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Návrh  adresátům  ze  dne 1.4.2019 na  vydání předběžného  opatření  Ústavním  a  Nejvyšším
soudem  v řízení  sp.zn. II  503/19 a  sp.zn.  24 Cdo 3046/2018 (viz str. 5 pro ústavní soud, viz
strana  8  pro  nejvyšší  soud)  a  na  vydání  pokynu  obecné  povahy Nejvyšším  státním
zastupitelstvím v řízení sp.zn. 3 SPR 14/2019 a příkazu Veřejné ochránkyně práv s rozdělovníkem
(1)  adresátů soudních, trestních,  správních,  rozkladových a přezkumných řízení označených
odpovědných funkcionářů před podáním žaloby na zrušení cenzury, žaloby na ochranu proti
nečinnosti, poškození dobré pověsti, zdraví a majetků fyzické a právnické osoby a žaloby proti
nezákonnému rozhodnutí uvedených státních orgánů ve spojení s žádostí o vydání rozhodnut
do svátku sv. Františka z Duše (od 12.15.hod. dne 9.4 2019 do 12.15 hod. dne 10.4.2019)  z důvodu
ochrany  čl.  2  a  3  Úmluvy  i  lidských  právech  a  doložené nečinnosti,  porušení  správního  a
trestního řádu,  porušení osobní svobody,  ochrany osobních údajů a dobré pověsti,  zdraví a
majetků právnické a fyzické osoby páchané kartelem justice a exekutivy  při  zločinech proti
lidskosti a nepoložení předběžných otázek Soudnímu dvoru dle čl. 267 SFEU od roku 2010. 

1 Ústavní soud ČR Znalecký ústav  PN Bohnice
  sp.zn. II 503/19        sp.zn. KRPM-102396/TČ-2018-141271

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
sp.zn. RRTV/2019/133/jam

Ministerstvo práce a sociálních věcí Archiv bezpečnostních složek
sp.zn. MPSV-2019/43988-331/1 -2 sp. zn. ABS-S/2018 ODP

Nejvyšší soud ČR
sp.zn. 24 Cdo 3046/2018

Veřejná ochránkyně práv Ministerstvo obrany ČR
sp. zn. 1241/2018/VOP/PJE sp. zn. SpMO 27931/2018-8694

Vrchní soud v Olomouci
sp.zn. S 382/2017

Ministerstvo zdravotnictví Ministerstvo kultury
sp.zn. MZDR 49/2019 – 3 PRO sp.zn. MK 8004/2019 OC

Krajský soud v Brně
sp.zn. 18 Cm 236/16 

Ministerstvo spravedlnosti česká televize a Český rozhlas 
sp.zn. MSP-494/2018-OJD-DOH     sp.zn.  LP 620/2019, Inf. CRo 2/2017-

Okresní soud v Olomouci  sp.zn. 50 EXE 3744/2015  
sp.zn. 39 Nc 1631/2012, 5 Nt 120/2014 , 11C54/2015 , 5 Nt 111/2016, 27 C 92/ 2017

Krajský soud v Ostravě 
Ministerstvo vnitra sp.zn. St 19/ 2017 Sněmovna Parlamentu ČR 
sp.zn. MV-995-3/SO-2019  sp.zn. PS 2019/ 2926- SK GIBS/ 76

Městský soud v Praze Obvodní soud pro Prahu 1 Vrchní soud v Praze 
sp.zn. St 133/2016 a  Spr 934/2019 sp.zn. 6 T 21/ 2012 sp.zn. S 269/2016 a  Tpj 124/2018

Policejní prezidium Městský soud v Brně Nejvyšší státní zastupitelství 
sp.zn. PVVK-1578/ČJ- 2011-009VKS sp.zn.  22 Nc 904/2016 a  24 Nc 909/2016 sp.zn. 3 SPR 14/2019

Obvodní soud pro Prahu 2 Obvodní soud pro Prahu 3 sp. zn. EXE 3654/2014, 36 EXE 3728/2015
sp.zn.5 EXE 1664/2018       sp.zn. 18 NC 5655/2011, 20 C 178/2011 , 20 C 2/ 2012, 23 C 136 /2013, 21 C 317/2013, 7 Nc 2/2016 

Okresní soud v Prostějově Okresní soud v Prostějově Okresní soud v Prostějově
sp.zn. 5 C 596/2009 sp.zn. 2 T 104/2010 sp.zn. 14 C 89/2018   

Policie ČR Statutární  město Olomouc Policie ČR 
sp. zn. KRPM-84183/TČ-2018-141281 sp.zn. SMOl/Přest/R1903/2018       sp.zn. KRPM-99371/TČ-2018-141271
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Podání  návrhů  (od  str.  5)  je  uvozeno  ilustrací  nezákonných  jednání  ministerstev  a  jejich
vedoucích  funkcionářů,  což  doložme  nečinností  a  nezákonností  rozhodnutí  aktuálního
správního řízení  (2) u ministerstva a ministra obrany a návrhu také ministryni práce na str. 4. 

   Ministerstvo a ministr obrany – příklad z praxe
 – odbojová činnost – odbor pro válečné veterány

1. Dne 25.1.2018 Ministerstvo obrany odborem pro válečné veterány č.j.  MO 27787/2018-
1322 uvedlo, že zahájilo správní řízení s Dušanem Dvořákem ve věci  vydání osvědčení
účastníka  protikomunistického  odboje  na  žádost  účastníka  a  nominaci  zmocněné
asociace Cannabis is The Cure,z.s. schválenou dne 20.12.2017  (3),  (4), (5), (6), (7), (8), (9) 

2. Ministerstvo bylo dne 8.1.2018 v zaslané žádosti žádáno vydat Dušanu Dvořákovi  také
osvědčení  účastníka  odboje  proti  sametovým  esesákům  a  bolševikům  v  justici  a
exekutivě po roce 1989 při páchání zločinů proti lidskosti na členech výzkumu Konopí je
lék. 

