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Krajský soud v Ostravě 
Havlíčkovo nábřeží 34 

728 81 Ostrava 

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, IČ:720 80 043 
sídlem Lazecká 545/22, Olomouc

Stížnost na nečinnost Krajského soudu v Ostravě 
na žádost o přijetí opatření proti nečinnosti ze dne 4.6.2019 

spojená s návrhem na přednostní předložení žalobního sporu Ústavnímu
soudu k řízení vedenému pod sp.zn. II. ÚS 1524/19 (1), ev.   IV.ÚS 1140/18 (2)

I.

1. Žalobce v zastoupení spolu žalobce  (zmocněnec) podali  dne 19.12.2017 předmětnou žalobu na
nečinnost  žalovaného  ve  věci  svévolného  nezahájení  daňového  řízení  daru  léčivého  konopí
spolu žalobcem žalobci a odpočtu z daně za tento dar u spolu žalobce v roce 2010 a nevydání
informací žalovaným k tomuto správnímu řízení a vadnému rozhodnutí ode dne 6.4.2017.

2. Žalobce a spolu žalobce jsou členem výzkumu Konopí je lék asociace Cannabis is The Cure,z.s.,
IČ: 266 70 232 a dále členem 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  a

1 Ústavní stížnost ( II. ÚS 1524/19)  spolu žalobce  (zmocněnce) Dušana Dvořáka na nepovolení obnovy řízení která je také
předmětem meritu žaloby na Finanční úřad Olomouckého kraje vedená u Okresního soudu v Prostějově sp.zn. 2 T 104/2010
ve věci pěstování a výroby konopí jako léku v letech 2008 – 2009 , resp. opakovaně odsouzeného opakovaně za toto
jednání v letech 2008 – 2018 s návrhy obvinění v letech 2010 – 2019 v horní sazbě trestu celkem až 75 let vězení 

2 Ústavní stížnost ( IV.ÚS 1140/18) statutárního zástupce  žalobce ode dne 20.12.2017 Miloslava Kočíře nezapsaného u žalobce
ve veřejném rejstříku přes doložení všech listin také z valné hromady dne 20.12.2017 a dne 18.11.2018 odsouzeného ve věci
pěstování a výroby konopí jako léku v letech 2008 – 2009 , resp. v letech 2008 – 2018 
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dále je žalobce společně s  Otevřenu společností Ateliér ALF,z.s., IČ:  226 80 101 a  Společnosti
sociální ekologie Art & Body Language Factory, z.s, IČ: 227 24 303 spolu zřizovatelem  Edukativní
konopné  kliniky  (3).  Všichni  uvedení  mají  ode  1.1.2014  společná  jednání  nejvyššího  orgánu
právnické osoby – valné hromady členů.

3. Sídlo investora a  všech tři  zřizovatelů Edukativní  konopné kliniky  bylo před 1.1.2014 do dne
14.5.2016 v Olomouci na adrese Přichystalova 180/14 (4). Sídlo všech výše uvedených právnických
osob tedy ode dne 1.1.2014 spadalo pod obchodní rejstřík  Krajského soudu v Ostravě.   Krajský
soud v Ostravě však nekonal a změny identifikačních údajů žalobce a dalších dvou zřizovatelů
Edukativní konopné kliniky  zcela svévolně  odmítal  zapsat ve veřejném rejstříku,  čímž všem
zřizovatelům  Edukativní  konopné  kliniky  způsobil  nemalou  škodu  související  rovněž  s
předmětnou správní žalobou na Finanční správu. 

4. Krajský soud v Ostravě  zapsal změnu  na olomouckou adresu Přichystalova 180/14  schválenou
před 1.1.2014 u všech výše uvedených právnických osob  (5)  zcela  svévolně toliko u European
Society  of  Investors  in  Natural  and  Social  Sciences  Research,  z.s.,  přestože  všechny  výše
uvedené právnické osoby měly důkazně a doložitelně ode dne 1.1.2014 až dosud vždy společná
jednání nejvyššího orgánu právnických osob a dokládaly totožné listiny a čestná prohlášení
(valná hromada členů, viz stanovy, čestná prohlášení úředně ověřená, zápisy apod.) 

5. Důkaz nečinnosti: výpis z obchodního rejstříku výše uvedených právnických osob  versus výše
uvedené poznámky s důkazy schválených změn, zejména pak stran sídla a stanov s uvedením
názvu,  sídla  a  zástupců  a  čestnými  prohlášeními  odpovědných  osob  na
www.konopijelek.cz/komunikace-s-urady/edukativni-konopna-klinika/ 

II.

