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Krajský soud v Brně

na vědomí k důkazům k trestnímu podnětu
Městské státní zastupitelství v Brně
sp.zn. 2 ZN 24/2019

Obchodní rejstřík
Husova ul. , Brno

Stížnost na nečinnost a žádost o přijetí opatření k ochraně proti nečinnost Krajského soudu v
Brně ve smyslu § 80 správního řádu.
Dne 17.6.2019 jsme zaslali níže uvedené oznámení Krajskému soudu v Brně, listiny do Sbírky
listin ke sp.zn. L 12 854 a sp. zn. L 25 624 a dále sp.zn. L 22 953, sp.zn. L 22 019 a sp.zn. L 25 871 a
žádost o informace dle informačního zákona Krajskému soudu v Brně.
Přestože informační zákon stanoví lhůtu 15 dní, do dnešního dne jsme žádné rozhodnutí
neobdrželi., stejně tak nedošlo před důkazy doloženou nečinnost obchodního rejstříku k
provedení změn. Toto jednání napadáme a stěžujeme.

Dne 14.7.2019

Jménem výše označených členů asociace
Mgr. Ivan Chalaš, předseda asociace

Ověřil a správnost tvrzení potvrzuje
Mgr. Dušan Dvořák, zmocněnec členů asociace
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Krajský soud v Brně

důkazy k trestnímu podnětu

Městské státní zastupitelství v Brně

Obchodní rejstřík
Husova ul. , Brno

sp.zn. 2 ZN 24/2019

Věc: Oznámení Krajskému soudu v Brně, listiny do Sbírky listin ke sp.zn. L 12 854 a sp. zn. L 25
624 a dále sp.zn. L 22 953, sp.zn. L 22 019 a sp.zn. L 25 871 a žádost o informace dle
informačního zákona Krajskému soudu v Brně, když podání obsahuje další důkazy pro řešení
označených trestních a přestupkových podnětů
I.
Oznámení ke spolku ( ) Občanské sdružení Ospělov, z.s., IČ: 226 91 871, 798 55 Ospělov 35
vedenému Krajským soudem v Brně pod sp. zn. L 12 854
1

