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Usnesení Konference 
ke dni 11.září 2019 

+
Návrhy na zápis 

Výboru na obranu
nespravedlivě stíhaných
a sboru Chrámu Přírody 

Usnesení Konference 11.září 2019 

Oprávněné osoby, členové odborné a umělecké rady, členové kolegia rektora a zmocněnci ode dne 16. ledna 2019 do
dne  11.  září  2019  schválili  dále  uvedená  usnesení  společenství  filantropů,  mecenášů  a  investorů  právního,
přírodovědného a národohospodářského výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) European Society of Investors
in Natural and Social Sciences Research, z.s., zřizovatelů Edukativní konopné kliniky, zakladatelů Výboru na obranu
nespravedlivě  stíhaných  (14.7.2019)  a  zakladatelů  sboru  náboženských  společenství,  společností  a  spolků  Chrám
Přírody (Church of Nature) vedeného ode dne 20.12.2018 KS v Brně pod sp.zn. L 25 624 a společně v komunikaci se
státními  orgány  a  ve  statutárním  orgánu  zastoupeni  asociací  Cannabis  is  The Cure,z.s.,  u které  rovněž  došlo  ke
změnám. Přijatá usnesení jsou schválená v souladu se zákonem, zakladatelskými listinami a v souladu s §§ 1 až 8, § 127,
§  441 občanského zákoníku,  § 26 odst. 3, § 103 občanského soudního řádu, § 50 trestního řádu, §§ 78 a 79 zákona o
veřejných  rejstřících,  §  35  odst.  4  soud.ř.s.  a  články  27  až  34  a  článkem  267  Smlouvy  o  fungován  Společenství
(www.konopijelek.cz/komunikace-s-urady/court-of-justice/)  a  čl.  2  –  17  Úmluvy  o  základních  lidských  právech  a
svobodách (www.konopijelek.cz/komunikace-s-urady/european-court/).  Zápis  usnesení  slouží  také  pro řízení  sp.zn.
CHAP (2019) 01221 (www.konopijelek.cz/komunikace-s-urady/european-commission/)
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Konference (1) schválila dne 11. září 2019 Usnesení § 1 - § 3
www.konopijelek.cz/komunikace-s-urady/konference

1. § 1 - O identifikačních údajích jednotlivých právnických osob, změnách ve statutárních orgánech a
statutárních zástupcích, oprávněných osobách a účelu zapsaných právnických osob ke dni 11.9.2019,
a specifikaci změny sídla na DS asociace, o změnách a zápisu náboženského sboru Chrám Přírody a
založení  a zápisu Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných,

2. §  2  –  O  zápisu  změn  ve  Sbírce  listin,  O  legalitě  a  legitimitě  schválených  usnesení,  zákonnosti
schválených  změn  a  názvu  jednání  nejvyššího  orgánu  členů  s  názvem  Konference,  O  GDPR,  O
investicích do výzkumu a náhradě škody za nezákonné a vadné rozhodnutí,  

3. § 3- O zmocněné a oprávněné osobě, O zmocněné a oprávněné osobě k bankovním účtům a datové
schránce  a  O dodatečných významných skutečnostech.  

§ 1
O  identifikačních  údajích  jednotlivých  právnických  osob,  změnách  ve  statutárních  orgánech  a
statutárních zástupcích, oprávněných osobách a účelu zapsaných právnických osob ke dni 11..9.2019, O
specifikaci změny sídla na DS asociace, o změnách a zápisu náboženského sboru Chrám Přírody a založení
a zápisu Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných.

I.
Společenství filantropů, mecenášů a investorů 

Společenství filantropů,  mecenášů a investorů výzkumu European Society of Investors in Natural and
Social  Sciences Research,  z.s.,  IČ: 706  31  298,  CSC  JINE  KAFE,  Stará  51/4,  708  00  Ostrava,  Datová
schránka ID 4ex7c9p, vedeno KS v Ostravě pod sp.zn. L 4845 (založeno dne 14.7.2000), 

Statutární orgán  (2) zastoupen ode dne 18.11.2018 asociací Cannabis is The Cure,z.s., ode dne 11.9.2019
jedná správní rada v zastoupení 

1. Mgr. Vandy Dvořákové (3), předseda, 
2. MUDr. Aleše Skřivánka, Ph.D. (4), místopředseda, 
3. Ing. Martina Dindoše, člena. 
4. Rozhodování a oprávnění členů je nezměněno. 