6. Změny  žalobce  stran  základních  identifikačních  znaků  právnické  osoby  do  1.1.2014  žalobce
potvrdil a doložil se všemi potřebnými listinami a usneseními nejvyššího orgánu právnické osoby
žalobce schválenými nejvyšším orgánem právnické osoby na valné hromadě členů dne 12.1.2014
a doložené  dne 17.1.2014  podatelně rejstříku Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci,
důkaz viz razítko podatelny s datem přijetí návrhu změn  a odůvodněním, že daná olomoucká
adresa Přichystalova 180/14, nelze od 1.1.2014 zapsat do tzv inteligentního formuláře pro návrh
změn,  což  servisní  organizace Msp  ČR (nenačtení  RUIAN kódu  adresy  Přichystalova  180/14)
neuměla a dokonce spíše vůbec nechtěla (tři emaily a telefonáty na ministerstvo a rejstříkový
soud)  vysvětlit  a  byla  nečinná,   www.konopijelek.cz/komunikace-s-urady/edukativni-konopna-
klinika/ 

7. Obchodní rejstřík byl přes opakované stížnosti nečinný a změny v obchodním rejstříku nezapsal,
čímž žalobci způsobil nemalou škodu.  Přestože žalobce stěžoval u Krajského soudu v Ostravě

3 www.konopijelek.cz/komunikace-s-urady/sbirka-listin-a-schvalena-usneseni-clenu-ode-dne-14-7-2000/ a schválené stanovy 
členů asociace na  www.konopijelek.cz/komunikace-s-urady/cannabis/ 

4 www.konopijelek.cz/komunikace-s-urady/edukativni-konopna-klinika/ 
5      vyjma sídla asociace Cannabis is The Cure,z.s., která má na této adrese sídlo teprve ode de 14.5.2016, kdy v tento den toto sídlo
zřizovatelé Edukativní konopné kliniky změnili na výše uvedené sídlo Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov 6

https://www.konopijelek.cz/komunikace-s-urady/edukativni-konopna-klinika/
https://www.konopijelek.cz/komunikace-s-urady/edukativni-konopna-klinika/
https://www.konopijelek.cz/komunikace-s-urady/edukativni-konopna-klinika/
https://www.konopijelek.cz/komunikace-s-urady/edukativni-konopna-klinika/
http://www.konopijelek.cz/komunikace-s-urady/cannabis/
http://www.konopijelek.cz/komunikace-s-urady/sbirka-listin-a-schvalena-usneseni-clenu-ode-dne-14-7-2000/
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zcela  svévolné  předání  spisu  žalobce  (a  dále  také  Otevřené  společnosti  Ateliér  ALF,z.s.)  na
obchodní rejstřík Městského soudu v Praze,  žádný z rejstříků nekonal, změny sídla a názvu a
statutární orgán nezapsal  dle schválených usnesení 

8. Citace:  §  78  a  79  zákona  o  veřejných  rejstřících: Má-li  být  dosažena  shoda  mezi  zápisem
skutečnosti a skutečným stavem, lze řízení zahájit i bez návrhu.  Řízení k dosažení shody mezi
skutečným stavem a zápisem skutečnosti  založené rozhodnutím nejvyššího orgánu právnické
osoby může soud zahájit, kromě případů, 

1. kdy soud vysloví neplatnost takového rozhodnutí, 

2. jen jestliže se na rozhodnutí hledí jako by nebylo přijato, 

3. je na zahájení takového řízení právní zájem a nebude-li jím podstatně zasaženo do práva
třetí  osoby nabytého v dobré víře,  nejdéle však do 3  let ode dne zápisu skutečností
založených rozhodnutím nejvyššího orgánu právnické osoby.

9. S odkazem na výše uvedené a aby nebylo žádných pochyb o změnách základních identifikačních
údajů žalobce a investorů a zřizovatelů Edukativní konopné kliniky sdružené v asociaci Cannabis
is  The  Cure,z.s.  ve  veřejném  rejstříku,  žalobce  změny  opětovně  dne 21.8.2014 doložil  na
podatelnu obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě, pob. Olomouc, přičemž do 14.5.2016
byl  spolu  žalobce  Mgr.  Dušan  Dvořák,  sp.zn.  II.  ÚS  1524/19, společně  s  MUDr.  Alešem
Skřivánkem,  Ph.D.  statutárním  zástupcem  žalobce,  viz  www.konopijelek.cz/komunikace-s-
urady/edukativni-konopna-klinika/ 

