
 

Jedn. identifikátor 245928 - RRTV 

 
Váš dopis zn.  sine   
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Vyřizuje: AO 
 
Datum, místo 15. 5. 2017, Praha 
 
 
Věc: Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb. 
 
Radě pro rozhlasové a televizní vysílání byla dne 14. 5. 2017 pod č. j. RRTV/8400/2017-vra, v kontextu 
doplnění ze dne 20. 5. 2017 pod č. j. 246137 – RRTV, doručena písemnost žadatele Cannabis is The 
Cure, z.s. 
 

Žádost o informace před případným podáním civilní žaloby nejen dle § 9 odst. 2 písmeno  a-b) o.s.ř. a § 6 
odst. 1  a 2 o.z. (po posouzení svéprávnosti) na ministra spravedlnosti JUDr. , resp. RSDr. Roberta 
Pekurzora Pelikána za aktivní podporu oganizovanému zločinu ve spolupráci s žalovaným naprosto 
zkorumpovaným podvodníkem a hlavním prokurátorem NSZ RSDr. Pavlem Prekurzorem Zemanem a 
jeho dvěma obchodní satelity dobrého kokeše na VSZ v Praze a VSZ Olomouci a hlavním  módním 
návrhářem korupce a kartelu Nejvyššího soudu ČR exbolševikem RSDr. Pavlem Prekurzorem Šámalem 
ve spolupráci s carem RSDr. Pavlem Rychetským z módních salonů v Brně se střihem ze salonů justiční  
korupce také na VS a KS v Olomouci a VS a MS v Praze Kartel a korupce prekurzoru jako údajný pilíř 
módní demokracie? Žalováni budou rovněž propagátoři  cenzury a inkvizice jako generální ředitel ČT, 
Čro a RTRV, neboť všechna tahle výše uvedená zločincká hovada zneužívají  veřejné fukce, moc a 
peníze občanů.   

1. Sdělte dle informačního zákona, na základě jakého předpisu odmítáte projednat níže uvedenou 
stížnost, podnět a žádost z února 2017 stěžovanou o měcíc později předsedou správní rady, 
stejně tak v dubnu 2017 až dosud? Vy nevíte, že máte jít v dodržování zákonnosti příkladem? 
Zvláště pak, když k ochraně Čapího hnízda ve Sněmovně minulý týden citujete porušování 
Listiny základních práv a svobod v čl. 10? Brzy dostanete obsílku v souladu s čl. 23 LZPS a 
možná na vašem korupčním potenciálu určíme jako občané judikaturu pro tento článek s 
poctivými Kosteleckými párky, ze kterých už zůstalo jen to krásné logo.  

2. Sdělte a přehledně označte, pod jakými č.j. šetříte níže uvedené podání a sdělte, jaká  konkétní 
aktivní řízení na Msp ČR vedou ke dni 18.5.2017, kdy je výročí 5 let od zahájení první 
celorepublikové stížnosti ministrovi spravedlnosti za porušení zákona  justičně exekutivní inkvizicí 
a vůči členům výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) iniciovaných Olomoučany a 
zastoupených znalcem Mgr. Lubošem Smékalem, emeritní rektorkou Univezity Palackého v 
Olomouci prof. MUDr. et. PhDr. Janou Mačákovou, Csc. a místopředsedou odborné společnosti 
Konopí je lék,z.s. MUDr. Alešem Skřivánkem, PhD. a cca 100 dalším ctěnými občany Olomouce 
za podpory řady respektuhodných olomouckých, celorepublikových a mezinárodních nevládních 
organizací a iniciativ jako je LEAP, ENCOD nebo Open Royal Academy, členové výzkumu 
Konopí je lék (Cannabis is The Cure) jako  právnícke osoby  včetně naší nevládní organizace a 
dále také jednatelé (statutární zástupci) uvedených právnických osob, tzn. Společenství podpory 
filantropů a mecenášů, z.s. a jeho členové a zřizovatelé Edukativní konopné kliniky: Ateliér 
ALF,z.s., Konopí je lék,z.s. a Art Language Factory,z.s..  a sdělte, jaká konkrétní aktivní řízení 
vedou na MSp statutární zástupci výše uvedených právnických osob zřizovatelů Edukativní 
konopné kliniky: Otevřená společnost Ateliér ALF, z.s. místopředseda Slavomil Boudný a 
předseda František Slavík a expředsedové a exmístopředsedové Dušan Dvořák, Jan Marie Bém, 
Radúz Šmahel, Jakub Balabán, Veronika Bartoňová, Marcel Kovář, Hana Mullerová a Naomi 
Zamazalová, odborná společnost Konopí je lék,z.s. místopředseda Aleš Skřivánek, předseda 
Miloslav Tetour, expředsedové a exmístopředsedové Dušan Dvořák, Jana Budařová, Juraj 
Kořínek,, Robert Nováček a Radek Matlach, společnost prosociální ekologii Art Language 
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Factory,z.s. místopředseda Marek Rybář, předseda  Josef Pospíšil a expředsedové a 
exmístopředsedové Jana, Radomíra a Dušan Dvořákovi, Veronika Pragerová, Milan Šimeček a 
Robert Nováček.  

