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Do podané stížnosti stěžovatele dne 20.7.2019 ( 1) v poznámce níže uvedené justici a exekutivě
podávám označeným adresátům a Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, GIBS a BIS
dodatek trestního podnětu ze dne 20.7.2019, a to na zneužití funkce předsedy a soudce
Ústavního soudu soudci senátů sp. zn. IV. ÚS 1140/18, II. ÚS 2804/18, IV.ÚS 1153/19 a II. ÚS
1524/19 a jejich dlouhodobou podporu organizovaného zločinu při páchání zločinů proti
lidskosti – důkazy přílohou.
Odůvodnění – důkazy
1.

Evropský soud pro lidská práva dne 20. 9. 2011, č. 3989/07 a 38353/07 a řada nálezů
Ústavního soudu označila nepoložení předběžné otázky Soudnímu dvoru za porušení
1. základního práva na spravedlivý proces,
2. základního práva na zákonného soudce´a v trestním řízení také
3. základního práva na udělení trestu toliko na základě zákona, pokud nebyla Soudním
dvorem již v dané sporné věci porušení práva Společenství věc řešena. Povinnost
položit předběžnou otázku Soudnímu dvoru Nejvyšším soudem jako soudem
poslední instance zakládá čl. 267 Smlouvy o fungování EU, což nevylučuje právo tak
učinit jak všemi nižšími OČTŘ skrze Nejvyšší soud.

2. Z výše označených rozhodnutí Ústavní soud naposledy dne 9.7-2019 sp.zn. IV. ÚS 1140/18

uvedl tuto vědomou lež, která není právním názorem k nepoložení předběžné otázky
Soudnímu dvoru, citace strany 11, šestá věta odspodu – viz příloha: "Jelikož se znění § 2
písm. d) a § 24 písm. a) zákona o návykových látkách od nabytí účinnosti tohoto zákona
do konce rozhodného období dopadajícího na jednání stěžovatelů nijak nezměnilo,
žádnou jejich nevymahatelnost vůči stěžovatelům na základě uvedené směrnice dovodit
nelze. "
3. To je vědomá lež a justiční podvod stejně jako v rozhodnutích sp.zn. II. ÚS 1524/19 dne

2.7. 2019, IV.ÚS 1153/19 dne 14. 6. 2019 a II.ÚS 2804/18 dne 16. 10. 2018, kterými byly
napadány analogické lži a podvody a nepřípustné kartely soudů a státních zástupců
Nejvyššího soudu a zastupitelství, Krajského soudu a zastupitelství v Brně a Okresního
soudu a zastupitelství v Prostějově k nepoložení předběžné otázky Soudnímu dvoru, viz
veřejně na www.usoud.cz po zadání spisové značky.
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Ministerstvo vnitra – rozkladová komise ministra sp.zn. MV – 65865/VS-2019
Okresní státní zastupitelství ve Vyškově sp.zn-. ZT 55/2019
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Veřejnoprávní media a jejich kontrolní orgány
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4. Důkaz: Zákon o návykových látkách byl přijat před vstupem do EU. § 24 písm. a) byl do

zákona přijat bez oznámení Komisi novelou č. 50/2013 Sb. s platností ode dne 1.4.2013,
tedy po vstupu do jurisdikce Soudního dvora, a protože tento technický předpis výroby
konopí jako léku nebyl oznámen Komisi, je trestní postih občanů ve věci konopí
nevymahatelný, což je konstantní judikatura Soudního dvora od rozsudku C -194/94 CIA
Security International , bod 55 a uvedení soudci to velmi dobře vědí.
5. Do rozhodnutí sp.zn. II.ÚS 2804/18 dne 16. 10. 2018 si podvodně jednající soudci

Ústavního soudu neschopni čelit právní argumentaci členů výzkumu Konopí je lék s
kartelem soudců a státních zástupců Nejvyššího soudu a zastupitelství, obou vrchních
soudů a státních zastupitelství a zejména pak a nejčastěji soudců a státních zástupců
Krajského soudu v Brně a Okresního soudu a zastupitelství v Prostějově k
nevymahatelnosti trestního předpisu výroby konopí jako léku novelou § 8 odst. 1 zákona
o návykových látkách zákonem č. 141/2019 Sb. vymysleli bohapustou lež, za kterou by
vyhodili studenta práv od zkoušky, aby nepředložili spor Soudnímu dvoru, viz níže
uvedené spisové značky ověřitelné veřejně na www.usoud.cz

6. Citujme vědomou lež kartelu justice a prokuratury ode dne 1.1.2010 do dne 16. 10. 2018 k

nepoložení předběžné otázky Soudnímu dvoru ve věci zacházení s konopím: "Zákon č.
167/1998 Sb., o návykových látkách, není technickou normou, kterou je třeba nahlásit
podle směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/34, o postupu při poskytování
informací v oblasti norem a technických předpisů s tím, že takový postup je vyloučen již s
ohledem na ustanovení § 1 odst. 1 uvedeného zákona, podle něhož povinnosti stran
zacházení s prekurzory a pomocnými látkami vykonává podle přímo použitelných předpisů
Evropských společenství členský stát.“ Tři lži v jedné jediné větě!