Účel  ode dne  11.9.2019:  „Cílem  společenství  filantropů,  mecenášů  a  investorů  výzkumu  Konopí  je  lék
(Cannabis is The Cure) je úspěšné řízení o náhradě škody a podpora projektů členů.“  

Spoluzakladatelé, kteří byli od založení, popř. ode dne 14.7.2004 (datum založení asociace Cannabis is
The  Cure,z.s.)  členy  statutárního  orgánu  a  statutárního  orgánu  jiného  člena  společenství:  Zuzana
Majerová Zahradníková (5), Jana Dvořáková (6), JUDr. Ludvík Antonů (7) a Mgr. Dušan Dvořák (8)

II.
1 Do 20.4.2019 (Konopex Ostrava)  byly  názvy nejvyššího orgánu Valná hromada a  Sněm,  nadále  společně  od 11.9.  2019

Konference  
2 Vlastimil Blaťák, člen SR od 14.5.2016 do 15.10.2016 byl rejstříkem zapsán dne 30.1.2017 (!?!) a vypsán z rejstříku až dne

9.3.2019 až po podání trestního oznámení na rejstříkový soud!
3 Mgr. Vanda Dvořáková ode dne 10.12.2013 členka správní rady 
4 MUDr. Aleš Skřivánek, Ph.D. ode dne 10.12.2013 do 14.5.2016 a ode dne 20.12.2017 člen správní rady 
5 Zuzana Majerová Zahradníková, spoluzakladatelka dne 14.7.2000, předsedkyně správní rady v letech 2013 – 2014, změna

oznámena  rejstříku dne 21.8.2014, od založení do 10.12.2013 členka správní rady Společnosti sociální ekologie Art & Body
Language Factory, z.s. , viz www.konopijelek.cz/studie/zuzana-majerova-zahradnikova-poslankyne/ 

6 Jana  Dvořáková,  spoluzakladatelka dne 14.7.2000,  ode  dne 10.12.2013  do 14.5.2016  rejstříkem nezapsaná  předsedkyně
správní rady Společnosti sociální ekologie Art & Body Language Factory, z.s. 
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Asociace právnických a fyzických osob 

Asociace  fyzických  a  právnických  osob právního,  přírodovědného a  národohospodářského výzkumu
Konopí je lék  Cannabis is The Cure, z.s.,  IČ: 266 70 232, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc,  Open
Royal Academy, Datová schránka ID 4ex7c9p, vedená KS v Ostravě, pobočka v Olomouci sp.zn. L 6401 

Správní rada jako statutární orgán jedná ode dne 11.9.2019 v zastoupení
1. Mgr. Ivana Chalaše (9),  předsedy správní rady, Mgr. Radky Káňové,  místopředsedkyně,  Mgr.

Márie Bakošové, členky SR a dále ode dne 11.9.2019 těchto nových členů SR:
2. European Society of Investors in Natural and Social Sciences Research, z.s., zastoupeno  Mgr.

Vandou Dvořákovou  (10),
3. Otevřená společnost Ateliér ALF,z.s.(11)  zastoupena Vladimírem Dopitou (12), 
4. Odborná společnost Konopí je lék,z.s.  (13) zastoupena Jindřichem Kotalou (14), 
5. Společnost sociální ekologie Art&Body Language Factory, z.s. (15) zast. Janem Prokešem (16)

Rozhodování a oprávnění členů nezměněno. Spoluzakladatel asociace a zmocněnec Mgr. Dušan Dvořák
(17), advokát asociace Mgr. David Macháček.  Účel ode dne 11.září 2019: 
„Cílem asociace právnických a fyzických osob výzkumu Konopí je lék (Cannabis is  The Cure) je podpora
úspěšného řízení  členů  asociace o  náhradě škody,  zastavení  prohibice  a  koordinace projektů výzkumu.
Členy  asociace  participující  veřejně  na  tomto  cíli  jsou:  Společenství  filantropů,  mecenášů  a  investorů
výzkumu European Society of Investors in Natural and Social Sciences Research, z.s., zřizovatelé Edukativní
konopné kliniky, kterými jsou Otevřená společnost Ateliér ALF,z.s., Odborná společnost Konopí lék,z.s. a
Společnost sociální ekologie Art & Body Language Factory, z.s, dále Sbor náboženských společenství Chrám
Přírody a Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS).“

III.

7 JUDr.  Ludvík  Antonů spoluzakladatel  dne 14.7.2000,  v  letech 2008 –  2013  členem správní,  od  roku  2010 dozorčí  rady
Edukativní  konopné  kliniky,  konkrétně  zapsán  u  Odborné  společnosti  Konopí  je  lék,  z.s.,  viz
www.konopijelek.cz/komunikace-s-urady/zpravy-dozorciho-rady-odborne-spolecnosti/ 

8 Mgr. Dušan Dvořák, spoluzakladatel dne 14.7.2000, ode dne 14.7.200 do 14.5.2016  člen správní /dozorčí rady všech v zápisu
uvedených právnických osob

9 Mgr. Ivan Chalaš ode dne 10.12.2013 člen správní rady asociace a dozorčí rada zřizovatelů Edukativní konopné kliniky 
10 Mgr. Vanda Dvořáková schválena za člena SR asociace na VH dne 18.11.2018
11 Změna názvu a sídla, která nebyla ode dne 1.1.2014 zapsána v rejstříku, ač byla opětovně schválena na prvním společném

jednání  VH  dne  12.1.2014,  a  to  až  do  14.5.2016,  a  to  až  do  14.5.2016  Otevřená  bezbariérová  společnost  Ateliér  ALF,
Přichystalova 14, Olomouc, Ode dne 20.12.2017 není zapsaná změna názvu na  Otevřená společnost Ateliér ALF,z.s. Nedošlo
k  zápisu  změn  statutárních  zástupců,  kdy  k  VH  dne  14.5.2016  z  odpovědných  odstoupil  Mgr.  Dušan  Dvořák,  ke  dni
20.12.2017 již naopak neměl být veden Slavomil Boudný a členem SR naopak byli do 11.9. 2019 nově schválení Jan Prokeš a
ode dne 10.12.2014 Vladimír Dopita, resp. ode dne 14.5.2016 schválen na společném jednání 

