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Konopí je lek versus Česká republika

Krajský soud v Brně, 22.5.2018
Osmý rok trestů za právo na výzkum lecby konopím
V úterý 22.května 2018 v 09:30 hod. proběhne pod c.j. 8To 102/2018 u Krajskeho soudu v
Brně, Rooseveltova ul. (III. patro, císlo dveří 328) veřejné projednání odvolání předsedy
asociace Cannabis is The Cure, z.s. Mgr. Dusana Dvořáka (1962) proti dalšímu
odsuzujícímu rozsudku Okresního soudu v Prostějově za nedovolenou vyrobu konopnych
drog/léciv ze dne 6.2.2018 c.j. 3T 131/2017.
V předmětnem řízení se bude projednávat exekuce rostliny konopí Charlottina pavucina v
roce 2016 na ospělovské výzkumnické farmě s vysokou koncentraci kanabinoidu CBD, a
proto vhodne pro lecbu resistentní formy epilepsie, zejmena pak u dětí.
Tato odrůda konopí je velmi učinná zejména při léčbe syndromu typu Dravet a LennoxGastaut. Bylo prokázáno, že kannabinoidy jsou velmi učinné, pokud je epileptogenní
centrum lokalizováno v hippocampu (+).
Mgr. Dusan Dvořák v roce 2016 již 4 měsíce před exekucí marně žádal prostějovskou
policii, státní zastupitelství a soud, nejvyssí soud, ústavní soud a nejvyssí státní
zastupitelství o spolupráci a ochranu probihajiciho výzkumu cileného na utlumeni
epileptických záchvatů a zlepšení kvality života malých dětí ověřeného výsledky
zahraničních partnerů.
Mgr. Dusan Dvořák je vedoucím výzkumu Konopí je lek (Cannabis is The Cure) a majitelem
výzkumnicke farmy konopí v Ospělově. Farma je sídlem tří nevládních organizací, ktere se
od roku 2008 podílí na výzkumu a jsou zřizovateli Edukativní konopne kliniky. Po udělení
vládní ceny Mgr. Dusanu Dvořákovi za vzdělávání zdravotně postižených v lecbě konopím
(2009) prostřednictvím webových stránek www.konopijelek.cz byl Mgr. Dusan Dvořák od
roku 2010 již celkem 8x obvinen za nedovolenou vyrobu konopnych drog/léciv. Na příkaz
soudu policie exekuovala na výzkumnicke farmě v Ospělově v letech 2009 - 2017 více než
tunu leciveho konopí a jeho produktů.
Mgr. Dusan Dvořák a jeho kolegove od roku 2008 dokládají dukazy podepřene dnes
mnoha teoretickými studiemi, výsledky základního výzkumu a klinickych studii , že
produkty z konopí lecí celou řadu vážných a chronických nemocí nejen velmi setrně, ale
může léčit nemoci, pro které v současné době nejsou dostupná dostatečně učinná léčiva.
Mgr. Dusan Dvořák byl možná první, který od roku 2010 ve spolupraci s lekaři předložil
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řadu důkazů, že produkty konopí mohou lecit diabetes a jeho fatální stavy, např.
nepotřebu amputace tzv. diabeticke nohy (dle UZIS více než 10.000 amputací rocně).
Je doloženo přílohou, že Mgr. Dusan Dvořák obhajobu netrestnosti sveho pocínání od
roku 2010 opakovaně marně vymáhá v odvolacích řízeních u Krajskeho soudu v Brně,
nejvyssího, ústavního a evropskeho soudu. Dokládá, že v Česke republice nikdo povolení k
výrobě konopí jako leku nikdy nikomu nevydal a nevydává a že jej tedy justice nemůže
vymáhat.
Stížnosti pro porusení zákona v neprospěch Mgr. Dvořáka podalo ministru spravedlnosti v
letech 2012 – 2018 více než 300 obcanů a řada nevládních organizací a politická strana
Piráti.