3. Ministerstvo  Dušanu Dvořákovi dne 25.1.2018 přidělilo ev. č. 262004879/2018-1322.

Důkazy  kromě  žádosti,  zmocnění  a  seznamu  řízení  další  listiny  pouze  na  vyžádání:
Výpisy  z  obchodního  rejstříku  členů  asociace,  seznam  soudních  řízení  obecného  zmocněnce
Dušana Dvořáka a členů asociace Cannabis is The Cure,z.s. ke dni 29.3.2019 u Nejvyššího soudu a
Ústavního soudu ČR a Nejvyššího správního soudu ČR,  žádost  Cannabis  is  The Cure,z.s.  ze dne
20.12.2017 o získání osvědčení účastníka odboje 7 právnickými osobami, odbornou a náboženskou
radou  a  18  statutárními  zástupci  uvedených  právnických  osob.  Aktuální  zmocnění  obecného
zmocněnce Dušana Dvořáka je ke dni 21.3.2019. 

4. Z doložené žádosti signatáře Charty 77 Dušana Dvořáka o osvědčení účastníka odboje je
patrné, že v žádosti je uvedeno  sedm svědků s poštovními a emailovými adresami. 

5. Sdělme, že ani vrchní velitel ozbrojených sil České republiky prezident Václav Klaus dne
3.12.2010, ani  žádní  ministři  obrany  nikdy  nepovolili  vybudování  pěstíren  konopí  ve
vojenských újezdech z důvodů zajištění ochrany základních práv a svobod občanů a že
žádný z  ministrů vnitra  od roku  2009 dosud včetně stávajícího  ministra  obrany jako
ministra vnitra v roce 2018 neposkytl policejní ochranu výzkumu Konopí je lék, že žádný

2 Dušan Dvořák je Českou republikou od roku 2010 dosud opakovaně kriminalizovaný a odsouzený pachatel těžkého zločinu
pomoci sobě a bližnímu, od roku 2010 každoročně šetřený recidivista s horní sazbou v součtu od roku 2010 přes 50 let vězení a
zmocněnec členů výzkumu Konopí je lék asociace Cannabis is The Cure,z.s., účastník a spolu účastník výše uvedených soudních,
trestních a správních řízení, mecenáš, investor a vedoucí výzkumu Konopí je lék a rektor náboženské společnosti Chrám Přírody
3 Viz veřejný rejstřík https://portal.justice.cz  po zadání IČ: IČ: 706 31 298, IČ: 226 80 101 , IČ: 227 27 281,   IČ: 227 24 303, IČ: 226

91 871, IČ: 266 70 232  jako Českou republikou zapření spolumajitelé řady úspěšných obchodních značek, např. U Mloka (IČ:
60803291), InternetPoradna (IČ: 26533952 ) nebo ryze původní hanácké značky  Tour de Franz Kafka (IČ: 73255645)

4       Krajský soud v Ostravě,  sp.zn. L 4845
5        Krajský soud v Brně, sp.zn. L 22953
6  Krajský soud v Brně,  sp.zn. L 22019. 
7       Krajský soud v Ostravě, sp.zn. L 8187. 
8  Krajský soud v Brně, sp. zn. L 25624  a L 12854
9  Krajský soud v Ostravě,  sp.zn. L 6401

https://portal.justice.cz/
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z ministrů kultury, spravedlnosti, zdravotnictví a práce a sociálních věci a nikdy žádný z
ministrů  neseznal  důvodnost  podávaných  stížnosti,  námitek,  odvolání,  podnětů  na
vydání osvědčení/registrace/ povolení/ návrhu „k výkonu zvláštních práv“, nebo aktivní
participace na zrušení  cenzury,  a  to za situace,  kdy byly  odpovědným včetně justice
opakovaně  doloženy  těžká  ublížení  na  zdraví  s  následky  smrti  na  členech výzkumu
Konopí je lék v důsledku jednání kartelu kriminálně jednajících sametových esesáků a
bolševiků v justici a exekutivě včetně vážného poškození zdraví Dušana Dvořáka  a jeho
účelové dehonestace a pokusů o omezení právní způsobilosti od roku 2012 dosud. 

Důkazy na vyžádání: Lékařská zpráva pro advokáty o zdravotním stavu Dušana Dvořáka ze
dne 6.11.2012  až  dne 27.3.2019  ošetřující  lékařky,  neuroložky MUDr.  Dagmar  Šmídové  a  ze  dne
3.12.2014 až ze dne 20.11.2017 praktické lékařsky a psychiatry MUDr. Dagmar Přikrylové s důkazy
poškození  zdraví  Dušana  Dvořáka,  rozhodnutí  prezidenta  Václava  Klause  ze  dne  3.12.2010,
rozhodnutí premiéru od Petra Nečase dne 6.1.2011 po Andreje Babiše dne 15.11.2018, dokumentace
ke  třem  ČR  vědomě  utýraným  a  zabitým  onkologicky  nemocným  úspěšně  se  léčícím  členům
výzkumu Konopí  je  lék,  interpelace odpovědných ministrů nebo cynické rozhodnutí  stávajícího
ministra obrany coby ministra vnitra ze dne 5.3.2018  na interpelaci k marným žádostem o policejní
ochranu  výzkumu  Konopí  je  lék  (od  roku  2009  více  než  15x)  nebo  interpelace  ministra
spravedlnosti  k justičnímu kartelu s exekutivou dne 7.3.2019 a dále zaslané stížnosti,  odvolání,
rozklady ministrům obrany, spravedlnosti, vnitra, kultury, zdravotnictví a práce a sociálních věcí
a ředitelům médií a kontrolních orgánů v lednu až březnu 2019 ke sp.zn. výše uvedeným. 

6. Ministerstvo obrany  po roce správního řízení dne 25.1.2019 č.j.  MO 29186/2019-7460 -
bez oslovení jediného svědka s poštovní a emailovou adresou uvedenou v žádosti  -
uvedlo,  že  ministerstvu telefonem  oslovení  svědci  a  Archiv  bezpečnostních  služeb
nepotvrdili protirežimní činnost a že má Dušan Dvořák uvést další svědky, když v žádosti
uvedení svědci nebyli ministerstvem vůbec nikdy osloveni ! 