12 Vladimír Dopita ode dne 10.12.2014 zastupoval Veroniku Bartoňovou a Marcela Kováře (doloženo Marcelem Kovářem k VH
dne 20.12.2017), ode dne 14.5.2016 člen správní rady, s Dagmar Dopitovou spolumajitel nemovitosti Přichystalova 180/14,
Olomouc, společného sídla investorů a zřizovatelů  Edukativní konopné kliniky ode dne 10.12.2013 do 14.5.2016 

13 Změna názvu a sídla, která nebyla ode dne 1.1.2014 zapsána v rejstříku, ač byla opětovně schválena na prvním společném
jednání VH dne 12.1.2014, a to až do 14.5.2016 Odborná společnost Konopí je lék, Přichystalova 180/14, Olomouc. Ode dne
20.12.2017 není zapsaná změna názvu na Odborná společnost Konopí je lék, z.s. 

14 Jindřich Kotala dne 14.7.2019 zvolen členem správní rady Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS) dle § 127 obč.
zákoníku / člena přípravného výboru VONS

15 Změna sídla, která nebyla ode dne 1.1.2014 zapsána v rejstříku, ač byla opětovně schválena na prvním společném jednání
VH  dne 12.1.2014,  a  to  až  do  14.5.2016  Přichystalova  180/14,  Olomouc,  Nezapsáni  ode  dne  1.1.2014  do  14.5.2016  Jana
Dvořáková, od  14.52016 do 20.12.2017 Jan Prokeš a Marek Rybář. Změna sídla zapsána až  7.3.2019!

16 Jan Prokeš byl členem správní rady ode dne 14.5.2016 do 20.12.2017, ode dne 20.12.2017 do 11.9.2019 byl členem správní rady
Otevřené společnosti Ateliér ALF,z.s.

17 Mgr. Dušan Dvořák, spoluzakladatel společenství zřizovatelů Edukativní konopné kliniky, do 14.5.2016  člen správní/dozorčí
rady/ředitel Edukativní konopné kliniky, zmocněnec do 11.9.2019, advokát asociace Mgr. David Macháček   
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Zřizovatelé Edukativní konopné kliniky
Zřizovatelé Edukativní konopné kliniky (18), Konopná apatyka královny koloběžky první 798 55 Ospělov
6,  pošta  Hvozd,  ode  dne 11.9.2019  se  specifikací  sídla  v  rejstříku  Datová  schránka  ID  4ex7c9p,  kdy
zřizovateli Edukativní konopné kliniky jsou tyto tři právnické osoby: 

1. Otevřená  společnost  Ateliér  ALF,z.s.  (19),  IČ:  226  80  101,  vedená  KS  v  Brně  sp.zn.  L  22953,
statutární orgán ode dne 11.9.2019 zastoupena asociací Cannabis is The Cure,z.s. v  zastoupení
Mgr. Ivana Chalaše, Františka Slavíka a Vladimíra Dopity 

2. Odborná společnost Konopí  je  lék,z.s.  (20),  IČ:  227 27 281,  vedená KS v Brně sp.zn.  L  22019,
zastoupena asociací Cannabis is The Cure,z.s. ode dne 11.9.2019 v zastoupení Mgr. Ivana Chalaše,
Miloslava Tetoura (21) a Jindřicha Kotaly (22)

3. Společnost sociální ekologie Art & Body Language Factory, z.s, IČ: 227 24 303, vedená KS v Brně
sp.zn. L25871, ode dne 11.9.2019 zastoupena asociací Cannabis is The Cure,z.s  v  zastoupení Mgr.
Ivana Chalaše, Josefa Pospíšila (23) a Jana Prokeše (24)

Rozhodování a oprávnění členů nezměněno. Účel spoluzřizovatelů Edukativní konopné kliniky: 
„Cílem  …  společnosti  …  ode  dne  11.9.2019  je  úspěšné  řízení  o  náhradě  škody  a  podpora  projektů
zřizovatelů Edukativní konopné kliniky, Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných a Sboru náboženských
společenství, společností a spolků Chrám Přírody.“

IV.
Náboženský sbor  

Sbor  náboženských  společenství  Chrám Přírody (25),  Edukativní  konopná  klinika,  798  55 Ospělov  6,
pošta Hvozd, Datová schránka ID 4ex7c9p je ve statutárním orgánu ode dne 11.9.2019, a to jak u MK ČR,
tak u MSP ČR a MPO zastoupen:

18 Nevypsané změny sídla zřizovatelů Edukativní konopné kliniky v Praze ode dne 1.1.2014 ve veřejném rejstříku, kdy má být
zapsáno olomoucké sídlo (Ateliér ALF,Bořivojova 90, Praha 3, sídlo ode dne 14.7.2006, společně ode dne 14.2010 v první
české bezbariérové škole pro dospělé Ateliér ALF), adresa Edukativní konopné kliniky v Olomouci  Přichystalova 180/14 dle
dohody členů a věřitelů dne 10.12.2013 do 14.5.2016 na adrese archivu výzkumu asociace Open Royal Academy, IČ: 227 49
250 (sídlo v ČR v letech 2012-2013 k novele č. 50/2013 Sb.) nebyla nikdy zapsána, Edukativní konopné kliniky v Ospělově ode
dne 14.5.2016 na specifikované adrese sídla Konopná apatyka královny koloběžky první 798 55 Ospělov 6 byla u třetího
zřizovatele zapsána až v březnu v roce 2019, viz www.konopijelek.cz/komunikace-s-urady/edukativni-konopna-klinika/    

19 Název  ode  dne 1.1.2014  do  14.5.2016  doložený  rejstříku,  ale  nezapsaný  ve  veřejném  rejstříku:  Otevřená  bezbariérová
společnost Ateliér ALF, ode dne 20.11.2017 Otevřená společnost Ateliér ALF,z.s., rovněž doloženo a nezapsáno. 

20 Název ode dne 1.1.2014 do 14.5.2016 doložený rejstříku, ale nezapsaný ve veřejném rejstříku: Odborná společnost Konopí je
lék, ode dne 20.11.2017 Odborná společnost Konopí je lék, z.s., rovněž doloženo a nezapsáno. 

21 Miloslav Tetour ode dne 14.7.2019 vykonává funkci  místopředsedy za Mirka Kočíře (ten byl  ve funkci od 20.12.2017 do
14.7.2019, opakovaně doloženo, nezapsáno, ve funkci nahradil dne 20.12.2017 MUDr. Aleše Skřivánka, Ph.D.)

22 Jindřich Kotala dne 14..7-2019 nahradil ve funkci Janu Dvořákovou (ode dne 20.12.2017 do 14.7.2019, Jana Dvořáková ve
funkci nahradila Vojtěcha Karbana, zvolen 14.5.2016, odstoupil dne 17.10.2017) 

23 Josef  Pospíšil,  člen správní  rady ode dne 14.5.2016,  zastupoval  PhDr.  Veroniku Pragerovou a  Milana Šimečka ode dne
10.12.2015. Předsedkyně správní rady ode dne 10.12.2013, resp. 23. 12.12.2013 do 14.5.2016  byla Jana Dvořáková

24 Jan Prokeš nebyl zapsán jako člen správní rady ode dne 14.5.2018 do 20.12.2017 stejně jako nebyl zapsán Marek Rybář. 
25 Chrám Přírody (Church of Nature) Sbor náboženských společenství založen dne 21.8.2015 v Ospělově, (formalizovaně) dne

14.5.2016 v Praze, návrh na registrací podán dne 14.7.2016, sp.zn. II. ÚS 503/19, pro MSP ČR dne 14.7.2018, sbor veden ode
dne 20.12.2018 KS v Brně pod sp.zn. L 25 624 (dosud nezapsáno) 
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1. Funkci prvního statutárního zástupce sboru vykonává asociace Cannabis is The Cure,z.s., která
zastupuje  sbor  European  Cannabis  Church a  jedná  v  zastoupení  Mgr.  Dušana  Dvořáka  (26),
rektora. 

2. Místopředseda kolegia rektora je zastoupen Společností sociální ekologie Art&Body Language
Factory, z.s., která zastupuje sbor European Ecumenical Church of Nature a jedná v zastoupení
kancléře Martina Kotaly (27). 

3. Třetí člen kolegia rektora je zastoupen společenstvím European Society of Investors in Natural
and Social Sciences Research, z.s., které zastupuje sbor Church of Nature a jedná v zastoupení
prorektora Ing. Martina Dindoše (28). 

Statutárním orgánem je ode dne 14.7.2019 kolegium rektora u rejstříků MSP ČR,  MK ČR a MPO ČR.
Společné identifikační  znaky,  orgány,  sídlo a zástupci  jsou navrženy zapsat ke dni  11.září  2019.  Sbor
navržený zapsat ve spolkovém rejstříku byl založen dne 14.7.2016 v Ospělově, sbor vedený u MK ČR byl
založen dne 21.8.2015 v Ospělově.  Rozhodování a oprávnění členů statutárního orgánu je nezměněno.

