OKRESNÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ
V BRUNTÁLE
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Okresnímu soudu
v Bruntále

OBŽALOBA
Státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Bruntále podává podle § 176
odst. 1 trestního řádu obžalobu na obv iněné
1) Roberta Veverku , nar. 18. 11 . 1976 v Praze 6, OSVČ a zastupitele městské
části Praha 2, trvale bytem
zde i pro účely
doručování ,

2) obchodní společnost Legal Publishing s.r.o., IČ : 24724025, se sídlem
Divišova 489/1 O, 197 00, Praha - Kbely,

že

I.
Robert Veverka,
v době nejméně od 8. 11. 201 O do počátku roku 2020 v pozici šéfredaktora tištěného
magazínu Legalizace, který je distribuován po celé České republice na veřejná
prodejní místa, v tříměsíčních intervalech, v nákladu minimálně 10.000 ks výtisků ,
obeznámen s účinky látek obsažených v rostlině konopí (rod Cannabis), vyzdvihoval
účinky těchto látek, včetně účinků na psychiku člověka , navozoval dojem legality
pěstování rostlin konopí, s vědomím , že je zakázáno pěstovat druhy a odrůdy rostlin
konopí, které mohou obsahovat více než 0,3 % látek ze skupiny
tetrahydrokanabinolů , a to prostřednictvím textů uveřejňovaných v rámci magazínu
Legalizace, obsahujících kvalifikované návody a rady k pěstování rostlin konopí
a jejich kříženců, s užitím konkrétních hnojiv a jiných chemikálií, nastavení co
nejideálnějších světelných a tepelných podmínek tzv. cyklů , vedoucí k co největší
koncentraci látek obsažených v rostlinách konopí, včetně látky tetrahydrokanabinol,
návodů k výrobě koncentrovaných přípravků z rostlin konopí, jejich skladování,
včetně textů zabývajících se následným zpracováním vypěstovaných rostlin konopí,
zaměřených na vaření a pečení , v rámci jednotlivých vydání magazínu uveřejňoval
příspěvky a inzerci zaměřenou na prodej semen rostlin konopí a jejich kříženců ,
obsahující doprovodný text poukazující na obsah účinných látek, chuť a účinky
jednotlivých odrůd , zařízení a chemikálie potřebné k pěstování rostlin konopí a jejich
kříženců, zařízení a pomůcky potřebné k užití zpracovaných rostl.in konopí, jak
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v kamenných obchodech po celé České republice , tak prostředn ictvím zásilkového
prodeje tohoto sortimentu, popřípadě prostřednictvím e-shopu legalmarket, kdy jako
př í lohu magazínu Legalizace distribuoval feminizovaná semena rostlin konopí a jej ich
kříženců a pomůcky k užití zpracované rostliny konopí, dále na internetové doméně
https://www.magazin-legalizace.cz v elektronické formě publikoval obsah jednotlivých
čísel magazínu Legalizace, včetně dalších návodů na pěstování rostl in konopí, se
zaměřením na výběr vhodných semen rostlin konopí, jejich naklíčen í, předpěstování ,
až vypěstování dospělých rostlin konopí, přičemž výše uvedeného jednání se
dopustil i přesto , že látka delta - 9 - tetrahydrokanabinol (THC) je uvedena v příloze
č. 4 jako psychotropní, zařazená do seznamu li podle Úmluvy o psychotropních
látkách - nař ízen í vlády č. 463/2013 Sb. , kdy takto prostředn i ctv í m tištěných
magazínů a internetové domény http://www.magazín-legalizace.cz uveřejn i l :
1) číslo 2, vydané dne 8. 11 . 201 O, obsahující na straně č. 14 článek s názvem Úvod
do pěstován í, s podrobným popisem pěstování rostlin konopí od klíčen í, pěstování ,
růst, hnojení až po sklizeň a sušení, na straně č. 20 článek s názvem Půdní
experiment, kde autor popisuje způsob tzv. indoor pěstování rostl in konopí v půdních
prostorách domu, na straně č. 22 článek s názvem Double Dutch indoor report, kde
je
popsán
postup
pěstování
odrůdy
rostliny
konopí tzv.
Dvojitého
Holanďana/kř ížence odrůd Warlock a Chronic/, na straně č. 26 č l ánek s názvem
Necítíte se dobře ? Možná máte "nedostatek marihuany", v tomto článku se
spekuluje o možném vlivu nedostatku marihuany na špatný zdravotní stav, přehled
Growshopů v ČR , včetně 5 českých e-shopů, na straně č. 66 rubriku Vaříme
s konopím , v níž je uveden recept na Vánoční cukroví - Ganja-skořicové hvězdičky ,
přičemž jedna z ingrediencí je 6 gramů legrace,
2) čís l o 3, vydané dne 1O 1. 2011 , obsahující na straně č. 19 článek s názvem Pěstuj
a foť ! - téma Outdoor, kde jsou prezentovány fotografie rostlin konopí zaslané
čtenáři , tyto jsou hodnoceny a odměňovány 5 ks feminizovaných semínek odrůdy
konopí Diesel, na straně č. 20 článek s názvem Jak na řízky? , obsahující podrobný
návod s fotografiemi ř ízkován í rostlin konopí, na straně č . 23 článek s názvem White
Skunk a Super Skunk, kde je popsán návod pěstování těchto odrůd rostliny konopí
Sativa/lndica, na straně č . 26 článek s názvem N eničte si svou úrodu aneb jak na
dobrý curing, curing je zde popisován jako nezbytná dodatečná péče o sklizené
a nasušené bylinky, na straně č. 32 článek s názvem Nehulte, vaporizujte! , v tomto
jsou popisovány výhody vaporizace, mimo jiné "léčivého konopí", na straně č . 46
rozhovor s majitelem Growshopu v Českých Budějovicích s názvem Sázíme
s Hydroponicem , s uvedením míst, kde je možné si obstarat rady k pěstování , dále je
zde popsán způsob outdoor pěstování rostlin konopí, na straně č . 56 článek
s názvem Ohlédnutí za absurditami lysohlávkového podzimu, srovnávaJ1c1
nebezpečnost užití hub s užitím alkoholu, které je v ČR zdaleka více tolerováno,
3) číslo 4, vydané dne 7. 3. 2011 , obsahující jako přílohu časopisu produktový
katalog rostl inných hnojiv a semen rostlin konopí, na straně č . 16 č l ánek s názvem
Roste jako z vody, informující o vhodných podmínkách pěstování rostlin konopí
venku a uvn itř a rozebírající detaily růstové fáze , v článku je tabulka pro výběr
výbojky dle výkonu na pokrytí plochy a efektivního dosahu, na straně č. 22 článek
s názvem Hydroponie Úvod do pěstování , uvádějící návod s fotografiem i
k hydroponickému pěstování rostlin konopí, na straně č. 25 článek Pěstuj a foť !, dle
vydavatele publikující nejkvalitnější fotografie rostlin konopí, odměněné hnojivy,
semínky rostl in konopí a popelníkem , na straně č. 27 článek s názvem Jak pěstovat
lndoor ? s podtextem Povinná výbava každého growera s recenzí knihy autora Mr.
Joseho zabývající se lndoor pěstováním , na straně č. 34 článek s názvem Recept na
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konopnou/bylinnou mast, který přináší podrobný návod na výrobu masti z konopí
a konopného květu , na straně č. 72 rubriku Vaříme s konopím, kde jsou publikovány
recepty s užitím konopných semen a recept na konopný štrůdl s přísadou - 5 g jemně
nadrcených bylinek bez stonků (potentního indooru, při použití outdooru možno více),
4) číslo 5, vydané dne 26. 4. 2011, obsahující na straně č . 20 článek s názvem
Flower power, kde je podrobně rozebrán aspekt květové fáze konopí pěstovaného
outdoor i intdoor, včetně rad a osobních zkušeností a na straně č. 27 článek
s názvem Growreport: Super Silver Haze, který popisuje pěstování této odrůdy
konopí s fotografiemi, se zdůrazněním chuti, aroma i účinků této odrůdy , při
zdůraznění nevýhody této odrůdy rostliny konopí setého spočívající v tom , že uživatel
„bude dost mimo",
5) číslo 6, vydané dne 8. 7. 2011, obsahující na straně č. 14 článek s názvem Hnojit,
ale nepřehnojit, v němž je návod k zálivce, kyselosti substrátu a ke koncentraci
hnojiv, pojednává o škůdcích , jsou připojeny ilustrativní fotografie, na straně č. 18
článek s názvem Zahrádka v pokoji s kompletními fotografiemi a popisem zařízení
potřebných pro indoor pěstírnu , včetně pěstebního stanu, na straně č. 22 článek
s názvem Neprůhledné světlo popisující využití světla pro pěstování rostlin , na straně
č. 24 recenzi odrůdy konopí Guerilla Gold s fotografiemi, poukazující na vysoký
obsah účinných látek a vhodnost pro amatérské pěstitele, na straně č. 30 článek
s názvem Fénixovy slzy za konopný výtažek s odkazem na internetové stránky,
6) číslo 7, vydané dne 8. 9. 2011 , obsahující na straně č. 14 článek s názvem Komu
se nelení ... , popisující návod ke sklizni rostlin konopí, sušení a uskladnění
s fotografickou dokumentací, na straně č. 20 článek s názvem Autoflowering část 1,
popisující schopnost rostlin kvést nezávisle na fotoperiodě , na straně č. 22 článek
s názvem Neprůhledné světlo 3, přinášející rozbor pro získání maximálního světla
pro rostliny, na straně č. 26 je publikována recenze rostliny konopí odrůdy Pollen
Chuck s popisem pěstování , kvetení a sklizně, se zdůrazněním silného efektu
vypěstované rostliny, přičemž pro rekreační užití není rostlina příliš vhodná, neboť
„ skutečně uzemňuje", na straně č. 44 článek s názvem Užívání konopí v jídle, který
popisuje mechanismus účinku THC při požití a na straně č. 88 rubriku Vaříme
s konopím, v níž je publikován recept na konopné pesto s přísadou - 1 g konopí,
7) číslo 8, vydané dne 3. 11. 2011 , obsahující na straně č. 16 článek s názvem
GuerillaGrowning 1 s podtextem "V tomto seriálu se budeme setkávat se zahrádkami
všemožných pěstitelů z celé naší země a dozvíme se něco málo o pozadí jejich
pěstování.",
týkající se reportáže s pěstitelem rostlin konopí
pojednávající
o pěstování outdoor metodou s konkrétním návodem a fotografiemi, na straně č. 18
článek s názvem Neprůhledné světlo 4 s rozborem konkrétních osvětlení pro
pěstování rostlin, na straně č. 22 článek s názvem Jak sklidit z kytky půl kila,
publikující konkrétní návod k pěstování a fotografie, popisující jak dosáhnout co
největší výtěžnosti při pěstování a sklizni rostlin konopí, na straně č. 24 článek
s názvem Autoflowering 2, kde pěstitel s přezdívkou Mdanzig informuje o svých
zkušenostech s pěstováním samonakvétacích odrůd rostlin konopí, na straně č. 30
článek s názvem High Tech s recenzí osvětlení Gravita Pro, hnojiva Gold Label
a řady hnojiv Ata Coco Max v souvislosti s pěstováním konopí, na straně č. 32
recenzi odrůdy konopí s názvem Anesthesia s fotografiemi, při zdůraznění silných
účinků rostliny, kdy tento je popsán jako uzemňující , s upozorněním na skutečnost,
že pod vlivem této odrůdy uživatel nebude fungovat, avšak pokud uživatel chce jen
tzv. vypnout, je uvedeno, že „Anesthesia vás usadí do křesla, zabalí do teplé peřinky
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a dovolí vám odpočívat", a jako
a LIGHT-MIX pro rostliny konopí,