1. Oznamujeme policii, státnímu zastupitelství, ministerstvu vnitra a krajskému úřadu a
obchodnímu rejstříku Krajskému soudu v Brně, že členové Občanské sdružení Ospělov
včetně všech 5-ti statutárních zástupců, kteří byli dne 20.12.2017 zvoleni do správní rady
transformovaného občanského sdružení na náboženský spolek Church of Nature,z.s., ke
dni 8.června 2019 ze spolku vystoupili a již nadále nejsou jeho členy.
2. Důvodem je fakt doložený přílohou v rozhodnutí Statutárního města Olomouce ze dne
21.5.2019, sp.zn. SMOl/Přest/R767/2019, že statutární zástupce spolku podnikatele s
lihem Občanské sdružení Ospělov Ing. Josef Popelka nejen křivě svědčil policii a
správnímu orgánu, dlouhodobě z pozice zastupitele Ospělova, předsedy Občanského
sdružení Ospělov a občana obce Ospělov porušoval náboženská a majetková práva
členů výzkumu Konopí je lék a náboženské společnosti Chrám Přírody (viz sp.zn. II.ÚS
503/19), ale také fakt doložený v rozhodnutí SMOL, že existuje důvodné podezření na
Ing. Josefem Popelkou spáchaný dotační podvod v rámci projektu Revitalizace obce
Ospělov v letech 2012 – 2015 (možná též územního plánu, který byl v dané době také Ing.
Josefem
Popelkou
vytvořen
pro
střediskovou
obec
Ludmírov,
viz
http://www.ludmirov.cz/uzemni-plan-ludmirov/)
nepravdivým
tvrzením
policii,
správnímu orgánu a poskytovateli dotace, že za dotaci cca 200.000,- Kč poskytnutou
(proplacenou) v roce 2015 z rozpočtu Ministerstva zemědělství ČR byl údajně v letech
2012- 2014 vybudován v Ospělově také altán, jistě hlavní položka rozpočtu.
3. Altán v Ospělově byl vybudován v roce 2008 pro projekt Ospělovské kulturní léto, a to
1. za investiční prostředky zajištěné barterem dřeva ve výši 50 – 60.000,- Kč zřizovateli
Edukativní konopné kliniky společně sídlem Konopná apatyka královny koloběžky
první, 798 55 Ospělov 6, kterými jsou Otevřená společnost Ateliér ALF,z.s., IČ: 226
80 101, vedená Krajským soudem v Brně pod sp.zn. L 22953, Odborná společnost
Konopí lék,z.s., IČ: 227 27 281, vedená Krajským soudem v Brně pod sp.zn. L 22019 a
Společnost sociální ekologie Art & Body Language Factory, z.s, IČ: 227 24 303,
vedená Krajským soudem v Brně pod sp.zn. L25871
1 https://rejstrik-firem.kurzy.cz/22691871/obcanske-sdruzeni-ospelov-z-s/predmety-podnikani-historie/
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2. a dále díky bezúplatné dobrovolnické práci a darům stavebního materiálu Sboru
dobrovolných hasičů Ospělov, IČ: 628 60 640, 798 55 Ospělov 33, pobočný spolek
Sboru dobrovolných hasičů Čech a Moravy vedený Městském soudem v Praze pod
sp.zn. L 30503
3. kdy celková výše nákladů na uvedený altán při započtení bezplatné práce a také
stavebního materiálu ospělovských hasičů byla nejméně ve výši 100.000,- Kč
II.
Žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. k Občanskému sdružení Ospělov
4. Protože výše uvedený krajský úřad (živnostenský odbor) v podnikání s lihem
Občanského sdružení Ospělov nespatřil v roce 2018 porušení zákona, sdělte prosím, na
základě jaké zákonem dané vyjímky nebo jiné právní normy byl Krajským soudem v Brně
zapsáno Občanské sdružení Ospělov bez jediné listiny uvedené ve Sbírce listin k
podnikání s lihem atd., když takové jednání je v hrubém rozporu s § 9 přestupkového
zákona, bod 2 písmeno a) odst. 1 a odst 2. a dále v rozporu s § 72 zákona o veřejných
rejstřících a dále v rozporu s § 216, § 218 a § 3041 občanského zákoníku.
III.
Oznámení a listiny do Sbírky listin k asociačnímu náboženskému spolku (2)European
Ecumenical Church of Nature, z.s., vedenému Krajským soudem v Brně pod sp. zn. L 25 624
5. Oznamujeme, že k třetímu výročí udělení Ceny Františka Palackého dne 8.června 2019
(viz příloha) zakladatelé náboženského spolku změnili název spolku na náboženský
spolek Chrám Přírody, změnili zakladatelskou listinu (stanovy) a specifikaci sídla
náboženského spolku atd., což následně doložíme dle zákonem daných podmínek.
6. Oznamujeme, že teprve po podání trestního podnětu na úředníky rejstříku Krajského
soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci za poškozování našich práv došlo v roce 2019 k
zápisu změn dvou z pěti zakladatelů (konkrétně - viz poznámka 3 3) náboženského
spolku.
7. Protože všechny v poznámce 3 uvedené právnické osoby rejstříkovým soudům doložily
v listinné podobě úředně ověřené zmocnění asociace Cannabis is The Cure,z.s. ke
komunikaci se státními orgány pouze a jen skrze datovou schránkou asociace ID
4ex7c9p ze dne 6.ledna 2017 na Tři krále Jezulátka pravoslavného (a je uvedeno v
nezveřejněných stanovách ze dne 20.12.2017 a také zápisu z valné hromady ze dne
2