Pote, co byl Mgr. Dusan Dvořák v prvním trestním řízení odsouzen za vyzkum a lécbu
konopím, resp. nedovolenou vyrobu konopnych drog/léciv u Okresního soudu v
Prostějově (2 T 104/2010), Krajskeho soudu v Brně (3 To 25/2011), Nejvyssího soudu ČR (8
Tdo 1231/2011), Ustavního soudu ČR (II. US 664/12) a Evropskeho soudu pro lidská práva
(66 981/12) s vedome nepravdivym tvrzením justice, že zákon o návykových látkách není
technickou normou pro výrobu konopí jako leku, protože konopí je chemická látka k
výrobě chemických drog (prekurzor), aby spor o porusení mezinárodního práva nesměl
soudit Soudní dvůr v Lucembursku, změnila v roce 2012 Česká republika legislativu o
právní argumentaci Mgr. Dusana Dvořáka, kterou se hájil, a navrhla jej zbavit
svéprávnosti.
Když tento faul kartelu justice a exekutivy v roce 2012 nevysel a žádný znalec se pod něj
nechtěl podepsat, pokousela se justice Mgr. Dusana Dvořáka od roku 2014 formou
ochranne lecby zavřít do ústavu pro choromyslne.
Řízení o omezování sveprávnosti a ochranne lecbě Mgr. Dusana Dvořáka probíhala od
roku půli roku 2012 do druhe poloviny roku 2017 přes zcela odlisne posudky řady znalců od
zjevně úcelových hypotez justice psychiatrizovat právní spor, a dále přes stanoviska
rodiny, kolegů a osetřující lekařky, že omezování sveprávnosti a ochranná lecba Mgr.
Dusana Dvořáka jsou nedůvodne. Tato soudní řízení mající za cíl pouze a jen právní
diskvalifikaci, veřejnou dehonestaci a znevěrohodnění Mgr. Dusana Dvořáka oznacil
Znalecký ústav PN Bohnice dne 12.12.2016 za neduvodná.
Znalecký ústav uvedl, že pěstování konopí není chorobne, že problem Mgr. Dusana
Dvořáka není psychiatrický, ale právní a že vývoj legislativy ve světě je ve prospěch konání
Mgr. Dusana Dvořáka. Zjevně úcelove a nedůvodne oznacování Mgr. Dvořáka za právně
nezpůsobileho vsak nikdy nevedlo k jeho odskodnění.
V řízení o ústavní stížnosti roce 2016 – 2017 č.j. III.US 3354/16 se Mgr. Dusan Dvořák u
ústavního soudu domáhal změny předchozího mylneho rozhodnutí nejvyssího a
ústavního soudu. Žádal uznat obnovu vsech trestních řízení a posudkem Znaleckeho
ústavu PN Bohnice dokládal, že není právne nezpusobily tvrdit, že konopí není prekurzor
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a zákon o návykových látkách je technickým předpisem k výrobě konopí jako leku a spor
patří rozhodnout Soudním dvorem v Lucembursku.
Mgr. Dusan Dvořák a jeho advokáti od roku 2010 upozorňovali, že je naprosto nezbytne
setřit důvodne podezření clenů výzkumu vcetně lekařů doložene od roku 2011 opakovaně
justici a trestní exekutivě, že jejich jednáním doslo v důsledku exekucí terapeutickeho
materiálu k těžkým ublížením na zdraví vcetně ublížení na zdraví s následky smrti. S tímto
faktem se exekutiva a justice rovnež nikdy nevyrovnala.
Ustavní soud po 5 letech nepravd, že konopí je prekurzor a spor nepatří Soudnímu dvoru
k projednání dne 5.10.2017 pod císlem jednacím III.US 3354/16 a vedome nepravdive uvedl,
že od vstupu Česke republiky do Evropske unie nedoslo ke změně obsahu THC v konopí v
ceske legislativě, a proto spor o porusení mezinárodního práva nepatří Soudnímu dvoru k
projednání. K předchozím nepravdám justice, že konopí je prekurzor, se ústavní soud
opět nevyjádřil, stejně jako ke spáchaným zlocinům proti lidskosti.