přílohu

tabulku s dávkováním živin ALL-MIX

1O, vydané dne 1. 3. 2012, obsahující na straně č. 14 článek s názvem
6 s recenzí a návodem na druhy světel a osvětlení při pěstování
rostlin , na straně č. 18 článek s názvem Výživa rostlin s návodem , popisem
a fotografiemi pro použití základních hnojiv pro různé části rostlin , na straně č. 28
článek s názvem 8 MILES HIGH s recenzí této odrůdy konopí, včetně detailních
fotografií vzrostlých rostlin dané odrůdy konopí setého, při zdůraznění chuti a silného
účinku po požití, kdy tento je popsán jako „energické plynutí ve výšinách",
„pomáhající proti trudomyslnosti a přinášející dobrou náladu" a „podporující smysl
pro humor" a jako přílohu katalog Paradise Seeds s uvedením odrůd rostlin konopí,
s popisem těchto rostlin, zdůraznění obsahu látky THC a možností objednávky
semen,
8)

číslo

Neprůhledné světlo

9) číslo 12, vydané dne 5. 7. 2012, obsahující na straně č. 16 recenzi s názvem
Klony či semínka: oč tu vlastně běží? , popisující výhody či nevýhody pěstování rostlin
konopí ze semínek či klonů , na straně č. 20 článek s názvem Growshop doma
s podtextem: " Tentokrát tu máme něco pro šetřílky anebo lidi kteří si nejradši
všechno dělají sami. Poradíme Vám , jak si vyrobit kvalitní výživu i ochranu pro
kytičky v domácích podmínkách" a na straně č . 26 článek s názvem Satori
recenzující tuto odrůdu rostliny konopí, včetně detailních fotografií vzrostlých rostlin
dané odrůdy konopí, při zdůraznění chuti a silného účinku po požití, kdy tento je
popsán jako „ silně povzbudivý" či „ silně povznášející", s upozorněním , že po požití
většího množství „budou vaše myšlenky proudit tak rychle, že je nebudete stačit
zaznamenávat či realizovat a raději je necháte volně plynout",
1O) číslo 13, vydané dne 6. 9. 2012, obsahující na straně č. 18 článek s názvem
lntdoor versus Outdoor, kde jsou porovnávány náklady na oba způsoby pěstování
rostlin konopí, výhody a nevýhody obou způsobů pěstování a návody k oběma
způsobům pěstování rostlin konopí, na straně č. 22 článek s názvem Tvarování
rostlin , který popisuje jak rostliny konopí zastřihávat, na straně č. 32 recenzi odrůdy
konopí Automatic AK-47, včetně detailních fotografických snímků vzrostlých rostlin
a jejich částí , s popisem způsobu pěstování a účinků po požití, na straně č. 44 článek
s názvem návod na Konosprej, ústní sprej z konopí, kde je podrobný návod k výrobě
a aplikaci spreje k aplikaci na ústní sliznice a na straně č. 58 článek s názvem Když
hulit, tak zdravě , týkající se jak lékařského , tak rekreačního užívání návykových látek,
ve svém závěru mimo jiné konstatující, že „pokud kouříte marihuanu, nestrachujte se!
Starosti vám mohou uškodit víc, než hulení. A když už jste v tom, relaxujte"
11 ) číslo 14, vydané dne 1. 11. 2012, obsahující na straně č. 20 článek s názvem
Nenasytná hnojiva, který provádí srovnání druhů hnojiv užívaných při pěstování
rostlin konopí, na straně č . 22 článek s názvem Sušení a curing, který popisuje
sušení rostlin konopí a následný curing, což je několikaměsíční proces přípravy ,
vedoucí k zachování aromat rostliny konopí, na straně č. 24 článek s názvem
Legenda Haze, který popisuje tuto odrůdu rostliny konopí s tím , že patří mezi
odrůdy, které člověka skutečně nabudí, stav po požití je neuvěřitelně čistý a plný
energie, se zdůrazněním vysokého obsahu látky THC, a naopak nízkého obsahu
látky CBD v těchto odrůdách , na straně č. 30 článek s názvem Poradna - váš osobní
zahradník od GROWSHOP.CZ, poskytující rady ohledně pěstování a sklizně rostlin
konopí, na straně č. 40 článek s názvem Návod: OBOLEJ Konopný olej obohacený
konopím , popisující návod na výrobu a aplikaci konopného oleje a na straně č. 42
návod na výrobu konopného výluhu v alkoholu,
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12) číslo 15, vydané dne 1O. 1. 2013, obsahující na straně č. 16 článek s názvem
Nenasytná hnojiva, který provádí srovnání druhů hnojiv při pěstování rostlin konopí,
na straně č. 28 článek s názvem Poradna - váš osobní zahradník od
GROWSHOP.CZ, v jehož první části je předestřena rada , jak eliminovat zápach
typický při květenství rostlin konopí užitím uhlíkových filtrů , v druhé části je podrobně
představena odrůda Cannabis Sativa Black Widow s podrobným popisem pěstování
s fotografickou dokumentací, s popisem účinku po požití jako „povzbudivý, který
nelze doporučit pacientům , kteří hledají bylinku na zklidnění" a na straně č. 30
článek s názvem Semínka seniorům 2013, kde je uvedeno, jak lze získat
prostřednictvím
internetových stránek www.legalizace.cz semínka konopí
k vypěstování těchto rostlin ,
13) číslo 17, vydané dne 25. 4. 2013, obsahující na straně 18 článek s názvem Tipy
a triky Ochrana rostlin , který se zabývá problematikou ochrany rostlin před plísněmi ,
okusem zvěře , krádeží a pod. , dává rady, jak toto eliminovat s fotografickou
dokumentací, na straně č. 28 článek s názvem Zaostřeno na Deimos, který popisuje
hybrid rostliny konopí, popisuje jeho pěstování , se zdůrazněním vysokého výnosu
této odrůdy , včetně fotografické dokumentace, s přiloženým plastovým sáčkem
obsahujícím ampulku se semenem této rostliny a na straně č. 56 článek s názvem
Když hulit, tak zdravě , zabývající se mimo jiné postupem při užívání marihuany,
14) číslo 18, vydané dne 4. 7. 2013, obsahující na straně č. 16 článek s názvem Tipy
a triky hermafroditismus, který se zabývá situací, že vypěstovaná rostlina má obě
pohlaví a radí, jak v tomto případě postupovat, na straně č. 20 článek s názvem
Nenasytná hnojiva a na straně č . 26 článek s názvem Wappa, kde je popisována tato
odrůda rostliny konopí, zkušenosti s jejím pěstování , včetně fotografického zobrazení
jednotlivých fází vývoje rostliny, se zdůrazněním výnosnosti této odrůdy,
15) číslo 19, vydaný dne 5. 9. 2013, obsahující na straně č. 18 článek s názvem Tipy
a triky jak na zloděje, který radí pěstitelům , jak nejlépe ochránit pěstované rostliny
konopí proti krádeži, kdy v závěru článku je zdůrazněno jak je důležité „držet jazyk za
zuby", přičemž autorem je konstatováno, že „ obyčejní lidé jsou pro rostliny větším
nebezpečí m než represivní moc státních orgánů", na straně č. 22 článek s názvem
Growreport, v rámci nějž je veden rozhovor s producentem semen rostlin konopí,
který sděluje , že ráno si rád zakouří „energetickou sativu", během práce jej příjemně
„nastartuje" užití odrůd Bangi Haze či Double Thai a s přáteli si rád zakouří jemnější
odrůdy a na straně č. 28 článek s názvem Nenasytná hnojiva,
porovnávající
jednotlivé druhy hnoji užívaných při pěstování rostlin konopí,
16) číslo 20, vydané dne 31. 1O. 2013, obsahující na straně č. 18 článek s názvem
Jak si vybavit konopnou lékárnu, kde je uveden návod na výrobu masti, tinktury č i
extraktu z konopí, na straně č . 22 recenzi na odrůdu konopí G13, s popisem účinků
této odrůdy po požití, mimo jiné velkou euforií, se zdůrazněním delšího účinku po
požití oproti většině odrůd marihuany, kdy se má jednat o velmi silnou odrůdu , na
straně č. 24 článek s názvem Nenasytná hnojiva pro zemité substráty, na straně č .
43 článek s názvem Semínka konopí zdarma, který začíná slovy: " Zákon
o zpřístupnění léčebného konopí je jen cár papíru. Konopí v lékárnách budete hledat
marně . Ale nezoufejte. Konopí si můžete vypěstovat sami! Občanské sdružení
Legalizace.cz opět rozdává semínka konopí a poskytuje návody nejen na jeho
pěstování , ale i na další zpracování".
17) číslo 21 , vydané dne 9. 1. 2014, obsahující na straně č. 18 článek věnující se
problematice trestních řízení proti majitelům tzv. growshopů , vyhrazující se proti
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kriminalizaci popsaného jednání, zdůrazňujíc absenci společenské nebezpečnosti
takového jednání, neboť dle názoru autora sortiment tzv. growshopů neslouží
k užívání či zneužívání konopí či jiných návykových látek, na č. 62 rozhovor se
zástupci tzv. seedbanky, popisující jimi nabízený sortiment semen rostlin konopí,
vychva lující vlastnosti z nich pěstovaných rostlin konopí, při zdůraznění preferencí
jejich k lientů , jako je kvalita vůně , kvalita pryskyřice , kvantita produkce, popis chutí
jednotlivých odrůd konopí a zmínění nejpopulárnějších odrůd konopí, na č. 64
recenzi odrůdy konopí setého Onyx, včetně fotografií vzrostlých rostlin dané odrůdy ,
popisující postup při pěstování a vlastnosti dané odrůdy a na č. 66 článek s názvem
Nenasytná hnojiva, porovnávající jednotlivé druhy hnoji užívaných při pěstování
rostlin konopí,
18) číslo 27, vydané dne 15. 1. 2015, obsahující na straně 62 článek s názvem
Hydroponie, analyzující různé způsoby hydroponního pěstování rostlin, na č. 66
článek týkaj ící se tzv. seedbanky Kannabia, s popisem jejího sortimentu a rozhovor
se zástupcem uvedené seedbanky, představujícího preferované odrůdy , včetně
popisu účinků po užití vypěstovaného produktu, kdy odrůda Karamelo je popisována
jako „ slaďoučká indika, která vylepší den" a odrůda Pharaoh „vykouzlí neustálý
úsměv" a na straně č. 96 rubriku Vaříme s konopím , publikující recept na přípravu
Hašišové vánočky s užitím 3 gramů hašiše,
28, vydané dne 5. 3. 2015, obsahující na straně č . 60 článek s názvem
na ven, který analyzuje a čtenářům doporučuje , které odrůdy konopí
lze úspěšně pěstovat v klimatických podmínkách ČR, na straně č. 64 článek
s názvem Legenda Blueberry, popisující vlastnosti této odrůdy konopí, včetně chuti
a vzhledu, na straně č. 68 článek s názvem Nebula, prezentující odrůdu rostliny
konopí Nebula, s popisem vlastnosti odrůdy, průběhu růstu , výnosnosti,
s doporučením pěstovat 20 a více kusů rostlin na jednom metru čtverečním a jako
přílohu katalog Paradise Seeds Amsterdam nabízející možnost objednání různých
druhů semen rostlin konopí s doporučením podmínek pěstování těchto rostlin ,
popisem účinků marihuany vyrobené z těchto rostlin a chuti marihuany,
19)