7. Roční  nečinnost  a  účelové  rozhodnutí  dne  25.1.2019 č.j.  MO  29186/2019-7460  bylo
napadeno stížností dle správního řádu dne 29.1.2019 s dodatky s důkazy a návrhy:
1. Anonymním dopisem s popisem jednání Dušana Dvořáka a jeho kolegů označeným

agentem StB přímo generálnímu tajemníkovi KSČ Milouši Jakešovi s razítkem přijetí
podatelnou KSČ a tvrzením, že Dvořák chodí na zakázané demonstrace, poslouchá
na  pracovišti  režimem zakázané  radiové  stanice  a  šíří  samizdatovou  literaturu  a
časopisy Svědectví, což Dvořák doložil v žádosti - leč v žádosti neuvedl, že časopisy
Svědectví  propašoval  v  autě  při  cestě  z  Německa  a  Dánska  spolu  s  knihami  při
povoleném výjezdu do západní Evropy v roce 1989 –    což má být nově od 13.3.2019
předmětem dalšího zkoumání,    přestože toto potvrdili  svědci  z  Jazzové sekce na
výslechu dne 28.2.2019 na ministerstvu obrany, viz dále. 

2. Stížnost na uvedené rozhodnutí  25.1.2019 dále doplnil  dalšími důkazy kriminálních
aktivit sametových esesáků a bolševiků v justici a exekutivě proti členům výzkumu
Konopí je lék a důvodnosti naléhavého rozhodnutí z důvodu nemajetnosti při právní
obraně a odměnou 100 tisíc Kč za účast na odboji a návrhem ministru obrany na
debatu na vládě s výše uvedenými nečinnými ministry při  rozkladových řízeních a
návrhem ministru obrany na přidělení lázní, nejlépe u Mrtvého moře
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8. Na stížnost ministru obrany ze dne 29.1.2019 Dušan Dvořák obdržel tato níže uvedená
sdělení, když ani jedno není rozhodnutím ve smyslu správního řádu:  
1. Dne 13.3.2019 čj. MO 76667/2019-7460 náměstek ministra sdělil  bez vyjádření se k

doloženým  důkazům  a  návrhům  rozhodnutí,  že  stížnost  je  nedůvodná,  což  je
důkazem porušení správního řádu jak po věcné, tak procesní stránce.  Dne 13.3.2019
bylo navíc náměstkem ministra sděleno, že šíření zahraniční samizdatové literatury
bude znovu předáno Archivu bezpečnostních služeb, který do 15.1.2019 šetřil Dušana
Dvořáka cca 10 měsíců a k uvedenému nemůže poskytnout žádný nový důkaz a jde o
čirou svévoli a   důkaz účelových průtahů správního řízení. 

2. Dne 21.3.2019, čj. MO 87119/2019-7460 bylo ministerstvem obrany Dušanu Dvořákovi
sděleno, že byl zrušen avizovaný výslech dne 4.4.2019  v žádosti označeného svědka,
aniž by byl ministerstvem uveden nový termín výslechu!

3. Dne 29.3.2019, čj. MO 97472/2019-7460 bylo ministerstvem obrany Dušanu Dvořákovi
sděleno,  opět  bez  vyjádření  se  k  doloženým důkazům  a návrhům uvedeným  ve
stížnosti,  že  ministerstvo  žádá  zaslat  kontakt  na  -  v  žádosti  s  řádnou  a  funkční
poštovní  adresou označenou -  svědkyni (!!!),  kterou však po podání stížnosti  dne
29.1.2019  Dušan  Dvořák  navrhl  vyloučit,  neboť  utrpěla  úraz  a  je  imobilní,  kdy
ministerstvo opětovně  vědomě  nepravdivě  uvedlo,  že  jiným  kontaktem  než
emailem do práce svědkyně ministerstvo nedisponuje. Jako alegorii na výše uvedené
sp. značky soudních, trestních a správních řízení  ministerstvo obrany  dne 29.3.2019
uvedlo,  že k žádným průtahům nedochází a na stížnosti nebude reagovat. Citujme
sdělení  po 14  měsících  správního řízení:  “Při  posuzování,  zda  se  konkrétní  občan
účastnil odboje a odporu proti komunismu tedy bude nutno provádět šetření směřující
k  dohledání  důkazů  a  v  té  souvislosti  bude  zcela  na  uvážení  ministerstva,  jaké
dokazování zvolí – tj. zda a jaký orgán či instituci bude vhodné v dané věci oslovit. Za
účelem  objasnění  skutkového  stavu  věci  a  zjištění,  zda  konkrétní  osoba  splňuje
zákonné  podmínky  pro  vydání  osvědčení  či  nikoliv  tedy  bude  ministerstvo  žádat  o
spolupráci  a  v  té  souvislosti  vyžadovat  od  jednotlivých  institucí  ………  a  po
provedeném  šetření  a  koncentraci  jednotlivých  stanovisek  a  důkazního  materiálu
(bude) rozhodováno. K provedení důkazů se využívá všech důkazních prostředků, které
jsou vhodné ke zjištění stavu věci a které nejsou získány nebo provedeny v rozporu s
právními předpisy. Mezi důkazní prostředky patří rovněž svědecké výpovědi, které byly
ve Vašem případě jako důkazní prostředek k prokázání Vašich tvrzení využity. “

