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Vážená paní, vážený pane, vážený Evropský soude pro lidská práva 

Podáváme  v  přípustné  lhůtě  s  důkazy  v  pěti  přiložených  svazcích  I.  -  V.  stížnost  na  Českou  republiku  za
systematická,  dlouhodobá,  opakovaná  a  tragická  porušení  základních  článků  Evropské  úmluvy  o  ochraně
lidských  práv  (dále  jen  Úmluvy),  opakovaná  porušení  judikatury  Evropského  soudu  pro  lidská  práva dne
20.9.2011, č. 3989/07 a 38353/07 při systematickém porušování nejen čl. 267 Smlouvy o fungování EU (dále jen
SFEU)  s  důsledky  těžkých ublížení  na  zdraví  a  s  charakterem zločinů  proti  lidskosti  spáchaných  vůči  řádně
registrovaným úspěšně se léčícím zejména onkologicky nemocným členům výzkumu  Konopí je lék asociace
Cannabis  is  The  Cure,z.s.  v  letech  2008-  2019  při  doložené  nedostupnosti  konopí  k  léčbě,  vzdělávání  a
vědeckému  výzkumu  a  kriminalizaci pěstování  a  výroby  –  legálního -   konopí  jako  léku,  nedodržování
evropských politik a základních principů minimalizace rizik a ochrany veřejného zdraví, kdy  porušení Úmluvy
Českou republikou ve stížnosti Evropskému soudu pro lidská práva dokládáme na Mgr. Dušanu Dvořákovi, od
roku  2010  jeho každoroční  kriminalizaci  a  odsouzením  za  výrobu  konopí  jako  léku,  exekucemi  majetků  a
opakovanými  pokusy  omezit  svobodu,  od  roku 2012  opakovanými  pokusy  omezit  právní  způsobilost  Mgr.
Dušanu Dvořákovi - nositeli  ceny britské a české vlády, ceny Evropské unie,  cen evropských, holandských a
českých  nadací  a  mezinárodních  auditorských  společností,  sociálně  prospěšnému  podnikateli,  adiktologovi,
vedoucímu  výzkumu  Konopí  je  lék,  rektoru  náboženské  společnosti  Chrám Přírody  a  obecnému  zmocněnci
asociace,  s  vážnými  negativními  následky  na  jeho  osobě,  rodině  a  členech  výzkumu,  spolu  stěžovatelům
sdruženým v mezinárodní asociaci právnických osob a fyzických osob Cannabis is The Cure, z.s. Pro přehlednost
a seznání oprávněnosti stížnosti uvádíme Evropskému soudu pro lidská práva tyto důkazy s komentářem.

I. 
Svazek prvý označený I. a nazvaný Stížnost dokládá  porušení Úmluvy vůči  odsouzenému 

Mgr. Dušanu Dvořákovi a členům výzkumu  Konopí je lék a obsahuje

1. Řádně a včas vyplněný a stěžovateli podepsaný oficiální formulář  Stížnosti Evropskému soudu pro lidská
práva ze dne 10.4.2019 

2. Napadané rozhodnutí Ústavního soudu ČR dne 16. 10.2018, sp.zn. II.2804/18, Nejvyššího soudu ČR dne 30. 5.
2018, č. j. 11 Tdo 426/2018-114, Krajského soudu v Brně dne 7. 12. 2017, č. j. 7 To 362/2017-1976 a Okresního
soudu v Prostějově ze dne 25. 5. 2017, č. j. 11 T 130/2016-1644.

3. Dále k tomuto dokládáme klíčové rozhodnutí České republiky spočívající v nepovolení obnovy řízení o těchto
rozhodnutích pro nové skutečnosti a vědomě mylná rozhodnutí doložené rozhodnutím Okresního soudu v
Prostějově dne 22.3.2019, č.j. 11 T 130/2016 – 3639.

4. Dále je ve svazku I. doložena použitá právní obrana stěžovatele Mgr. Dušana Dvořáka:

Členové asociace Cannabis is The Cure,z.s. jsou společenství investorů a mecenášů výzkumu European Society of Investors in Natural and
Social Sciences Research, z.s., IČ: 706 31 298,  Stará 51/4, 708 00 Ostrava, zřizovatelé Edukativní konopné kliniky, kterými jsou  otevřená
společnost Ateliér ALF, z.s., IČ: 226 80 101 a dále odborná společnost Konopí je lék, z.s. IČ: 227 27 281 a  společenství sociální ekologie Art &
Body Language Factory, z.s. IČ: 227 24 303 jako členové právního, přírodovědného a národohospodářského výzkumu Konopí je lék, členové
náboženského společnosti Chrám Přírody a náboženského spolku Church of Nature,z.s. IČ: 226 91 871, společně sídlem Konopná apatyka
královny koloběžky první 798 55 Ospělov 6, viz odmítavé rozhodnutí ČR  dne 26.3.2019 sp.zn. II. 503/2019  nepoložit předběžnou otázku
rektora náboženské společnosti Soudnímu dvoru při porušení práva Společenství ve věci exportu a importu modlitebních předmětů 

 



5. Ústavní stížnost žádající od roku 2012 opakovaně marně zrušení označených trestních a správních předpisů a
položení předběžných otázek Soudnímu dvoru   ve věci výroby a distribuce konopí marně žádaných položit
Soudnímu dvoru Mgr. Dušanem Dvořákem každoročně od roku 2010, dále je ve svazku I. doloženo dovolání
Nejvyššímu soudu a  odvolání  Krajskému  soudu v  Brně a  návrh na přerušení  trestního řízení  adresovaný
Krajskému soudu v Brně a řada rozhodnutí odvolacího soudu nevyloučit se z trestního řízení. 