číslo

Výběr odrůdy

20) číslo 29, vydané dne 23. 4. 2015, obsahující na straně č. 58 článek s názvem
Legenda Northem Haze, popisující vlastnosti této odrůdy konopí, včetně fotografické
dokumentace znázorňující vzrostlé rostliny této odrůdy konopí, s popisem jejich
vlastností a účinků , specifikovaných jako typicky „indikové", „ relaxačn í"
a „povzbuzující k j ídlu", na straně č . 60 článek s názvem Tipy a Triky Pěstitelův
kalendář , který mapuje činnost pěstitele konopí od měsíce dubna do měsíce
prosince, s radami k pěstování a zpracování vypěstovaných rostlin konopí, na straně
č. 102 rubriku Vaří me s konopím , v níž je publikován recept na přípravu Konopného
makovce s užitím 3 gramů hašiše,
21) číslo 30, vydané dne 2. 7. 2015, obsahující na straně č. 58 článek s názvem
Seedbanka Nirvana Seeds, věnující se popisu produktů této tzv. seedbanky,
představující semena konopí setého, včetně následného rozhovoru se zástupcem
semenné banky, který popisuje poskytované produkty a nejpopulárnější odrůdy mezi
zákazníky, na straně č. 60 článek s názvem Legenda Kush, popisující vlastnosti této
odrůdy konopí, včetně fotografické dokumentace vzrostlé rostliny této odrůdy konopí,
s popisem jejich vlastností, zahrnujících silné sedativní účinky , podporu chuti k jídlu
,anestetické účinky , kdy dle autora uživatel této odrůdy konopí po požití typicky „bez
pohybu sedí na něčem pohodlném , ideálně na gauči" a na straně č . 62 článek
s názvem M i kropěstování Tipy a triky, který poskytuje návod jak levně a optimálně
založit malou pěstební stanici rostlin konopí,
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31, vydané dne 3. 9. 2015, obsahující na straně č . 26 j článek s názvem
Běhání v rauši, který popisuje pozitivní vliv užití konopí ve spojení s tělesnou
aktivitou, na straně č. 32 článek s názvem Užívání konopí v mládí nevede
k psychickým problémům ani dalším zdravotní obtížím v pozdějším věku , kde vyvrací
negativní účinky užívání konopí v mládí, na straně č. 66 článek s názvem Dárek od
Nirvana Seeds, představující šest odrůd konopí od společnosti Nirvana Seeds,
s popisem vlastností a úč i nků jednotlivých odrůd konopí po požití, specifikovaných
jako „stimulující a povznášející", „relaxující" a „povznášející", přičemž jedno ze
semen prezentovaných odrůd konopí je přílohou magazínu a na straně č. 102
rubriku Vaříme s konopím v níž je publikován recept na přípravu Slaného konopného
koláče s užitím 5 gramů najemno nadrcené trávy,
22)

číslo

23) číslo 32, vydané dne 29. 1O. 2015, obsahující na straně č . 62 článek s názvem
Seedbanka Top Tao Seeds, věnující se popisu produktů této tzv. seedbanky,
představující semena konopí setého, včetně následného rozhovoru se zástupcem
semenné banky, který popisuje poskytované odrůdy konopí setého, na straně č. 68
článek s názvem Legenda Acapulco gold, popisující vlastnosti této odrůdy konopí,
včetně fotografické dokumentace vzrostlé rostliny této odrůdy konopí, s popisem
jejich vlastností, zahrnující povzbuzení a potlačení tělesné a duševní únavy,
„balancující" na hraně nabuzení a uklidnění , dle autora pro tyto vlastnosti oblíbená
mezi tvrdě fyzicky i mentálně pracujícími, na straně č. 70 článek s názvem Tipy
a triky - Hobby šlechtění , kde je popisován výběr vhodné sam ičky a samce při
pěstování konopí, způsoby opylování, sběru a využití pylu pro tvorbu semen
v konopných rostlinách a na straně č. 102 rubriku Vaříme s konopím, v níže je
publikován recept na přípravu Konopného citrónového pěnového koláče s užitím 4
gramů trávy bez stonků a semínek, co možná nejjemněji nadrcené,
24) číslo 33, vydané dne 7. 1. 2016, obsahující na straně č. 62 článek s názvem
Seedbanka Spliff Seed, věnující se popisu produktů této tzv. seedbanky,
představující semena konopí, včetně následného rozhovoru se zástupcem semenné
banky, který popisuje poskytované odrůdy konopí, nejpopulárnější odrůdy konopí
mezi zákazníky, včetně zdůraznění jejich vlastností jako „smetanová v ůně s podtóny
haze", na straně č. 72 článek s názvem Frisian duck: Maskovaná odrůda pro outdoor,
který popisuje zkušenosti s pěstováním této odrůdy vhodné pro pěstování ve
venkovních podmínkách, tzv. outdoor, jde o tzv. maskovanou odrůdu z toho důvodu,
že rostlina je snadno přehlédnutelná zejména ve fázi růstu , na straně č. 76 článek
s názvem DMT, popisující účinky látky Dimethyltryptamin, při zdůraznění
halucinogenních účinků této látky, kdy dle názoru autora se jedná o nástroj způsobilý
zprostředkovat nevšední zážitek, při vhodném užití relativně bezpečný , a na straně č .
102 rubriku Vaříme s konopím, v níž je publikován recept na přípravu Sýrových
chipsů s hašišem , s užitím 2 gramů hašiše,
číslo 34,
předplatného