3. Sdělte, pod jakými č.j. nebo sp. zn. jste v letech 2008 – 2017 řešili podání zahaničních občanů ve 
věci výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) od  statutárních zástupců asociace Open 
Royal Academy, kterýki jsou generální kancléř PhDr. Fabiano Golgo (Brazilie), evropská 
kancléřka Ilona Jungwirtová (Německo, kancléřka) a Mária Bakošová (Slovensko, která je 
zástupce slovenských nevládních organizací v asociaci, které byly v ČR oprávněni kromě 
Cannabis is The Cure,z.s. zastupovat jen a pouze Olomoučan Ing. František Dvořák, nar. 
10.4.1936, event. jím  zmocněné osoby  hájící ochranu práv investorů a členů výzkumu. 
Nejčastěji podání spojená s vymáháním (naplněním) práva nejen pro vedoucího výzkumu 
Dušana Dvořáka žádali vyřešit kromě zmocněných členů rodiny Dvořákových také čestní členové 
výzkumu Mgr. Ivan Chalaš (také u ESLP a EK), dále u OS a KS v Olomouci v letech 2012 – 2016 
Dušana Dvořáka obhajující JUDr. RIchard Nigrini,  JUDr. Dana Kořínková, MUDr. Jiří Švarc a 
MUDr. Dagmar Přikrylová. V době od podání (únor 2012) a schválení (duben 2013, resp. 2014) 
nenotifikovaného – nevymahatelného zkorumpovaného zákona  č. 50/2013 známého jako 
"konopí do lékáren" byla  asociace Open Royal Academy registrována u ČR, měla v Olomouci 
řádné sídlo, konkrétní IČ, statutární orgán a také registraci na Finančním úřadu v Olomouci s 
řádným podaným daňovým přiznáním o nákladech a přijmech v době registrace a hospodaření u 
ČR a podala řadu výtek, námitek, podnětů a stížností nejen na MZ ČR, Parlament, Vládu ČR, 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a SUKL. Od 1.1.2014 mají všichni členové asociace 
registovaní jako nevládní organizace (z.s.) u ČR až do odvolání zákaz obchodní činnosti a 
registrace na FÚ v ČR v souladu se zákonem o dani z příjmu, což je uvedeno ve spisu Cannabis 
is The Cure,z.s. u rejstříkového soudu KS v Ostravě, pobočka v Olomouci (smlouva z Bad 
Sachsa, Německo, 6.leden 2014). Dodejme, že členové asociace uhadili za právní poradenství, 
advokátní zastoupení a soudněznalecké znalecké posudky k vymáhání práva porušovaného ČR 
pouze a jen u statutárních zástupců Edukativní konopné kliniky od 1.1.2010 do 1.5.2017 více než 
3 mil. Kč (z toho rodina Dvořákových investovala cca 1 mil. Kč , cca 650 tisíc Kč skrze Ateliér 
ALF,z.s. a cca 350 tisíc skrze přímé platby právníkům, advokátům a znalcům). Ústavní soud ČR 
však v deseti (desátá je od 28.9.2016 dosud projednávána, předchozích devět stížnost 
projednáváno v průměru cca 1 měsíc, vždy) tvrdil nepravdu, že konopí je pekuzor a stížnosti 
odmítl a nepředal Soudnímu dvoru v Lucemburku.  

 

K uvedenému sdělujeme, že Rada uvedenými informacemi nedisponuje a nevyplývají ani z její 
zákonem č. 231/2001 Sb. vymezené činnosti. 

 
 
 
Ivan Krejčí 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 
elektronicky podepsáno 


		2017-05-25T18:34:46+0200