Ke zmene obsahu THC v legálním konopí a jeho jednotlivych cástech rostliny došlo od
vstupu do EU temito legislativnímu upravami: 1) v roce 2004 novelou § 29 zákona o
návykových látkách zákonem c. 362/2004 Sb, 2) v roce 2010 vyhláskou c. 455/2009 Sb., 3) v
roce 2012 novelizací vyhlásky c. 455/2009 Sb. vyhláskou c. 3/2012 Sb. a 4) v roce 2013
novelou § 5, § 15 a § 24 zákona o návykových látkách ve věci konopí zákonem c. 50/2013
Sb.
Ani jedna z techto novel technickych předpisu vyroby konopí jako léku však nebyla
oznámena Evropské komisi, a je tedy nevymahatelná. Mgr. Dušan Dvořák a další clenové
vyzkumu Konopí je lék proto nemohou byt dle judikatury Soudního dvora seznáni
pachateli trestného cinu.
Žádná z cca 15 žádostí o policejní ochranu výzkumu nebyla nikdy vyslysena. Mgr. Dusan
Dvořák a clenove asociace Cannabis is The Cure,z.s. v letech 2010 – 2018 opakovaně a
doposud marně předkládali důkazy, že ani po vstupu do EU policie nemá žádnou normu,
jak přesně změřit obsah úcinných látek v konopí a tzv. expertní orgány policie postupují
při měření v každem kraji jinak, což porusuje základní principy trestního práva.
Mgr. Dusan Dvořák se v roce 2018 domohl vítězneho rozsudku Městskeho soudu v Praze,
který Ministerstvu kultury ČR přikázal, aby řádně projednalo registraci náboženskeho
sboru European Ecumenical Church of Nature známeho dříve jako Konopná církev.
Přestože jsou výse a níže uvedená rozhodnutí nejvyššího a ustavního soudu veřejná a
každý novinář si může ověřit, zda jsou vyše uvedená tvrzení o justicním a exekutivním
kartelu pravdivá, žádne veřejnoprávní anebo soukrome medium o teto justicní korupci od
roku 2010 nikdy řádně neinformovalo diváky, posluchace a ctenáře.
Byli bychom všichni rádi, kdyby tato forma cenzury byla konecně zrusena. Děkujeme.
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Kontakty k Tiskové zprávě
http://www.stanovy.konopijelek.cz
Tisková mluvčí výzkumu a sboru
Anna Němcová
Telefon: 775 268 033
Za asociaci Cannabis is The Cure,z.s.
Mgr. Radka Káňová, místopředseda
Telefon: 605 469 170
Za odbornou radu asociace Cannabis is The Cure, z.s.
Mgr. Karel Kranda, Ph.D. , předseda odborné rady
Telefon: 608 642 083
MUDr. Aleš Skřivánek, Ph.D, člen odborné rady asociace
Telefon: 602 740 985
Advokátní kancelář zastupující Mgr. Dušana Dvořáka
Mgr. Miroslav Burget a Mgr. Jakub Štos
Telefon: 582 349 506
Příloha
Soudní spory Mgr. Dušana Dvořáka za nedovolenou výrobu konopných drog u Krajského
soudu v Brně a vyšších soudech za výzkum Konopí je lék v letech 2010 – 2018 a klíčové
spory u ústavního soudu za obžalobu za nedovolenou výrobu konopných drog dalšími
zakladateli a statutárními zástupci odborné společnosti Konopí je lék, z.s.