10. Obchodní rejstřík však opětovně nekonal a byl nadále nečinný i přes ´stížnosti na nečinnost.

11. Změny ve veřejném rejstříku byly obchodním rejstříkem zapsány teprve po usnesení nejvyššího
orgánu  dne  14.5.2016.  Obchodní  rejstřík  Krajského  soudu  v  Ostravě  však  opětovně  zcela
svévolně  nezapsal  změny  ze  dne  14.5.2016  u  třetího  zřizovatele  Edukativní  konopné  kliniky
Společností sociální ekologie Art & Body Language Factory, z.s.  a naopak změny schválené dne
20.12.2017  zapsal  obchodní  rejstřík  Krajského  soudu  v  Ostravě  toliko  u  Společností  sociální
ekologie Art & Body Language Factory, z.s.,  nikoliv u žalobce  a Otevřené společnosti Ateliér
ALF,z.s.  (Krajský soud v Brně) Změny ze dne  20.12.2017  obchodní  rejstřík  Krajského soudu v
Ostravě zapsal také u asociace Cannabis is The Cure,z.s. a po stížnostech a kárných podnětech
na nečinnost a trestním podnětu na zneužití funkce způsobením škod jednáním rejstříku také
zapsal změny  ze dne 20.12.2017 a dne 18.11.2018 u European Society of Investors in Natural and
Social Sciences Research, z.s..

12. Poznámka: žalobce odkazuje plně na dokumentaci doloženou ode dne 1.1.2014 do Sbírky listin
nezapsanou však obchodním rejstříkem zcela svévolně do Sbírky listin ani dle usnesení ze dne
20.12.2017.  Pro velký objem dat nedokládáme úředně ověřený návrh na zápis změn a čestná
prohlášení statutárních zástupců žalobce schválená dne 20.12.2017 v osobě Miloslava Tetoura,
předseda ode dne 14.5.2016, Miroslava Kočíře (sp.zn. IV.ÚS 1140/18), místopředseda správní rady
ode  dne  20.12.2017,  Jany  Dvořákové,  členka  správní  rady  ode  dne  20.12.2017 a  svévolně
nevypsaných statutárních zástupců žalobce do 20.12.2017 Aleše Skřivánka, místopředseda  ode
dne 1.1.2014 do 20.12.2017 a Vojtěcha Karbana, člen správní rady ode dne 14.5.2016 do 17.10.2017. 

https://www.konopijelek.cz/komunikace-s-urady/edukativni-konopna-klinika/
https://www.konopijelek.cz/komunikace-s-urady/edukativni-konopna-klinika/
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13. Do dnešních dnů však přes opakované stížnosti nedošlo u žalobce k zápisu změn ve veřejném
rejstříku, což dokládá nejen veřejný rejstřík, ale též oznámení obchodnímu rejstříku a orgánům
činným v trestním řízení dne 17.6.2019 doložené samostatnou přílohou.

14. Z těchto výše uvedených změn ode dne 1.1.2014 pak vyplývá:

1.  výše uvedené řádné označení žalobce 

2. a z  nešetřených a nedůvodně odkládaných trestních podnětů a žalob na osoby, které se
zmocnily majetků investora zřizovatelů Edukativní konopné kliniky a v rozporu se zákonem
podnikaly  s  podporou státních orgánů včetně obchodních rejstříků (zde od 1.1.2014)  na
jména investora a zřizovatelů Edukativní konopné kliniky v letech 2011 – 2019 pak vyplývá
včasnost žaloby i v meritu věci samé, tzn. vadného rozhodnutí nezahájit s žalobcem daňové
řízení a neprovést odpočet daně spolu žalobce za dar léčivého konopí ve správním řízení  u
žalovaného roce 2010! 

III.

15. Žalobu  na  žalovaného ke stížnosti  na  nečinnost  Odvolacího finančního ředitelství  při  vydání
informace podané na podatelně žalovaného (pobočky Prostějov) dne  6.4.2017 schválilo všech
pět  výše  uvedených  právnických  osob  asociace  Cannabis  is  The Cure,z.s.  na  společné valné
hromadě  dne  20.12.2017 (6),  žaloba  podána  dne  19.12.2017,  neboť  rozhodnutím  žalovaného
nezahájit s žalobcem daňové řízení o daru léčivého konopí a neprovést odpočet ze základu daně
spolu  žalobce  (zmocněnce)  v  roce  2010  byli  poškozeni  všichni  uvedení  členové  asociace
Cannabis is The Cure,z.s., zejména pak žalobce a spolu žalobce (zmocněnec).

