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Seznam výtek soudu, citace  
I.

1. „ U navrhovatele neuvádět údaj o datové schránce, neboť se nejedná o zapisovaný údaj do
spolkového rejstříku“

2. „Uveďte v návrhu den zániku členství předsedy správní rady p. Pospíšila“

3. „Řádně vyplňte u navrhovaného člena správní rady údaj o funkci“

4. „Vyjasněte počet členů statutárního orgánu, neboť dle návrhu byl počet členů statutárního
orgánu snížen na jednoho člena, /uveden máte počet 3/“

5. „Opravu provedete tak,  že soudu podáte návrh- formulář s  doplněním shora uvedeného a
označte jej na první straně jako doplnění“ 

II. 
Odůvodnění námitek s úvodní výtkou k vadnému zaslání rozhodnutí 

1. Rozhodnutí soudu dne 23.10.2019 č.j. L 25871/RD420/KSBR, Fj12502/2019/KSBR nebylo zasláno ani
do  datové  schránky ID  r8u3nhx  zmocněnce  Mgr.  Dušana  Dvořáka,  nar.  12.1.1962,
spoluzakladatele spolku, který ve věci nečinnosti rejstříkového soudu k zápisu změn se soudem
datovou  schránkou  naprosto  běžně  komunikuje  je  opětovně  dne  11.9.2019  doloženým
usnesením všech členů Konference zvoleným zmocněncem asociace Cannabis is The Cure,z.s.,
která je statutárním orgánem spolku, ani nebylo rozhodnutí soudu zasláno do datové schránky
dne 11.9.2019 zvoleného statutárního orgánu  asociace Cannabis is The Cure,z.s. ID 4ex7c9p. 

2. Spolek obdržel  rozhodnutí soudu opětovně v rozporu se zákonem poštou, resp. poštou byla
zaslána všechna tři usnesení krajského soudu k návrhům na zápis změn dle usnesení Konference
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11.září 2019 vůči všem třem zřizovatelům Edukativní konopné kliniky se sídlem Konopná apatyka
královny koloběžky první 798 55 Ospělov 6, pošta Hvozd,  Datová schránka ID 4ex7c9p, tzn.   
1. Otevřená společnost Ateliér ALF,z.s., IČ: 226 80 101
2. Odborná společnost Konopí je lék,z.s., IČ: 227 27 281
3. Společnost sociální ekologie Art & Body Language Factory, z.s, IČ: 227 24 303

3. Plně odkazujeme na průvodní dopis zmocněnce (1) a opakovaně rejstříkovému soudu doloženou
plnou  moc  ze  dne 6.1.2017  k  užíváni  datové  schránky  všemi  členy  asociace  Cannabis  is  The
Cure,z.s.  marně  žádanou  členy  zapsat  do  Sbírky  listin  spolku  s  úředně  ověřenými  podpisy
statutárních zástupců všech členů asociace Cannabis is The Cure,z.s. 

4. Především a hlavně pak je asociace statutárním orgánem ode dne 11.9.2019 a již zápis usnesení
nejvyššího  orgánu  dne  18.11.2019  doručený  rejstříkovému  soudu  s  návrhem  změn  navrhoval
označit  asociaci  statutárním  orgánem,  takže  jednání  spolku  je  v  souladu  s  předchozími
usneseními. 

5. Navrhujeme, aby bylo takové jednání rejstříkovému soudu vytknuto, neboť máme maximální
právní zájem snižovat náklady spolku. 

Důkaz přílohou:  Plná moc k užití datové schránky asociace Cannabis is The Cure,z.s.  ze dne 6.1.2017 s
úředně ověřenými podpisy opakovaně marně žádaný uvést po anonymizaci ve Sbírce listin.  

Vlastní námitky k výtkám soudu  

Výtka číslo jedna: 

 „ U navrhovatele neuvádět údaj o datové schránce, neboť se nejedná o zapisovaný údaj do spolkového
rejstříku“

1. Navrhujeme, aby stížnostní soud seznal tuto výtku soudu za nedůvodnou. Na uvedení datové
schránky v doplňkové adrese máme dlouhodobě maximální právní zájem.

2. Jak  dokládáme na  důkazu  ve  výpisu  z  veřejného rejstříku  u  člena  asociace  Cannabis  is  The

Cure,z.s.  společenství  filantropů,  mecenášů  a  investorů  výzkumu  European  Society  of
Investors in Natural  and Social  Sciences Research,  z.s.,   doplňkovou adresou datové
schránky  asociace  dle  usnesení  ze  dne  18.11.2018  soud  bez  problémů  uvedl  a  jde  o

1 Viz průvodní dopis dne www.konopijelek.cz/komunikace-s-urady/pruvodni-dopisy-clenu-konference/ 
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dlouhodobou  vůli  členů  snižující  nám  náklady  potvrzenou  rovněž  usneseními  dne
11.9.2019 u všech členů asociace Cannabis is The Cure,z.s.. 

