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Určeno pro trestní justici, exekutivu a pro poslance Sněmovny Parlamentu ČR prostřednictvím
pana poslance Tomáše Vymazala a Lukáše Koláříka a paní poslankyni Zuzanu Majerovou pro
poslaneckou ústavní stížnost, resp. připojení se poslanců k níže uvedeným ústavním stížnostem
za výrobu konopí jako léku  dle § 283 trest. zákoníku odsouzených manželů Jany a Miroslava
Kočířových sp.zn. IV.ÚS 1140/18 a Dušana Dvořáka sp.zn. IV. ÚS 1153/19 (sp.zn. II. ÚS 1524/19), že
orgánům činným v trestním řízení nedoložli povolení k výrobě konopných léčiv  dle § 283 TZ

Porušení práva na spravedlivý proces dle judikatur ESLP a mylná tvrzení justice k nepoložení
předběžné otázky Soudnímu dvoru členům výzkumu Konopí je lék asociace Cannabis is The
Cure,z.s.  od  roku  2010  k  porušení  práva  Společenství  Českou  republikou  při  neoznámení
technických předpisů  výroby a  distribuce (§  8  a  §  24  zákona  č.  167/1998 Sb.,  o  návykových
látkách) konopí jako léku a výzkumné matérie novelami č. 141/2009 Sb. a 50/2013 Sb. doložme
citací  mylného  tvrzení  justice:  v  níže  uvedených  rozhodnutích  „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.“  Uvedeno  v
rozhodnutích  –  viz  veřejně  -  Nejvyšší  soud  sp.zn.  8  Tdo  1231/2011,  6  Tdo  1493/2014,  11  Tdo
181/2015, 6 Tdo 323/2016, 11 Tdo 1499/2017, 11 Tdo 61/2018, 11 Tdo 426/2018 a 11 Tdo 1455/2018 a
Ústavní soud 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 versus sp.zn. III. ÚS 3354/16, bod 34,citace:  "[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." a současně ještě v ústavní stížnosti v sp.zn.  II. ÚS
2804/18  nově  mylně     vyvodil   tvrzení  projednávané  aktuálně  v  ústavních  stížnostech  členů
výzkumu Konopí je lék asociace Cannabis is The Cure,z..s.  manželů Kočířových a  sp.zn. IV.ÚS
1140/18  a Dušana Dvořáka pod sp.zn.  IV.ÚS 1153/19 a sp.zn.  II. ÚS 1524/19,   a totiž, že:    "pokud
před vstupem do EU zákon o návykových látkách zakazoval výrobu konopí jako léku, zakazuje ji
stále, pokud subjekt nemá povolení, neboť regulace je přiměřená", dodejme závěrem, že MZ ČR
nikdy nikomu nevydalo povolení k výrobě konopí jako léku uvedené v  § 283 trestního zákoníku.
Ústavní  soud  však  ve  stížnosti  sp.zn.   III.  ÚS 3354/16  a  II.  ÚS 2804/18  bez  důkazu  uvedl,  že
regulace konopí v ČR je údajně přiměřená, když např. Izrael (7 mil obyvatel) ročně pro nemocné
své země vypěstuje 12 tun konopí za rok a ČR (10 mil obyvatel) za posledních deset let od roku
2009 dosud vydala skrze zdravotnický systém (tendry SUKL a dovoz) cca 33 kilogramů konopí k
léčbě  celkem za  dest  let  z  toho  cca  25  kilogramův rámci  studie  o  britském konopném  léku
Sativex pro léčbu roztroušené sklerozy, tzn.   pouze 3 kilogramy konopí ročně!  Více než 12 tun
konopí ročně však občanům zabírá na příkaz justice a státních zastupitelství Policie ČR, což je
uvedeno ve Výročních zprávách ČR.  
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Ostrava 1.6.2019, slavnostní otevření Cannabis Social Club JINE KAFE 

Fotografie ze slavnostního  otevření Cannabis Social Club JINE KAFE dne 1.6.2019 

Zleva:  poslanec  Ondřej  Polanský,  vedoucí  výzkumu  Konopí  je  lék  a  rektor  náboženské
společnosti Chrám Přírody Dušan Dvořák, vedoucí jediné akreditované laboratoře pro léčebné
konopí  ve  Střední  Evropě  CannabiLab  Tomáš  Ocelka,  poslanec  Tomáš  Vymazal,  starosta
Ostravy  –  Pustkovce  Stanislav  Pyš  a  vedoucí  ostravského Cannabis  Social  Club  JINE  KAFE,
pořadatel  ostravských  odborných  konferencí  Konopex,  kancléř  a  zástupce  Slezska  v
náboženské společnosti Chrám Přírody Martin Kotala.
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