Účel  ode dne 11.9.2019:  „Cílem sboru náboženských společenství Chrám Přírody (Church of Nature) je
úspěšná realizace výkonu náboženských práv členů, zajištění exportu a importu modlitebních předmětů a
podpora úspěšné realizace výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure).“

V. 
Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných

Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS),  Slezská 14,  120 00 Praha 2,  specifikace sídla  dne
11.9.2019 Datová schránka ID 4ex7c9p.  VONS byl založen dne 14.7.2019 

Preambule
Evropský soud pro lidská práva konstatoval, že pojem autorita soudní moci zahrnuje poznatek, že soudy
jsou  fórem  pro  rozhodování  o  právech  a  povinnostech  a  pro  řešení  sporů  o  těchto  právech  a
povinnostech, a že veřejnost má mít respekt a důvěru ve schopnost soudů plnit tuto funkci, viz rozsudek
pléna ESLP ze dne 26.4.1979 ve věci Sunday Times proti Spojenému království, stížnost č. 6538/74. V
rozsudku velkého senátu ESLP ze dne 15.12.2005 ve věci Kyprianou proti  Kypru, stížnost č.  73797/01,
ESLP dodal,  že to,  co je v sázce v případě ochrany autority soudní  moci,  je důvěra,  kterou soudy v
demokratické  společnosti  musí  vyvolávat.  Jinými  slovy,  soudní  moc  jako  garant  spravedlnosti  musí
požívat důvěry veřejnosti, pokud má justice úspěšně plnit své povinnosti, viz rozsudek velkého senátu
ESLP ze dne 23.4.2015 ve věci Morice proti Francii, stížnost č.29369/10. Nález Ústavního soudu ČR ze dne
30.5.2006 č.j. Pl. ÚS 18/06 k tomuto uvedl: „Právní názor soudce činí způsobem a formou nesnižující
důvěru v soudnictví a důstojnost soudcovské funkce. “ Tento nález a judikaturu ESLP pak také Ústavní
soud České republiky ode dne 13.4.2012 v celkem více než 20-ti řádně podaných a právně přípustných

26 Mgr. Dušan Dvořák funkci prvního statutárního zástupce vykonává ode dne založení sboru. 
27 Martin  Kotala  funkci  vykonává  ode  dne  28.4.2017 po  odstoupení  kancléře  Ing,  Jiřího  Kulta,  schválen  Sněmem  dne

20.12.2017, u sboru u spolkového rejstříku vykonává funkci druhého statutárního zástupce a člena přípravného výboru ode
dne 14.7.2018 stejně jako Mgr. Dušan Dvořák

28 Ing. Martin Dindoš ode dne 14.7.2019 nahradil ve funkci předsedu Odborné společnosti Konopí je lék,z.s. Miloslava Tetoura,
který funkci vykonával ode dne  28.4.2017 po odstoupení předsedy European Society of Investors in Natural and Social
Sciences Research, z.s. Martina Očenáška, Miloslav Tetour byl schválen Sněmem dne  20.12.2017, resp. u  náboženských
spolků schválen ode dne 14.7.2018 do dne 14.7.2019 
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ústavních stížnostech (29) členů asociace Cannabis is The Cure,z.s. a Sboru Chrám Přírody zapojených ve
výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) od samého základu zapřel. Protože justice bohužel stále
není věc veřejná, chce VONS neblahý stav změnit a monitorovat justičně exekutivní kartel a korupci
justice zejména v situacích systémového páchání zločinů proti lidskosti jako ČR spáchala a dosud páchá
nejen na členech výzkumu, které však dosud zůstávají veřejnosti díky cenzuře veřejnoprávních médií
zcela utajeny. Vědomá lež, podvody a svévole není totéž, co právo na svobodný názor soudce.   

Účel:  „Cílem  Výboru  na  obranu  nespravedlivě  stíhaných  je  nejpozději  ke  100.  výročí  nařízení  vlády  č.
207/1920  Sb.  prosadit  zrušení  cenzury,  propuštění  vězňů  svědomí  a  veřejnou  debatu  o  porušování
základních práv a svobod občanů (30) při pěstování konopí a výrobě produktů z konopí a jiných svévolně
kriminalizovaných darů přírody bez doložení jediného důkazu či  potenciality ohrožení veřejného zdraví,
bezpečnosti a škod.“

Statutární orgán – správní rada: 
1. Předseda správní rady: Cannabis is The Cure, z.s., asociace je zastoupena Annou Němcovou (31),

předsedou správní rady
2. Místopředseda:  Odborná společnost Konopí je lék,z.s.,  IČ:  227 27 281,  odborná společnost je

zastoupena Jindřichem Kotalou, místopředsedou SR
3. Člen  SR:  European  Society  of  Investors  in  Natural  and  Social  Sciences  Research,  z.s.,

společenství jedná v zastoupení Patrika Müllera, člena SR

Způsob jednání statutárního orgánu totožný u všech právnických osob: Každý člen správní rady jedná
samostatně, o rozhodnutích další členy informuje. Pokud ve sporných bodech není nalezeno shody, o
věci se hlasuje.  VONS byl založen dne 14.7.2019 po dohodě členů ze dne 1.6.2019 při založení CSC JINE
KAFE v Ostravě. Více také v zakladatelských listinách všech členů zveřejněných nejpozději do 28.9.2019
na www.konopijelek.cz/o-nas/. VONS definoval Úmluvy sv. Alzheimera (32)

§ 2
Usnesení Konference 

O zápisu změn ve Sbírce listin, O legalitě a legitimitě schválených usnesení, zákonnosti schválených změn
a názvu jednání nejvyššího orgánu členů s názvem Konference,  O GDPR,  O investicích do výzkumu a
náhradě škody za nezákonné a vadné rozhodnutí.