9. Souhrnně také pro ministryni práce a sociálních věcí k udělení politického azylu: Po 12
měsících správního řízení a dne 29.1.2019 podané stížnosti na nečinnost a nepravdivost
ministerstvo začalo oslovovat poprvé v žádosti uvedené svědky, výslech jednoho svědka
je odložen na neurčito, šíření samizdatu uvedené v žádosti, udavačském dopise Jakešovi
a svědeckých výpovědích dne 28.2.2019 má býti  znovu šetřeno, svědek označený za
nemocného má být podroben výslechu a je žádán kontakt, který je přitom v žádosti
uveden. Ministru obrany a ministryni práce a sociálních věcí je navrženo   spolupracovat
na společném rozhodnutí  o rozkladu/stížnosti  do 10.4.2019 k  předloženým  návrhům,
neboť  návrhy na změnu sociálního postavení, ochrany zdraví Dušana Dvořáka a členů
výzkumu Konopí je lék jsou ministerstvu práce a sociálních věcí podávány od roku 2012! 
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10. Za desáté je  Ústavnímu soudu ČR  v řízení  o ústavní  stížnosti  sp.zn. II  503/19  ve věci
položení  předběžných  otázek  Soudnímu  dvoru  k  exportu  a  importu  modlitebních
předmětů náboženské společnosti Chrám Přírody navrženo 

1. Vydat  předběžné opatření,  nebo rozhodnutí  z  moci  úřední,  kterým Ústavní  soud
ministru  kultury  přikáže  rozhodnout  o  rozkladu  sp.zn.  MK  8004/2019  OC  do
10.4.2019,  a to z důvodu, že správní řízení návrhu na zápis náboženské společnosti
trvá již téměř tři roky ode dne 14.7.2016 a nebylo dosud meritorně rozhodnuto i přes
přikazující  rozsudek  Městského  soudu  v  Praze  dne  15.3.2018  doložený  k  ústavní
stížnosti, který 4 měsíce trvající správní řízení v roce 2016 označil za nezákonné!  

2. Vydat  předběžné opatření,  nebo rozhodnutí  z  moci  úřední,  kterým Ústavní  soud
přikáže rozhodnout ministru kultury ke sp.zn. MK 8004/2019 OC a ředitelům RRTV,
ČT  a  ČRo  ke  sp.  zn.  RRTV/2019/133/jam,  LP  620/2019,  Inf.  CRo  2/2017-2  a  zcela
rezolutně  přikáže  rozhodnout  o  zrušení  cenzury  veřejnoprávních  médií  ve  věci
páchání  zločinů  zločinů  proti  lidskosti  kartelem  organizovaného  zločinu  justice  a
trestní  exekutivy  na  členech  výzkumu  Konopí  je  lék  a  členech  náboženské
společnosti Chrám Přírody, když cenzura v této věci a doložená justiční korupce je
napadána členy asociace Cannabis is The Cure,z.s. od roku 2012!

1. Jako důkaz zrušení cenzury bude ČT a ČRo s podporou RRTV a MK ČR zajištěn
přímý přenos odvolacího jednání Dušana Dvořáka u Vrchního soudu v Olomouci
na  odsuzující  rozsudek  Krajského  soudu  v  Brně  dne  13.12.2018  sp.zn.  18  Cm
236/16, který určil,  že Dušan Dvořák  nesmí nikdy nikomu říci, napsat, zveřejnit,
sdělit  do telefonu anebo poslat poštou, SMS, emailem apod komukoliv,  že  na
Univerzitě Palackého zase řádí bolševici v plné síle!   

2. Jako důkaz zrušení cenzury bude ČT a ČRo s podporou RRTV a MK ČR zajištěn
přímý přenos odvolacího jednání  Dušana Dvořáka u Krajského soudu v Brně na
další  odsuzující  rozsudek prostějovského soudu dne 5.2.2019 sp.zn. 2T 63/2018
(úroda 2017) s tvrzeními justičních nepravd uvedených níže v dalším bodu  jako
důkazy  cenzury  a  justiční  korupce  a  kartelu  s  exekutivou,  které  je  potřeba
okamžitě zrušit!

3. Jako důkaz zrušení cenzury bude ČT a ČRo s podporou RRTV a MK ČR zajištěn
přímý  přenos nejpozději  ode  dne  8.5.2019  a  od  1.5.2019  nejméně  6  x  denně
zveřejněné  upoutávky - upozornění  na  vysílání  nejméně  sedmidenní    (7  dílů)
veřejné debaty se soudci a státními zástupci, ministry spravedlnosti od roku 2004
a členy a partnery asociace Cannabis is The Cure,z.s. a jejich advokáty a právníky v
poměru  1 : 1  při debatě  každý den na ČT 24 ve 20.00- 21.00 hod. a ČRo stanice
Vltava  nebo  Radiožurnál  nad  jedním  z  mnoha  odsuzujících  pravomocných
rozsudků za výrobu a držení konopí a údajné šíření toxikomanie  členy asociace
Cannabis is The Cure,z.s. s těmito nepravdivým tvrzeními justice při trestech až 8
let vězení: 
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1. že konopí se nesmí bez povolení  pěstovat a zpracovávat, když toto právo
máme  garantováno  bohem,  navíc  také  zákonem  ještě  před  vstupem  do
jurisdikce Soudního dvora dne 1.5.2004 

2. že konopí je nebezpečná jedovatá chemická látka k výrobě chemických drog
(prekurzor)  a  trestní  spor  o  výrobu  a  distribuci  konopí  nepatří  Soudnímu
dvoru k rozhodnutí, protože o prekurzorech Soudní dvůr nerozhoduje

3. že navíc po vstupu České republiky do jurisdikce Soudního dvora údajně nikdy
nedošlo k novelizaci technických předpisů výroby konopí  a proto není třeba
spor o nevymahatelný předpis předávat Soudnímu dvoru, dále prý navíc

4. údajně nedochází k porušení  základních práv v jurisdikci  Soudního dvora a
Evropského  soudu  pro  lidská  práva,  protože  regulace  výzkumu  a  terapie
konopím je zcela přiměřen  á a žádné zločiny  na nevinných a tragedie se nedějí