II.
Svazek druhý označený II. nazvaný  Pokračující porušování Úmluvy

 vůči opakovaně odsouzenému stěžovateli Mgr. Dušanu Dvořákovi a členům výzkumu obsahuje

1. Rozhodnutí Ústavního soudu ČR ze dne 8.4.2019 o akceptaci patnácté ústavní stížnosti opětovně za výrobu
konopí odsouzeného Mgr. Dušana Dvořáka vedené pod  sp.zn. IV.ÚS 1153/19 napadající další odsouzení za
výrobu konopí jako léku doložené rozhodnutím Nejvyššího soudu ČR ze dne 13.12. 2018, č. j. 11 Tdo 1455/2018-
301, Krajského soudu v Brně ze dne 22.5. 2018 č.j.  8To 102/2018-998 a č.j.  8 To 102/2018- 1014 a Okresního
soudu v Prostějově a obsahující další odsuzující rozsudek dne 6.2.2018, čj. 3T 131/2017-627  

2. Opětovně je ústavní stížnost Mgr. Dušana Dvořáka podána ve spojení s návrhem na zrušení §§ 283 - 287 a
§289, odst. 3 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku a novelizace nařízení vlády č. 455/2009 Sb. nařízením
č. 3/2012 Sb., zrušením § 2, písm. d, § 5, odst. 5, § 15 písm. e), § 24 ods. 1, písm. a), § 24a) a § 24b) a § 29 zákona
č. o návykových látkách, zrušením zákona č.50/2013 Sb. a vyhlášky MZ ČR č. 221/2013 Sb. a její novelizace
vyhláškou č. 236/2015 Sb. ve spojení s návrhem na položení předběžných otázek Soudnímu dvoru EU a také
ve spojení s návrhem na přednostní projednáním z důvodu ochrany života a zdraví (nejen) stěžovatele dle §
39 zákona č. 82/1993 Sb. 

3. Dále je ve svazku II. doložena právní obrana stěžovatele Mgr. Dušana Dvořáka, konkrétně ústavní stížnost
navrhující  od roku 2012 opakovaně marně zrušení označených trestních a správních předpisů a položení
předběžných otázek Soudnímu dvoru ve věci pěstování, výroby a distribuce konopí marně žádaných položit
Soudnímu  dvoru  Mgr.  Dušanem  Dvořákem  každoročně  od  roku  2010,  dále  je  doložen  klíčový dodatek
dovolání  Nejvyššímu  soudu  s  explicitními  důkazy  porušení  Úmluvy  a  práva  Společenství  a  zcela  odlišný
přístup francouzské a české justice k přístupnosti stěžovatel k Soudnímu dvoru  ve věci zacházení s konopím
dále je doloženo odvolání Krajskému soudu v Brně. 

4. Dále je ve svazku II. doložen  další nový odsuzující rozsudek nad Mgr. Dušanem Dvořákem Okresním soudem
v Prostějově za výrobu konopí  jako léku dne  5.2.2019,  č.j.  2T 63/2018-  1274  a protokol a zápis veřejného
projednání u Okresního soudu v Prostějově dne 5.2.2019 a odvolání na toto rozhodnutí Krajskému soudu v
Brně, kde je spis veden od 27.3.2019 pod sp.zn. 3To 124/2019.

5. Dále je ve svazku II. doloženo další obvinění Mgr. Dušana Dvořáka prostějovskou policií za výrobu konopí
jako léku s označením, že jde o nikdy justicí nedoložené nekontrolovaného toxikomanické využití konopí s
průměrným obsahem cca 0,5 %THC v konopí  plného semen označeného obžalobou opakovaně jako tzv.
marihuana (!)  a téměř polovinou navráceného konopí jako legální konopí dne  12.2.2019, č.j. KRPM – 99371
-42/TČ -2018- 141271 s návrhem 2- 10 let vězení dle trestní sazby potvrzené rozhodnutím Okresního státního
zastupitelství v Prostějově s uvedením obžalob za výrobu konopí jako léku a výše navrženého trestu pro
stěžovatele v letech 2010- 2019 v součtu více než 50 let vězení v horní sazbě obžalob (!) dne 29.3.2019, č.j. SIN
1/2019-4 (viz svazek IV.)

III.
Svazek třetí označený III. a nazvaný Ignorované důkazy asociace Cannabis is The Cure,z.s. 

a členů výzkumu Konopí je lék, odborníků a předních expertů, rektorů Univerzity Palackého a dalších 
o porušování Úmluvy Českou republikou v letech 2010 – 2019 obsahuje 



1. Plnou moc ze dne 21.3.2019 pro podání stížnosti Evropskému soudu pro lidská práva asociaci Cannabis is The
Cure,z.s.  od  členů  asociace  jako  právnických  osob  zapojených  do  výzkumu  Konopí  je  lék  (zveřejněn
21.3.2008): 
1. Doloženo plnou mocí od 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,  Stará 51/4, Pustkovec,
708 00 Ostrava, Datová schránka ID 4ex7c9p

2. Doloženo plnou mocí od spolu zřizovatelů Edukativní konopné kliniky výzkumu Konopí je lék, kterými
jsou otevřená společnost Ateliér ALF,z.s., IČ: 226 80 101, odborná společnost 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 

3. Dále doloženo plnou mocí  Mgr. Dušana Dvořáka, stěžovatele.
2. Aktuálně platné zakladatelské listiny členů výzkumu jako právnických osob: 

1. stanovy asociace Cannabis is The Cure, z. s.
2. stanovy společenství European Society of Investors in Natural and Social Sciences Research, z.s.
3. stanovy zřizovatelů Edukativní konopné kliniky Ateliér ALF, z.s., Konopí je lék,z.s. a Art & Body Language

Factory, z.s.
4. Plnou moc ze dne 21.3.2019 obecnému zmocněnci stěžovateli Mgr. Dušanu Dvořákovi pro řízení v České

republice od členů asociace jako právnických osob. 
5. výpisy z obchodního rejstříku ke dni 21.3.2019 všech výše označených členů výzkumu Konopí je lék jako

právnických osob se jmény statutárních zástupců - jednatelů a sídly zapsanými přes opakované stížnosti
od roku 2010 do veřejného rejstříku mnohdy až v roce 2019 s vědomými následky vysokých materiálních a
nemateriálních  škod  včetně  exekucí  v  důsledku  této  svévole  na  všech  výše  uvedených  právnických
osobách a členech! 