29 Viz  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 1085/18, IV.ÚS 1140/18, II. ÚS 198/18,  IV. ÚS 2771/18, II. ÚS 2804/18 , I ÚS 3995/18, II. 503/19,
IV.ÚS 1153/19,  II. ÚS 1524/19, IV. ÚS 2456/19 a II.ÚS 2836/19 souhrnně viz sp.zn. I. US 214/07 – nemáte ani 1/5 práv ostatních
občanů 

30 Viz  www.konopijelek.cz/tiskove-zpravy/trestni-podnety-a-stanoviska-clenu-vyzkumu-zakonodarcum-justici-a-exekutive/ 
31 Anna Němcová byla ode dne 20.12.2017 do dne 18.11.2018 členem správní rady  Společnosti sociální ekologie Art & Body

Language Factory,  z.s.,  ode dne 23.9.2018  do dne 21.3.2019 zastupovala  asociaci  Cannabis  is  The Cure,z.s.  u  Evropské
koalice pro spravedlivou a efektivní drogovou politiku ve výboru ENCODu. 

32 Úmluvy sv. Alzheimera: soubor technických předpisů, receptur a norem výroby náboženských a modlitebních předmětů z
přírodnin definující modlitební předměty náboženské asociace a náboženské společnosti Chrám Přírody hodných oslavy
božího  díla.  Úmluvy  sv.  Alzheimera  jsou  uvedeny  v  přílohách  k  vládnímu nařízení  č.  207/1920 Sb.  jako  vyhláškách sv.
Alzheimera č. 47/1965 Sb. ve znění sdělení č. 458/1991 Sb. č. 62/1989 Sb. ,  č. 462/1991 Sb. a jako zákon sv. Alzheimera č.
167/1998 Sb. ve znění změn §§ 5, 8, 15, 24 a 29 neoznámených Komisi při novelách  sv.  Alzheimera  č. 362/2004 Sb., 141/2009
Sb- a 50/2013 Sb. 
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1. Členové schválili, že jednání nejvyššího orgánu právnické osoby je nadále nazýváno Konferencí.
Změna zakladatelských  listin  bude u  zapsaných právnických  osob formou  dodatku stanov  a
zápisu klíčových změn – heslovitě. 

2. Členové schválili, že Konferencí schválené změny u jednotlivých členů v průběhu roku 2019 do
dne 11.9.2019 proběhly v souladu se stanovami a zákonem. Souhrn schválených usnesení a jejich
zápis ze dne 11.9.2019 je členy schválen ke zveřejnění na internetu nejpozději ke dni 28. září 2019
na www.konopijelek.cz/komunikace-s-urady/konference    

3. Konferencí  přijaté  změny  a  schválená  usnesení  nejvyššího  orgánu  členů  dne  11.9.2019  byly
schváleny usnášeníschopným orgánem. To níže podpisy potvrzují členové statutárních orgánů.
Zápis schválených usnesení odpovídá vůli členů.  

4. Členové k GDPR schválili,  že charakter členství  je nadále neveřejný vyjma člena statutárního
orgánu u všech právnických osob. Členové vědí, že členové všech právnických osob se registrují
pouze a jen skrze transparentní účet společenství filantropů, mecenášů a investorů výzkumu.
Účet  asociace  slouží  k  právním  sporům  a  vymáhání  práva,  na  soudní  poplatky,  právníky  a
advokáty.  Účet  zřizovatelů  Edukativní  konopné  kliniky  je  vedený  na  transparentním  účtu
Ateliéru ALF a je za pachatele podnikající v rozporu se zákonem na jména a s majetky zřizovatelů
Edukativní konopné kliniky opakovaně exekučně obstaven. 

5. Členové k GDPR a k jednání o zápisu změn v rejstříku schválili, že doložením 
1. zápisu usnesení Konference dne 11.9.2019,  
2. návrhů na zápis do rejstříku s úředně ověřeným podpisem předsedy nebo zmocněnce, 
3. dodatku doplněné zakladatelské listiny - stanov s podpisem člena statutárního orgánu nebo

u nezapsaných členů prvně doložených stanov, 
4. úředně ověřených listin čestných prohlášení nových statutárních zástupců a majitele sídla

VONS
5. a  průvodním  dopisem  statutárních  zástupců  k  zápisu  do  rejstříku  jsou  splněny  všechny

zákonné podmínky k zápisu do veřejného rejstříku a žádné další  listiny nebudou rejstříku
dokládány a ze zákona jejich vymáhání rozhodně nevyplývá.  

6. Členové k GDPR schválili, že žádají vypsat (vymazat) a nově nezapsat v listinách ve Sbírce listin
data narození, bydliště a rodná čísla členů a zapsat tituly členů, pokud člen statutárního orgánu
uvede rok  promoce a  fakultu  a  jméno vysoké školy,  pokud již  není  s  titulem ve veřejném
rejstříku veden – bude uvedeno v poznámce návrhu. 