vydané dne 3. 3. 2016, obsahující na straně č . 4 prezentaci nabídky
magazínu Legalizace, v rámci níž je při sjednání ročního předplatného
nabízeno dodání konopných semen od společností Nirvana, Royal Queen Seeds,
Top Tao Seeds a kuřáckých potřeb, s popisem vlastností nabízených odrůd konopí
setého, na straně č . 24 článek s názvem Konopné čípky - Opomíjený poklad domácí
lékárničky , mimo jiné popisující návod výroby konopných čípků z výtažku či přímo
z konopí a dále aplikaci těchto čípků, na straně č. 68 článek s názvem Seedbanka
House of the Great Gardener, věnující se popisu produktů této tzv. seedbanky,
představující semena konopí setého, včetně následného rozhovoru se zástupcem
semenné banky, který popisuje poskytované odrůdy konopí setého, nejpopulárnější
odrůdy konopí mezi zákazníky, při zdůraznění jejich vlastností, jako např.
25)
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„neuvěřitelná

produkce pryskyřice" a účinků jako „společenský" , „povznášející"
a „kreativní", na straně č. 70 článek s názvem Legenda Afghani, popisující vlastnosti
této odrůdy konopí, s popisem jejich vlastností, zahrnující pomoc od bolesti,
zklidnění , občas až „extrémní zklidnění" , podporující chuť k jídlu, dle autora je však
tato odrůda nevhodná, pokud chce člověk ještě něco dělat, a na straně č. 74 článek
s názvem Oxid uhličitý, který se zabývá zrychlením růstu a zvětšením celkové plochy
květů rostlin pomocí přidáním oxidu uhličitého s návodem, součásti článku je i vsuvka
s názvem Stručný zahradníkův rok, která stručně popisuje jednotlivé činnosti
pěstitele konopí od měsíce března do měsíce listopadu,
26) od 14. 4. 2016, prostřednictvím tištěných čísel magazínu Legalizace a dále taktéž
prostřednictvím internetové domény http://www.legalmedia.cz a internetové domény
http://www.magazín-legalizace.cz, která je aliasem domény legalmedia.cz, kde je
mimo jiné v elektronické podobě publikována část magazínu Legalizace s možností
si prostřednictvím těchto internetových stránek zakoupit magazín Legalizace v tištěné
podobě všech dosud vydaných výtisků uveřejnil:
•

číslo 35, vydané dne 28. 4. 2016, obsahující na straně č. 20 článek s názvem
Jak si vyrobit konopné kapsle, který poskytuje návod, jak z konopných palic
vyrobit kapsle, na straně č. 74 článek s názvem Seedbanka Barneys Farm ,
věnující se popisu produktů této tzv. seedbanky, představující semena konopí
setého, při zdůraznění jejich vlastností a vysokého obsahu účinných látek,
včetně následného rozhovoru se zástupcem semenné banky, který popisuje
nejpopulárnější odrůdy konopí setého, při zdůraznění jejich vlastností, chuti
a vysokého výnosu rostlin , na straně č. 85 článek s názvem Dárek od
Paradise Seeds, seznamující čtenáře s nejnovější odrůdou konopí setého
Dutch Kush od společnosti Paradise Seeds, dle autora umožňující čtenářům
zakusit „ neuvěřitelný relaxační potenciál této indiky", na straně č. 84 článek
s názvem Vyplýtvané světlo, který radí jak co nejlépe optimalizovat osvětlení
rostlin Cannabis Sativa/lndica při pěstování a na straně č. 112 rubriku Vaříme
s konopím, v níž je publikován recept nazvaný Bábovka cannabanana, kdy
jednou z přísad jsou 4 gramy hašiše a jako přílohu barevnou tiskovinu
Paradise Seeds Amsterdam nabízející možnost objednání různých druhů
semen rostlin Cannabis Sativa/lndica s doporučením podmínek pěstování
těchto rostlin a popisem chuti po užití,

•

číslo

36, vydané dne 7. 7. 2016, obsahující na straně č. 64 článek z rubriky
Zahrada v nesnázích - outdooroví škůdci , který jmenuje nejčastěji se
vyskytující škůdce při indoorovém a i outdoorovém pěstování konopí, jak
rostliny konopí chránit před housenkami, slimáky, hlemýždi, srnami, krtky,
dává rady, jak škůdce eliminovat a působit proti nim preventivně a na straně č.
96 prezentaci nabídky předplatného magazínu Legalizace, v rámci níž je při
sjednání ročního či dvouletého předplatného nabízeno dodání kuřáckých
potřeb jako je drtička , případně dýmka a dodání feminizovaných konopných
semen odrůdy Critical Kush Auto od společnosti Barneys Farm,

•

číslo 37, vydané dne 29. 9. 2016, obsahující na straně č. 8 prezentaci
nabídky předplatného magazínu Legalizace, v rámci níž je při sjednání
ročního či dvouletého předplatného nabízeno dodání kuřáckých potřeb jako je
drtička , případně dýmka a dodání feminizovaných konopných semen odrůdy
Serious Kush od společnosti Serious Seeds, odrůdy Auto Bloody Skunk od
společnosti Sweets Seeds a feminizovaná semena odrůdy Spliff Cheese Auto
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v dárkovém ba l íčku s dýmkou a drtičkou od společnosti Spliff Seeds, na straně
č. 28 článek s názvem Konopí na míru, který dává návod, jakou teplotu použít
při užívání konopí plicní inhalací k zesílení účinků látek obsažených
v rostl inách konopí, včetně látky THC , na straně č. 86 článek s názvem Kdy je
ten správný čas na sklizeň? , který analyzuje dobu a podmínky, kdy je nejlepší
sklízet rostliny konopí a popisuje návod, jak zjistit obsah THC v rostlinách
sledováním pestíků na květech a na straně č. 118 rubriku Vaříme s konopím ,
v níž je publikován recept nazvaný Plátky Supergrass s užitím 6 gramů
najemno nadrcené trávy,
•

číslo

38, vydané dne 8. 12. 2016, obsahující na straně č . 2 prezentaci nabídky
magazínu Legalizace, v rámci níž je při sjednání ročního č i
dvouletého předplatného nabízeno dodání kuřáckých potřeb jako je drtička ,
dýmka, cigaretové papírky či pouzdro na „špeka" a dodání feminizovaných
konopných semen odrůdy Gipsy Widow od společnost i Exotic Seeds,
fem inizovaných semen odrůdy Lemon Haze, Chocolate Haze, Critical Kush
a Bubble Kush od společnosti Royal Queen Seeds, semena odrůdy Big Bud
XXI od společnosti Ministry of Cannabis a sběratelskou kolekci semen
osvědčených odrůd a vybraných specialit od společnosti Top Tao Seeds, na
straně č . 78 článek s názvem Seedbanka Exotic Seed, věnující se popisu
činnosti této semenné banky a představení nabízených semen konopí,
ilustrované fotografiemi vzrostlých rostlin konopí, včetně rozhovoru se
zástupcem semenné banky, který představuje nejpopulárnější odrůdy konopí
s názvy jako Quick Mass, Mango Cream , Monster Mash a Black Haze, při
zdůraznění jejich vůně a chuti, na straně č. 80 článek s názvem Zahrada
v nesnázích - řasy, padlí a jiné neduhy, který jmenuje nejčastěj i se vyskytující
nemoci rostlin konopí se kterými se může správný zahradník setkat, pod
heslem - Kdo bývá připraven , nebývá překvapen , popisuje jak nemoci
elim inovat a působit proti nim preventivně, na straně č. 11 O rubriku Vaříme
s konopím, v níž je publikován recept na Hašišové keksy shit biscuits, jehož
součástí jsou mimo jiné 2 gramy hašiše,
předplatného

•

číslo

39, vydané dne 2. 2. 2017, obsahující na straně č. 4. prezentaci nabídky
Legalizace, v rámci níž je při sjednání ročního či
nabízeno dodání kuřáckých potřeb jako je drtička či
vaporizér a dodání feminizovaných konopných semen odrůdy Purple Kush od
společnosti Kannabia a feminizovaných semen odrůdy AK Automatic
v samonakvétací verzi, vhodnou i pro začátečníky , od společnosti Spliff
Seeds, na straně č . 30 článek s názvem Vejdi a neuškoď 01 , který popisuje
jak užít, využít, prožít (přežít) užití psychoaktivní látky, na straně 76 článek
s názvem Pěstujeme organicky, kde jsou popsány výhody organického
pěstování konopí, bez využívání chemických pesticidů , minerálních hnojit či
jiných výživových doplňků obsahující jiný než organický materiál, na straně č.
78 článek s názvem Seedbanka Sumo Seeds, věnující se popisu č i nnosti této
semenné banky a představení nabízených semen konopí, ilustrované
fotografiemi vzrostlých rostlin konopí, včetně rozhovoru se zástupcem
semenné banky, který představuje nejpopulárnější odrů dy konopí setého
s názvy jako Amnesia, se zdůrazněním vysokého obsahu THC v této odrůdě ,
Appleberry, vyznačující se silným sedativním účinkem , Thunderstuck,
vyznačující se „ohromujícím" výnosem , Critical Chronic Auto a Goji Haze, se
zdůrazněním jejich chuti, na straně č . 11 O rubriku Vaříme s konopím, v níž je
publikován recept s názvem Cannafel, jehož součástí je 1 gram hašiše a na
předplatného magazínu
dvouletého předplatného
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straně č.