3. Závěrečné  slovo  (odsouzeného  stěžovatele  jako  odborného  editora) Velké  knihy  o  léčbě  konopím pro
21.století, na které Mgr. Dušan Dvořák v roce 2018 pracoval a připravil s překladatelem a jazykovým editorem
pro české vydání společně s místopředsedkyní správní rady asociace Mgr. Radkou Káňovou. 

4. Smlouvu o pronájmu výzkumnické farmy konopí v Ospělově ze dne 9.4.2010 uzavřené se stěžovatelem Mgr.
Dušanem Dvořákem a  Mgr. Radomírou Dvořákovou jako majiteli s odbornou společností Konopí je lék,z.s. v
zastoupení statutární zástupkyně (MUDr. Jana Budařová).

5. Čestná prohlášení členů odborné společnosti Konopí je lék,z.s. (Mgr. Luboš Smékal, Mgr. Jaroslav Kabilka a
Mgr.  Robert  Nováček)  ze dne 13.10.2010 k  prvnímu trestnímu řízení  stěžovatele Mgr.  Dušana Dvořáka u
Okresního  soudu  v  Prostějově  sp.zn.  2  T  104/2010  dokládající  marnou  snahu  stěžovatele  Mgr.  Dušana
Dvořáka získat povolení na výrobu konopných léčiv a povolení k výzkumu a dokládající rovněž komunikaci
Mgr.  Dušana  Dvořáka  a  rektora  Univerzity  Palackého  v  Olomouci  prof.  Lubomírem  Dvořákem  a  doc.
Hebrejské  univerzity  a  předním  světovým  vědcem  v  léčbě  konopím  a  objevitelem  endogenního
kanabinoidu THC (anandamidu) Ondřejem Lumírem Hanušem,  kterou rektor prof. Dvořák soudu osobně
svědecky potvrdil a sdělil senátu prostějovského soudu, že konopí bylo určeno k výzkumu a mělo dojít na
setkání na Lékařské fakultě v září 2009, leč došlo k zabrání konopí a exekuci majetků celé výzkumnické
farmy v Ospělově v době marných snah Mgr. Dušana Dvořáka od roku 2008 a marných jednání s nereagující
policií  a  ministerstvem  vnitra  a  zdravotnictví  o  spolupráci  na  výzkumu  a  jeho  ochraně  a  marného
dožadování se vydání povolení a policejní ochrany výzkumu!  

6. Protestní vyjádření odborné společnosti Konopí je lék,z.s. (podepsána předsedkyně MUDr. Jana Budařová)
ze dne 3.8.2010 k prvnímu trestnímu řízení Mgr. Dušana Dvořáka a jeho manželky  obžalovaných prvně s
návrhem trestu 2 - 10 let za výrobu konopí jako léku vedené u Okresního soudu v Prostějově pod. sp. zn 2
T104/2010 s  exekuci smluvně vázaných majetků odborné společnosti  Konopí  je lék,z.s.,  spolu zřizovatele
Edukativní konopné kliniky v Praze, Olomouci a Ospělově – viz ve stanovách doložená pozvánka k otevření
všech oddělení Edukativní konopné kliniky dne  11.  září  2010 v Praze vybudované za finanční podpory hl.
Města  Prahy  a  slavnostně  otevřené  v  sídle  první  české  bezbariérové  školy  pro  dospělé  Ateliér  ALF,
Bořivojova 90 (cena ministrů EU), které byl Mgr. Dušan Dvořák ředitel, autor koncepce a spolu investor. 



7. Trestní oznámení odborné společnosti Konopí je lék,z.s. v zastoupení předsedkyně (MUDr. Jana Budařová)
ze dne 6.9.2010 na prostějovské státní orgány za zneužití funkce, šíření poplašné zprávy a poškozování cizích
práv druhou exekuci výzkumnické farmy konopí v Ospělově dne 3.9.2010 v průběhu první trestního řízení s
Mgr. Dušanem Dvořákem a jeho manželkou a doloženými důkazy prostějovskému soudu. 

8. Trestní oznámení zřizovatelů Edukativní konopné kliniky (za odbornou společnost Konopí je lék,z.s. předseda
MUDr.  Radek  Matlach,  za  otevřenou  společnost  Ateliér  ALF,z.s.  předseda  Mgr.  Zbyněk  Kopřiva,  za
společenství sociální ekologie Art & Body Language Factory, z.s. obecný zmocněnec Mgr. Robert Nováček)
ze  dne  11.5.2011  na  státní  orgány,  neboť  úspěšně  se  léčící  níže  uvedení  onkologicky  nemocní  členové
výzkumu  Konopí  je  lék  (Petr  Ladislav  Kodym  a  Olga  Novotná)  v  důsledku  opakovaných  exekucí
terapeutického materiálu zemřeli a došlo k těžkým ublížením na zdraví členů výzkumu, kteří jsou od roku
2011  vždy v trestních řízeních Mgr.  Dušana Dvořáka zakázáni  svědčit,  stejně tak exeprti  v  oboru  –  viz
všechny odsuzující rozsudky ve svazcích I. a II. s vědomě cynickým, lživým tvrzením, že konopí je k léčbě
všem nemocným dostupné a není třeba jej pěstovat, což odporuje důkazům a veřejným informacím!

9. Protestní  vyjádření  onkologicky  nemocného  člena  výzkumu  Petra  Ladislava  Kodyma ze  dne  6.12.2009
adresované osobně všem poslancům Sněmovny, dále smlouva (vzorová smlouva pro členy výzkumu, v letech
2010 – 2019 prostějovské justici doloženo cca 250 – 300 smluv a řada úředně ověřených čestných prohlášení
nemocných) s onkologicky nemocnou členkou výzkumu Olgou Novotnou s odbornou společností Konopí je
lék,z.s. ze dne 5.4.2010 na vypěstování konopí k léčbě odbornou společností, když Olga Novotná v roce 2010
dokazovala na lékařské zprávě extrémní zlepšení zdravotního stavu v prvním trestním řízení stěžovatele u
Okresního soudu v Prostějově sp.zn. 2 T 104/2010, avšak přizvaný soudní znalec usvědčený, že jedná zcela
absolutně bez znalosti věci, tuto možnost vyloučil.