Krajský soud v Brně
č.j. 3 To 25/2011, 4 To 505/2012, 8 To 198/2014, 5 To 174/2014, 9 To 43/2015, 5 To 45/2015, 5 To
317/2015, 4 To 271/2015, 4 To 273/2015, 9 To 408/2016, 5 To 297/2017, 7 To 118 /2017, 7 To
362/2017, 7Nt 18/2017, Nt 19/2017,17 Co 98/2017 a 17 Co 195/2017
Nejvyšší soud ČR
č.j. 8 Tdo 1231/2011, 3 Tz 1/2012, 6 Tdo 1493/2014, 11 Tdo 181/2015, 6 Tdo 323/2016 , 11 Tdo
61/2018, aktivní řízení č.j. 11 Tdo 426/2018 (ospělovská úroda 2014 a 2015)
Ústavní soud ČR
č.j. II. US 664/12 (ústavní soud Mgr. Dušanu Dvořákovi stejně jako nejvyšší a krajský soud
tvrdil nepravdivé bludy, že konopí je chemická látka k výrobě chemických drog –
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prekurzor), následně po každém obvinění a exekuované úrodě justice tvrdila, že se Mgr.
Dušan Dvořák nemůže soudit, protože není právně způsobilý se soudit, viz usnesení IV.US
4859/12, II. US 1311/13, II.ÚS 289/14, I. ÚS 2431/15 (Miloslav Tetour, předseda odborné
společnosti Konopí je lék,z.s., konopí opět nazváno prekurzorem a odkázáno na první
ústavní stížnost č.j. II. US 664/12, resp. usnesení nejvyššího soudu č.j. 8 Tdo 1231/2011), II.
3196/15, III. US 396/16 (zamítnut návrh na obnovu řízení č.j. II.US 664/2012, Radomíra
Dvořáková, spoluzakladatelka odborné společnosti Konopí je lék,z.s., konopí opětovně
nazváno prekurzorem), II. US 1091/2016, IV.ÚS 3238/16 a dne 5.10.2017 naprostá
reinterpretace předchozích rozhodnutí ústavního soudu o konopí jako prekurzoru pod č.j.
III.ÚS 3354/16, IV. ÚS 3899/17, II. ÚS 198/18 a tento rozpor v tvrzení justice od právních a
přírodovědných zákon či definic, nálezů, evropské a české judikatury a mezinárodního
práva je řešen nyní v aktivním řízení o ústavní stížnosti č.j. IV.ÚS 1140/18 (Miroslav Kočíř,
ode dne 20.12.2017 místopředseda odborné společnosti Konopí je lék,z.s.)
Evropská komise
č.j. CHAP (2012) 00282, CHAP (2014) 03930
Evropský soud pro lidská práva
č.j. 66 981/12, 1 332/13, 79 490/13, 20 049/14, 41 264/14, 47 921/14, 57 969/2015,35 796/2016,
37 746/16 a 69 984/16
Poznámka (+) hipocampus
Co o hipocampu říká medicína? Hipokampus je důležitou složkou limbického systému úzce
spjatou s činností hypothalamu. Vzruchy, které směřují z mozkové kůry do hypothalamu
jsou nejdříve zpracovány v hipokampu. Hipokampus se významně podílí na udržení
pozornosti, při tvorbě paměťových stop a na vzniku neuronálních map pro organizaci
chování v prostoru. Stimulace hipokampu způsobí útlum pohybů a nastoupením "napjaté
pozornosti". Bez útlumu orientační reakce by nemohly vznikat podmíněné reflexy, tedy
ani účelové chování. Tento útlum orientační reakce zajišťuje hipokampus, který působí na
retikulární formaci, která ji naopak podporuje. Význam hipokampu v tvorbě podmíněných
reflexů byl dokázán exstirpačními pokusy. Oboustranné odstranění hipokampu vyvolá
ztrátu krátkodobé paměti, kdežto dlouhodobá paměť je nepoškozena. Špatná funkce
hipokampu vede k poruchám tvorby podmíněných reflexů, založených na správné
prostorové orientaci. Hipokampální aktivita roste s počátkem učení.
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