3

1) Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232,
2) European Society of Investors in Natural and Social Sciences Research, z.s., IČ: 706 31 298,
3) Otevřená společnost Ateliér ALF,z.s., IČ: 226 80 101,
4) Odborná společnost Konopí lék,z.s., IČ: 227 27 281
5) Společnost sociální ekologie Art & Body Language Factory, z.s, IČ: 227 24 303
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, vedený Krajským soude v Ostravě pod sp.zn. L
4845 a Společnost sociální ekologie Art & Body Language Factory, z.s, IČ: 227 24 303, Konopná apatyka
královny koloběžky první, 798 55 Ospělov 6, vedená Krajským soudem v Brně pod sp.zn. L25 871
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18.11.2018), toto zmocnění přílohou zasíláme a v souladu s § 66 písm. z) zákona o
veřejných rejstřících žádáme, aby byl dokument vloženy do Sbírky listin náboženského
spolku (sp. zn. L 25 624), neboť jsme také – jak je doloženo dokumentu Cena Františka
Palackého 8.6.2016 – 8.6.2019 a zde uvedených ústavních stížnostech čtyř statutárních
zástupců zřizovatelů Edukativní konopné kliniky v letech 2008 – 2019, 1) Otevřená
společnost Ateliér ALF,z.s. (Dušan Dvořák), 2) Oborná společnosti Konopí je lék,z.s.
(Miloslav Tetour a Miroslav Kočíř) a 3) Společnost sociální ekologie Art & Body Language
Factory, z.s. (Radomíra Dvořáková) osvědčili a doložili, že na tomto máme právní zájem.
IV.
Žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.
8. Sdělte prosím stanovisko k exportu a importu modlitebních předmětů náboženského
spolku týkající se článků 28, 29, 30, 32 a 34 Smlouvy o fungování EU, nařízení č.
1307/2013 (4) č. 1308/2013 (5), zda tato ustanovení a tyto předpisy musejí být po vstupu
České republiky do EU dne 1.5.2004 vykládány vůči § 2 nařízení vlády č. 207/1920 Sb. ze
dne 7. 4. 1920 tak, že odchylná ustanovení zavedená vyhláškou EU dne 22. srpna 1990
tím, že pěstování konopí, jeho zpracování a uvádění na trh se omezují pouze na vlákna a
semena, stanoví omezení, které není v souladu s právem daným Úmluvou o právech
původních obyvatel, Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a svobod a právem
Společenství v jurisdikci Evropského soudu pro lidská práva a Soudního dvora.
Popřípadě prosím sdělte, kdo je povinným orgánem k vydání stanoviska v této věci,
neboť jak Nejvyšší správní soud (viz sp.zn. 7 As 188/2018), tak Ústavní soud ČR (viz sp.zn.
II. ÚS 503/19) sdělily, že se máme spokojit s úspěšným rozsudkem Městského soudu v
Praze vůči Ministerstvu kultury stan zapsání náboženské společnosti Chrám Přírody,
neboť podporují laureáta Ceny Františka Palackého dne 8.6.2016 (viz příloha)
9. V případě, že dané stanovisko k exportu a importu modlitebních předmětů může dle
vašeho názoru vydat toliko Soudní dvůr, předejte prosím v souladu s § 57 správního řádu
a § 135 občanského soudního řádu tuto žádost Soudnímu dvoru jako předběžnou otázku
v souladu s článkem 267 Smlouvy u fungování EU. Jakmile budeme vyzváni, doložíme
plnou moc advokátovi k zastupování.
V.