10. Vyjádření  úspěšně se léčící  členky výzkumu Konopí  je  lék Martiny Sedláčkové ze dne 5.11.2012  zakázané
rovněž  svědčit  trpící  roztroušenou  sklerózou  dokládající  zásadní  změny  zdravotního  stavu  a  zejména
schopnost sebeobsluhy, svalové ztuhlosti, křečí a ryze intimních, avšak pro každého člověka zcela zásadních
změn zdravotního stavu při  potřebě na WC. 

11. Protestní  vyjádření  lékařů odborné společnosti  Konopí  je  lék,z.s.  (MUDr Irina Hubeňáková a  MUDr.  Aleš
Skřivánek)  Evropskému  soudu  pro  lidská  práva  dne 18.4.2014  a  24.8.2014 k  další  stížnosti  Mgr.  Dušana
Dvořáka  na  Českou  republiku  při  dalším trestním řízení  a  odmítnutí  ústavní  stížnosti  dokládající  zásadní
úspěch cannabisterapie u léčby diabetes (ne amputace diabetické nohy, cca 10.000 amputací ročně, tzn. cca
5 miliard ztratných výdajů bez započtení bolestného a sociálního vyloučení) a úspěšné léčby chronického
stavu u bolestivého nádoru –  myomu ženy ohrožené smrtí při návratu do své země (Indonésie) za léčbu
konopím a převozu účinného léčiva – vaginálních konopných čípků!   

12. Vyjádření  úspěšně se léčící onkologicky nemocné členky výzkumu Konopí je lék Jarmily Honkýšové ze dne
1.6.2015, která v důsledku další exekuce výzkumnické farmy konopí a odmítání poskytnutí policejní ochrany
výzkumu Konopí je lék marně žádané stěžovatelem Mgr. Dušanem Dvořákem, odbornou společností Konopí
je lék,z.s.,  zřizovateli  Edukativní  konopné kliniky a asociací  Cannabis is  The Cure,z.s.  od roku 2009 (15x!)
předčasně a v bolestech zemřela. 

13. Dále svazek III.  obsahuje udělení  grantu na výzkum léčby rakoviny a astmatu  Edukativní konopné klinice
Výborem dobré vůle adresované dne 21.4.2011,  čj.  218/2011/gt Mgr. Dušanu Dvořákovi s podpisem lékařky
MUDr. Mileny Černé, předsedkyně nadace.

14. Dále svazek III. obsahuje osvědčení o vysoké odborné způsobilosti stěžovatele Mgr. Dušana Dvořáka vydané
Národním  koordinátorem  ve  věcech  drog  Úřadu  vlády  ČR  Mgr.  Jindřichem  Vobořilem  dne  25.5.2011
dokládající odbornou činnost a česká a mezinárodní ocenění práce Mgr. Dušana Dvořáka v oblasti vzdělávání,
prevence,  léčby  a  rehabilitace  osob  ohrožených  drogovou  závislostí  (adiktologie),  výzkumu  a  prevence
infekčních chorob, pořádání mezinárodních konferencí na půdě Univerzity Palackého a publikační činnost v
oboru adiktologie a jeho úspěchy  jako sociálně prospěšného podnikatele a zakladatele řady inovativních
zdravotně sociálních a vzdělávacích služeb pro osoby ohrožené vyloučením v letech 1990 - 2010. 

15. Dále svazek  III.  obsahuje  protestní  vyjádření  emeritního rektora Univerzity  Palackého v  Olomouci  prof.
Josefa Jařaba ze dne 23.11.2012 České republice  pokoušející se od roku 2012 dosud opakovaně omezovat



svéprávnost  a  právní  integritu  stěžovatele Mgr.  Dušana Dvořáka,  který  české justici  připomněl,  že takto
jednala komunistická justice v předchozím režimu. K protestu je doloženo uzavření smlouvy o spolupráci dne
17.5.1996 mezi Univerzitou Palackého v Olomouci v zastoupení prof. Josefa Jařaba a Mgr. Dušana Dvořáka za
nevládní organizaci pro prevenci, terapii a rehabilitaci drogových závislostí Sananim Olomouc.

16. Dále  svazek  III.  obsahuje  Diplom  vlády  ČR  Mgr.  Dušanu  Dvořákovi  podepsaný  premiérem  Ing,  Janem
Fischerem  dne  4.12.2009 za  vzdělávání  veřejnosti  v  léčbě  konopím  prostřednictvím  webu
www.konopijelek.cz  a osvědčení  jeho vzdělávání v cannabisterapii  na největší  mezinárodní konferenci v
dějinách  Evropy  v  roce  2015  v  Praze  podepsané  doc.   Ondřejem  Lumírem  Hanušem,  objevitelem  tělu
vlastního endokanabinoidu (v rostlině konopí jsou fytokanabinoidy)!

17. Dále svazek III. obsahuje nominaci Mgr. Dušana Dvořáka na Cenu města Olomouce ze dne 28.3.2013 od prof.
Josefa Jařaba, prof. Jindřicha Štreita, MUDr. Aleše Skřivánka, Zuzany Majerové a deseti nevládních organizací
a  občanských  iniciativ,  a  to  nejen  pro  stěžovatele  Mgr.  Dušana  Dvořáka,  ale  také  pro  další  olomoucké
výzkumníky a ochránce výzkumu konopí jako např. dozorčí rada odborné společnosti Konopí je lék,z.s. JUDr.
Ludvík Antonů, odborný supervizor legislativních návrhů Mgr. Dušana Dvořáka, těžký invalida na vozíčku a
právník rektorátu Univerzity Palackého, přičemž Cenu města Olomouce za rok 2012 z této nominace obdržel
vědec, chemik, doc. Hebrejské univerzity v Jeruzalémě, Olomoučan Ondřej Lumír Hanuš, od roku 2011 nositel
čestného doktorátu Univerzity Palackého v Olomouci a jeden z nejvýznamnějších světových vědců výzkumu
léčebných účinků konopí.  

