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Nejvyšší státní zastupitelství ČR 
Jezuitská 4  
Brno  
660 55                                                                                 
 

Trestní oznámení kvůli důvodnému podezření na spáchání trestných činů.  
 

Dne 2. září 2010 na výzkumné farmě odborné společnosti Konopí je lék,o.s. v 
Ospělově č.p. 6 (PSČ 798 55) zničili příslušníci policie ČR za účasti okresního zástupce Mgr. 
Ivo Černíka přes 330 rostlin léčivého konopí (zhruba 100 kilogramů léčebné byliny). 
Pravděpodobně tytéž osoby provedly stejnou činnost i v roce 2009, a to konkrétně 18. srpna 
2009. Léčivé konopí si na výzkumné farmě v Ospělově nechaly pěstovat stovky nemocných z 
celé České republiky na základě písemné smlouvy s odbornou společností Konopí je lék, 
o.s.. Farma patří manželům Dvořákovým a odborná společnost Konopí je lék,o.s. má 
pozemky a nemovitosti pronajaté.  

Zakladatel odborné společnosti a místopředseda Konopí je lék, o.s. Mgr. Dušan 
Dvořák písemně informoval 30. července 2010 ministra vnitra Radka Johna, Policii ČR – 
odbor korupce a Policii ČR v Konici, že na výzkumné farmě odborné společnosti Konopí je 
lék,o.s. v Ospělově č.p. 6 (PSČ 798 55) neznámé osoby zničily 7 rostlin léčivého konopí se 
škodou dle černého trhu 250 tisíc Kč. Policie ČR v Konici na místě krádeže v Ospělově dne 
30. června 2010 učinila o tomto zápis, nafotila a zadokumentovala daný stav a informovala 
o této situaci oddělení kriminální Policie ČR v Prostějově. Namísto vyšetřování krádeže 
léčivého konopí přijelo dne 2. září 2010 do Ospělova cca 12 státních zaměstnanců a zničili 
veškerou úrodu léčivého konopí v hodnotě dle tabulek policie na černém trhu cca 25 mil. 
Kč, neboť tabulkový ceník policie považuje veškeré léčivé konopí včetně listí za marihuanu a 
jiný ceník neexistuje.  

Jsme přesvědčeni, že došlo k naplnění skutkových podstat trestných činů a žádáme, 
aby byla činnost daných státních zaměstnanců porušující kromě jiného Ústavou 
garantovaná občanská práva a klíčový princip civilizovaného práva, např. presumpci neviny, 
řádně vyšetřena, a vyšetřování  dozorováno Nejvyšším státním zastupitelstvím ČR.  

Domníváme se, že došlo ke spáchání nejméně těchto trestných činů:  
 

§ 329 - Zneužití pravomoci úřední osoby, protože státní orgány svým jednáním způsobily 
škodu velkého rozsahu konkrétním občanům, kteří se snažili k léčivým účelům pro své 
osobní potřeby získat léčivé konopí. Tuto skutečnost jsme doložili předložením fasciklu 
konkrétních smluv a toto rovněž telefonicky sdělila veliteli policejního zákroku předsedkyně 
a statutární zástupce Konopí je lék,o.s. MUDr. Jana Budařová a apel na velitele policejního 
zásahu učinila i poslankyně PSP ČR Mgr. Dagmar Navrátilová. 
 
§ 181 Poškození cizích práv, protože státní orgány svým jednáním způsobily vážnou újmu 
na právech velkého rozsahu odborné společnosti Konopí je lék,o.s. a jeho členů a osob, které 
využívají služeb společnosti.   
 
§ 357 Šíření poplašné zprávy, a to dle nás dle odstavce 4b), neboť orgány činné v trestním 
řízení svými opakovanými mediálními sděleními občany ČR lživě informují a šíří poplašné 
zprávy, že pěstování a zpracování léčivého konopí k léčbě je trestný čin, což opakovaně 
označil Nejvyšší soud jako protiprávní jednání.   
 
Toto podání Nejvyššímu státnímu zastupitelství ČR bylo odsouhlaseno odbornou společností 
Konopí je lék, o.s. a je podáno statutárním zástupcem společnosti.  
 
V Brně dne 6. září 2010 
 
S pozdravem  

MUDr. Jana Budařová 
předsedkyně představenstva 

mailto:info@konopijelek.cz


Otevřený dopis účastníkům mezinárodní konference 
„Městská a regionální protidrogová politika v éře globalizace 

Praha 2010” a Pražského drogového fóra XXL“, Praha 30.09.2010 
 

Vážené dámy, vážení pánové, milé kolegyně, kolegové, přátelé 
 
Předně Vás srdečně zdravíme a přejeme úspěch pražské konferenci a fóru.  
 