114 prezentaci výsledků soutěže, kdy jako výhra jsou poskytovány
semena konopí od společnosti Sweet Seeds v množství od 4 ks do 14 ks
semen a kuřácké potřeby ,
•

číslo

40, vydané 30. 3. 2017, obsahující na straně č. 4 prezentaci nabídky
předplatného magazínu Legalizace, v rámci níž je při sjednání ročního či
dvouletého předplatného nabízeno dodání kuřáckých potřeb jako je drtička či
vaporizér a dodání semen konopí od společnosti Hybrids from Hell, semena
odrůdy Kush s citrusovým aroma, včetně zapalovače od společnosti San
Fernando, feminizovaná semena odrůdy indika s ovocnými tóny od
společnosti Appleberry a feminizovaných semen odrůdy konopí vyznačující se
sladkou vůní a citrusovými tóny od společnosti Budha Seeds, na straně č. 34
článek s názvem Vejdi a neuškoď 02, který radí kde, kdy a s kým užít
marihuanu, na straně č. 72 článek s názvem Jak snadno začít pěstovat
outdoor, který dává návod, jak tímto způsobem pěstovat konopí, na straně č.
74 článek s názvem Growing rychlostí světla 02, který radí s osvětlením rostlin
při pěstování , článek je doprovázen dvěma fotografiemi rostlin Cannabis
Sativa/lndica, které jsou dle fotografie pěstovány intdoor a jsou v plném květu
osvětleny lampami, na straně č. 78 článek s názvem Atomical haze, který
popisuje tuto odrůdu konopí a mimo jiné uvádí, že díky mocné potenci sativy
s lahodným kouřovým aroma se jedná o fantastický zážitek, dále článek
obsahuje návod jak tuto odrůdu pěstovat ,

•

číslo 41 , vydané dne 8. 6. 2017, obsahující na straně č. 1 editorial psaný
šéfredaktorem Robertem Veverkou, který je nazván Jednou poprvé a radí
lidem , kteří chtějí poprvé užít konopí, na straně č. 2 prezentaci nabídky
předplatného magazínu Legalizace, v rámci níž je při sjednání ročního či
dvouletého předplatného nabízeno dodání kuřáckých potřeb jako je drtička ,
cigaretové papírky či filtry a dodání feminizovaných semen rostlin konopí
odrůdy White Widow od společnosti Spliff Seeds, feminizovaných semen
odrůdy konopí vyznačující se citrusovo - skunkovou příchutí s tóny kadidla od
společnosti Exotic Seed, feminizovaných semen odrůdy konopí vyznačující se
sladkou vůní od společnosti Buddha Seeds, semen konopí odrůdy Crystal
Candy auto s ovocnou vůní od společnosti Sweet Seeds a feminizovaných
semen konopí odrůdy Cheese, na straně č. 26 článek s názvem Osm důvodů ,
proč by vaše babička měla užívat konopí, který uvádí důvody , proč by starší
lidé měli užívat konopí, na straně č . 44 článek s názvem Vejdi a neuškoď 03,
který obecně radí, za jakých okolností a v jakém prostředí užívat drogy, na
straně č. 72 článek s názvem Seedbanka Fast Buds věnující se popisu
činnosti této semenné banky a představení nabízených semen konopí,
ilustrované fotografiemi vzrostlých rostlin konopí, včetně rozhovoru se
zástupcem semenné banky, který představuje nejpopulárnější odrůdy konopí
setého se zdůrazněním vysokého obsahu THC ve vybraných odrůdách a na
straně č. 76 článek s názvem Jak vypěstovat silnější trávu, který radí , jak při
pěstování
rostlin Cannabis Sativa/lndica dosáhnout vyšší produkce
pryskyřice ,

•

číslo

42, vydané dne 1O. 8. 2017, obsahující na straně č. 18 prezentaci
nabídky předplatného magazínu Legalizace, v rámci níž je při sjednání
ročního či dvouletého předplatného nabízeno dodání kuřáckých potřeb jako
vaporizérů či zapalovačů a dodání feminizovaných semen rostlin konopí
odrůdy vyznačující se citrusovým aroma od společnosti Sweet Seeds
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a feminizovaných semen odrůdy Sir Jack Auto vyznačující se citrusovo skunkovou příchutí s tóny kadidla od společnosti Exotic Seed, na straně č . 24
článek s názvem Domácí konopná mast 2.0, poskytující komplexní návod na
výrobu masti z konopí, na straně 72 článek s názvem Výživa a kval ita vody při
pěstování , poskytující návod ke hnojení a úpravě vody při pěstování rostlin
konopí a na straně č. 106 prezentaci výsledků soutěže , kdy jako výhra jsou
poskytovány semena konopí od společnosti Kannabia Seeds a kuřácké
potřeby ,

•

čís l o

43, vydané dne 28. 9. 2017, obsahující na straně č. 1O prezentaci
nabídky předplatného magazínu Legalizace, v rámci níž je př i sjednání
ročního či dvouletého předplatného nabízeno dodání kuřáckých potřeb jako
drtiček či zapalovačů a dodání feminizovaných semen rostlin konopí odrůdy
Bubble Gun, jejíž aroma dle autora potěší všechny smysly, fem inizovaných
semen „bujaré sativi" od společnosti Ministry of Cannabis a fem inizovaných
semen odrůdy Medocino Skunk, představující dle autora špičku
amsterdamové coffeeshopové scény od společnosti Paradise Seeds, na
straně č. 85 článek s názvem Sir Jack Auto, který popisuje tuto odrůdu konopí,
růst, květ, sklizeň a chuť , se zdůrazněním psychoaktivních účinků , na straně č.
86 č l ánek s názvem Seedbanka Royal Queen Seeds věnující se popisu
činnosti této semenné banky a představení nabízených semen konopí,
ilustrované fotografiemi vzrostlých rostlin konopí, včetně rozhovoru se
zástupcem semenné banky, který představuje nejpopulárnější odrůdy konopí
setého se zdůrazněním vysokého vysokých výnosů pryskyřice a účinných
látek u vybraných odrůd a na straně č . 88 článek s názvem Reflexe světla ,
který radí s volbou a užitím osvětlení na indoor pěstování ,

•

čís l o

44, vydané dne 7. 12. 2017, obsahující na straně č . 4 prezentaci nabídky
předp l atného magazínu Legalizace, v rámci níž je při sjednání ročního či
dvouletého předplatného nabízeno dodání kuřáckých potřeb jako drtiček ,
zapalovačů či cigaretových papírků a dodání feminizovaných semen rostlin
konopí odrůd Northem Light Automatic a Special Kush od spo l ečnosti Royal
Queen Seeds, feminizovaných semen odrůdy Gold Rush Outdoor vyznačující
se mohutnou produkcí pryskyřice od společnosti Spliff Seeds, fem inizovaných
semen od společnosti Seed Stockers, feminizovaných semen odrůdy Kush od
společnosti Sweet Seeds, feminizovaných semen „euforické" sativi od
společnosti Serious Seeds, feminizovaných semen odrůdy Carnival, která
uživatele dle autora „nenechá sedět na jednom místě" a fem inizovaných
semen odrůdy Medocino Skunk, představující dle autora špičku
amsterdamové coffeeshopové scény od společnosti Paradise Seeds, na
straně č. 76 článek s názvem Vše, co je třeba vědět o klonech a matečních
rostlinách, který dává návod, včetně fotografií , jak co nejlépe a nejefektivněji
tzv. řízkovat rostliny konopí, na straně č. 81 článek s názvem Growreport
Wappa: šlape jako hodinky, který popisuje tuto odrůdu konopí, návod k jejímu
pěstování , včetně účinky po užití, popsaného jako „lahodný, okamžitý a silný",
na straně č . 84 článek s názvem Growreport Peyote Cookies - rychlovka do
indooru i outdooru, který popisuje tuto odrůdu konopí a popisuje návod
k jejímu pěstování a jako přílohu magazínu pro předplatitele semeno odrůdy
rostliny konopí Wappa,