18. Dále svazek III. obsahuje zcela zásadní a obsáhlé odborné vyjádření doc. Ondřeje Lumíra Hanuše stěžovateli
Mgr. Dvořákovi ze dne 13.3.2015 

19. Dále svazek III.  obsahuje  zásadní  odborné vyjádření  čestného člena výzkumu Konopí  je  lék  a  přednosty
Ústavu soudního lékařství Fakultní nemocnice v Olomouci doc.  Petera Ondry stěžovateli Mgr. Dvořákovi dne
24.9.2014, nejen k jeho odborným poznatkům a odborné praxi, soudně znaleckým analýzám vzorků konopí z
výzkumu Konopí je lék a nezákonnosti a  svévoli měření obsahu THC v konopí stěžovatele policií  odporující
výkladovým definicím a zákonu, ale také vyjadřujícího se ke třem legislativním návrhům Mgr. Dušana Dvořáka
v  letech 2008 – 2011 na zastavení kriminalizace občanů léčících se konopím a občanů používající konopí ke
své osobní spotřebě a spotřebě rodiny. 

20. Zejména na tato výše a níže uvedená odborná vyjádření budou stěžovatelé ve stížnosti ESLP odkazovat,
neboť dokládají  nejen zcela nepřiměřenou regulaci  konopí  Českou republikou a zákaz použití  účinných
metod léčby konopím, nezákonný způsob měření obsahu THC v konopí a z toho vyplývající opakovanou
účelovou  kriminalizaci  stěžovatele  Mgr.  Dušana  Dvořáka  a  způsobení  škod  na  jeho  zdraví,  zdraví  jeho
rodiny a zdraví členů výzkumu, současně pak dokládají terapeutickou účinnost a vysokou bezpečnost léčby
konopím a tragedie represivního, prohibičního a kartelového jednání České republiky.  

IV.
Svazek čtvrtý označený IV. a nazvaný Ignorování znalců, lékařů a  advokátů Mgr. Dušana Dvořáka, 

s důkazy dalšího porušení  Úmluvy  s pokusy České republiky o zdravotní, ekonomickou, právní 
a sociální likvidaci členů výzkumu a Mgr. Dušana Dvořáka v letech 2010 – 2019 obsahuje

1. Rozhodnutí  Okresního  státního  zastupitelství  v  Prostějově  dne  29.3.2019,  č.j.  SIN  1/2019-4  dokládající
každoroční obvinění stěžovatele Mgr. Dušana Dvořáka od roku 2010 za výrobu konopí jako léku a dokládající
rozhodnutí  policie  dne  28.1.2019  podrobit  Mgr.  Dušana  Dvořáka  již  desátému  znaleckému  zkoumání  a
odmítající vydat odůvodnění této svévole!

2. Rozhodnutí Krajského státního zastupitelství v Brně dne 19.3.2019, č.j. 1 SPR 132/2019 – 20 odmítající povolit
obnovu  trestních  řízení  Mgr.  Dušana  Dvořáka  z  důvodu  jeho  údajné  neustále  právní  nezpůsobilosti
(nepříčetnosti) od roku 2012 dosud!

3. Znalecký  posudek  znaleckého  ústavu  PN  Bohnice  na  Mgr.  Dušana  Dvořáka  ze  dne  12.12.2016  navrhující
okamžité ukončení  zjevně nedůvodné ochranné léčby Mgr.  Dušana Dvořáka,  který  označil  pokusy České
republiky o omezování svéprávnosti Mgr. Dvořáka od roku 2012 a ustanovování mu ochranné léčby od roku
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2013  za nedůvodné, označující jednání Mgr. Dvořáka jako jednání z přesvědčení a označující celou věc za
problém právní, nikoliv psychiatrický. 

4. Rozhodnutí Policie ČR ze dne 19.3.2013, čj. KRPB- 62944/ČJ-2013-0600PI zveřejněné anonymizované rovněž
na stránkách policie na www.policie.cz/clanek/metodika-mereni-thc.aspx dokládající důkazem, že Policie ČR
při měření obsahu THC v konopí stěžovatele v letech 2010 – 2019 vždy postupovala v hrubém rozporu s touto
metodickou  normou  měření  obsahu  THC  v  konopí a  stěžovatel  Mgr.  Dušan  Dvořák  by  tak  nebyl  nikdy
kriminalizován a označován za pachatele zločinu  se součtem návrhů horních hranic trestů při obžalobách
více než 50 let vězení!

5. Dále svazek IV. obsahuje dodatek trestního oznámení ze dne 6.9.2010 odborné společnosti Konopí je lék,z.s.
v  zastoupení  předsedkyně  (MUDr.  Jana  Budařová)  dokládající  důkazem  vědomou  nezákonnost  měření
obsahu THC v konopí z výzkumnické farmy v Ospělově policií a citující definiční trestní vyhlášku 455/2009 Sb.
(zcela definičně jinak novelizováno 5.1.2012 novelou č. 3/2012 Sb.) se zcela jednoznčnou definicí konopí pro
trestní  předpis  jako celá  rostlina  konopí  a  zcela  odlišným způsobem měření  policií  vůči  stěžovateli  Mgr.
Dušanu Dvořákovi v roce 2010 a dále zpochybněným zcela zásadně odlišným množstvím zabraným policií na
výzkumnické farmě v Ospělově a zcela zásadně odlišným množstvím konopí uvedeným k propadnutí státu v
obžalobě, kdy bylo uvedeno nejméně 10 x méně konopí  než bylo zabráno!

6. Dále svazek IV. obsahuje  stanovisko primátora Olomouce  Martina Novotného ze dne 14.9.2010 k prvnímu
trestnímu  řízení  stěžovatele  Mgr.  Dušana  Dvořáka  a  Mgr.  Radomíry  Dvořákové  u  Okresního  soudu  v
Prostějově sp.zn.  2  T  104/2010 dokládající  vysokou odbornou erudici  stěžovatele a  absolventa Univerzity
Palackého Mgr. Dvořáka a přínos pro město Olomouc, které zahájilo po druhé světové válce systematický
výzkumu konopí na univerzitní Fakultní nemocní v Olomouci a objevy prof. Kabelíka, Krejčího, Šantavého a
Hanuše tvoří klíčové milníky vědy. 