16. Žalovaný byl v letech 2012 – 2017 nečinný ve vydání informace také z výše uvedených důvodů
nejasnosti názvu, sídla a statutárního orgánu žalobce pro nečinnost a nezákonnost rozhodnutí
státních a správních orgánů včetně obchodního rejstříku 

17. Stručně k textu žádané informaci  po žalovaném a stížnosti  na nevydání  informace správním
orgánem II. stupně: Sdělte, na základě jakého ustanovení a jakého předpisu nezahájil žalovaný
s žalobcem daňové řízení o dani darovací daru léčivého konopí v roce 2010 a z toho vycházející
důsledek, že spolu žalobce nemohl uplatnit odpočet ze základu daně v roce 2010, když jsme
žalovanému opakovaně doložili legalitu a legitimitu takového postupu. 

IV.

18. Zmocněnec žalobce (spolu žalobce) jako zmocněnec  všech výše uvedených právnických osob
včetně žalobce podal  Krajskému soudu v Ostravě a Krajskému soudu v Ostravě, pobočka v
Olomouci dne 15.4.2019 žádost o informaci týkající se výpisu (lustrace) spisových značek všech
řízení jak spolu žalobce, tak  žalobce, resp. všech výše uvedených právnických osob asociace
Cannabis is The Cure,z.s.  

6 www.konopijelek.cz/komunikace-s-urady/zapis-valne-hromady-a-snemu-ze-dne-adventniho-slunovratu-dne-20-12-2017/ 

http://www.konopijelek.cz/komunikace-s-urady/zapis-valne-hromady-a-snemu-ze-dne-adventniho-slunovratu-dne-20-12-2017/
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19. Žádost byla dne 15.4.2019 zaslána zainteresovaných krajským soudům a zastupitelstvím, vrchním
soudům a  zastupitelstvím a  nejvyššímu  soudu  a  zastupitelství.  Přestože nevydání  informace
spolu  žalobce  stěžoval  dne  29.5.2019  a  dne  4.6.2019  podal  žádost  o  přijetí  opatření  proti
nečinnosti Krajský soud v Ostravě a Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci byli jako jediní
ze  všech  soudů  nečinní  a  informace  dosud  nevydali. Na  vydání  těchto  informací  trváme  a
žádáme je vydat, neboť s žalobou přímo souvisí. 

20. Příklady zákonného jednání všech ostatních oslovených krajských, vrchních a nejvyššího soudu: 

1. Stížnosti a kárné podněty spolu žalobce a výše uvedených členů asociace včetně žalobce na
soudce a soudní úředníky a vedení obecných soudů byly v letech 2008 – 2019 vedeny 

1. Městským soudem v Praze pod sp.zn. St 7/2013, St 133/2016, Spr 3319/2012, Spr 118/2014,
Spr 54/2017,  Spr 605/2019 a Spr 934/2019

2. Krajský  soudem  v  Brně  pod  sp.zn.  St  192/2012,  St  2/2014,  St  85/2014,  St  84/2016,  St
90/2017,  St  41/2018,  Spr  4774/2011,  Spr  2628/2015,  Spr  2299/2016,  Spr  2758/2016,  Spr
1300/2018, Spr 1301/2018, Spr 2326/2018 

3. Vrchním soudem v Olomouci  pod 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

4. Vrchním soudem v Praze pod sp.zn. S 60/2013, S 269/2016,  S 91/2017, S 107/2018 
5. Nejvyšším  soudem pod  sp.zn.  S  136/2019,  S  315/2018,  S  22/2018,  S  346/2017,  S

465/2016, S 265/2016, S 69/2014

2. Odvolání na rozhodnutí obecných soudů a/nebo odvolání vedená jako aktivní krajskými a
vrchními  soudy  a  dovolání  nejvyššímu  soudu  podané  spolu  žalobcem  (a  to  včetně
postavení zmocněnce člena asociace) a výše uvedenými členy asociace včetně žalobce v
civilních žalobách byly v letech 2008 – 2019 vedeny:

1. Městským soudem v Praze pod sp.zn.  21 Co 531/2012, 1 Nc 2796/2012, 53 Co 226/2014,
69 Co 199/2015, 53 Co 140/2016, 1 Nc 2825/2016, 1 Nc 2284/2017, 1 Nc 2381/2017, 1
Nc 1253/2017, 1 Nc 1332/2017, 11 Co 246/2017,  69 Co 313/2017, 11 Co 323/2017, 11 Co
246/2017

2. Krajský soudem v Brně pod sp.zn. 17 Co 429/2009, 17 Co 286/2011, 15 Co 295/2017,
17 Co 98/2017, 17 Co 195/2017 , 17 Co 253/2017, 17 Co 62/2018, 19 Co 107/2019, 38 Co
62/2019, 17 Co 429/2009, 17 Co 2/2019 