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).
5 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).
4
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Oznámení a listiny do Sbírky listin zřizovatelů Edukativní konopné kliniky vedené Krajským
soudem v Brně pod sp.zn. L 22 953 (6), sp.zn. L 22 019 (7) a sp.zn. L 25 871 (8)
10. Žádáme, aby byl v příloze uvedený dokument Plná moc ze dne 6.1.2017 vložen také do
Sbírky listin všech tří zřizovatelů Edukativní konopné kliniky, kde dosud není přes řadu
stížností na nečinnost stále uvedený, což činí právní problémy a také tratné finanční
náklady všem zřizovatelům Edukativní konopné kliniky a je evidentní, že na tomto máme
právní zájem. Navíc tato datová schránka byla dne 18.11.2018 schválena jako specifikace
sídla u všech členů asociace, zapsána však byla toliko u společenství European Society of
Investors in Natural and Social Sciences Research, z.s
11. Žádáme, aby zápisy schválených usnesení valných hromad (tzn. nejvyšších orgánů
právnických osob) zřizovatelů Edukativní konopné kliniky konaných ode dne 1.1.2014
vždy společně také s asociací Cannabis is The Cure,z.s. a společenstvím European
Society of Investors in Natural and Social Sciences Research, z.s. dne 12.1.2014, dne
14.5.2016, dne 20.12.2017 a dne 18.11.2018 a stanovy těchto tří právnických osob (viz
odkazy 7 – 9), které byly rejstříkům doloženy se všemi potřebnými náležitostmi, úředně
ověřenými čestnými prohlášeními jak statutárních zástupců, tak majitelů sídel a
odpovídají usnesením schváleným nejvyššími orgány uvedených právnických osob před
1.1.2014, kdy došlo k povinnosti zápisů spolků ve spolkovém rejstříku krajských soudů,
které odpovědní, dále také vedoucí krajských soudů a také bohužel vedoucí obou
vrchních soudů při stížnostech na nečinnost zcela ignorovali zapsat (9).
12. Při provedení dosud stále neprovedených a nezapsaných změn ve veřejném rejstříku u
všech tří zřizovatelů Edukativní konopné kliniky, v jejichž důsledku čelíme opakovaně
nedůvodným žalobám a exekucím za pachatele podnikající se souhlasem a zřejmě i
podporou orgánů činných v trestním řízení a úředníků rejstříkových soudů na jména
zřizovatelů Edukativní konopné kliniky (a také na společenství European Society of
Investors in Natural and Social Sciences Research, z.s.) plně odkazujeme na ust. § 103
občanského soudního řádu stran souladu listin a práva soudního úředníka k provedení
změny v rejstříku dle jeho rozhodnutí a dále a především na ust. § 78 zákona o veřejných
rejstřících, kdy má-li být dosažena shoda mezi zápisem skutečnosti a skutečným stavem,
lze řízení zahájit i bez návrhu. Právní zájem jsme osvědčili opakovaně a je oprávněný a
pochopitelný!
13. Důvodně proto žádáme, aby všichni tři zřizovatelé Edukativní konopné kliniky byli
vedeni ode dne 1.1.2014 do 14.5.2016 ve veřejném rejstříku v úplném výpisu pod
6
7
8
9

Otevřená společnost Ateliér ALF,z.s., stanovy ode dne 1.1.2014 včetně změn dne 20.12.2017 jsou uvedeny