•

čís l o

45, vydané dne 25. 1. 2018, obsahující na straně č . 4 prezentaci nabídky
magazínu Legalizace, v rámci níž je při sjednání ročního či

předp l atného
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nabízeno dodání kuřáckých potřeb jako drtiček ,
zapalovačů či cigaretových papírků a dodání fem inizovaných semen rostlin
konopí odrůdy Baby Boom Auto CBD, s poměrem látek THC a CBD 1:1
a fem inizovaných semen odrůd Northem Light Automatic a Special Kush od
společnosti Royal Queen Seeds, na straně č . 70 článek s názvem Seedbanky
Seedstockers věnující se popisu činnosti této semenné banky a představení
jednotlivých odrůd konopí, při zdůraznění vysokého obsahu úč i nných látek
a účinku po užití u vybraných odrůd , ilustrované fotografiem i vzrostlých rostlin
konopí, na straně č. 72 článek s názvem Neprůhledné světlo 8 zabývající se
použitím světelných výbojek při pěstování rostlin Cannabis Sativa a na straně
č. 76 je publikován článek s názvem Black Jack Auto popisující pěstování této
odrůdy rostliny konopí, kdy je popsána chuť po užití jako příjemná , aromatická
a účinek užití jako „povznášející, dlouhodobý, a když se přestanete smát,
pocítíte relaxační efekt" a na straně č. 114 prezentaci výsledků soutěže, kdy
jako výhra jsou poskytovány 3 ks až 5 ks semen konopí od společnost i
Paradise Seeds a kuřácké potřeby ,
dvouletého

předplatného

•

čís l o 46, vydané dne 29.
předp l atného magazínu

3. 2018, obsahující na straně č . 8 prezentaci nabídky
Legalizace, v rámci níž je při sjednání ročního č i
dvouletého předplatného nabízeno dodání feminizovaných semen rostliny
konopí odrůdy Gold Rush outdoor, vyznčující se mohutnou produkcí
pryskyři ce a ovocnou vůní od společnosti Spliff Seeds, femin izovaných semen
odrůdy Carnival, která uživatele dle autora „rozhýbe" od společnost i Ministry of
Vanabis, feminizovaných semen odrůdy Mendocino Skunk představujíc dle
autora špičku amsterdamské coffeshopové scény od společnosti Paradise
Seeds a feminizovaných semen odrůdy Kush, se zdůrazněním aroma
a množství účinných látek, od společnosti Sweet Seeds, na straně č. 78
článek s názvem Seedbanky Dárek a nové odrůdy od Exotic Seeds věnuj ící
se popisu činnosti této semenné banky a představení jednotlivých odrůd
konopí s názvy Black Lemon auto, Mango Cream auto, Green Gummy auto,
Blue Monkey, Jungle Fever auto a Herz og, se zdůraznění m jejich vlastností,
jako je vysoká produkce pryskyřice či vysoká hladina THC, případně chuti,
aroma a účinků , jako ,,relaxační efekt", „vhodný pro tvůrčí a společenské
aktivity", „duševní stimulace" a „vhodný na situace, kdy už není potřeba se na
nic soustředit", na straně č. 82 článek s názvem Neprůhledné světlo 9
zabývající se použitím světelných výbojek při pěstování rostlin konopí, na
straně č . 111 prezentaci knihy s názvem Jak pěstovat konopí indoor 2.0 a na
straně č. na straně č. 122 prezentaci výsledků soutěže , kdy jako výhra jsou
poskytovány 4 ks semen různých odrůd konopí od společnosti Sweet Seeds
a kuřácké potřeby ,

•

čís l o 47, vydané dne 31. 5. 2018, obsahující na straně na straně č . 4
prezentaci nabídky předplatného magazínu Legalizace, v rámci níž je při
sjednání ročního či dvouletého předplatného nabízeno dodání feminizovaných
semen rostliny konopí odrůdy Buuble Gum , vyznačujících se žvýkačkovým
aroma, které dle autora potěší všechny smysly od společnost i Seriuos Seeds
a fem inizovaných semen odrůdy Cheese od společnosti Dinafem Seeds, na
straně č. 76
článek s názvem Seedbanka 00 Seeds věnující se popisu
činnosti této semenné banky a představení jednotlivých odrůd konopí s názvy
Cocolate Skunk, Auto Chocokolate skunk, 00 Skunk a Auto California Kush,
se zdůrazněním jejich chuti a účinků po užití, jako „silný úči nek ve fyzické
i duševní rovině", „silné a citrusové aroma", „intenzivní, sladkou ovocnou
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příchut"'

a „dlouhotrvající příchut"' , na straně č. 78 článek s názvem
Neprůhledné světlo 9 zabývající se použitím světelných výbojek při pěstování
rostlin konopí, na straně č. 86 článek s názvem Growreport Samonakvétací
Amensia XXL, recenzující tuto odrůdu konopí, popisující její vlastnosti, způsob
pěstování a účinek po užití, specifikovaný jako „povznášející", na straně č. 90
prezentaci výsledků soutěže, kdy jako výhra je poskytováno 25 ks
feminizovaných semen různých odrůd konopí od společností Paradise Seeds,
Sweet Seeds, Seed Stockers a Exotic Seeds a jako přílohu katalog seedbanky
00 Seeds, prezentující jednotlivé odrůdy semen konopí, včetně popisu
vlastností rostlin, jejich chuti a obsahu THC ve vypěstovaných rostlinách ,
•

číslo

48, vydané dne 1O. 8. 2018, obsahující na straně č. 4 prezentaci nabídky
předplatného magazínu Legalizace, v rámci níž je při sjednání ročního či
dvouletého předplatného nabízeno dodání 6 ks feminizovaných semen rostliny
konopí různých odrůd , na straně č. 76 článek s názvem Živiny v Hydroponii,
který radí jaké prvky a poměry použít při pěstování rostlin - v optimálním
množství a poměru, na straně č. 114 prezentaci výsledků soutěže, kdy jako
výhra jsou mimo jiné poskytované kuřácké potřeby ,

•

číslo 49, vydané dne 27. 8. 2018, obsahující na straně na straně č . 4
prezentaci nabídky předplatného magazínu Legalizace, v rámci níž je při
sjednání ročního či dvouletého předplatného nabízeno dodání feminizovaných
semen konopí odrůd Purple Berry Kush od společnosti Spliff Seeds, včetně
kuřáckých potřeb a semena odrůdy Autom Lemon Haze, vyznačující se
citronovou chutí od společnosti Domus Seeds, nač. I. 78 článek s názvem Je
možné doma vypěstovat konopí v léčebné kvalitě , popisující podmínky
domácího pěstování konopí, včetně výnosu a nákladů , se zaměřením na
léčebné i rekreační užití, na straně č . 82 článek s názvem Growreport L. A.
Amnesia, popisující charakteristické znaky, zkušenosti s pěstování , chuť
a účinky užití odrůdy konopí L. A. Amnesia, specifikované jako „lahodné",
„stimulující chuť kjídlu", „euforická sativa", dle autora se jedná o odrůdu
konopí, která je „šampión", na straně č . 120 rubriku Vaříme s konopím , v níž
je publikován recept na konopný chléb, jehož součástí je 5 gramů květů
konopí bez semínek a stopek a na straně č. 122 prezentaci výsledků soutěže ,
kdy jako výhra jsou poskytované kuřácké potřeby a 25 ks semen konopí
odrůdy Mandarin Haze,

•

číslo 50, vydané dne 1O. 12. 2018, obsahující na straně na straně č . 4
prezentaci nabídky předplatného magazínu Legalizace, v rámci níž je při
sjednání ročního či dvouletého předplatného nabízeno dodání kuřáckých
potřeba jako drtiček, zapalovačů či cigaretových papírků a dodání
feminizovaných semen konopí odrůdy Purple Afghan Kush a Remo Chemo od
společnosti Dinafem Seeds, feminizovaných semen odrůdy Sir Jack Auto od
společnosti Exotick Seeds a feminizovaných semen odrůdy Chocolate Skunk,
Auto Chocolate Skunk a Auto California Kush od společnosti 00 Skunk, na
straně č. 36 článek s názvem Metabolismus THC v lidském těle , zabývající se
účinky látky delta-9-THC na lidský organismus, mimo jiné konstatující, že pro
navození mírných a dlouhotrvajících účinků mohou být vhodnější konopné
pochutiny s menšími dávkami látky THC , čímž dle autora může být uživateli
umožněno využití výhod konopí s minimálním vystavení se negativním
dopadům , na straně č. 112 článek s názvem Chanukové koblížky s receptem ,
jehož ingrediencí jsou 3 polévkové lžíce margarínu již říznutého „darem
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z nebes", přičemž v dolní části stránky je v poznámce autora uvedena
informace, že u sladkých jídel někdy člověk zapomene na sílů veselých
ingrediencí, takže nejdříve autor doporučuje ochutnat 1 či 2 koblížky ať
konzument ví, jak na něj působí a na straně č. 114 prezentaci výsledků
soutěže, kdy jako výhra jsou poskytované 3 ks semen konopí různých odrůd,
•

číslo

51, vydané dne 11. 2. 2019, obsahující na straně č. 4 prezentaci nabídky
magazínu Legalizace, v rámci níž je při sjednání ročního či
dvouletého předplatného nabízeno dodání kuřáckých potřeba jako drtiček ,
zapalovačů či cigaretových papírků a dodání feminizovaných semen odrůdy
konopí Sir Jack Auto od společnosti Exotic Seeds, feminizovaných semen
odrůd Chocolate Skunk a Auto Chocolate Skunk od společnosti 00 Seeds
a feminizovaných semen odrůdy Purple Queen a Royal Bluematic od
společnosti Royal Queen Seeds, na straně č. 28 článek s názvem Konopí jako
doplněk ve sportovní kulturistice, který poukazuje na konopí jako prostředek
regenerace při sportu, případného sportovce-uživatele informuje o klidném
a hlubokém spánku po požití konopí a propojení svalů s myslí při tréninku, na
straně č. 72 článek s názvem N eprůhledné světlo 11 , zabývající se využití
umělého osvětlení při pěstování rostlin, na straně č. 7 4 článek s názvem
Seedbanky Exotické novinky, představující produkci semenné banky Exotic
Seeds, s popisem jednotlivých odrůd konopí s názvy Zkittalicious, Ma l saňa
Cookies, ZaZ, Jelly Bananen a Hippie Therapy CBD, zdůrazňující jej ich
vlastnosti, chuť a účinky po požití, na straně č. 78 článek s názvem
Growreport Green Poison XL Auto, který popisuje tuto odrůdu konopí, návod
k jejímu pěstování , chuť, vyznačující se výraznými tóny ovoce, dle autora
vhodná zejména do vaporizéru a účinky po požití, dle autora „nejlepší na noc,
kdy chce v klidu relaxovat, být v klidu a mít hlavu plnou pozitivních myšlenek",
na straně č. 112 článek pod názvem Vegan stir fry aneb jak smaží vegani,
popisující recept na veganskou stravu, kdy jednou z ingrediencí jsou 2 lžíce
kokosového oleje obohacené konopím , na straně č. 114 prezentaci výsledků
soutěže , kdy jako výhra je poskytováno 1O ks feminizovaných semen konopí
různých odrůd a jako přílohu feminizované semeno odrůdy konopí Amnesia,
předplatného