Program konference je velmi bohatý. Přesto v něm podle nás chybí zásadní téma, které 
podmiňuje úspěch při realizaci protidrogové politiky každého státu, regionu a obce. Tou 
skutečnou překážkou je Úmluva OSN o drogách, a základní podmínkou úspěchu je její 
zrušení! 
 
Zkušeným odborníkům jistě nemusíme opakovat klíčové důvody pro zrušení „úmluvy“. Méně 
znalým sdělujeme jen základní doložitelná fakta: drogová prohibice plodí stamiliony 
nešťastných lidí na této planetě, vede k terorismu, válkám, zabíjení, zohyzďování a 
kriminalizaci nevinných, ruinuje v řádech miliard veřejné rozpočty, dává prostor k 
enormním nekalým ziskům, zejména z černého trhu. A navíc: tisícům slušných lidí 
znemožňuje se léčit, zachránit své životy nebo aspoň zmírnit svá utrpení! 
Není divu, že se veřejných prostředků na prevenci u dětí a mládeže a pomoc potřebným 
nedostává. Tvoří jen zlomek veřejných prostředků z celkového objemu „drogových rozpočtů“. 
Naprostá většina z nich jde na zajišťování naprosto neefektivní prohibice. Tento poměr 
veřejných výdajů je potřeba zcela obrátit! 
 
Zrušit „úmluvu“ je pak úkol o to více naléhavý v době probíhající ekonomické krize, protože 
její nesmyslnost pociťují nejvíce ti, kteří se jejím dopadům neumějí či nemohou účinně 
bránit. 
 
Co po jejím zrušení? 
 
Je samozřejmě třeba, abychom politikům vládám, úředníkům, resp. souhrnně 
„opravovatelům věcí našich společných“ pomohli najít řešení, jak dál po zrušení úmluvy. To 
je naše klíčová odpovědnost. Je ale také třeba, abychom jim dali jasně najevo, že nejsme k 
věci lhostejní, že je neustále sledujeme, že problematice rozumíme, a že se nenecháme 
ohlupovat. Je jejich povinností najit odvahu přijmout racionální koncept prospěšný pro 
občany! Nikoliv vytvářet podmínky pro zisky drogových mafií a majitelů farmaceutických 
firem a perzekuovat občany, jako doposud! 
 
V naší zemi jsou pak tento úkol ještě naléhavější, neboť Česká republika se díky rozporům s 
evropským právem už delší dobu nalézá v situaci právní neplatnosti trestního zákona ve 
věcech drog. Tento stav je třeba urychleně vyřešit. Jeho dopady na veřejné zdraví a státní 
rozpočet mohou být katastrofální! Právní rozbor situace jsme již zveřejnili (a ujišťujeme Vás, 
že ani my z něj radost nemáme), avšak odpovědní za tento stav v zemi a za jeho nápravu 
nikterak nereagují! 
 
Vážené dámy, vážení pánové, milé kolegyně, kolegové, přátelé 
 
Žádáme Vás: zvolte ústředním mottem Vaší konference výzvu politikům celého světa ke 
zrušení úmluvy OSN o drogách! Doplňte o ni Pražskou deklaraci! Zrušení úmluvy je pak 
jistě i vhodným hlavním tématem pro „fórum“. Na něm však prosím neopomeňte projednat a 
zaujmout stanovisko zejména k nutnosti řešit právní stav v ČR. Děkujeme Vám. 
 
Jménem odborné společnosti Konopí je lék,o.s. 
 
MUDr. Jana Budařová, předsedkyně představenstva, Mgr. Dušan Dvořák, výkonný 
místopředseda, Ing. Pavel Martínek, člen představenstva, Philip Polívka, člen 
představenstva, MUDr. Radek Matlach, člen představenstva 

http://www.urbandrugpolicy.com/
http://konopijelek.cz/


PETICE ZA LÉČIVÉ KONOPÍ 
 
 
 
 

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním 
 
 
My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme Parlament České republiky, 
aby provedl změnu legislativy tak, aby bylo možné v souladu s právem rostliny z rodu 
konopí kontrolovaně samopěstovat, jejich pěstění delegovat na třetí osobu, držet, 
zpracovávat, zkoumat a užívat k léčebným a vědeckým účelům.  
 
Dále žádáme, aby úkony spojené s léčbou konopím byly přiměřeně zahrnuty do státního 
systému zdravotní péče, do kterého jako občané ze zákona přispíváme, resp. aby byly 
v přiměřeném rozsahu hrazeny zdravotními pojišťovnami.   
 
Děkujeme. 
 