3. Vrchním  soudem   v  Praze  pod  sp.zn.  7  Cmo  467/2016,  7  Cmo  346/2017,  7  Cmo
197/2018,  7  Cmo  187/2018,  7  Cmo  188/2018  se  týkají  pouze  a  jen  odvolání  na
rozhodnutí obchodního rejstříku Městského soudu v Praze 

4. Vrchním soudem v Olomouci pod sp.zn. 5 Cmo 203/2014, 18 Cmo 236/16, 5 Cmo 157/2017,
8 Cmo 69/2017, 8 Cmo 71/2017, 8 Cmo 274/2017,  8 Cmo 124/2018, 5 Cmo 135/2018, 8 Cmo
194/2018, 5 Cmo 241/ 2018, 8  Cmo 211/ 2018, 8  Cmo 180/ 2018,  5 Cmo 85/2019, přičemž
pouze sp.zn  .  4 Cmo 62/2019 byla prvoinstančně vedena Krajským soudem v Brně pod
sp.zn. 18 Cm 236/16,  všechna ostatní odvolání jsou na rozhodnutí obchodního rejstříku
Krajského soudu v Ostravě, pob. v Olomouci
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5. Nejvyšším soudem pod sp.zn. 24 Cdo 3046/2018 a 27 Cdo 1403/2019

3. Správní žaloby spolu žalobce a členů asociace Cannabis is The Cure,z.s. včetně žalobce byly
v letech 2008 – 2019 vedeny:

1. Městským  soudem  v  Praze  pod  sp.zn.  3  A 62/2016,  8  A  127/2016,  5  A  185/2016,  5  A
201/2016,  11 A 1/2017, 5 A 48/2018, 14 A 113/2018, 6 A 190/2018, 5 A 6/2019, 10 A 59/2019, 15
A 33/2019, 15 A 26/2019, 10 A 86/2019, 10 A 82/2019 

2. Krajským soudem v Brně pod sp.zn.  22 A 70/2016,  29 A 104/2018,  31 A 126/2018,  31 A
130/2018,  31 A 152/2018, 29 A 45/2019, 29 A 159/2018, 31Af 3/2019 

4. Dodejme k nečinnosti  Krajského soudu v Ostravě a Krajského soudu Ostravě,  pobočka v
Olomouci, že rovněž Krajské státní zastupitelství v Ostravě a Krajské státní zastupitelství v
Ostravě,  pobočka  v  Olomouci  vydalo  informace  k  našim  trestním  podnětům,  resp.
přezkumům účelových  a  dle  našeho názoru  nezákonných  rozhodnut  Okresního  státního
zastupitelství  v  Olomouci  (  7  )  podněty  stejně  jako  policie  zcela  svévolně  a  bez  řádného
odůvodnění odkládat, což dosud vždy potvrdilo jako zákonné rozhodnutí nadřízení krajské
státní zastupitelství pod níže uvedenými sp.zn. 

1. Krajské státní zastupitelství v Ostravě pod sp.zn.  1 KZN 2029/2014, 1 KZN 2123/2014, 1
KZN 2101/2016, 1 KZN 3462/2017, 1KZN 7094/2017, 1 KZN 7097/2017, 1 KZN 7098/2017, 1
KZN 7109/2017, 1 KZN 7110/2017, 1 KZN 7111/2017, 1 KZN 7126/2017, 1 KZN 7154/2017, 1 KZN
7157/2017,  1  KZN  7158/2017,  1  KZN  7172/2017,  1  KZN  7156/2018,  1  SPR  127/2019,  1  KZN
7043/2019,  1  KZN 2154/2017, 1  KZN 7171/2017,  1 KZN 7195/2017,  1  KZN 7197/2017,  1  KZN
7210/2017, 1 KZN 7008/2018, 1 KZN 7018/2018, 1 KZN 7116/2018, 1 KZN 7119/2018, 1 KZN
7136/2018, 1 KZN 7143/2018, 1 KZN 7162/2018, 1 KZN 7019/2018