7. Dále  svazek  IV.  obsahuje  rozhodnutí  prostějovské  policie  ze  dne 2.4.2019 vůči  všem  třem  zřizovatelům
Edukativní konopné kliniky k trestnímu řízení  opakovaně odsouzeného stěžovatele Mgr. Dušana Dvořáka
obviněného opětovně za výrobu konopí jako léku (sp.zn. KRPM -99371/TČ-2018-141271) s žádostí o označení
osob, které v jednotlivých nevládních organizacích pěstovali konopí na pozemcích stěžovatele v Ospělově,
aby mohli být rovněž obviněni?!

8. Dále svazek IV. obsahuje stanovisko odborné rady asociace Cannabis is The Cure,z.s. (zastoupen předseda
Karel  Kranda,  Ph.D.)  ze dne 17.11.2018  k dalšímu trestnímu řízení  Mgr.  Dušana Dvořáka  dokládají  důkazy
svéprávnosti  a příčetnosti  Mgr.  Dušana Dvořáka, kterého se justice a trestní  exekutiva snaží  opakovaně
označovat za právně nezpůsobilého a odmítá povolit obnovy trestních řízení! 

9. Dále svazek IV. obsahuje další odmítnutou ústavní stížnost stěžovatele Mgr. Dušana Dvořáka sp.zn. IV. ÚS
2771/18 a odmítavé rozhodnutí Ústavního soudu ČR dne 11.9.2018 sp.zn. IV. ÚS 2771/18 dokládající opakované
pokusy justice omezovat svéprávnost stěžovatele Mgr. Dušana Dvořáka, vést s ním paralelně u stejného
soudu jak posuzovací, tak současně trestní řízení za výrobu konopí jako léku napadané také touto stížností
Evropskému  soudu  pro  lidská  práva,  dokládající  rovněž  neodškodnění  stěžovatele  za  tato  nedůvodná
posuzovací  řízení  a   odmítající  přidělit  advokáta pro  bono  k  ústavní  stížnosti  na  tato  zcela  svévolná
rozhodnutí. 

10. Dále  svazek  IV.  obsahuje  další  protestní  vyjádření  místopředsedy odborné společnosti  Konopí  je  lék,z.s.
MUDr. Aleše Skřivánka ze dne 7.11.2012 a dne 15.12.2016 justici  označující pokusy o omezování svéprávnosti
stěžovatele Mgr. Dušana Dvořáka za nedůvodné, kdy se justice psychiatrizací údajně trestní kauzy dostává
mimo rámec civilizovaného práva a  svéprávnost  by měla  být  nejprve posuzována u  předsedy Ústavního
soudu JUDr. Pavla Rychetského a předsedy Nejvyššího soudu JUDr. Pavla Šámala!  Dodejme, že aktuálně je z
podnětu asociace Cannabis is The Cure,z.s. a dovolání advokáta již rok u Nejvyššího soudu pod sp.zn.24 Cdo
3046/2018 posuzováno  zjevně nedůvodné nezahájení posouzení omezení svéprávnosti  nejvyššího státního
zástupce  Nejvyššího  státního zastupitelství  ČR  JUDr.  Pavla  Zemana  Městským  soudem  v Brně  za  účasti
Městského státního zastupitelství v Brně a Krajského soudu a státního zastupitelství v Brně. 

11. Dále svazek IV. obsahuje vyjádření Mgr. Radomíry Dvořákové Okresnímu sodu v Prostějově dne 26.10.2010 ze
závěrečné řeči pro první trestní řízení stěžovatele a ošetřujících lékařů Mgr. Dušana Dvořáka v letech 2011 -
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2019 dokládající důkazy, že také stěžovatel používá úspěšně konopí k léčbě svého chronického onemocnění,
což potvrdili a ve sazku IV. dokládají jeho ošetřující lékaři,  zcela ignorovaní justicí a trestní exekutivou:
praktický lékař MUDr. Miroslav Novák a psychiatra MUDr. Věra Táborská již dne 2.5.2011,  praktická lékařka a
psychiatra MUDr. Dagmar Přikrylová dne 3.12.2014, kdy doporučila konopí k léčbě stěžovatele Mgr. Dušana
Dvořáka  v době,  kdy bylo konopí prvně v ČR dostupné v lékárnách, vyjádření a neuroložky stěžovatele od
roku 1998 (!) MUDr. Dagmar Šmídové dne 27.3.2019, potvrzujících společně, že stěžovatel Mgr. Dušan Dvořák
byl  vždy  svéprávný  a  příčetný a  dále  vyjádření  soudem  k  ochranné  léčbě  určené  praktické  lékařky  a
psychiatry MUDr. Dagmar Přikrylové dne 10.8.2015, 15.2.2016 a 20.11.2017,  že opakovaně protestovala proti
nedůvodné účelové ochranné léčbě Mgr. Dušana Dvořáka a uvedla, že stres, kterému stěžovatel za trestní
řízení za výrobu konopí jako léku čelí, je obrovský, dopadá destruktivně na celou rodinu stěžovatele, dále,
že došlo k výraznému zdravotnímu poškození stěžovatele a jeho kondice je na 10% před zahájením trestních
řízení v roce 2010. 

12. Závěrem  svazek  IV.  obsahuje  rozhodnutí  České  správy  sociálního  zabezpečení  dne  19.3.2019,  č.j.
10000/1263163/19/03 dokládají důkazy, že stěžovatel Mgr. Dušan Dvořák:
1. V letech 2002 – 2010  nikdy neobdržel za práce  na koncepčních a strategických materiálech, zákonu o

zdravotně sociálních službách a standardech kvality zdravotně sociálních služeb a dalších poradenských
službách pro ministerstvo práce a sociálních  věcí  a  vládu  oceněné také zahraničními  cenami  žádnou
finanční odměnu a tyto práce činil ve prospěch oboru a jeho rozvoje!