 
 
Adresát petice:    Parlament ČR, kopie Vláda ČR 
Datum sestavení:    5.11.2010 
 
 
Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn 
kterýkoliv člen petičního výboru: 
 

Jméno a 
příjmení Profese Trvalé bydliště Kontakt 

MUDr. Jana 
Budařová 

Konopí je lék, předsedkyně 
představenstva, psychiatr 

Větrná 5, 
63500 Brno 

+420 774 723 265 
jana.budarova@konopijel
ek.cz   

Mgr. Dušan 
Dvořák 

Edukativní konopná 
klinika, 
Ateliér ALF, adiktolog, 
psychoterapeut 

Ospělov 6, 
79855 

+420 774 723 261 
dusan@atelieralf.eu  

Bc. František 
Písařík 

Zástupce ČR a SR 
v Evropské koalici pro 
spravedlivou a efektivní 
drogovou politiku ENCOD 

Za mlýnem 
1562/25 14700 
Praha 4 

+436 505 992 802 
fpisarik@seznam.cz  

Jiří Stuna 
Velitel Městské policie 
Zástupce Law enforcement 
against prohibition v ČR 

Na Větrníku 
1207, 53705 
Chrudim 

+420 731 557 489 
Jiri.stuna@leap.cc 

JUDr. Ludvík 
Antonů Právník, ÚP Olomouc Družební 4, 

77900 Olomouc  
+420 585 631 040       
ludvik.antonu@upol.cz 

Jan Hrnčíř Filmový producent Plavecká 12, 
12800 Praha 2,  

+420 603 270 707 
hrncir.j@seznam.cz  

MUDr. Radek 
Matlach 

Soudní znalec v oboru 
soudního lékařství 

Gutenbergova 
5, 46001 
Liberec V,  

+420 604 235 901 
Radek@Matlach.cz 

Bc. Zbyněk 
Crha 

Šéfredaktor magazínu 
Legalizace, sociolog 

Luční 4, 61600 
Brno 
 

+420 775 198 484 
zbynek@legalizace.cz  

Mgr. Zbyněk 
Kopřiva Fotograf, publicista 

Soukenická 
16/1091  
11000 Praha 1,  

+420 603 455 600 
konopijelek@gmail.com  

mailto:jana.budarova@konopijelek.cz
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http://email.seznam.cz/newMessageScreen?sessionId=&to=mailto:Radek%40Matlach%2ecz
mailto:zbynek@legalizace.cz
mailto:konopijelek@gmail.com


Ženy léčící se konopím a jejich přátelé ministru 
zdravotnictví, poslancům a senátorům  
  

My ženy apelujeme na Vaše svědomí! 

Konopí je lék na rakovinu a spoustu dalších závažných nemocí, které sužují většinu národa. 
Nebuďte lhostejní! Všichni máte rodiny, děti, manžele, rodiče, přátele. I ve Vašich rodinách 
se může objevit nemoc léčitelná konopím. Nehledejme důvody, proč nejde legalizovat léčivé 
konopí, hledejme řešení. V řadě zemí to již jde.  

Výsledky jsou prokázané, i když je výzkum zakázán. Současné chemické léky nenabízejí 
každému možnost uzdravení. Zelená medicína a bylinky snižují náklady na zdravotnictví.  

Žádáme vydat vyhlášku: „Každý člověk je oprávněný léčit se konopím a pěstovat konopí pro 
léčebné účely.“  

Již dnes nám ústava toto garantuje i mezinárodní úmluvy, ale nikdo toho nedbá.  

Žádáme odpověď, neignorujte naše hlasy. Zvolili jsme si Vás pro nás, a ne proti nám! 
Chceme se léčit a uzdravit a naši blízcí chtějí to samé.  

Děkujeme předem za urgentní řešení naší žádosti.  

31. října 2010  

Edukativní konopná klinika, Ateliér ALF, Bořivojova 90, 13000 Praha 3 

Podpisem stvrzují:  

Jana Budařová ( 31), Marie Táborová (54), Uršula Kluková (69), Alena Vechtová (57), Miluše 
Ježová (51), Ludmila Dvořáková (54), Radka Daubnerová (31), Věra Otrubová (67), Jitka 
Čulíková (35), Dagmar Pechmanová (48), Jana Marie Bém (29), Eva Karasová (72), Skálová 
Hanka (52), Radomíra Dvořáková (47) 



Smlouva o spolupráci  
 
Strany 
 
Ateliér ALF, o.s. 

• IČ 226 80 101, registrace u MV ČR dne 11. 3. 2008, VS/1-1/70 804/08–R 
• Sídlo: Bořivojova 90, 130 00 Praha – Žižkov 

zastoupená Mgr. Dušanem Dvořákem, předsedou představenstva 
 
a 
 
Konopí je lék, o.s.  