2. Krajské státní zastupitelství v Ostravě, pobočka Olomouc pod sp.zn. 2 KZN 3128/2014, 2
KZN 3194/2014, 2 KZN 4050/2014, 2 KZN 4119/2014, 2 KZN 7009/2014, 2 KZN 7021/2014,
2KZN 7068/2014, 1 KZC 901/2014, 5 KZT 706/2016, 2 KZN 3023/2016, 2 KZN 3173/2016, 2
KZN 7023/2016, 2 KZN 7027/2016, 2 KZN 7028/2016, 2 KZN 2031/2017, 2 KZN 3173/2017, 2
KZN 3174/2017, 2 KZN 3192/2017, 2 KZN 3197/2017, 2 KZN 3212/2017, 2 KZN 3241/2017, 2 KZN
3261/2017, 2 KZN 3262/2017, 2 KZN 3263/2017, 2 KZN 3264/2017, 2 KZN 7039/2017, 2 KZN
7045/2017, 2 KZN 7051/2017, 2 KZN 7059/2017, 2 KZN 7060/2017, 2 KZN 7062/2017, 2 KZN
7069/2017, 2 KZN 7080/2017, 2 KZN 2055/2018, 2 KZN 3143/2018, 2 KZN 3157/2018, 2 KZN
3166/2018, 2 KZN 7016/2018, 2 KZN 7038/2018

V.

21. Z výše uvedeného explicitního doložení nečinnosti povinného žádáme Krajský soud v Ostravě
přednostně vydat  v  bodu 20.  výše uvedené informace týkající  se spisových značek řízení  v
letech 2008 –  2019  u  Krajského  soudu  v  Ostravě  a  Krajského soudu v  Ostravě,  pobočka  v
Olomouci. Konkrétně žádáme vydat spisové značky: 

7 Okresní státní zastupitelství v Olomouci sp.zn. ZN 6093/2019, ZN 6092/2019, ZN 2035/2019, ZN 2028/2019, ZN 2159/2019, ZN
2216/2018, ZN 2412/2018, ZN 6167/2018, ZN 2258/2017, ZN 2269/2018,ZN 2207/2017, ZN 2257/2017, ZN 6057/2017, ZN 6147/2017,
ZN 6192/2017, ZN 6238/2017, ZN 7014/2016, ZN 2043/2015 , ZN 2348/2014,  ZN 2464/2014 ZN 7007/2014
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1. Stížností a kárných podnětů spolu žalobce a členů asociace Cannabis is The Cure,z.s. (pozn.
rozhodnutí  se  týkají  stěžovaných  rozhodnutí  jak  obchodního  rejstříku,  tak  rozhodnutí
Okresního soudu v Olomouci včetně trestních řízení spolu – žalobce a opakovaných pokusů
justice  omezit  spolu  žalobce  na  svéprávnosti  a  ustanovovat  mu  zjevně  nedůvodnou
ochrannou léčbu v letech 2012 - 2017) 

2. Odvolání na rozhodnutí obecných soudů (pozn. opět jde pouze o Okresní soud v Olomouci)
a/nebo odvolání vedená jako aktivní oběma krajskými soudy podané spolu žalobcem (a to
včetně  postavení  zmocněnce  člena  asociace)  a/anebo  výše  uvedenými  členy  asociace
Cannabis is The Cure,z.s. včetně žalobce v civilních žalobách 

3. Správních  žalob Poznámka.:  také  sp.zn.  civilních  a  správních  žalob,  které  byly  následně
předány jinému soudu k rozhodnutí. 

VI.

22. K vlastní žalobě: Jak je uvedeno výše, žalobci podali dne 19.12.2017 na žalovaného správní žalobu
za nevydání  výše uvedených informací  také Odvolacím finančním ředitelstvím,  což bylo  dne
6.4.2017  doloženo  na  podatelnu  žalovaného  (pobočka  Prostějov)  pro  nečinnost  Odvolacího
finančního ředitelství v Brně. 

23. Důkaz podání stížnosti na nevydání informace ze dne 6.2017 Odvolacímu finančnímu ředitelství
je doložen samostatnou přílohou 

24. Protože sídlo Odvolací  finanční správy je  v Brně,  byla žaloba na nečinnost žalovaného dne
19.12.2017 podána Krajskému soudu v Brně, který ji  po půl roce od podání přes řady stížností na
nevydání  informace  o  sp.zn.  žaloby  zaevidoval  pod  sp.zn.29A  104/2018,  aby  ji  teprve   dne
27.5.2019 vyloučil k samostatnému řízení a dne 13.6.207 předal Krajskému soudu v Ostravě pod
sp. zn. 29A 57/2019.

25. Důkaz  předání  žalobního  spisu  sp.  zn.  29A  57/2019,  avšak  nikoliv  spisu  sp.zn.29  A  104/2018
Krajskému soudu v Ostravě dokládáme níže usnesením Krajského soudu v Brně dne 13.6.2019,
č.j. 29 A 57/2019-15, čili rok a půl po podání žaloby je žaloba předána Krajskému soudu v Ostravě!

