. ÚS 1524/19 

III.
Důvodnost předání žaloby Ústavnímu soudu 

8. Látky v konopí byly do českého lékopisu zapsány v roce 2008 (THC), 2009 (olej ze semen) a 2011
(CBD). Pouze zapsání oleje( cannabis oleum) do lékopisu bylo notifikováno dle práva EU. 

9. S ohledem na větší než malé množství darovaného konopí dle výkladu vyhlášky č. 455/2009 Sb.
napsané  ještě  za  vlády  ODS k  ochraně obchodních  korporací,  nemohl  možná  dárce  konopí
žalobcům  darovat  a  odečíst  z  odpočtu  daně a  snahy  žalobce  zjistit  důvodnost  takového
opatření  žalovaným  dle  zákona  číslo  106/1999Sb.  mohly  býti  žalovaným  vykládány  jako
zneužívání práva a kverulativní  jednání a z uvedeného důvodu odmítal od roku 2010 na tyto
otázky  opakovaně  odpovědět,  naposledy  v  roce  2017,  což  je  předmětem  žaloby,  nadřízené
orgány žalovaného pak ještě v roce 2019, viz spis a podání s důkazy dne 26.6.2019. 

10. Avšak mnohem větší právní váhu než vyhláška č.455/2009 Sb stran většího než malého množství
konopí  dává  vládní  nařízení  č.  207/1920  Sb.,  kterým  vláda  zcela  uvolnila  trh  s  konopím  a
konopnými výrobky, a to pro 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.

11. Tuto věc je oprávněn posoudit toliko Ústavní soud. 

12. Stejně tak je to pouze Ústavní soud, kdo je oprávněn posoudit porušení nadřazeného
práva Společenství v tomto řízení, pokud by se konopí smělo pěstovat pouze a jen na
vlákna a semena dle vyhlášky  č. 47/1965 Sb. a s vědomím, že jak Nejvyšší správní soud
(naposledy dne 20.12.2018,  sp.zn.   7  As  188/2018),  tak  Nejvyšší  soud (naposledy dne
13.12.2018, sp.zn.    11 Tdo 1455/2018) v rozporu s náleze Ústavního soudu a judikaturou
ESLP  a v rzporu s čl. 267 odmítají  předat Soudnímu dvoru předběžné otázky ve věci
zacházení  s  konopím,  je  třeba  položit  Ústavnímu  soudu  k  posouzení,  zda  předpisy
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týkající se výkladu článků 28, 29, 30 a 32 SFEU, nařízení č. 1307/2013 ( 1) č. 1308/2013 (2),
jakož i zásady volného pohybu zboží, přičemž je Ústavnímu soudu 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 a jediným oprávněným soudem k
posouzení těchto právních otázek je Soudní dvůr! 

IV.
Závěrem

13. Pokud však krajský soud nepředloží spor Ústavnímu soudu k posouzení porušení nadřazených
právních norem jednáním (také) žalovaného, nevyloučí se z důvodů hrubé podjatosti a střetu
zájmu, nechť  sezná žalobu důvodnou a oprávněnou a protože nečinnost žalovaného byla a je
téměř 10 let,  dále ať přednostně rozhodne následovně. 

14. Přikáže žalovanému uhradit soudní poplatky do 30.dnů od rozhodnutí. 

15. Přikáže žalovanému vydat informaci, na základě jakého ustanovení a jakého předpisu 
1. nezahájil s žalobcem daňové řízení o dani darovací v roce 2010
2. neuplatnil odpočet ze základu daně spolu žalobce v roce 2010

Dne 26.6.2019 

Odborná společnost Konopí je lék,z.s. Mgr. Dušan Dvořák 

Důkazní  přílohy žalobce z  roku 2010 a  otevření  Edukativní  konopné kliniky   –  slavnostní  otevření
Konopné apatyky královny koloběžky první dne 28.9.2009 již bylo do spisu dne 26.6.2019 doloženo 

1     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).
2 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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