• IČ 227 27 281, registrace u MV ČR dne 7. 8. 2008, VS/1-1/72502/ 08-R 
• Sídlo: Atelier ALF, Bořivojova 90, 130 00 Praha - Žižkov 

zastoupená MUDr. Janou Budařovou, předsedkyní představenstva 
 
uzavírají mezi sebou tuto smlouvu: 
 
 

I. Úvodní ustanovení 
 

Tato smlouva - s respektem k historii stran a jejich dosavadní součinnosti, jež vedla zejména 
ke vzniku Edukativní konopné kliniky - stanovuje východiska a principy další součinnosti 
stran při plnění jejich poslání. Je tak především základem k dokončení příprav a realizaci 
společného programu výzkumu a aplikace „Konopí je lék“. 

 
 

II. Součinnost 
 

1. Geneze a dosavadní součinnost stran 
 
Duchovním otcem obou společností – smluvních stran je Mgr. Dušan Dvořák. Inicioval 
rovněž vznik společnosti Art Language o.s., která od začátku podporovala občanskou 
iniciativu a posléze odbornou společnost Konopí je lék, o.s., a byla také zřizovatelem 
bezbariérové školy „Atelier ALF“. Při ní pak ze zástupců partnerů školy vznikla na jaře 2009 
bezbariérová společnost Atelier ALF, o.s. s hlavním posláním v otevřeném bezbariérovém 
vzdělávání dospělých včetně lidí s různým handicapem, se zaměřením na nové technologie a 
vizuální komunikaci. 
 
Společnost Art Language o.s. ve vazbě na potíže vzniklé z přístupu orgánů veřejné správy 
k udržitelnosti projektu Atelier ALF dne 14. 7. 2009 rozhodnutím členů zanikla. Zbylý 
majetek byl převeden na Atelier ALF, o.s.   
 
Mgr. Dušan Dvořák byl nejen iniciátorem, ale i hlavním vykonavatelem aktivit uvedených 
společností, jakož i mnoha dalších aktivit, které s posláním těchto společností souvisely 
nebo byly těmito společnostmi podporovány (BED IN, Olomoucká nadace filantropů a 
mecenášů, Týden pro duševní zdraví aj.). Na aktivitách se podíleli rovněž mnozí členové 
dnešních smluvních stran, zejména Mgr. Radomíra Dvořáková, JUDr. Ludvík Antonů či 
Mgr. Jaroslav Kabilka.  
 
V roce 2008 inicioval Mgr. Dušan Dvořák vznik společnosti Konopí je lék, o.s. Hlavním cílem 
nové společnosti je učinit léčbu konopím otevřeně dostupnou a odborně poskytovanou. 
Členy společnosti se staly fyzické osoby, zejména odborníci na otázky s tématem spojené. 
Tento krok byl současně inovací v plnění poslání společnosti Atelier ALF, o.s., a ta pro vznik 
a činnost nové společnosti poskytla organizační, materiální i hospodářské zázemí, vč. sídla.     
 
Aktivity stran v dalším období přinesly celou řadu pozitivních výstupů, například otevření 
Konopné apatyky královny koloběžky první (28. září 2009), turné po ČR Konopí je lék (říjen 
2009), otevření Konopné akademie (leden 2010), sbírku Fénixovy slzy pro Ateliér ALF 



(listopad 2009), filmový dokument Konopné pašije (září 2010), aj. Značný rozvoj aktivit 
v roce 2010 umožnil projekt Edukativní konopné kliniky, který Mgr. Dušan Dvořák 
počátkem roku vypracoval pro Ateliér ALF, o.s. s Konopí je lék, o.s. jako partnerem, a který 
darem podpořilo Hlavní město Praha.  
 
Společné aktivity vedly k potřebě upřesnit postavení a role obou stran, vč. vyjasnění otázek 
majetku a hospodaření. V srpnu 2010 se uskutečnilo společné setkání, na němž členové 
vypracovali strategický plán další součinnosti a navrhli řadu technických i organizačních 
opatření k jeho realizaci.  
 
Opatření jsou postupně realizována, například otevřením Edukativní konopné kliniky včetně  
jejích hlavních pracovišť, zpracováváním metodik pro výrobu léčiv a léčení, vytvořením 
nového portálu aj. Z organizačních opatření je mj. dokončován jednotící prezentační rámec 
aktivit – výzkumně aplikační program „Konopí je lék“. Byl rovněž připraven nezbytný základ 
pro řízení celého procesu vč. nakládání s majetkem, kterým je tato smlouva. 
 
Historie a dosavadní součinnost stran přinesla také několik kauz týkajících se majetkových 
záležitostí, a to ve vztahu k fyzickým i právnickým osobám, uvnitř i vně smluvních stran. 
Tyto záležitosti jsou ošetřeny dále.  
 