5. dále že údajně naléhavou procedurou ministerstvem zdravotnictví v roce 2012
jako  při  živelných  katastrofách  a  ohrožení  životů  schválené    čtyři    odrůdy
konopí  společnosti  Bedrocan    distribuované  do  lékáren    měly   oprávněně
přednost  před  ministerstvu  zdravotnictví  oznámenými  odrůdami  konopí
včetně  neomamných asociace  Cannabis  is  The  Cure,z.s.  v  roce  2012,
konkrétně pak bylo navrženo 18 odrůd zástupci odborné společnosti Konopí
je lék,z.s. 
1. pozn: přestože až do 1.4.2013, resp. až do 1.1.2014 bylo zákonem povoleno

pokusnické bádání konopí a jeho produktů, ministr zdravotnictví 21.1.2019
v interpelaci přiznal, že ministerstvo zdravotnictví není registrační orgán
léčivých odrůd konopí, nemá důkaz o škodlivosti konopí s obsahem nad
0,3 % THC  a uvedl, že výzkum se v ČR nikdy nečil a že prý legální konopí
neléčí a že prý splnil rozsudek, který mu v této věci Městský soud v Praze
20.7.2017 uložil, což všechno dohromady nebylo a není nikdy pravdou  

6. že údajně neposkytnutí konopí  těžce nemocným a umírajícím není porušením
trestního zákoníku a není údajně trestným činem neposkytnutí pomoci, když
je konopí na řadu stavů nenahraditelným a bezpečným léčivem první volby 
1. pozn: zákonem je de iure lékařům zakázáno nechat vyrobit cílená léčiva z

konopí  jako  je  spray,  čípky,  masti,  tinktury,  maceráty  apod.  a  složení
konopí v lékárnách a vhodné indikace jsou bez odůvodnění zákonem a
vyhláškami  brutálně  omezeny,  nehledě  na  absolutní  cenovou
nedostupnost ve výši 10 – 50 tisíc Kč/měsíčně za terapii (výzkumem dle
složení odrůdy nikdy neprošlým) konopím, čili plevelnatou rostlinou. 

7. že údajně pěstování konopí a poskytnutí konopí sama sobě, rodině a členům
sboru, komunity, spolku nebo členům výzkumu není vyňato z trestního práva
z  důvodu  nepřiměřeného  rizika  a  nedůvodnosti  ochrany  vlastního  zdraví
sebou samým, protože máme skvělý zdravotnický systém 
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8. že údajně  trestní vyhláška definující ode dne 5.1.2012, co je konopí jako vše
zelené bez stonku, větviček a semen, co zbude po prosíťování konopí katrem,
je  nadřazena  úmluvám  a  zákonu, kde  je  konopí  definováno  jako  celá
nadzemní rostlina konopí včetně kvetoucích a plodonosných vrcholíků

9. že  údajně  policie  může  se  znalci  policie  bez  jediného  důkazu  stanovit
množství  konopí  vzešlé  ze  sazenic  konopí  a  vydávat  tvrzení  bez  jediného
důkazu a bez znalosti konkrétní odrůdy
1. pozn:  různé odrůdy konopí mohou mít od 70 cm (např. Finola) až po 4

metry  výšky (např. Carmagnola) a  máme advokátní kanceláří doloženo
odsouzení člověka na 6 let do vězení, který měl konopí vysoké v průměru
130 cm a police s justicí vyspekulovali, že z celkem 37 roslin konopí mohl
mít třicet tři kilo konopí ve smyslu výše uvedené trestní vyhlášky!!!

10. že údajně je v souladu se zákonem, když policie měří obsah kanabinoidu THC
v konopí v každém kraji jinak 

11. že údajně je v souladu se zákonem, když v jednom kraji za totožné rostliny
konopí dostanete pár let v kriminálu, v druhém kraji vám policie jiného kraje
bez omluvy a odškodnění vrátí poničené konopí,  že se spletla a že to neumí
poznat

12. že údajně  není porušeno mezinárodní právo a národní strategie ve věcech
drog  a  údajně  není  porušen  klíčový  evropský  princip  strategií  jako  je
minimalizace  rizik,  když  si  členové  rodiny,  spolku,  sboru  nebo  komunity
navzájem při pěstování  a zpracování konopí pomáhají

13. že se údajně člověk nemůže léčit sám nebo za podpory druhého, ale jen a
pouze lékařem skrze zdravotnický systém a lékárny

14. že  prý  údajně  konopí  a  jeho  produkty  (léčiva)  jsou  občanům  ve  všech
modalitách vždy dostupné k výzkumu a terapii, a to z ústavy zdarma, nebo na
vyjímku  zdravotní  pojišťovny,  není  proto  nikdy  potřeba konopí  pěstovat
doma nebo na zahrádce, protože o každého se Česká republika postará

15. Závěrem důkazů justiční korupce sdělme, že údajně není porušeno ústavně a
úmluvami garantované právo členů náboženské společnosti Chrám Přírody
na výrobu konopí, export a import modlitebních předmětů, protože tímto
jednáním je údajně ohroženo veřejné zdraví - když konopí je od boha, ne od
člověka  a  výše  označených  naprosto  prolhaných  a  zločinecky  jednajících
sametových esesáků a bolševiků v justici a exekutivě 

Je, nebo není justice věc veřejná?
www.konopijelek.cz/tiskove-zpravy/justice-vec-verejna/ 

http://www.konopijelek.cz/tiskove-zpravy/justice-vec-verejna/
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11. Za  jedenácté  je  Nejvyššímu  soudu  ČR   v  řízení  o  dovolání  sp.zn.  24 Cdo 3046/2018
navrženo   ve spolupráci s Ústavním soudem a řízením sp.zn. II.503/19 a Nejvyšším státním
zastupitelstvím  a  řízením  sp.zn.  3  SPR  14/2019 vydat  předběžné  opatření,  nebo
rozhodnutí  z moci  úřední, kterým za podpory ústavního soudu a nejvyššího státního
zastupitelství  Nejvyšší  soud  jednající  v  předmětném  dovolání  ve  věci  úpravy
svéprávnosti  nejvyššího  státního  zástupce  České  republiky  JUDr.  Pavla  Zemana  pro
hlubokou  mentální  retardaci  a  neschopnost  rozumět  významu  českých  slov,  a  tedy
nevydání  pokynu  obecné  povahy  od  roku  2011,  nešetření  nešetřených  kárných  a
trestních podnětů s důkazy důvodných podezření spáchaných zločinů proti lidskosti a
opakovaných zamítnutých stížností stovek občanů ministrům spravedlnosti na porušení
zákona (nejen)  vůči  členům asociace  Cannabis  is  The  Cure,z.s.  (a  paralelních  návrhů
asociace  Cannabis  is  The  Cure,z.s.  na  úpravu  svéprávnosti  odpovědných  vedoucích
funkcionářů Ústavního a Nejvyššího soudu,  bývalých členů KSČ, vedených s aktuálně
aktivním odvoláním Krajskému soudu v Brně a u Městského soudu v Brně pod sp.zn.  22
Nc 904/2016 a 24 Nc 909/2016)  a je navrhováno, aby Nejvyšší soud   přikázal se lhůtou do
12.15 hod. dne 10.4.2019 