7. Členové schválili, že usnesení Konference dne 11.9.2019 budou v této souhrnné listině a zápisu
usnesení zveřejněna spolu s předchozími schválenými usneseními členů a stanovami ode dne
14.7.2000 na www.konopijelek.cz/komunikace-s-urady/konference/ 

8. Konference vzala  na vědomí  důkazní  listiny  dozorčích  rad a  podklady Mgr.  Dušana Dvořáka
zveřejněné na  https://konopijelek.blogspot.com/ a schválila usnesení, že ode dne 14.7.1994 do
dne 14.7.2010 investovali členové členských organizací spolu se svými smluvními partnery více
než  4,5  mil.  Euro  do  výzkumných,  vzdělávacích  a  humanitárních  projektů  vedených  Mgr.
Dušanem Dvořákem. 

www.konopijelek.cz/o-nas/  
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9. Členové schválili,  aby na  https://konopijelek.blogspot.com bylo také přímo na úvodní straně -
stejně jako v tomto zápisu Konferencí schválených usnesení v poznámkách – uvedeno, jaké byly
schválené změny názvů,  sídel  a  statutárních  zástupců před 1.1.2014 a  po 1.1.2014.  Tedy datu
vzniku veřejného spolkového rejstříku. Soudy do tří let nezapsaly schválené změny v rozporu s
§§ 78 a 79 zákona o rejstřících, ode dne 1.1.2014 vždy společně schválená usnesení a stanovy
nejsou  ve  Sbírce  listin  uvedeny,  změny  provedeny  a  zapsány.  Objem  škod  a  exekucí  za
pachatele, kteří s podporou policie, státního zastupitelství a justice podnikali na jména investora
a zřizovatelů Edukativní konopné kliniky je vyčíslen cca 3,5 mil. Kč škod. Exekutory je současně
na obětech a poškozených členech ode dne 1.1.2014 vymáháno jen a pouze skrze Ateliér ALF,z.s.
cca  350.000,-  Kč  za  toto  „podnikání“  pachatelů.  Nezákonné  podnikání  na  jméno  Konopí  je
lék,z.s. spojené s žalobou ČEZu se v roce 2019 podařilo u Okresního soudu v Prostějově zvrátit,
pachatelé jednající  za podpory státních orgánů však nebyli  v rozsudku vůbec pojmenováni. Z
transparentního  účtu  asociace  a  výpisu  nákladů  na  právní  spory  ode  dne  14.7.2018  do  dne
14.7.2019 je patrné, že marné vymáhání práva stálo členy více než 220.000 Kč. 

10. Členové schválili, že budou nejpozději do dne 31.12.2019 žádat společně MSP ČR o náhradu škod.
MSP bude rovněž navržena obnova řízení sp.zn. MSP-3894/2014-ODSK-ODSK. Odpovědné osoby
budou trvat na obnově a řádném provedení daňových řízení z roku 2010 u Finančního úřadu
Olomouckého kraje.  Termín do 31.12.2019, následně nevymahatelné.  

§ 3
Usnesení Konference 

 O zmocněné a oprávněné osobě k bankovním účtům a datové schránce  

1. Konference schválila, že člen statutárního orgánu je oprávněn zmocnit jiného člena statutárního
orgánu  členů  Konference  k  dispozičním  právům  ke  třem  spravovaným  transparentním
bankovním účtům a datové schránky asociace a není povinen vstup na účet a do DS zakládat. 

2. Majitelem všech bankovních účtů (33)  je  ode dne 11.9.2019 asociace v zastoupení  všech již  u
banky zapsaných a  aktuálně stále platných,  tak  nově,  také nových členů všech statutárních
orgánů. Z toho vyplývá právo každého člena statutárního orgánu členů Konference mít přístup
ke  každému  bankovnímu  účtu.  Žádná  z  fyzických  osob,  která  nebyla  a  není  statutárním
zástupcem nebo zmocněncem a není uvedena (dobou funkce časově ohraničené) v zápisu a
rovněž a podrobněji  na  https://konopijelek.blogspot.com, neměla a nemá dispoziční práva k
účtům. 

3. Nově bude zřízen bankovní účet VONS a bankovní účet Chrámu Přírody, oba účty budou rovněž
transparentní. Podle informací KÚOK a MPO není pro export a import modlitebních předmětů z
konopí, máku, koky, hub a kaktusů potřeba živnostenské oprávnění. Při bankovní transakci bude
u každé platby ve zprávě pro adresáta a příjemce převod identifikovatelný již z dané platby. RF
Bank zrušila všechny poplatky, je stabilní a uživatelsky komfortní. Doporučeno. 

4. Za asociaci Cannabis is The Cure,z.s. předseda Mgr. Ivan Chalaš vystaví společné zmocnění  pro
1. European Society of Investors in Natural and Social Sciences Research, z.s.,, že Mgr. Vanda

Dvořáková,  MUDr.  Aleš  Skřivánek,  Ph.D.  a  Ing.  Martin  Dindoš  zastupují  asociaci  ve

33 Kromě členského účtu, účtu na právní spory a účtu kliniky je ještě od založení v roce 2008 bez jediného pohybu na účtu
zřízen  samostatný  netransparentní  účet  Společnosti  sociální  ekologie  Art  &  Body  Language  Factory,  z.s.  u  Poštovní
spořitelny (ČSOB).  

www.konopijelek.cz/o-nas/  
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statutárním  orgánu  společenství  filantropů,  mecenášů  a  investorů  a  to  je  členem  SR
asociace v zastoupení Mgr. Vandy Dvořákové.  