2. Program „Konopí je lék“  
 
„Konopí je lék“ je programem výzkumu a aplikace. Konečným a hlavním cílem tohoto 
programu je „otevřené léčení konopím“: stav, ve kterém je společnost (odborná i laická), 
dostatečně seznámená s možností užívat konopí k prevenci a léčení ve vztahu k různým 
nemocem, kdy existuje dostatečná poradenská síť pro osoby, které se pro takovou léčbu 
rozhodnou, kdy léčiva z konopí jsou občanům dostupná a případně si je mohou obstarávat i 
sami, aniž by přitom taková činnost byla považována za společensky nežádoucí, případně 
byla nepřiměřeně komplikovaná z hlediska na ni vázaných požadavků státu, a kdy léčba 
konopím a úkony s ní související jsou přiměřeně akceptovány i v systému úhrad ze 
zdravotního pojištění. Klíčovými dílčími cíli jsou znalost aplikovatelnosti ve vztahu k různým 
onemocněním a návazně standardy dobré konopné léčby z hlediska léčby, jakož i standardy 
pěstitelství a zpracovávání léčivého konopí.  
 
Doprovodným cílem je „obecná rehabilitace konopí“ ve společnosti, a to jako rostliny mnoha 
přínosů pro člověka a životní prostředí, když toto původní a správné poznání a chápání 
konopí bylo v minulém století účelově a zločinně potlačeno některými zájmovými skupinami.   
     
Náplní programu je zjišťovat co, kdo a případně proč „otevřenému léčení konopím“ a také 
„rehabilitaci konopí“ brání, nacházet prostředí a době adekvátní řešení, jak tyto zábrany 
odstraňovat, a tato řešení (přímo nebo zprostředkovaně) aplikovat. 
 
Realizace programu je rozvržena do čtyř hlavních tématických sekcí, a to:  

• znalost (s cílem přiměřená vědomost odborné i laické veřejnosti o možnostech léčby 
konopím a látkami z něj a jejích náležitostech). 

• dostupnost (s cílem veřejná dostupnost konopných léčiv, jakož i potřebného vybavení 
k jejich přípravě vč. pěstování a k léčbě, a s tím souvisejících poznatků). 

• legitimnost (s cílem legitimnost a legálnost veškerých úkonů souvisejících s léčbou 
konopím a látkami z něj, vyloučení možnosti pronásledování osob z důvodu účasti na 
těchto úkonech, vč. akceptovaní léčby v systému ZP).  

• rehabilitace (s cílem rehabilitace konopí jako uznávané součásti lidské kultury) 
Sekce budou vedeny odborným garantem a realizovány s vhodným odborným partnerem 
nebo partnery. Vlastní proces bude probíhat provázaně (mezisekčně), a bude podléhat 
jednotnému managementu.  
 
Autorem myšlenky programu „Konopí je lék“ jako jednotícího rámce aktivit je Mgr. Jaroslav 
Kabilka, programový dokument je zpracováván s přispěním členů obou společností. Nositeli 
a realizátory programu jsou obě smluvní strany. Jejich s tím související postavení a role jsou 
upraveny dále.  



 
Program předpokládá zapojení většího počtu třetích osob, a to na více úrovních. Především 
jimi budou hlavní realizační partneři (zejména pro realizační sekce), další partneři a 
podporovatelé,  a rovněž účastníci. Účastníkem se rozumí osoba, která dobrovolně přistoupí 
na pravidla účasti v programu a zaplatí účastnický poplatek. Účastník bude oprávněn 
v případě svého zájmu v přiměřeném rozsahu užívat dílčích výstupů programu.    
 
3. Potenciál, postavení a role stran  
 
3.1. Atelier ALF, o.s. 

• posláním společnosti je poskytování otevřených bezbariérových vzdělávacích, 
terapeutických, kulturních a sociálně prospěšných ekonomických aktivit. 

• členská základna: celkem 13 členů – fyzických osob 
• představenstvo: Dušan Dvořák (předseda, statutární zástupce), Zbyněk Kopřiva 

(místopředseda, statutární zástupce), Jana Budařová. Statutární zástupci jsou 
oprávněni zastupovat společnost i samostatně  

• dozorčí rada: Jaroslav Kabilka 
• další předpoklady - potenciál: dosavadní výsledky - renomé „firmy“, živnostenská 

oprávnění, portfolio obchodních, zejména dodavatelských a dále neziskových 
partnerů a podporovatelů, vzniklé při dosavadních aktivitách, zkušenosti 
se servisními a logistickými úkony, zejména organizací akcí výchovně vzdělávací 
činnosti vč. e-learningu a on-line vzdělávání, produkcí akcí, výrobou propagačních a 
osvětových materiálů a PR aktivitami, dále zajištěné sídlo v ul. Bořivojova (formou 
nájemní smlouvy) vč. jeho napojení na sítě se zajištěním jejich využívání (elektřina, 
voda vč. odpadní, odpadky, služby spojů), zřízená provozní střediska, vybavenost 
sídla a středisek, webový portál   