7. Dodejme k dlouhodobosti a ověřitelnosti trestné činnosti státem placené organizované

zločinecké skupiny soudců a státních zástupců, že v roce 2019 soudci Okresního soudu v
Prostějově (Pluskalová, Otrubová a Dušková s vědomím a podporou předsedu soudu
Vrtěla) dne 5.2.2019, sp.zn. 2 T 63/2018, dne 22.3.2019 sp.zn. 11T130/2016, dne 16.4. 2019
sp.zn. 2 T 104/2010 a dne 18.4.2019 sp.zn. 3 T131/2017 se soudci Krajského soudu v Brně
senátů sp.zn. 8 To 192/2019, 7 To 164/2019 3 To124/2019 a 8 To 211/2019 vymysleli lež, že
účelové tvrzení uvedené výše v bodu 6 nikdy v rozsudcích z nikdo z nich neřekli, když
tuto lež k nepoložení předběžné otázky Soudnímu dvoru řekli v rozsudcích opakovaně
od roku 2010
8. Například prostějovská soudkyně Pluskalová, která má opětovně soudit mou trestnou

činnost výroby konopí jako léku dne 3.9.2019 sp.zn. 3 T 70/2019 tuto v bodu 6 uvedenou
vědomou lež uvedla dne 16.4.2014 sp. zn. 3 Nt 1151/2014, což soudci Krajského soudu v
Brně dne 25. 6. 2014, sp.zn. 5 To 174/2014 seznali jako vždy v pořádku, naposledy tuto lež
řekla v rozsudku 6.2.2018 sp.zn. 3 T131/2017, což ovšem dne 18.4.2019 zapřela a připojila
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se k nové verzi justiční lži uvedené v bodu 2 výše. Přitom právě tuto soudkyni označil
Nejvyšší soud za osobu, která vůči mně osobně porušila trestní řád a tato soudkyně se
nikdy nevyloučila, stejně jako jiní soudci Okresního soudu v Prostějově, viz sp.zn. 6 Tdo
1493/2014 na http://nsoud.cz/
9. Důvodem, proč se soudci a státní zástupci na zcela nevinných lidech dopouštějí této

trestné činnosti je s nejvyšší pravděpodobností fakt, že jsou důvodně podezřelí z
porušení § 401 a § 149 odst. 4 trestního zákoníku, neboť zabráním konopí došlo k
těžkým ublížením na zdraví členů výzkumu s následky smrti. Úspěšně se léčící státními
orgány zabité členy výzkumu Olgu Novotnou (www.konopijelek.cz/studie/olganovotna/), Petra Ladislava Kodyma (www.konopijelek.cz/studie/petr-ladislav-kodym/) a
Jarmilu Honkýšovou (www.konopijelek.cz/studie/jarmila-honkysova/) a nejen jejich
písemná vyjádření můžete vidět v autorských dokumentech pod názvem Konopné
pašije, Konopí je lék a Onkologičtí konopní kriminálníci a dalších dokumentech na
www.youtube.com/user/artlanguagefactory

10. Že o vší této výše a níže uvedené justiční korupci, organizovaném zločinu, kartelu justice

a státních zástupců a nevyšetřování spáchaných zločinů vědí (také) jak nejvyšší státní
zástupce, tak předseda nejvyššího soudu doložme důkazem, že předseda nejvyššího
soudu o kárných podnětech na soudce a funkcionáře soudů rozhodoval pod sp.zn. S
136/2019, S 315/2018, S 22/2018, S 346/2017, S 465/2016, S 265/2016, S 69/2014, a nejvyšší
státní zástupce pod sp.zn. 3 SPR 24/2016, 3 SPR 24/2017, 3 SPR 10/2017, 3 SPR 11/2017, 3
SPR 8/2017, 1 SPR 47/2017, 3 SPR 8/2018, 3 SPR 14/2019, 3 SPR 18 /2019, 3 SPR 19/2019.
Protože je možné, že ani Útvar pro boj proti organiovanému zločinu nebo GIBS není
oprávněn šetřit soudce Ústavního soudu, očekávám, že budoumožnosti vyšetřeváni
těchto osob zpraven a že pokud to možné není, budou šetřeni alespoň soudci a státní
zástupci nižších složek justice a prokuratury, které Ústavní soud svými lživými
rozhodnutími kryje. Očekávám, že o výsledku šetření budu jako podavatel a
zmocněnec poškozených zpraven.
Důkazní příloha: Rozhodnutí Ústavního soudu dne 9.7-2019 sp.zn. IV. ÚS 1140/18, ústavní
stížnost členů výzkumu Konopí je lék asociace Cannabis is The Cure manželů Kočířových sp.zn.
IV. ÚS 1140/18 je uvedena veřejně včetně přílohy na www.konopijelek.cz/komunikace-surady/ustavni-stiznost-manzelu-kocirovych/ Níže je uveden kárný podnět předsedovi
Ústavního soudu ze dne 17.7.2019
Dne 21.7.2019