1. Ministru spravedlnosti  rozhodnout o kárných podnětech asociace Cannabis is The
Cure,z.s. sp.zn. MSP-494/2018-OJD-DOH na důvodně podezřelé funkcionáře justice a
trestní  exekutivy  při  nešetření  důvodných  podezření  na  spáchání  zločinů  proti
lidskosti  na  členech  výzkumu  Konopí  je  lék  od  roku  2010 a  nešetřené  podpory
trestné činnosti řádně označených pachatelů podnikajících na jméno Mgr. Dušana
Dvořáka a členů asociace Cannabis is The Cure,z.s. jako právnických osob s následky
doložených škod, účelových žalob,  návrhů na omezení  právní  způsobilosti  a  výše
označených exekucí hrazených poškozenými členy asociace Cannabis is The Cure,z.s.
za pachatele, a to nejen nezákonným jednáním a nečinností ze strany OČTŘ, ale od
roku 2014 také  s podporou označených pachatelů rejstříkových soudů v Ostravě,
Brně a Praze, kdy kárný podnět je vedený ministerstvem spravedlnosti iž téměř rok
bez rozhodnutí. 

2. Ministru spravedlnosti přikázal rozhodnout také o stížnosti asociace Cannabis is The
Cure,z.s. ministru spravedlnosti na nečinnost ze dne 5.12.2018 a vztažné interpelaci
ze  dne  7.3.2019,  když  podněty  v  této  věci  a  stížnosti  na  porušení  zákona  jsou
ministrům spravedlnosti podávány od roku 2012!

3. Policejnímu  prezidentovi  přikáže  řádně  prošetřit  trestní  podnět  členů  asociace
Cannabis  is  The Cure,z.s.  vedený ode dne  11.5.2011  pod sp.zn.  PVVK-1578/ČJ-  2011-
009VKS a zakázaný šetřit stejně jako další podněty Okresním státním zastupitelstvím
v  Prostějově,  Okresním  státním  zastupitelstvím  v  Olomouci,  Městským  státním
zastupitelstvím v  Brně,  Obvodním  státním zastupitelstvím pro  Prahu 3,  Krajským
státním  zastupitelstvím  v  Brně,  Krajským  státním  zastupitelstvím  v  Ostravě,
Městským  státním  zastupitelstvím  v  Praze,  Vrchním  státním  zastupitelstvím  v
Olomouci,  Vrchním  státním  zastupitelstvím  v  Praze  a  Nejvyšším  státním
zastupitelstvím ČR (10). 

10 sp.zn. 3 SPR 14/2019, 1 NZZ 36/2018, 3 SPR 8/2018, 3 SPR 24/2016, 3 SPR 24/2017, 3 SPR 10/2017, 3 SPR 11/2017, 3 SPR 8/2017, 1
SPR 47/2017, 6 NZN 1292/2017, 6 NZN 1115/2017, 6 NZN 1149/2017, 6 NZN 1324/2017, 6 NZN 1315/2017, 6 NZN 1208/2017, 6 NZN
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4. Ministru  vnitra  v  napadaném  rozhodnutí  ministra  sp.zn.  MV-995-3/SO-2019  a
Policejnímu  prezidentovi  ke  sp.  zn.  PPR-34235-258-ČJ-2016-990140  s  doloženým
rozhodnutím,  že  výše  a  níže  uvedené   podezření  na  trestné  činy  policie  nikdy
nešetřila a přikáže poskytnout výzkumu Konopí je lék policejní spolupráci a policejní
ochranu marně žádanou od roku 2008, resp. 2009.   

5. Městskému soudu v Praze a Městskému státnímu zastupitelství v Praze a Krajskému
soudu v Brně a Krajskému státnímu zastupitelství v Brně ať Nejvyšší soud přikáže v
odvolacích a přezkumných řízeních povolit nedůvodně zakázanou obnovu trestních
řízení  vedených  proti  Dušanu  Dvořákovi  u  Obvodního  soudu  pro  Prahu  1  a
Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 od roku 2012  dosud se svévolným
tvrzením,  že  Dušan Dvořák není  právně způsobilý  (sp.zn.  6  T  21/2012),  dále  pak
rozhodnout  o  povolení  obnovy  trestních  řízení  vedených  u  Okresního  státního
zastupitelství v Prostějově (u Okresního soudu v Prostějově od roku 2010 od sp.zn. 2
T  104/2010  až  do  2T  63/2018)  dosud  zamítnutých/odmítnutých  s  analogickou
argumentací  jako soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 1,  přestože oběma  bylo
znaleckým ústavem PN Bohnice dne 12.12.2016 doloženo, že Dušan Dvořák  v letech
2010 – 2016  jednal a jedná z přesvědčení, nejde o problém psychiatrický, ale právní,
pěstování konopí není chorobné a předchozí znalci se nezabývali jednáním Dušana
Dvořáka v době údajného trestného činu,  ale namísto toho řešili  právní  otázky a
používali  kriminalistický  slovník,  namísto  lékařského,  což  je  v  rozporu  s  trestním
řádem a trestním zákoníkem. 