• postavení v procesu součinnosti: 
a) celkový procesní management: zázemí a související servisní a doprovodná činnost – 

zejména zajišťovatel veškerých potřeb procesu ve věcech organizačních, materiálně 
technických, financování a evidence, nakladatelská a vydavatelská činnost apod.   

b) odborný management a náplň procesu ve věcech týkajících se vizuální komunikace 
• hlavní role: 
- péče o hlavní sídlo a jeho střediska a o další předpokládaná pracoviště (ležící mimo 

sídlo)  
- financování procesu 
- vedení účetnictví procesu, resp. vedení účetnictví obou společností 
- provoz portálu 
- veškeré potřebné servisní a logistické úkony (administrativa procesu, zajišťování 

propagačních materiálů a PR apod.) 
- on-line a e-vzdělávání 
 

3.2. Konopí je lék, o.s. 
• posláním společnosti je získávání a šíření poznání o účincích a využití konopí, 

zejména léčby a samoléčby konopím, vytváření a šíření příkladů dobré praxe, 
popularizace, osvěta a vzdělávání laické a odborné veřejnosti. 

• členská základna: celkem 12 členů - fyzických osob  
• představenstvo: Jana Budařová (předsedkyně, statutární zástupce), Dušan Dvořák 

(místopředseda, statutární zástupce), Philip Polívka, Pavel Martínek, Radek Matlach. 
Statutární zástupci jsou oprávněni zastupovat společnost i samostatně  

• dozorčí rada: Jana Jesenská, Ludvík Antonů, Jaroslav Kabilka (předseda) 
• další předpoklady: dosavadní výsledky – renomé „firmy“, odborné předpoklady, 

zkušenosti a produkty členů, portfolio jejich odborných partnerů, portfolio 
pěstovatelů, zpracovatelů a obchodníků v oboru, portfolio zájemců o léčbu konopím 
a zdravotních kauz, připravenost řady metodik pro aktivity související s pěstováním a 
přípravou léčiva a léčbou, dílčí připravenost personálního zajištění chodu odborných 
středisek, připravenost obsahu řady osvětových a PR materiálů, webový portál  



• postavení v procesu součinnosti: odborný management a náplň - zajišťování 
veškerých potřeb procesu ve věcech týkajících se odborných otázek souvisejících 
s cíli výzkumně aplikačního programu  

• hlavní role: 
- příprava obsahu metodik  
- odborné konzultace pro účastníky 
- lektorské vedení odborných seminářů a kursů 
- odborná náplň portálu 
- odborná náplň ostatních potřebných aktivit (např. turné Konopí je lék, dozor nad 

pěstiteli a výkupem surovin, zpracovávání léčivého konopí, metodická správnost 
šetření, potřebná odborná úroveň výstupů ke zveřejnění apod.) 

 
4. Řízení spolupráce 

• Postavení komplexního manažera procesu součinnosti stran náleží dle bodu 3.1 
Atelieru ALF, o.s., přičemž základní řídící mechanismy jsou dány Stanovami 
společnosti.     

• Pro výzkumný a aplikační Program bude ustaven Management Programu. Ve věcech 
týkajících se Programu je v případě neshody rozhodnutí Managementu programu 
nadřazeno rozhodnutí představenstva Atelier ALF, o.s. (dále představenstvo) 

• V důvodných případech může představenstvo uplatnit na rozhodnutí Managementu 
Programu právo veta. Musí tak být učiněno neprodleně, nejpozději však do tří 
pracovních dnů, a to v písemném provedení a doručeno všem členům Managementu 
Programu, přičemž akt musí být doložen souhlasem předsedy Dozorčí rady Atelieru 
ALF, o.s. 

• Takto vetované rozhodnutí Managementu Programu pozbývá platnosti a účinnosti 
okamžikem doručení prvnímu z členů Managementu Programu. Úkony vykonané v 
souvislosti s rozhodnutím do uplatnění aktu veta se považují za oprávněné.  

 
 

III. Majetek a hospodaření 
 
1. Majetek ke dni 31.10.2010 
 
1.1 Majetek Atelieru ALF, o.s.  

• Hmotný a nehmotný investiční majetek: žádný.  
• Hmotný a nehmotný drobný majetek: dle evidence v účetnictví. 
• Majetek charakteru duševního vlastnictví: soupis, doklady k právům a případné 

ocenění (dle povahy a potřeby) zajistí představenstvo Atelier ALF, o.s. do 31.12.2010. 
• Finanční prostředky na účtech a v hotovosti  

- Raiffeisenbank, č.ú. (transparentní): 4261244001/5500  195.793,31 Kč 
- Poštovní spořitelna (běžný), č.ú.: 222736670/0300            4.297,03 Kč 
- Poštovní spořitelna (sbírkový), č.ú.: 229139510/0300            20.601,49 Kč 
- Pokladna                                  3.519,00 Kč 

• Závazek 300.000,- Kč vůči manželům Dušanovi a Radomíře Dvořákovým.  
• Ostatní majetkové záležitosti:  
a) Pohledávka 3.538.261,- Kč vůči MPSV ČR  
b) Závazek 50.000,- Kč (odhad) vůči dodavatelům energie.  
c) Závazek 93.120,64 Kč – požadavek Telefonica O2, a.s.  
d) Závazek do výše 3.538.261,- Kč, platný v případě vymožení pohledávky dle bodu a). 