26. Můžeme doložit důkazem, že když se Krajský soud v Ostravě vyloučil z žaloby na Krajský soud v
Ostravě (sp.zn. 22 A 24/2018) za stížnosti na letitou nečinnost a odvolání na opakovaná nevydání
informací týkajících se odůvodnění nečinnosti rejstříkového soudu a překážky bránící  zápisu
změn v rejstříku spolu zřizovatele Edukativní konopné kliniky (8) od 1.1.2014 tak, jak byly změny
do 1.1.2014 a dne 12.1.2014 a dne 14.5.2016 schváleny a doloženy také žalobcem a spolu žalobcem
jako  zmocněncem  se  všemi  potřebnými  úředně  ověřenými  listinami  na  podatelny  rejstříku
Krajského soudu v Ostravě (opakovaně!!!) a  dle rozhodnutí  Nejvyššího správního soudu dne
13.8.2018,  č.j.  Nad  170/2018  –  61  bylo  určeno  Krajskému  soudu  v  Brně  projednat  žalobu  na
nečinnost Ministerstva spravedlnosti ČR konat v této věci a vydat rozhodnutí, Krajský soud v
Brně  (sp.zn.29 A 216/2018) tuto žalobu předal  Městskému soudu v Praze (sp. zn. 6 A 190/2018).
Nejvyšší  správní  soud  dne  7.3.2019  č.j.  4  As  11/2019  –  55 proti  žalovanému  Ministerstvu
spravedlnosti o žalobě na ochranu proti nečinnosti žalovaného zastavil  řízení o kasační stížnosti

8         Společnosti sociální ekologie Art & Body Language Factory, z.s.
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žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 3. 1. 2019, č. j. 6 A 190/2018 – 30 pouze a
jen z důvodu nemajetnosti žalobce a odmítnutí ustanovení advokáta pro bono soudem a také
Českou  advokátní  komorou  (9),  přestože  žalobce  doložil  opakovaně  důkazy  nemajetnosti  a
nebyl mu schválen nikdy krajským, nebo kasačním soudem alespoň snížený soudní poplatek
(viz 10). 

27. Pokud v bodu 26 výše Krajský soud v Brně předal žalobu na nečinnost správního orgánu II.
stupně Městskému soudu v Praze pro místní příslušnost nečinného správního orgánu II. stupně
a  pokud  žalobci  Krajskému  soudu  v  Brně  v  této  žalobě  doložili  dne  19.12.2017  nečinnost
Odvolacího  finančního  ředitelství  (se  sídlem  v  Brně)  jako  správního  orgánu  II.  stupně,
nechápeme zcela odlišný postup Krajského soudu v Brně dne 13.6.2019, č.j. 29 A 57/2019-15 – viz
níže – předat žalobu Krajskému soudu v Ostravě jako soudu místně příslušnému žalovaného
správního orgánu I. stupně, ale toto rozhodnutí akceptujeme a nenapadáme kasační stížností. 

VII. 

28. Dokládáme níže důkaz s razítkem podatelny Okresního soudu v Prostějově dne 5.8.2010 podané
žalobcem dne 3.8.2010 ke sp.zn. 2 T 104/2010 ve věci daru léčivého konopí spolu žalobce žalobci,
kdy jde o věc, která je meritum žaloby nezahájení daňového řízení s žalobcem v roce 2010, resp.
meritum žaloby na nevydání informace k této věci.

29. Dále dokládáme důkaz samostatnou přílohou v doplnění ústavní stížnosti spolu žalobce ze dne
24.6.2019, sp.zn. II. ÚS 1524/19 (také) na nepovolení obnovy řízení sp.zn. 2 T 104/2010 u Okresního
soudu v Prostějově dne 16.4.2019 týkající se léčivého konopí spolu žalobce žalobci  a daňových
řízení v roce 2010 a  dále níže dokládáme důkaz jako trestní podnět žalobce na prostějovské
orgány  činné  v  trestním  řízení  ze  dne  6.9.2010  související  s  předmětnou  žalobou  a  ústavní
stížností  sp.zn. II.  ÚS 1524/19 a nepředložení ústavních stížností spolu žalobce v letech 2012 –
2019 Soudnímu dvoru. 

30. Dále dokládáme důkaz samostatnou přílohou  úředně ověřené čestné prohlášení statutárního
zástupce žalobce (ode dne 20.12.2017 nezapsaného dosud v rejstříku)  ze dne 19.2.2018 ze dne
3.12.2018 a dodatek ústavní stížnosti ze dne 11.12.2018  a dne 20.3.2019,  sp.zn. IV.ÚS 1140/18 ve
věci pěstování a zpracování konopí jako lék a předložení předběžných otázek Soudnímu dvoru. 