6. Současně ať Nejvyšší  soud  přikáže policii  prošetřit  nepravdivé znalecké posudky
navrhující ochrannou léčbu Dušana Dvořáka,  prioritně posudku a výpovědi MUDr.
Jany Zmekové z PN Kroměříž (sp.zn. 2 T 104/2010 u Okresního soudu v Prostějově),
když z  důvodu údajné nepříčetnosti  a  nebezpečnosti  Dvořáka údajně už od roku
2008  mu  byla  v  roce  2013  znalkyní  a  Okresním  soudem  v  Prostějově  určena
ambulantní ochranná léčba po předchozím marném pokusu justice v roce 2012 zbavit
Dvořáka svéprávnosti  (pozn: aby se po podání obvinění a zabrání majetků  nemohl
Dvořák dále soudit). Dále pak  ať Nejvyšší soud policii přikáže prošetřit nepravdivý
znalecký posudek a výpověď MUDr. Vladimíra Hosáka z PK FN UK v Hradci Králové
pro  Okresní  soud  v  Olomouci  (sp.zn.   5  Nt  120/2014),  kdy  z  důvodů  údajné
nebezpečnosti  a  nepříčetnosti  Dvořáka a  jeho  údajných  paranoidních  a  bludných
myšlenek údajně dle znalce možná kontinuálně už od roku 2003 byla tímto znalcem
soudu  v  roce  2014  navržena  půlroční  až  roční  ústavní  ochranná  léčba  Dušana
Dvořáka v ústavu pro těžké zločince,  což revizní  znalecký posudek zcela  vyvrátil.
Posudek  znalce   Hosáka   je  zřejmě  nejbrilantnější  ukázkou,  jaký  lhář,  zločinec  a
podvodník může být v České republice  soudní znalec a profesor Karlovy Univerzity
jednající  na  objednávku orgánů  činných  v  trestním  řízení,  který  namísto  ochrany
zdraví nemocných  jedná v rozporu se zákonnými povinnostmi znalce.  Stížnost na
neoprávněně vyplacené znalečné nejen znalci Hosákovi a nepravdivé tvrzení soudu,
že ochranná léčba v letech 2013 – 2017 byla údajně zákonná, důvodná a splnila svůj

2509/2017, 6 NZN 1320/2017, 6 NZN 1347/2017,  6 NZN 2624/2018, 1 NZN 44/2018, 6 NZN 1082/2018, 6 NZN 1249/2018, 6 NZN
2521/2018, 4 NZN 806/2018 atd. atd. atd. 
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účel, byla Krajským soudem v Ostravě zamítnuta (sp.zn. St 19/2017) a trestní podněty
na nepravdivě jednající znalce nebyly nikdy povoleny vyšetřit   a vždy bylo ze státního
rozpočtu proplaceno znalečné  . 

7. Dále  pak  ať  Nejvyšší  soud  přikáže  nečinnému  a  nepravdivě  jednajícímu  ministru
zdravotnictví  do  10.4.2019  vydat  rozhodnutí  na  stížností  napadané vědomě
nepravdivé  rozhodnutí a  nepravdivé  odpovědi  na  čtyři  interpelace  v  roce  2018
vedené ode dne 21.1.2019 pod sp.zn.  MZDR 49/2019 –  3  PRO,  viz  příloha,  neboť
přikazující rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 20.7.2017 ve věci výzkumu a
léčby konopím nabyl platnosti  dne 1.9.2017 a dosud nebyl ministerstvem naplněn,
ani po hmotné, ani po nehmotné stránce a má pro všechna výše uvedená řízení
zcela zcela zásadní význam a odpovídá na otázky stran cenzury výše uvedené! 

8. Ústavnímu sodu ČR a Nejvyššímu soudu ČR je navrženo spolupracovat s Nejvyšším
státním zastupitelstvím na  vydání  tohoto návrhu pokynu obecné  povahy  do dne
vydání nejpozději dne 10.4.2019 

Pokyny obecné povahy Nejvyššího státního zastupitelství České republiky

12. Od 10.4.2019 do doby pořádání veřejných debat v přímém přenosu ČT a ČRo  se státními
zaměstnanci justice a exekutivy k jednání proti členům výzkumu Konopí je lék ode dne
zveřejnění výzkumu dne 21.3.2008 dosud, tzn. nejpozději dne 8.5.2019, kdy končí doba
hájení  nejvyššího státního zástupce 100 dní předem ohlášené Kroniky předem ohlášené
smrti  oznámené všem odpovědným institucím včetně nejvyššího státního zástupce v
den výročí osvobození Osvětimi vojsky Rudé armády 27.ledna 2019, a to včetně policie,
která uvedla, že poprava nejvyššího státního zástupce dle čl. 23 LZPS jí nepřísluší řešit,
viz  https://dusandvorak.blogspot.com/2019/04/sedesaty-treti-den.html BUDOU  NÍŽE
UVEDENÍ STÁTNÍ  ZAMĚSTNANCI (11)
1. JUDr.  Pavel  Rychetský,  předseda  ústavního  soudu,   JUDr.  Pavel  Zeman,  nejvyšší

státní  zástupce  a  JUDr.  Pavel  Šámal, předseda  nejvyššího  soudu  podrobeni
znaleckému zk  oumávání znaleckým ústavem PN Bohnice v rámci desátého zkoumání
duševního stavu Dušana  Dvořáka  pro  policii,  zastupitelství  a  justici  sp.zn.  KRPM-
102396/TČ-2018-141271, kdy nejprve nahlas na záznamník přečtou body 1-15 na straně
6 – 7 výše, sdělí  znalci,  zda jim rozumí,  nebo nerozumí,  vysvětlí,  čemu konkrétně
nerozumí,  následně  pak  budou  znalci  bod  po  bodu  1-15  vysvětlovat  svou  právní
argumentaci  a obhajobu, že nezasáhli  a nepodali  kárné podněty a toto vše bude
podrobně zapsáno do znaleckého posudku Dušana Dvořáka, přičemž znaleckému
ústavu  budou OPATŘENÍM/POKYNEM OBECNÉ POVAHY dále přikázány znaleckým
ústavem zodpovědět tyto otázky níže uvedené:

2. 1) zda byl Dušan Dvořák  po předložení prvního legislativního návrhu na zastavení
kriminalizace konopí, lidí a vědy a zveřejnění výzkumu Konopí je lék společně se 77
signatáři ode dne 21.3. 2008 dosud svéprávný a příčetný obhajovat tvrzení 1-15 na
straně 6-7 výše a 2) zda všechna posuzovací řízení vzešlá z trestního řízení Dušana

11 A to z důvodu prevence popravy nejvyššího státního zástupce a podkladů pro trestní a přestupkové řízení  s Dušanem
Dvořákem o zasahování do nezávislosti soudu (sp.zn. KRPM-102396/TČ-2018-141271) a znevažování výkonu úřední funkce
soudci,  státními  zástupci,  ministry  vedené v  odvolacím řízení  k rozhodnutí  primátora Olomouce dne 13.3.2019,   sp.zn.
SMOl/Přest/R1903/2018

https://dusandvorak.blogspot.com/2019/04/sedesaty-treti-den.html
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Dvořáka v letech 2012 – 2019 jsou problémem právním, ne psychiatrickým a 3) zda je
pravdou tvrzení ošetřujících lékařů, že stres, kterému od roku 2008 Dušan Dvořák a
jeho rodina čelí je extrémní a drtící a zda v důsledku tohoto stresu došlo nebo mohlo
dojít ke zdravotnímu poškození Dušana Dvořáka a jeho rodiny 

13. Od 10.4.2019 do doby pořádání veřejných debat v přímém přenosu ČT a ČRo  se státními
zaměstnanci justice a exekutivy k jednání proti členům výzkumu Konopí je lék ode dne
zveřejnění  výzkumu  dne  21.3.2008  dosud,  tzn.  nejpozději  dne  8.5.2019,  bude  učiněn
přezkum Nejvyšším státním zastupitelstvím ČR a nejpozději dne 9.5.2019 vydána veřejná
zpráva Nejvyššího státního zastupitelství k bodům 1-15 na straně 6 – 7 výše a doloženo,
zda se rozsudky nad členy výzkumu Konopí je lék od 1.1.2010 dosud uvedené v příloze ve
stížnosti  ministru spravedlnosti  ze dne 5.12.2018 spolu s interpelací  ze dne 7.3.2019  s
body 1-15 na straně 6 – 7 výše   vyrovnaly,     či nevyrovnaly.  Tzn. pravomocné odsuzující
rozsudky  za  konopí  vůči  Dušanu  Dvořákovi,  Miloslavu  Tetourovi,  Janě  a  Miroslavu
Kočířovým, Tomáši Houfkovi, Marku Rybářovi, Slavomilu Boudnému, Davidu Vybíralovi a
Davidu Čechmánkovi. 

14. Pokud  se  justice  s  uvedenými  výtkami  1  -  15  ve  výše  na  straně 6  –  7  v  uvedených
rozsudcích nevyrovnali, dne 9.5.2019 vydá Nejvyšší státní zastupitelství POKYN OBECNÉ
POVAHY,  kterým
1.  Zastaví všechna trestní řízení na území České republiky ve věci porušení §§ 283 – 287

trestního zákoníku,  pokud nebylo důkazy policií doloženo, že bylo konkrétní osobě
ublíženo.

2. Všichni vězni odsouzení za porušení §§ 283 – 287 trestního zákoníku budou okamžitě
propuštěni,   pokud nebylo  důkazy  policií  a  soudem  doloženo, že  bylo  konkrétní
osobě ublíženo.

3. Všichni soudci a státní zástupci včetně soudců ústavních,  kteří neseznali porušení
základních práv a svobod nejen vůči Dušanu Dvořákovi, Miloslavu Tetourovi, Janě a
Miroslavu  Kočířovým,  Tomáši  Houfkovi,  Marku  Rybářovi,  Slavomilu  Boudnému,
Davidu  Vybíralovi  a  Davidu  Čechmánkovi  budou  předání  Nejvyššímu  správnímu
soudu s podnětem na důvodnost šetření jejich kárného/trestního provinění. 

4. Všechny další  aktivní a budoucí  trestní  šetření  za porušení  §§ 283 – 287 trestního
zákoníku budou napříště zahájena teprve tehdy, kdy nejprve policie před zabráním
majetku a domovními prohlídkami doloží důkazy, že 
1. dochází  uvedenou  osobou  k  distribuci  na  otevřený  trh rostlin  a  rostlinných

produktů  na  seznamu  OPL,  které  svou toxicitou,  danou špatným pěstováním
(jedovatá půda, jedovatá hnojiva a voda atd.) poškozují lidské zdraví, což žádná z
rostlin v přírodě se vyskytujících uvedených na seznamu OPL jako mák, konopí,
koka, houby nebo kaktusy sama o sobě není 

2. došlo k poškození zdraví konkrétních osob 
3. došlo k nabízení nebo svádění mladistvých legálními nebo nelegálními látkami,

které mohou poškodit zdraví mladého člověka 

15. Pokud se v přezkumech výše označených rozsudků nad členy asociace Cannabis is The
Cure, z.s. do 8.5.201 potvrdí, že se justice nevyrovnala s body 1 -15 na straně 6- 7 výše a
položením předběžné otázky Soudnímu dvoru, v samostatném pokynu obecné povahy
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se Nejvyšší státní zastupitelství  dne 9.5.2019 veřejně omluví za spáchané zločiny na
členech asociace Cannabis is The Cure,z.s. a toto a další výše uvedené pokyny obecné
povahy  zašle Dušanu Dvořákovi  do datové schránky a do datové schránky asociace
Cannabis is The Cure,z.s.  

Dne 1.4.2019 Mgr. Dušan Dvořák 

Navrhovatel upozorňuje, že za tři dny bude zbývat  33 dní ze sto dní Kroniky předem ohlášené
smrti  a  lze  ji  dopsat  v  míru  a  pouze  a  jen  slovní  formou  a  také  v  souladu  se  zákonnými
povinnostmi konečně konajících, nikoli nečinných státních orgánů. Karta je po dvanácti letech
přehlížení spáchaných zločinů zcela jednoznačně na straně státních orgánů. 