Výše závazku je přitom vázána na výši vymožené částky. Upřesnění v příloze č. 2. 
e) Smlouvy se vztahem k majetku: 

- Smlouva o nájmu nebytových prostor, ing. Karel a ing. Zdeněk Havlíčkovi, 
30.000,- Kč/měs. 
- Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny, Pražská energetická a.s. 
- Smlouva o sdružených službách dodávky a odběru zemního planu, Pražská 
plynárenská a.s. 
- Smlouva na odvoz odpadu, AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., 3086,,- Kč/rok 
- Smlouva o nájmu (tiskárna Canon), Canon CZ, s.r.o., 2.243,- Kč/měs. 
- Pojistná smlouva (movité a nemovité věci), Generali Pojišťovna a.s., 6.639,- Kč/rok 



- Pojistná smlouva (účetnictví), ČSOB pojišťovna a.s., 500,- Kč/rok. 
- Služby spojů  
a) Telefonica O2 - pevná linka Atelier ALF Praha  
b) Vodafone - mobilní telefony  
c) Fiber Kobilák - internet Atelier ALF Praha, 3000,- Kč/měs. 
d) Telefonica O2 - internet Olomouc, 750,- Kč/měs. 
e) Telefonica O2 - internet Ospělov, 750,- Kč/měs.  

 
1.2 Majetek Konopí je lék, o.s.  

• Hmotný a nehmotný investiční majetek: žádný.  
• Hmotný a nehmotný drobný majetek: žádný 
• Majetek charakteru duševního vlastnictví: soupis, doklady k právům a případné 

ocenění (dle povahy a potřeby) zajistí představenstvo Atelier ALF, o.s. do 31.12.2010. 
• Finanční prostředky na účtech a v hotovosti 

- Raiffeisenbank, č.ú. 5578251001/5500     0,00 Kč   
- pokladna         0,00 Kč.  

• Ostatní majetkové záležitosti 
a) Pohledávka cca 100 mil. Kč za ČR (kvalifikovaný odhad) za zabavené konopí v letech 

2009 a 2010. 
b) Závazek cca 100 mil. Kč, platný v případě vymožení pohledávky dle bodu a). Výše 

závazku je přitom vázána na výši vymožené částky. Upřesnění v příloze č.2 
c) Smlouvy se vztahem k majetku: nejsou 

 
2 Hospodaření – základní pravidla 
 
• Majetek a proces včetně VA programu bude v souladu s bodem II.3.1 spravován 

Atelierem ALF, o.s., aktiva i pasiva Konopí je lék, o.s. budou převáděna do evidence 
Ateliéru ALF, o.s.,  

• u Konopí je lék, o.s. bude vedeno účetnictví pouze v rozsahu nezbytném dle zákonů,  
• nositeli programu Konopí je lék jsou obě strany rovným dílem, k finančním transakcím 

bude dle potřeby užíváno kteréhokoliv z účtů obou stran, 
• oprávnění rozhodovat o majetku ve vztahu k úkonům VA Programu náleží v souladu 

s bodem II.4 Managementu Programu. Tím není dotčeno výše uvedené ustanovení o 
správě a majetku a procesu z hlediska vlastního výkonu správy Atelierem ALF o.s., resp. 
pravomocech jeho představenstva.     

 
 
IV. Závěrečná ustanovení 
 
1. Tato smlouva je formálním naplněním příslušných usnesení Valných hromad každé ze 

smluvních stran ze dne 21. října 2010. Nabyla tak platnosti a účinnosti dnem 21. 10. 
2010. 

2. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Ukončení smlouvy je možné dohodou stran nebo 
jejím písemným vypovězením. Výpovědní lhůta činí tři měsíce od doručení výpovědi. 
Strana, která smlouvu vypoví, nemůže být druhou stranou za vypovězení žádným 
způsobem sankciována, avšak pozbývá veškeré nároky na jakýkoliv majetek vzniklý za 
spolupráce stran od jejího počátku. 

3. Případné změny smluvních ustanovení vyžadují písemný dodatek stvrzený statutárními 
zástupci stran.    

4. Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích z nichž každé straně náleží jeden. 
5. Platnost a závaznost smlouvy a jejích ustanovení stvrzují níže podepsaní statutární 

zástupci společností. 
 