2. Otevřenou společnost Ateliér ALF,z.s., že Mgr. Ivan Chalaš, František Slavík a Vladimír Dopita
zastupují asociaci ve statutárním orgánu otevřené společnosti a ta je členem SR asociace v
zastoupení Vladimíra Dopity.   

3. Odbornou společnost Konopí je lék,z.s, že Mgr. Ivan Chalaš, Miloslav Tetour a Jindřich Kotala
zastupují asociaci ve statutárním orgánu odborné společnosti a ta je členem SR asociace v
zastoupení Jindřicha Kotaly.

4. Společnost sociální ekologie Art & Body Language Factory, z.s, že Mgr. Ivan Chalaš,  Josef
Pospíšil a Jan Prokeš zastupují asociaci ve statutárním orgánu společnosti sociální ekologie a
ta je členem SR asociace v zastoupení Jana Prokeše.

5. Sbor náboženských společenství Chrám Přírody,z.s. Mgr. Dušan Dvořák zastupuje asociaci u
náboženského sboru v kolegiu rektora jako předseda kolegia, rektor. 

6. Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných, že Anna Němcová zastupuje asociaci u VONS ve
funkci předsedy SR. 

5. Za Společnost sociální ekologie Art & Body Language Factory, z.s. předseda asociace Mgr. Ivan
Chalaš vystaví zmocnění pro Martina Kotalu, že zastupuje společnost sociální ekologie u sboru
náboženských společenství Chrám Přírody jako kancléř.

6. Za Odbornou společnost Konopí je lék,z.s. předseda asociace Mgr. Ivan Chalaš vystaví zmocnění
pro Jindřicha  Kotalu,  že zastupuje odbornou společnost  ve Výboru na obranu nespravedlivě
stíhaných,z.s. jako člen SR, místopředseda. 

7. Za European Society of Investors in Natural and Social Sciences Research, z.s. předseda asociace
Mgr. Ivan Chalaš vystaví zmocnění pro Ing. Martina Dindoše, že zastupuje společenství v kolegiu
rektora Chrámu Přírody jako prorektor, třetí člen kolegia. 

8. Za European Society of Investors in Natural and Social Sciences Research, z.s. předseda asociace
Mgr.  Ivan Chalaš  vystaví  zmocnění  pro Patrika Müllera,  že zastupuje společenství  filantropů,
mecenášů a investorů ve správní radě VONS jako člen SR.

O dodatečných významných skutečnostech. 

9. Konference  schválila,  že  do dne  28.9.2019  a  zveřejnění  schválených  usnesení  na  webu  jsou
členové statutárních orgánů oprávněni zapsat do zápisu nové významné skutečnosti. 

10. Ke dni 25.2019 před vyvěšením zápisu Konference na internetu jsou významnými skutečnostmi:
1. Svatba členů sboru dne 14.9.2019, změna příjmení Vandy Dvořákové na Prokešová,
2. Otevřená  společnost  Ateliér  ALF,z.s.  dne  13.9.2019  vystavena  další  exekuci  za  pachatele

podnikající na jméno společnosti ve výš cca 138.000,- Kč.  
3. Dohoda, že odstupující členové správních rad Bc. Hana Langová (ke dni 11.9.2019) a Miroslav

Kočíř  (ke  dni  14.7.2019)  v  abdikačním  listu  uvedou  seznam  schválených  usnesení,  ale
svévolně nezapsaných jednotlivých právnických osob ode dne 1.1.2014. 

4. Asociace  Cannabis  is  The  Cure,z.s.  bude  zastupovat  členy  ve  stížnostech  na  rozhodnutí
nejvyššího a ústavního soudu u Evropského soudu pro lidská práva, Evropského parlamentu
a Evropské komise. 

5. Členové Konference jako právnické osoby se ke stížnostem připojí samostatně. 

www.konopijelek.cz/o-nas/  
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Jednotlivé zakladatelské listiny  a  dodatky zakladatelských listin jsou ode dne 28.9.2019 zveřejněné
souhrnně na www.konopijelek.cz/o-nas/ .  Samostatně na 
1. www.konopijelek.cz/komunikace-s-urady/european/   
2. www.konopijelek.cz/komunikace-s-urady/cannabis/ 
3. www.konopijelek.cz/komunikace-s-urady/atelier/ 
4. www.konopijelek.cz/komunikace-s-urady/konopi/ 
5. www.konopijelek.cz/komunikace-s-urady/art/  
6. www.konopijelek.cz/komunikace-s-urady/sbor-chram-prirody/ 
7. www.konopijelek.cz/komunikace-s-urady/vons/   

Videa a filmové dokumenty na www.youtube.com/user/artlanguagefactory/vid  eos  

Dne 25.9.2019 

Mgr. Ivan Chalaš  Mgr.  Vanda Prokešová Mgr. Dušan Dvořák Anna Němcová  

www.konopijelek.cz/o-nas/  
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