na www.konopijelek.cz/komunikace-s-urady/atelier/
Odborná společnost Konopí lék,z.s., stanovy ode dne 1.1.2014 včetně změn dne 20.12.2017 jsou uvedeny
na www.konopijelek.cz/komunikace-s-urady/konopi/
Společnost sociální ekologie Art & Body Language Factory, z.s, stanovy ode dne 1.1.2014 včetně změn
dne 20.12.2017 jsou uvedeny na www.konopijelek.cz/komunikace-s-urady/art/
Vrchní soud v Olomouci sp.zn. 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, Vrchní soud v Praze sp.zn. S
107/2018, S 91/2017, S 269/2016 a S 60/2013.
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olomouckým sídlem schváleným před 1.1.2014 (a také nejvyšším orgánem na společné
valné hromadě dne 12.1.2014, viz stanovy a zápisy usnesení) Přichystalova 180/14, 779 00
Olomouc, neboť právě tato svévole a nečinnost rejstříku měla – a stále ještě může mít za následek žaloby a exekuce!
14. Dále pak oprávněně opakovaně žádáme, aby specifikace sídla všech tří zřizovatelů
Edukativní konopné kliniky byla z Konopná apatyka královny koloběžky první změněna
na dne 18.11.2018 schválenou specifikaci sídla Edukativní konopná klinika, Datová
schránka ID 4ex7c9p – viz rejstříku doložený zápis ze dne 18.11.2018 přílohou.
15. Dále oprávněně žádáme, aby aktuální a úplný výpis veřejného rejstříku u Společnosti
sociální ekologie Art & Body Language Factory, z.s.
1. měl uvedenu a zapsánu specifikaci sídla ode dne 14.5. 2016 do dne 18.11.2018 stejně
jako další dva zřizovatelé Edukativní konopné kliniky (Otevřená společnost Ateliér
ALF,z.s. a Odborná společnost Konopí lék,z.s.) tzn. Konopná apatyka královny
koloběžky první, viz zápis a společná nájemní smlouva ze dne 14.5.2016 s majiteli
nemovitosti doložená rejstříkovému soudu (od roku 2017 je majitelem parcel a
nemovitostí na parcelách 798 55 Ospělov 6 zmocněnec členů asociace Dušan
Dvořák, který uvedené skutečnosti opakovaně doložil s úředně ověřeným podpisem)
2. a dále, aby byli v úplném výpisu veřejného rejstříku ode dne 14.5.2016 do dne
20.12.2017 zapsání všichni tři dne 14.5.2016 zvolení statutární zástupci správní rady:
1. Josef Pospíšil, nar. 25.3.1986, 798 55 Ospělov 6, předseda,
2. Jan Prokeš, nar. 20.1.1989, Nová 386,789 69 Postřelmov, místopředseda (ode
dne 20.12.2017, kdy odstoupil, dosud rovněž stále nezapsaný člen správní rady
Otevřené společnosti Ateliér ALF,z.s.)
3. Marek Rybář, nar. 11.12.1977, 789 01 Lukavice 30, člen (ode dne 20.12.2017, kdy
odstoupil, zapsaný člen správní rady asociace Cannabis is The Cure,z.s.),
4. neboť uvedení opakovaně marně rejstříku doložili úředně ověřená čestná
prohlášení a byla marně podána řada stížností i kárných podnětů na nečinnost,
které však odpovědní ignorovali, přičemž Sbírka listin obsahuje zápis ze společné
valné hromady a stanovy jak ze dne dne 14. 5.2016, tak ze dne 20.12.2017 , a to
jako u jediného zřizovatele Edukativní konopné kliniky – viz přílohy!
5. Pozn: do doby vyřešení všech těchto změn členové správní rady netrvají na
provedení změn členů správní rady dle usnesení ze dne 18.11.2018
3. a dále, aby Sbírka listin obsahovala jak zápisy společných valných hromad a stanovy
ze dne 12.1.2014 a dále zápis společné valné hromady ze dne 18.11.2018 – viz přílohy!
16. Dále také oprávněně žádáme, aby aktuální a úplný výpis veřejného rejstříku u Odborné
společnosti Konopí je lék ,z.s. obsahoval nejen stanovy a zápisy z valných hromad ode
dne 1.1.2014 dosud, ale také změny členů statutárního orgánu schválené dne 20.12.2017,
kdy členové správní rady opakovaně v roce 2018 (naposledy dne 20.12.2018) marně
doložili změny ve správní radě ode dne 20.12.2017, konkrétně pak, aby
1. ve funkci místopředsedy správní rady byl ode dne 20.12.2017 vymazán Aleš
Skřivánek, nar. 5.1 1965, 783 47 Hněvotín 397 (ode dne 1.1.2014 do 14.5.2016 a dále
ode dne 20.12. 2017 do 18.11.2018 svévolně nezapsaný a teprve ode dne 18.11.2018