V Praze dne 10. 12. 2010 
 
za Konopí je lék, o.s.                                                         za Ateliér ALF, o.s. 
Jana Budařová                                           Dušan Dvořák 
 
 



 
Příloha č. 1 Smlouvy o spolupráci mezi AA a KJL ze dne 17. 11. 2010  
Upřesnění k ostatním závazkům, pohledávkám a ostatním majetkovým záležitostem. 
 
 
a) 300.000,- Kč – závazek AA vůči manželům Dušanovi a Radomíře Dvořákovým za 
práce pro Ateliér ALF, o.s. v letech 2009 – 2010, odměna schválená VH dne 21.10.2010 
v rámci usnesení o uzavření této smlouvy. Splatnost do 31. prosince 2011, a to v dílčích 
splátkách, pokud se strany následně nedohodnou jinak. Splátkový kalendář není dohodnut. 
 
b) 50.000,- Kč (odhad) - závazek AA vůči poskytovatelům energií za rok 2010, a to 
doplatek celkem (z toho do 31.10. relevantní podíl). Částka bude upřesněna po vyúčtování 
dodávek (v roce 2011).  
 
c) 93.120,64 Kč – závazek AA vůči Telefonica O2, a.s. – souhrnná výše, faktury za služby 
a posléze za předčasné ukončení smlouvy. V ./2009 byly ze strany Atelieru ALF, o.s. nároky 
písemně zpochybněny, od této doby žádná upomínka neobdržena, na opakované výzvy 
k projednání 02 nereaguje. Závazek není zahrnut v účetnictví. 
 
d) 3.538.261,- Kč – pohledávka AA za MPSV ČR. Zaslána faktura ze dne 28. 10. 2010. 
Právně nezajištěno. Za zajištění udržitelnosti provozu a poskytování veřejných služeb 
zaměstnanosti bezbariérové školy Ateliér ALF dle směrnic EU a zákonů ČR za období 9/ 
2008 – 7/2010 v uvedené částce. Částka je současně vedena jako závazek (viz dále bod f). 
 
e) cca 100 mil. Kč (kvalifikovaný odhad) - pohledávka KJL vůči ČR. Právně nezajištěná, 
státními orgány neoprávněné odebrané konopí z Ospělova v letech 2009 a 2010 (parametry 
uplatněné pro odhad: ceník Police ČR se sazbou 250,- Kč / gram, zabaveno cca 1300 rostlin 
resp. 400 kg květů a listů). Částka je současně vedena jako závazek (viz dále bod f). 
 
f) k pohledávkám d) a e), resp. ke k nim vázaným závazkům. Se souhlasem VH obou 
subjektů dne 21. 10. 2010 se strany dohodly, že:  
a) budou společně usilovat o vymožení částek, přičemž přijato bude i přiměřené dílčí plnění  
b) v případě úspěchu nebo dílčího úspěchu budou získané prostředky použity následovně: 
• K uhrazení ostatních závazků existujících ke dni 31.10.2010 (vč. uhrazení závazku vůči 

Telefonica O2 a případných úroků, pokud bude tento nárok řádně stvrzen), a pakliže již 
bude některý závazek v mezidobí uhrazen, bude tomu odpovídající částka refundována 
do majetku spolupráce. 

• Zůstatek (v uvedeném pořadí): 
- 20% do majetku spolupráce jako reciprocita za výdaje spojené s vymáháním,  
- vyplacení odměn členům za přínosy pro spolupráci, a to dle dodatečného upřesnění na 
návrh předsednictva Atelieru ALF o.s. a po projednání s jednotlivými členy, přičemž 
zohledněny budou zejména úsilí o vymožení částek, ve prospěch spolupráce poskytnuté 
hodnoty charakteru duševního vlastnictví (práva k užívání značek, postupů apod.), a 
získané dary a sponzorské příspěvky 
- případný konečný zůstatek rovněž do majetku spolupráce  
 
 
V Praze dne 10. 12. 2010 
 
 
 
za Konopí je lék, o.s.                                                         za Ateliér ALF, o.s. 
Jana Budařová                                           Dušan Dvořák 
 
 
http://www.konopijelek.cz/pdf/via.pdf 
http://www.konopijelek.cz/AAnominaceViaBona/Via_Bona_DD.pdf  
http://www.konopijelek.cz/pdf/viabona.pdf 
 

http://www.konopijelek.cz/pdf/via.pdf
http://www.konopijelek.cz/AAnominaceViaBona/Via_Bona_DD.pdf
http://www.konopijelek.cz/pdf/viabona.pdf

	My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme Parlament České republiky, aby provedl změnu legislativy tak, aby bylo možné v souladu s právem rostliny z rodu konopí kontrolovaně samopěstovat, jejich pěstění delegovat na třetí osobu, držet, zpracovávat, zkoumat a užívat k léčebným a vědeckým účelům. 