31. Dále dokládáme důkaz  samostatnou přílohou ve dvou  rozhodnutích žalovaného v roce 2010
nezahájit daňové řízení s žalobcem a neuznat odpočet daru od základu daně spolu žalobce. Jak
je  výše  uvedeno,  samostatnou  přílohou  je  rovněž  doloženo  podání  stížnosti  dne  6.4.2017  a
podání  oznámení  orgánům  činným  v  trestním  řízení  na  jednání  rejstříkového  soudu  ze  dne
17.6.2019

9 Česká advokátní komora v letech 2015 – 2019 odmítla opakovaně spolu žalobci a členům asociace Cannabis is The Cure, z.s.
přidělit advokáta pro bono k  zastoupení v podání žaloby, dovolání, kasační, ústavní a evropské stížnosti, naposledy dne
24. června 2019, K č.j.:10.01-000531/19-004

10 Nejvyšší správní soud – kasační stížnosti žalobce a členů asociace Cannabis is The Cure,z.s.  sp.zn.  5 As 257/2018,  7 As
188/2018,  1 As 11/2018,  1 As 203/2018, 1 As 307/2018,  1 As 204/2018, 10 As 134/2019, 7 As 107/2019, 10 As 102/2019, 5 As
18/2019, 4 As 11/2019
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VIII.

32. S ohledem na vše výše a níže a v příloze uvedené a zejména pak  pro podrobné odůvodnění
předložení žalobního sporu Ústavnímu soudu uvedené níže ihned za rozhodnutím Krajského
soud v Brně ze dne 13.6-2019, čj.  29 A 57/2019-15, jehož účelovou verzi petitu žádáme napravit,
jak je níže uvedeno. Dále pak nejprve navrhujeme přednostně vydat evidenci spisových značek
Krajského soudu v Ostravě a Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci ke spolu žalobci a
všem členům asociace Cannabis is The Cure,z.s. včetně žalobce dle struktury uvedené výše v
bodu 20. a 21. výše 

33. Dále pak navrhujeme přednostně: 

1. Seznat žalobu na žalovaného za důvodnou a přikázat žalovanému uhradit soudní poplatky
do 30 dnů od rozhodnut soudu.

2. Předat žalobu k posouzení  Ústavnímu soudu ke sp.zn. sp.zn. IV.ÚS 1140/18  nebo spíše sp.zn.
II. ÚS 1524/19  pro porušení nadřazených právních norem (viz předběžné otázky Soudnímu
dvoru uvedené v obou dodatcích ústavní stížnosti Miloslava Kočíře) a konfliktu stávajících
právních norem (viz konflikt vyhlášky č. 207/1920 Sb. s vyhláškou č. 455/2009  Sb.) ve věci
pěstování a zpracování léčivého konopí. 

3. Dále  pak  –  pokud  se  Krajský  soud  z  řízení  nevyloučí,  odůvodnění  viz  níže,  přikázat
žalovanému vydat do 30 dnů od rozhodnutí soudu informaci, na základě jakého ustanovení a
jakého předpisu nezahájil s žalobcem daňové řízení o dani darovací v roce 2010 dle stížnosti
ze dne 6.4.2017, z čehož se odvíjí, že spolu žalobce nemohl uplatnit odpočet ze základu daně
v roce 2010.

Dne 1.7.2019 

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

s dovětkem, že 

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
podání  a  kriminalizovaný člen statutárního orgánu asociace Cannabis  is  The Cure,z.s.  Marek
Rybář – viz odvolání doložené do spisu 
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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. 

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



Mgr. Dušan Dvořák, nar. 12.1.1962, Edukativní konopná klinika 798 55 Ospělov 6, pošta Hvozd
Datová schránka ID r8u3nhx, Telefon: + 420 774 723 261, Email: dusan.dvorak@konopijelek.cz

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
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 

http://kraken.slv.cz/8Tdo1231/2011
http://www.policie.cz/clanek/metodika-mereni-thc.aspx
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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
týkající se výkladu článků 28, 29, 30 a 32 SFEU, nařízení č. 1307/2013 ( 11) č. 1308/2013 (12),
jakož i zásady volného pohybu zboží, přičemž je Ústavnímu soudu položena otázka, zda

11     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).
12 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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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 nezahájil s
žalobcem daňové řízení o dani darovací v roce 2010, z čehož se odvíjí, že spolu žalobce nemohl
uplatnit odpočet ze základu daně spolu žalobce v roce 2010

Dne 1.7.2019 

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 
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Pozvánka na slavnostní zahájení otevření všech terapeutických provozů
zřizovatelů Edukativní konopné kliniky dne 11.září 2010 v Praze 
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