Mgr. Dušan Dvořák
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Ústavní soud ČR
Joštova ul., Brno
Dodatek kárného podnět na předsedy a soudce senátů IV.ÚS 1153/19 a II. ÚS 1524/19 doplňuji kárným
podnětem na předsedu a soudce soudce senátu IV. ÚS 1140/18, kteří společně odmítali řešit nejen
nevymahatelnost právních norem ve věci výroby konopí jako léku dle porušeného práva Evropy
(ochrana života a zákaz mučení) a Společenství (předběžné otázky), ale také níže uvedeného faktu
porušení českého práva, jehož platnost či neplatnost a zrušení Ústavním soudem žádám vědět od
30.5.2019 a od 2.7.2019 v rámci žádosti k ochraně před nečinností. Viz níže.
Přílohou dokládám plnou moc místopředsedy Odborné společnosti Konopí je lék z.s. Miloslava Kočíře
(viz IV. ÚS 1140/18) nezapsaného zkorumpovaným Krajským soudem v Brně ode dne 20.12.2017 do
veřejného rejstříku, vyjádření MUDr. Aleše Skřivánka, PhD. k mentální nezpůsobilosti předsedy
Ústavního soudu (viz II. ÚS 1524/19) a tragickým dopadům této mafiánská justiční sebranky na život
(nejen) manželů Kočířových (souhrnně viz IV.ÚS 1153/19) za podpory Ústavního soudu při státem
organizované likvidaci občanů. Trvám na sdělení žádaném ode dne 30.5.2019, zda Ústavní soud snad kdy
zrušil vyhlášku č. 207/1920 Sb., která zcela zpřístupnila výrobu konopných produktů, která je v rozporu s
vyhláškou č 455/2019 Sb. limitující množství vyrobených konopných produktů na základě které jsou
justičně prokurátorskou zločineckou sebrankou kriminalizováni nejen členové výzkumu Konopí je lék
asociace Cannabis is The Cure,z.s. což ode dne 13.4.2012, sp.zn. II. US 664/12, IV. US 4859/12, II. US 1311/13,
II.ÚS 289/14, I. ÚS 2431/15, II. 3196/15, III. US 396/16, IV.ÚS 3238/16, II. US 1091/2016, III. ÚS 3354/16, IV. ÚS
3899/17, IV.ÚS 1140/18, IV. ÚS 2771/18, II. ÚS 2804/18 , I ÚS 3995/18, II. 503/19, IV.ÚS 1153/19, II. ÚS
1524/19 zcela ignorujete a mlčíte k tomuto jako hrob a přitom máte být výkvětem justice, což ve výše
uvedených rozhodnutích vědomě popíráte a lež a podvody a ochranu zločinu vydáváte za právní názor.
Pokud opakovaně v nálezech tvrdíte, že ochrana života je pod ochranou trestního práva, naposled
případ toho malého dones nezvěstného chlapce, jehož sestře a matce fízlové odmítli přístup do spisu,
vyjádřete se k tomu, z jakého důvodu se ani Ústavní soud od 13.4.2012 ani jednou nezastal zabitých a
zmrzačených lidí výzkumu Konopí je lék kartelem justičních a prokurátorských zločinců, když je vám
známo, že žádné k tomu odpovědné orgány to nechtějí řešit. Pokud trpíte Alzheimerem, pro
připomenutí zasílám opětovně přílohou s vyjádření soudního znalce v oboru soudního lékařství ze dne
11.5.2011 (viz první ústavní stížnost výše uvedená), že došlo k těžkým ublížením na zdraví s následky
smrti. Pokud jste mentálně nezpůsobilí a neumíte česky číst, toto v rozhodnutí uveďte, vyberu vám jako
bývalý auditor zdravotně sociálních služeb vhodné zařízení. Přílohou vám ještě zasílám rozsudek v kauze
Libora Tučka u Vrchního soudu ze dne 26.6.2019, sp.zn. 8 To 47/2019, kdy za pokus vraždy dostanete
podmínku, ale jako náš člen Tomáš Houfek dostanete za pěstování a zpracování konopí a pomoc sobě a
druhému 8 let vězení, což vám s rozsudkem ze dne 27.6.2018 sp.zn. 3To 18/2018 bývalého bolševika, co
má být předsedou Vrchního soudu v Olomouci zasílám také, abyste se vzpamatovali, komu vlastně
sloužíte, zda zákonu a ochraně ústavnosti a právního státu demokratické země, nebo organizovanému
zločinu.