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zapsaný člen správní rady European Society of Investors in Natural and Social
Sciences Research, z.s.) a místo něho zapsán ve funkci místopředsedy Miroslav
Kočíř, nar. 29.11.1957, 561 82 Klášterec nad Orlicí 228,
2. ve funkci člena správní rady byl ode dne 20.12.2017 vymazán Vojtěch Karban, nar. 11.
1. 1979, Mánesova 737/36, 400 03 Ústí nad Labem a byla zapsána Jana Dvořáková,
nar. 20.3.1939, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc (ode dne 1.1.2014 do 14.5.2016
nezapsaná předsedkyně správní rady Společnosti sociální ekologie Art & Body
Language Factory, z.s. a spoluzakladatelka dne 14.7.2000 European Society of
Investors in Natural and Social Sciences Research, z.s.)
3. Dále pak, aby název spolku odpovídal názvu schválenému dne 20.12.2017, tzn.
Odborná společnost Konopí je lék ,z.s.
4. Pozn: do doby vyřešení všech těchto změn členové správní rady netrvají na
provedení změn členů správní rady ze dne 18.11.2018
17. Dále proto také zcela oprávněně žádáme, aby aktuální a úplný výpis veřejného rejstříku
u Otevřené společnosti Ateliér ALF,z.s. obsahoval nejen stanovy a zápisy z valných
hromad ode dne 1.1.2014 dosud, ale také změny členů statutárního orgánu schválené
dne 20.12.2017, kdy členové správní rady opakovaně v roce 2018 (naposledy dne
20.12.2018) marně doložili změny ve správní radě schválené dne 20.12.2017, konkrétně
pak, aby
1. ve funkci místopředsedy správní rady byl ode dne 20.12.2017 vymazán Slavomil
Boudný, nar. 16. 6. 1992, Husovo náměstí 6, 512 51 Lomnice nad Popelkou a zapsán
dosavadní člen správní rady ode dne 14.5.2016 Vladimír Dopita, nar. 14.1. 1961,
Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc
2. ve funkci člena správní rady byl ode dne 20.12.2017 vymazán Vladimír Dopita, nar.
14.1. 1961, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc a zapsán Jan Prokeš, nar. 20.1.1989,
Nová 386,789 69 Postřelmov
3. Dále pak, aby název spolku odpovídal názvu schválenému dne 20.12.2017, tzn.
Otevřená společnost Ateliér ALF,z.s.
4. Pozn: do doby vyřešení všech těchto změn členové správní rady netrvají na
provedení změn členů správní rady ze dne 18.11.2018
VI.
Žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.
18. Pokud výše uvedenému provedení změn a vkladům listin do Sbírky listin ve veřejném
rejstříku zcela nebo částečně brání nějaké ustanovení nějakého předpisu, toto prosím
sdělte a předpis a ustanovení označte.
19. Poznámka: Protože níže uvedené listiny rejstříkové soudy již důkazně obdržely a při
odesílání tohoto dokumentu se zápisy valných hromad ze dne 12.1.2014, 14.5.2016,
20.12.2017, 18.11.2018 a stanovami a jejich změnami ode dne 1.1.2014 do 20.12.2017 včetně,
dále obdržely zmocnění ze dne 14.7.2018, ze dne 28.10.2018 a ze dne 21.3.2019 a tyto
listiny mají také díky scanům úředně ověřených podpisům v souhrnu vysoce přes limit
datové schránky 20 MB a nelze je tedy vložit do jednoho podání, odkazujeme na
možnost stažení a ověření všech výše uvedených skutečností – zápisů valných hromad,
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stanov a plných mocí ke stažení na jedné jediné
www.konopijelek.cz/komunikace-s-urady/schvalena-usneseni/

webové

stránce

20. Přílohou však dokládáme důkaz k podnikání cizích osob na členy asociace Cannabis is
The Cure,z.s. s následky žalob a exekucí v posledním a pro nás vyjímečně úspěšném
rozhodnutí Okresního soudu v Prostějově dne 29.3.2019, č.j. č. j. 14 C 89/2018 -606 vůči
Odborné společnosti Konopí je lék,z.s. s poznámkou, že kdyby rejstřík zapsal
skutečnosti ode dne 1.1.2014 tak, jak byly schváleny nejvyšším orgánem právnické
osoby, nikdy by k uvedené žalobě nedošlo, viz rozsudek!
Dne 17.6.2019

Jménem výše označených členů asociace
Mgr. Ivan Chalaš, předseda asociace

Ověřil a správnost tvrzení potvrzuje
Mgr. Dušan Dvořák, zmocněnec členů asociace