2. Je od roku 2012 invalidou ve III. stupněm invalidity  s opakovaným úředním zákazem ministrů práce a
sociálních  věcí  od  roku  2012  povolit  stěžovateli  využít  některou  z  forem  podpory  Evropských
strukturálních fondů aktivní politiky zaměstnanosti, zákazem práva získat průkaz pro invalidy ZTP-P  a mít
zajištěnu  osobní  asistenci  nejlépe  zdravotně  postiženým  právníkem  pro  celkovou  vyčerpanost  (v
průměrů let  2016 – 2019 obdržel  stěžovatel  více  téměř tří  rozhodnutí  státních orgánů    denně   v  poště  a
datové  schránce  -  také  z  důvodu  zastupování  a  poradenství  dalším  kriminalizovaným  členům  asociace
Cannabis is The Cure,z.s.), a to dle ČSSZ a MPSV ČR pro více než 70% pokles úrovně zdravotního stavu Mgr.
Dušana Dvořáka, a tedy nemožnost být kdekoliv kdykoliv kýmkoliv zaměstnán, a toto tvrzení posudkové
komise již nikdy nevyžaduje přezkumu pro trvalý a nezměnitelný handicap! 

3. Čisté příjmy Mgr. Dušana Dvořáka v letech v letech 2016 – 2018 poklesly na cca 1/3 hodnoty čistých
příjmů roku 2006 – 2008. Současně je ověřitelné (svazek I. a svazek II), že bylo Mgr. Dušanu Dvořákovi
obžalobou prostějovského státního zástupce v předmětné stížnosti Evropskému soudu pro lidská práva
navrženo  odejmutí  výzkumnické  farmy  konopí  v  Ospělově,  kde  stěžovatel  bydlí  a  splácí  úvěr  na
nemovitost včetně pozemků,  což naštěstí odvolací krajský soud zamítl a současně od roku 2010 Mgr.
Dušan  Dvořák  vydal  na  právní  obranu,  soudní  poplatky  a  soudně  znalecké  posudky  stovky  tisíc  Kč,
přičemž Česká advokátní komora mu opakovaně odmítá ustanovit advokáta pro bono! Česká advokátní
komora pouze jednou  svolila  přidělit  stěžovatelům asociace   Cannabis  is  The Cure,z.s.  advokáta  pro
bono, a to k podání ústavní stížnosti stěžovatele Mgr. Dušana Dvořáka vedené pod sp.zn.  II. ÚS 198/18,
ve které Mgr. Dušan Dvořák napadal porušení Úmluvy rozhodnutím Krajského soudu v Brně dne 30. 11.
2017 č. j.  17 Co 195/2017- 886 a Okresního soudu v Prostějově dne 26. 7. 2017 č. j.  0 Nc 7044/2016-505
neodškodnit  Mgr.  Dušana  Dvořáka  za  opakovaná  zjevně  nedůvodná  zahájení  posuzovacích  řízení
omezení svéprávnosti Okresním soudem v Prostějově – opětovně se zájmem médií mlčících ke zjevné
svévoli  –  a to přes soudu doložený posudek znaleckého ústavu PN Bohnice ze dne 12.12.2016,  který
všechna  tato  posuzovací  řízení  spolu  s  dalšími  lékaři  označil  za  zcela  nedůvodná,  advokát  České
advokátní komory však ústavní stížnost odmítl podat s odůvodněním (!), že důležité je, že nedošlo k
omezení svéprávnosti Mgr. Dušana Dvořáka a stížnost by prý byla Ústavním soudem označena jako
nedůvodná. Ústavní stížnost sp.zn.  II. ÚS 198/18 byla pro absenci advokátního zastoupení odmítnuta. 



V.
Svazek pátý označený V. 

a nazvaný Interpelace zákonodárců a rozhodnutí ministrů v letech 2018 – 2019 obsahuje 

1. Interpelace a stížnosti  ministrům vnitra v letech 2018 – 2019 k neposkytnutí  policejní  ochrany  výzkumu
Konopí je lék marně žádané  od roku 2009 (15x!), dále stížnost na nešetření kartelu justice a zastupitelství
policií a nešetření těžkých ublížení na zdraví členů výzkumu a ve svazku V.  doložená rozhodnutí ministrů
vnitra  v této věci dne 5.3.2018, č.j.MV-25412-2/KM-2018, 15.1.2019, č.j. MV -287-4/KM-2019 a dne 4.2.2019, č.j.
MV-995-3/SO-2019  dokládající  důkazem  zcela  cynická  a  účelová  tvrzení,  že  tato  věc  patří  posouzení  a
rozhodnutí roky mlčícímu  ministerstvu spravedlnosti a státnímu zastupitelství a že Mgr. Dušan Dvořák jedná
opakovaně nezákonně, a to vše přes doložené důkazy a povědomí ministrů vnitra, že policie měří obsah THC
v konopí stěžovatele opakovaně v rozporu se zákonem a bez zákonného předpisu, že jak justice, tak státní
zastupitelství a policie se podněty a důkazy členů asociace Cannabis is The Cure,z.s.  bez odůvodnění odmítají
zabývat (viz rozsudky ve svazku I. a II. výše), že soudy odmítají odůvodnit svá účelová a vědomě nepravdivá
rozhodnutí,  a  to přes  povědomí  ministrů  vnitra  o  všech těchto skutečnostech dokládajících  nepřípustné
kartelové jednání při páchání zločinů proti lidskosti. 