Na rozhodnutí vám dávám deset dnů.
Dne 17. 7.2019

Mgr. Dušan Dvořák
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Kárný podnět na předsedy a soudce senátů IV.ÚS 1153/19 a II. ÚS 1524/19
Uvedení předsedové a soudci se kromě jiného stejně jako soudci obecných soudů
1. vůbec nevypořádali s novou předběžnou Soudnímu dvoru vedenou pod sp.zn. C-663/18,
kdy bylo žádáno připojení se k tomuto řízení s totožnou předběžnou otázkou, kdy je
Soudnímu dvoru Evropské unie již předložena žádost o rozhodnutí o předběžné otázce
týkající se výkladu článků 28, 29, 30 a 32 SFEU, nařízení č. 1307/2013 ( 2) č. 1308/2013 (3),
jakož i zásady volného pohybu zboží, přičemž je mu položena otázka, zda tato
ustanovení a tyto předpisy musejí být vykládány v tom smyslu, že odchylná ustanovení
zavedená vyhláškou ze dne 22. srpna 1990 tím, že pěstování konopí, jeho průmyslové
zpracování a jeho uvádění na trh omezují pouze na vlákna a semena, stanoví omezení,
které není v souladu s právem Společenství [unijním právem].
2. a také se vůbec nevyrovnali s vyšší právní silou nařízení Nařízení vlády č. 207/1920 Sb. ze
dne 7.dubna 1920
3. a vědomě nepravdivě tvrdili, že se s těmito skutečnosti obecné soudy vyrovnaly, což je
lež, jako věž, když současně stěžovatel ode dne 30.5.2019 marně na ústavním soudu ve
správním řízení vymáhá informaci, kterou soudci uvedených senátů zcela ignorovali a
kdy byla v této věci dne 2.7.2019 podána žádost o přijetí opatření proti nečinnosti
správního orgánu. - viz příloha
Přílohou jsou rozhodnutí předsedy Nejvyššího soudu v této výše uvedené věci ze dne 4.7.2019 a
9.7.2019. Je-li předseda ústavního soudu oprávněn podat na předsedu nejvyššího soudu kárný
podnět, nechť tak učiní, protože lhát v trestním řízení s talárem od Blažka a ve správním řízení
dělat, že cenzura je v souladu se zákonem může justice někomu, kdo neumí číst jako uvedení
soudci.
Dne 14.7.2019

2

Mgr. Dušan Dvořák

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).
3
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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Žádost o přijetí opatření předsedy Ústavního soudu
při ochraně proti nečinnosti dle § 80 sp. řádu Ústavního soudu
spojená s návrhem rozhodnutí

1.

Žádost o přijetí opatření předsedy Ústavního soudu při ochraně proti nečinnosti dle § 80
sp. řádu se týká nečinnosti Ústavního soudu ode dne 13.4.2012 vydat rozhodnutí ke kolizi
právních norem vyhlášky č. 207/1920 Sb. zcela zpřístupňující výrobu konopných
produktů a vyhlášky 455/2019 Sb. limitující množství vyrobených konopných produktů
doložený rozhodnutím o ústavních stížnostech stěžovatele a členů výzkumu Konopí je
lék asociace Cannabis is The Cure,zs.. od 13.4.2012, sp.zn. II. US 664/12, přes rozhodnutí
IV. US 4859/12, II. US 1311/13, II.ÚS 289/14, I. ÚS 2431/15, II. 3196/15, III. US 396/16, IV.ÚS
3238/16, II. US 1091/2016, III. ÚS 3354/16, IV. ÚS 3899/17, , II. ÚS 198/18, IV. ÚS 2771/18, II.
ÚS 2803/18, II. ÚS 2804/18 , I ÚS 3995/18, II. 503/19, IV.ÚS 1153/19 do 26.6.2019, sp.zn. I.
ÚS 1490/19 aktuálně řešený pod II. ÚS 1524/19 a již téměř dva roky pod sp.zn. IV.ÚS
1140/18