3. Soud neuvedl žádné zákonné omezení, které by vylučovalo použít specifikaci sídla, která
byla schválena již dne 14.5.2016 u všech zřizovatelů Edukativní konopné kliniky, ale zcela
svévolně nebyla zapsána pouze a jen u Společnosti sociální ekologie Art & Body Language
Factory, z.s, IČ: 227 24 303, avšak u dalších dvou členů spolu zřizovatelů Edukovatelní konopné
kliniky doplňková adresa ode dne 14.5.2016 uvedena byla.  

Důkazy k důvodnosti práva k doplňkové adrese sídla 

1. Výpis z rejstříku ze dne 2.11.2019 u  společenství filantropů, mecenášů a investorů výzkumu

European Society of Investors in Natural and Social Sciences Research, z.s., IČ: 706 31
298 s doloženou doplňkovou adresou sídla schválenou dne 18.11.2019 a zde uvedenou
specifikaci sídla o datovou schránkou asociace Cannabis is The Cure,z.s. ID 4ex7c9p

2. Výpis z rejstříku ze dne 2.11.2019 u Odborné společnosti Konopí je lék, z.s. IČ: 227 27 281  s
doloženou  doplňkovou  adresou  sídla  schválenou  u  všech  zřizovatelů  Edukativní
konopné kliniky dne 14.5.2016  a zde uvedenou doplňkovou adresou  Konopná apatyka
královny koloběžky první

3. Výpis z rejstříku ze dne 2.11.2019 u Otevřené společnosti Ateliér ALF, z.s. IČ: 226 80 101  s
doloženou  doplňkovou  adresou  sídla  schválenou  u  všech  zřizovatelů  Edukativní
konopné kliniky dne 14.5.2016 a zde uvedenou doplňkovou  adresou  Konopná apatyka
královny koloběžky první.

Výtky  a sdělení  soudu číslo dva až pět 

Souhrnně: 2) „Uveďte v návrhu den zániku členství předsedy správní rady p. Pospíšila“, 3) „Řádně vyplňte
u navrhovaného člena správní rady údaj o funkci“, 4) „Vyjasněte počet členů statutárního orgánu, neboť
dle návrhu byl počet členů statutárního orgánu snížen na jednoho člena, /uveden máte počet 3/“  a 5)
„Opravu provedete tak, že soudu podáte návrh- formulář s doplněním shora uvedeného a označte jej na
první straně jako doplnění“

1. Musíme dát soudu za pravdu, že jsme zde pochybili a možná nebyli také dosti srozumitelní, byť
závěry vyplývající z usnesení a čestných prohlášení na uvedené otázky odpovídaly. 

Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232
Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc, Open Royal Academy, Datová schránka ID 4ex7c9p

3



Společnost sociální ekologie Art & Body Language Factory, z.s, IČ: 227 24 303
Konopná apatyka královny koloběžky první 798 55 Ospělov 6, pošta Hvozd, Datová schránka ID 4ex7c9p

2. Předseda správní rady Josef Pospíšil odstoupil ke dni 11.září z funkce, aby se stal místopředsedou
správní  rady, což jsme rovněž neuvedli,  stejně tak u předsedy a třetího člena.  V tomto však
musíme reagovat na dotaz soudu k počtu členů správní rady.

3. Počet členů správní rady – statutárního orgánu - je stále tři, ne jeden, s tím, že ode dne 11.9.2019
jsme  u  všech  členů  asociace  Cannabis  is  The  Cure,z.s.  asociaci  učinili  statutárním  orgánem
jednajícím v zastoupení předsedy, místopředsedy a člena správní rady. V tomto ohledu návrh
upravíme a prosíme ozřejmit nový opravený návrh a otázku závěrem.  

III.
Závěrem 

1. Prosíme laskavě soud sdělit,  zda informace týkající  se akademických titulů  jsou v  pořádku a
mohou být zapsány. 

2. Prosíme laskavě soud rovněž sdělit, jaké číslo jednací máme uvést v opravném návrhu v horním
rámečku formuláře, zda číslo jednací rozhodnutí,  které jsme napadli  těmito námitkami,  nebo
číslo jednací rozhodnutí, pod jakým bude soud o námitkách rozhodovat. 

3. Děkujeme za váš zájem a čas. 

Dne 3.11.2019 Mgr. Ivan Chalaš, předseda sprání rady 
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