2. Interpelaci  ministra  spravedlnosti  ze  dne  7.3.2019  žádající  odůvodnění,  na  základě  jakých  skutečností
ministr spravedlnosti odmítá - stejně jako všichni ministři spravedlnosti ode  dne 18.5. 2012: 
1. podat  dovolání  ministra  spravedlnosti  Nejvyššímu  soudu  ČR  pro  porušení  zákona  soudy  a  trestní

exekutivou  při  kriminalizaci  stěžovatele  Mgr.  Dušana   Dvořáka  a  dalších  kriminalizovaných  členech
asociace  Cannabis  is  The  Cure,  z.s.  v  důsledku  hrubého  porušení  mezinárodních  úmluv,  judikatury,
zákonů a účelového, zjevně nedůvodného nepoložení předběžné otázky Soudnímu dvoru ve věci výroby
a distribuce konopí 

2. podat kárný podnět ministra spravedlnosti Nejvyššímu správnímu soudu ČR na soudce a státní zástupce
odmítající  šetřit  kartel  justice  s  trestní  exekutivou  a   odmítající  šetřit  těžká  ublížení  na  zdraví  členů
výzkumu Konopí je lék

3. podat podnět k šetření nezákonného jednání státních zástupců, když od roku 2012 účelově odmítají šetřit
trestnou  činnost  řádně  označených  pachatelů,  kteří  se  zmocnili  majetků  stěžovatele  Mgr.  Dušana
Dvořáka a zřizovatelů a investorů Edukativní konopné kliniky (včetně know how výzkumu Konopí je lék),
za což obdrželi od jednoho z označených českých multimilionářů podnikajícího od roku 2014 v obchodu s
konopím  až  2  miliony  korun  každý  z  označených  pachatelů,  jednali  v  hrubém  rozporu  s  usnesením
nejvyššího  orgánu  právnických  osob  zřizovatelů  Edukativní  konopné  kliniky  a  neoprávněně  jejich
jménem podnikali s následky dluhů, škod, žalob a následných exekucí zřizovatelů Edukativní konopné
kliniky,  kteří  za pachatele exekuce hradí!, a to za  paralelního zneužití  funkce rejstříkových úředníků
soudů  jednajících v hrubém v rozporu s §§ 78  a 79 zákona o rejstřících a §  103 občanského soudního řádu
odmítajících  provést  změny  ve  veřejném  rejstříku,  když  svévolně  odmítali  zapsat  doložená  usnesení
schválená nejvyššími orgány právnických osob investora a zřizovatelů Edukativní konopné kliniky ve věci
změny  sídla  uvedených  právnických  osob  (z  Prahy  do  Olomouce)  a  zapsat   jednatele  ve  veřejném
rejstříku opakovaně vymáhané i  kárnými a trestnými podněty,  což pachatelům usnadňovalo trestnou
činnost. 

3. (Čtvrtou) Interpelaci ministra zdravotnictví ze dne 17.12.2018, odpověď ministra zdravotnictví ze dne 21.1.2019
č.j. MZDR 49/2019-3/PRO a stížnost a předžalobní výzva na toto rozhodnutí ministra zdravotnictví podaná
asociací Cannabis is The Cure,z.s. dne 12.3.2019 dokládající důkazem, že ministr zdravotnictví a ministerstvo
zdravotnictví poslancům a asociaci Cananabis is The Cure,z.s. nepravdivě uvádí, že: 
1. Státní ústav pro kontrolu léčiv a Ministerstvo zdravotnictví ČR napadené oprávněnou exekucí asociaci

Cannabis is The Cure,z.s. údajně splnilo nehmotné a hmotné plnění ve věci výzkumu a léčby konopím dle
přikazujícího rozsudku Městského soudu v Praze dne 20.7.2017, č.j. 8A 127/2016-390-392

2. Sankční limit obsahu THC v konopí (0,3% THC) zakázaného pěstovat nevyplývá z žádných mezinárodních
závazků a není doložen jednou jedinou odbornou studií stran ohrožení veřejného zdraví a je účelovým



konstruktem  s  tragickými  dopady  na  celou  společnost  včetně  zjevně  neodborného  a  důkazům
odporujícího tvrzení, že neomamné konopí neléčí! 

3. Výzkumná činnost asociace Cannabis is The Cure,z.s.  a odrůdy konopí  nabídnuté České republice pro
léčbu řady chorob včetně neomamných byly Ministerstvem zdravotnictví nemusely být šetřeny a byly tak
odmítnuty pro tendry Státního ústavu pro kontrolu léčiv, když k léčbě konopím v ČR byly přijaty pouze tři
vysoce  omamné  odrůdy  holandské  společnosti  Bedrocan  a  jeden  granulát  s  vyrovnaným  poměrem
kanabinoidů THC a CBD, a to vše vyhláškou oznámenou Komisi k přijetí v roce 2012 v naléhavém režimu
jako při živelných katastrofách a ohrožení veřejného zdraví jako byla kauza Metanol v alkoholu v ČR a
dodání do lékáren tohoto holandského konopí až za dva a pů roku po oznámení Komisi za zcela cenově
nedostupnou  měsíční  cenu  ve  výši  měsíčního  invalidního  důchodu  občana.  Ministr  rovněž  odmítá
odůvodnít nevydání osvědčení odborné způsobilosti Mgr. Dušanu Dvořákovi a tvrzení nevydání povolení
odborné společnosti Konopí je lék,z.s. opírá o Úmluvu OSN o omamných látkách, které členským zemím
dovolují  vědeckou  a  terapeutickou  činnost  na  svém  území  zakázat!  Z  doložené  dokumentace  a
legislativy je rovněž ověřitelné,  že Komisi  neoznámený zákon č.  50/2013 Sb. konopí do lékáren zcela
znemožnil výrobu léčiv z konopí jako jsou tinktury, masti, čípky, spray a jiné cílené metody léčby, stejně
tak  znemožnil  použití  neomamného  konopí,  které  je  úspěšné  u  řady  onemocnění  jako  je  například
epilepsie, diabetes a některá nádorová onemocnění

V Olomouci dne 10.4.2019 na důkazu pravosti tvrzení dokládají stěžovatelé své podpisy 

………………………….. ………………………………..
Bc. Hana Langová Mgr. Dušan Dvořák 
Stěžovatel a zmocněný Stěžovatel a zmocnitel
Cannabis is The Cure,z.s. vedoucí výzkumu 
Statutární zástupkyně Konopí je lék