2. Žádost o přijetí opatření předsedy Ústavního soudu při ochraně proti nečinnosti dle § 80

sp. řádu se týká přijetí opatření předsedy Ústavního soudu k ochraně proti nečinnosti
Ústavního soudu nevydat ode dne 30.5.2019 v rozporu se zákonem žádanou informaci,
zda snad kdy ústavní soud vládou podpořenou výrobu konopných produktů limitovanou
novou vyhláškou vlády zrušil ve smyslu nálezu sp. zn. Pl. ÚS 13/12 ze dne 23. července
2013 vyhlášený ve Sbírce zákonů pod č. 259/2013 Sb, kterým Ústavní soud zrušil část
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.
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II.
Návrh rozhodnutí předsedy Ústavního soudu
1. Předseda Ústavního soudu v odkazu na nález Pl. ÚS 13/12 ze dne 23. července 2013
rozhodl následovně:
2. Platné nařízení vlády k výrobě konopných produktů je v hrubém rozporu s nařízením
limitujícím výrobu konopných produktů na velmi malé množství, které je každému
pěstiteli a producentovi akorát na hovno.
3. V ČR bylo od roku 2009 – 2019 vyrobeno a nemocným ČR předáno toliko jen necelých 33
kg konopných produktů k výzkumu a léčbě dle informací SUKL a MZ ČR.
4.

Mnohem menší země s mnohem kratší vědeckou tradicí v léčbě konopím, mnohem
nižším počtem (stejně tak) nemocných občanů vyprodukují ročně až 12 tun konopných
produktů pro nemocné své země (např. Izrael).

5. Právě na základě této limitující konopné vyhlášky na malé množství konopných
produktů, které je akorát na hovno, byl stěžovatel a členové výzkumu Konopí je lék
asociace Cannabis is The Cure,z.s. od roku 2010 kriminalizováni za výrobu konopí jako
léku, neboť měli větší než malé množství konopných produktů
6. Z výše uvedeného předseda rozhodl tak, že
7. Rozhodnutí o dovoláních stěžovatele vedená u Nejvyššího soudu pod sp.zn. 8 Tdo
1231/2011, 6 Tdo 1493/2014, 11 Tdo 181/2015, 6 Tdo 323/2016, 11 Tdo 61/2018, 11 Tdo 426/2018
a 11 Tdo 1455/2018 se zrušují a předběžné otázky Soudnímu dvoru uvedené v aktivní
ústavní stížnosti stěžovatele jako vedoucího vzkumu Konopí je lék asociace Cannabis is
The Cure,z.s. Mgr. Dušana Dvořáka sp.zn. II. ÚS 1524/19 dokládané od roku 2012 dosud,
tejně jako předběžné otázky místopředsedy odborné společnosti Konopí je lék,z.s.
Miloslava Kočíře sp.zn. IV.ÚS 1140/18 se postupují Soudnímu dvoru k projednání.
8. K tomu předseda Ústavního soudu záverem dodává následující ponaučení všem
justičním manekýnům v talárech od Blažka.
9. Nešetření spáchaných zločinů na členech výzkumu od rooku 2009 – 2019, nezvážení
konopí stěovatele a vyvozování trestnosti skutku a nepoložení předběžných otázek
Soudnímu dvoru, že konopí je prekurzor, je stejná pičovina, jako tvrzení, že výroba
konopí dle §§ 8 a 24 zákona o návykových látkách nepodléhá notifikaci a není
technickým předpisem a úplnou pičovinou ústavních soudců je tvrzení, že když jsme
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bylo debilové před vstupem do EU, nemusí být novelizace těchto norem oznámeny po
vstupu do EU.
10. Osobně předseda Ústavního soudu ihned po vydání tohoto rozhodnutí - aby doložil, že
jako kapitán kartelu a korupce šel příkladem - odstupuje z funkce, zříká se důchodového
pojištění vypláceného ČR a omlouvá se všem zabiitým a zmrzačeným, že tolik let kryl
organizovaný zločin a dělal ze sebe mentálně nesvéprávného idiota jako úpředseda
Nejvyššího soudu JUDr. Pavel Šámal a nejvyšší státní zástupce JUDr. Pavel Zeman.
Dne 2.7.2019 ke státním svátkům 6.7. 2002 - 2019 a oslav pečení, rožnění a uzení individuálního
svědomí proti korporacím zločinců, inkvizitorů a nýmandů, co jim čouhá sláma z bot abdikaci
předsedovi Ústavního soudu rozhodně doporučuje
Mgr. Dušan Dvořák