číslo 53, vydané dne 6. 6. 2019, obsahující na straně č.
předplatného magazínu Legalizace, v rámci níž je při

•

4 prezentaci nabídky
sjednání ročního č i
dvouletého předplatného nabízeno dodání feminizovaných semen odrůdy
konopí Green Poison XL Auto, na straně č . 70 článek s názvem N eprůhledné
svět l o 12, zabývající se využitím umělého osvětlení při pěstování rostlin , na
straně č. 72, článek s názvem Sweet Gelato Auto - J iskřivá nadílka pro
všechny smysly, popisující novou odrůdu konopí, s návodem k jejímu
pěstování , konkrétně 9 ks rostlin konopí za užití pěstební skříně , s popisem
její chutě a účinku po užití, na straně č. 74 článek s názvem Tak upaluj, cesta
je cíl, popisující přínos THC při sportu, mimo jiné uvádějící, že „ zakouřenost
má tu výhodu, že jste více naladění na svoje tělo" a na straně č . 114
prezentaci výsledků soutěže, kdy jako výhra jsou poskytována balení
fem inizovaných semen konopí s obsahem 4 ks až 7 ks,

•

číslo

54, vydané dne 8. 8. 2019, obsahující na straně č. 4 prezentaci nabídky
v rámci níž je při sjednání ročního či
dodání feminizovaných semen konopí
odrůdy Red Mandaríne, vyznačujících se uklidňujícími tělesnými účinky,
sedativní dohrou a stimulací apetitu a feminizovaných semen odrůdy Sweet

předplatného magazínu Legalizace,
dvouletého předplatného nabízeno
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Gelato Auto, dle autora představujících jednu z nejs i lnějších verzí amerických
linií pocházejících ze San Francisca, od společnosti Sweet Seeds, na straně č .
62 článek s názvem Rockwool (ne)vhodné pěstební médium , popisující použití
této původně tepelné a zvukové izolace k užití při pěstován í a klonování
rostlin, na straně č. 66 článek s názvem Průvodce proplachováním, poskytující
návod k proplachování rostlin konopí při jejich pěstování , dle autora
umožňující dosáhnout lepší chuti a vůně výsledného produktu, ilustrovaný
fotografiemi rostlin konopí, na straně č. 104 recept na batátové hranolky, jehož
součástí je čajová lžíce konopím obohaceného slunečn i cového oleje, včetně
popisu návodu k přípravě konopím obohaceného slunečn i cového oleje a na
straně č. 106 prezentaci výsledků soutěže , kdy jako výhra jsou poskytována
balení feminizovaných semen konopí s obsahem 2 ks až 4 ks či kuřácké
potřeby ,

•

čís l o

55, vydané dne 26. 9. 2019, obsahující na straně č. 66 č l ánek s názvem
Seedbanky Philosopher Seeds, představující produkci semenné banky
Philosofer Seeds, popisující odrůdy konopí z nabídky semenné banky, včetně
fotografického zobrazení květu rostliny konopí, se zdůrazněn í m vlastností
a chutí vybraných odrůd , jako „úžasná vůně se smetanovými a citrusovými
tóny", „zemité pozadí - zkrátka lahůdka", na straně č. 68 článek s názvem
Pěstuj jako profík, který radí, jak co nejefektivněji pěstovat rostl iny konopí
s uplatněním profesionálního přístupu , kdy dle autora je důleži té se zaměřit
na efektivitu, s maximalizací čistého zisku na určité ploše, na straně č . 72
článek s názvem Growreport Purple Punch: Fialka snů, popisující odrůdu
rostliny konopí Purple Punch, s návodem k jejímu pěstování , popisem
vlastností této rostliny, vyznačující se vysokou produkcí pryskyřice , autorem
popsané jako „hotová exploze pryskyřice", chuti a účinků po požití,
popisovaných jako „indikový účinek" a „luxusní příchuť pro gurmány - palec
nahoru !" a na straně č . 104 recept na přípravu šťavnaté kukuřice , papričky
a naan, jehož součásti je konopím obohacený slunečnicový olej ,

•

čís l o

56, vydané dne 5. 12. 2019, obsahující na straně č . 4 prezentaci nabídky
předp l atného magazínu Legalizace, v rámci níž je při sjednání ročního č i
dvouletého předplatného nabízeno dodání kuřáckých potřeba a dodání balení
15 ks feminizovaných semen konopí od společnosti Royal Queen Seed
a balení 12 ks feminizovaných semen od společnosti 00 Seeds, na straně č .
64 výsledek fotosoutěže s názvem Komu se nelení, tomu se zelení,
s vyhodnocením zaslaných fotografií vzrostlých rostlin konopí, kdy výhercům
jsou zasílány feminizovaná semena rostlin konopí, na straně č . 66 recenzi
vaporizéru Tinymight, mimo jiné uvádějící , jak poznat, že jsou úč i nné látky
z bylin dokonale odpařené , s popisem dokonalého odpaření konopí, na straně
č. 68 článek s názvem Neprůhledné světlo 13 nový test: Jeden reflektor a tři
led moduly, který radí jak nastavit co nejoptimálnější podmínky pro pěstování
rostlin a na straně č. 71 článek s názvem Growreport King Kong na mangu,
popisující odrůdu rostliny konopí Gorilla Zkittlez, s návodem k jejímu
pěstován í, popisem vlastností této rostliny, vyznačující se vysokou produkcí

přičemž nejméně

osobu

inspiroval k tomu, že si
prostředn i ctvím magazínů Legalizace obstaral semena rostliny konopí, dle návodů
a rad zde uvedených semena zasadil, rostliny vypěstoval a usušil, čí mž vyrobi l
zakázanou látku delta - 9 - tetrahydrokanabinol,
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li.
obchodní

společ nost

Legal Publishing, s.r.o.,

v době od 1. 12. 2016 do počátku roku 2020, prostřednictvím svého statutárního
zástupce, jediného jednatele Roberta Veverky, jednajícího v zájmu a v rámci činnosti
společnosti, když této plynul z jeho činnosti prospěch , spočívající v příjmu z prodeje
jednotlivých čísel magazínu Legalizace a ze sjednaného předplatného a který ji
fakticky ovládal, když v rozhodné míře určoval postup společnosti v rámci její
publicistické činnosti , a který byl obeznámen s účinky látek obsažených v rost l ině
konopí (rod Cannabis), přičemž společnost neučinila žádná opatření směřující
k zamezení postupu Roberta Veverky při určování celkového obsahového zaměření
jednotlivých čísel magazínu Legalizace a v důsledku toho vyzdvihovala účinky látek
obsažených v rostlině konopí, včetně účinků na psychiku člověka , navozovala dojem
legality pěstování rostlin konopí, s vědomím , že je zakázáno pěstovat druhy a odrůdy
rostlin konopí, které mohou obsahovat více než 0,3 % látek ze skupiny
tetrahydrokanabinolů, a to prostřednictvím textů uveřejňovaných v rámci magazínu
Legalizace, obsahujících kvalifikované návody a rady k pěstování rostlin konopí a
jejich kříženců, s užitím konkrétních hnojiv a jiných chemikálií, nastavení co
nejideálnějších světelných a tepelných podmínek tzv. cyklů, vedoucí k co největší
koncentraci látek obsažených v rostlinách konopí, včetně látky tetrahydrokanabinol,
návodů k výrobě koncentrovaných přípravků z rostlin konopí, jejich skladování,
včetně textů zabývajících se následným zpracováním vypěstovaných rostlin konopí,
zaměřených na vaření a pečení , v rámci jednotlivých vydání magazínu uveřejňovala
příspěvky a inzerci zaměřenou na prodej semen rostlin konopí a jejich kříženců ,
obsahující doprovodný text poukazující na obsah účinných látek, chuť a účinky
jednotlivých odrůd , zařízení a chemikálie potřebné k pěstování rostlin konopí a jejich
kříženců, zařízení a pomůcky potřebné k užití zpracovaných rostlin konopí, jak v
kamenných obchodech po celé České republice , tak prostřednictvím zásilkového
prodeje tohoto sortimentu, popřípadě prostřednictvím e-shopu legalmarket, kdy jako
přílohu magazínu Legalizace distribuovala feminizovaná semena rostlin konopí a
jejich kříženců a pomůcky k užití zpracované rostliny konopí, dále na internetové
doméně https://www.magazin-legalizace.cz v elektronické formě publikovala obsah
jednotlivých čísel magazínu Legalizace, včetně dalších návodů na pěstování rostlin
konopí, se zaměřením na výběr vhodných semen rostlin konopí, jejich nak l íčení ,
předpěstování, až vypěstování dospělých rostlin konopí, přičemž výše uvedeného
jednání se dopustila i přesto , že látka delta - 9 - tetrahydrokanabinol (TH C) je
uvedena v příloze č. 4 jako psychotropní, zařazená do seznamu li podle Úmluvy o
psychotropních látkách - nařízení vlády č. 463/2013 Sb., kdy takto prostřednictvím
tištěných
magazínů
a internetové domény http://www.magazín-legalizace.cz
uveřejnila:

•

číslo 38, vydané dne 8. 12. 2016, obsahující na straně č.
předplatného magazínu Legalizace, v rámci níž je při

2 prezentaci nabídky
sjednání ročního či
dvouletého předplatného nabízeno dodání kuřáckých potřeb jako je drtička ,
dýmka, cigaretové papírky či pouzdro na „špeka" a dodání feminizovaných
konopných semen odrůdy Gipsy Widow od společnosti Exotic Seeds,
feminizovaných semen odrůdy Lemon Haze, Chocolate Haze, Critical Kush
a Bubble Kush od společnosti Royal Queen Seeds, semena odrůdy Big Bud
XXI od společnosti Ministry of Cannabis a sběratelskou kolekci semen
osvědčených odrůd a vybraných specialit od společnosti Top Tao Seeds, na
straně č. 78 článek s názvem Seedbanka Exotic Seed, věnující se popisu
činnosti této semenné banky a představení nabízených semen konopí,
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ilustrované fotografiemi vzrostlých rostlin konopí, včetně rozhovoru se
zástupcem semenné banky, který představuje nejpopulárnější odrůdy konopí
s názvy jako Quick Mass, Mango Cream, Monster Mash a Black Haze, při
zdůraznění jejich vůně a chuti, na straně č. 80 článek s názvem Zahrada
v nesnázích - řasy, padlí a jiné neduhy, který jmenuje nejčastěji se vyskytující
nemoci rostlin konopí se kterými se může správný zahradník setkat, pod
heslem - Kdo bývá připraven , nebývá překvapen, popisuje jak nemoci
eliminovat a působit proti nim preventivně, na straně č. 11 O rubriku Vaříme
s konopím, v níž je publikován recept na Hašišové keksy shit biscuits, jehož
součástí jsou mimo jiné 2 gramy hašiše,
•

číslo

39, vydané dne 2. 2. 2017, obsahující na straně č. 4. prezentaci nabídky
předplatného magazínu Legalizace, v rámci níž je při sjednání ročního či
dvouletého předplatného nabízeno dodání kuřáckých potřeb jako je drtička či
vaporizér a dodání feminizovaných konopných semen odrůdy Purple Kush od
společnosti Kannabia a feminizovaných semen odrůdy AK Automatic
v samonakvétací verzi, vhodnou i pro začátečníky , od společnosti Spliff
Seeds, na straně č. 30 článek s názvem Vejdi a neuškoď 01 , který popisuje
jak užít, využít, prožít (přežít) užití psychoaktivní látky, na straně 76 článek
s názvem Pěstujeme organicky, kde jsou popsány výhody organického
pěstování konopí, bez využívání chemických pesticidů , minerálních hnojit či
jiných výživových doplňků obsahující jiný než organický materiál, na straně č.
78 článek s názvem Seedbanka Sumo Seeds, věnující se popisu činnosti této
semenné banky a představení nabízených semen konopí, ilustrované
fotografiemi vzrostlých rostlin konopí, včetně rozhovoru se zástupcem
semenné banky, který představuje nejpopulárnější odrůdy konopí setého
s názvy jako Amnesia, se zdůrazněním vysokého obsahu THC v této odrůdě,
Appleberry, vyznačující se silným sedativním účinkem, Thunderstuck,
vyznačující se „ohromujícím" výnosem , Critical Chronic Auto a Goji Haze, se
zdůrazněním jejich chuti, na straně č. 11 O rubriku Vaříme s konopím, v níž je
publikován recept s názvem Cannafel, jehož součástí je 1 gram hašiše a na
straně č. 114 prezentaci výsledků soutěže, kdy jako výhra jsou poskytovány
semena konopí od společnosti Sweet Seeds v množství od 4 ks do 14 ks
semen a kuřácké potřeby ,

•

40, vydané 30. 3. 2017, obsahující na straně č. 4 prezentaci nabídky
magazínu Legalizace, v rámci níž je při sjednání ročního či
dvouletého předplatného nabízeno dodání kuřáckých potřeb jako je drtička či
vaporizér a dodání semen konopí od společnosti Hybrids from Hell, semena
odrůdy Kush s citrusovým aroma, včetně zapalovače od společnosti San
Fernando, feminizovaná semena odrůdy indika s ovocnými tóny od
společnosti Appleberry a feminizovaných semen odrůdy konopí vyznačující se
sladkou vůní a citrusovými tóny od společnosti Budha Seeds, na straně č. 34
článek s názvem Vejdi a neuškoď 02, který radí kde, kdy a s kým užít
marihuanu, na straně č. 72 článek s názvem Jak snadno začít pěstovat
outdoor, který dává návod, jak tímto způsobem pěstovat konopí, na straně č.
74 článek s názvem Growing rychlostí světla 02, který radí s osvětlením rostlin
při pěstování , článek je doprovázen dvěma fotografiemi rostlin Cannabis
Sativa/lndica, které jsou dle fotografie pěstovány intdoor a jsou v plném květu
osvětleny lampami, na straně č. 78 článek s názvem Atomical haze, který
popisuje tuto odrůdu konopí a mimo jiné uvádí, že díky mocné potenci sativy

číslo

předplatného
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s lahodným kouřovým aroma se jedná o fantastický zážitek, dále
obsahuje návod jak tuto odrůdu pěstovat ,
•

článek

čís l o 41 , vydané dne 8. 6. 2017, obsahující na straně č . 1 editorial psaný
šéfredaktorem Robertem Veverkou, který je nazván Jednou poprvé a radí
lidem , kteří chtějí poprvé užít konopí, na straně č . 2 prezentaci nabídky
předp l atného magazínu Legalizace, v rámci níž je při sjednání ročního č i
dvouletého předplatného nabízeno dodání kuřáckých potřeb jako je drtička ,
cigaretové papírky či filtry a dodání feminizovaných semen rostl in konopí
odrůdy White Widow od společnosti Spliff Seeds, fem inizovaných semen
odrůdy konopí vyznačující se citrusovo - skunkovou příchutí s tóny kadidla od
společnosti Exotic Seed, feminizovaných semen odrůdy konopí vyznačující se
sladkou vůní od společnosti Buddha Seeds, semen konopí odrůdy Crystal
Candy auto s ovocnou vůní od společnosti Sweet Seeds a feminizovaných
semen konopí odrůdy Cheese, na straně č. 26 článek s názvem Osm důvodů ,
proč by vaše babička měla užívat konopí, který uvádí d ů vody, proč by starší
lidé měl i užívat konopí, na straně č . 44 článek s názvem Vejdi a neuškoď 03,
který obecně radí, za jakých okolností a v jakém prostředí užívat drogy, na
straně č . 72 článek s názvem Seedbanka Fast Buds věnující se popisu
činnosti této semenné banky a představení nabízených semen konopí,
ilustrované fotografiemi vzrostlých rostlin konopí, včetně rozhovoru se
zástupcem semenné banky, který představuje nejpopulárnější odrůdy konopí
setého se zdůrazněním vysokého obsahu THC ve vybraných odrů dách a na
straně č. 76 článek s názvem Jak vypěstovat silnější trávu, který radí, jak při
pěstování
rostlin Cannabis Sativa/lndica dosáhnout vyšší produkce
pryskyř i ce,

•

čís l o

42, vydané dne 1O. 8. 2017, obsahující na straně č. 18 prezentaci
nabídky předplatného magazínu Legalizace, v rámci níž je př i sjednání
ročního či dvouletého předplatného nabízeno dodání kuřáckých potřeb jako
vaporizérů či zapalovačů a dodání feminizovaných semen rostl in konopí
odrůdy vyznačující se citrusovým aroma od společnosti Sweet Seeds
a fem inizovaných semen odrůdy Sir Jack Auto vyznačující se citrusovo skunkovou příchutí s tóny kadidla od společnosti Exotic Seed, na straně č . 24
článek s názvem Domácí konopná mast 2.0, poskytující komplexní návod na
výrobu masti z konopí, na straně 72 článek s názvem Výživa a kval ita vody při
pěstování , poskytující návod ke hnojení a úpravě vody při pěstování rostlin
konopí a na straně č. 106 prezentaci výsledků soutěže , kdy jako výhra jsou
poskytovány semena konopí od společnosti Kannabia Seeds a kuřácké
potřeby ,

•

čís l o 43, vydané dne 28. 9. 2017, obsahující na straně č. 1O prezentaci
nabídky předplatného magazínu Legalizace, v rámci níž je př i sjednání
ročního či dvouletého předplatného nabízeno dodání kuřáckých potřeb jako
drtiček či zapalovačů a dodání feminizovaných semen rostlin konopí odrůdy
Bubble Gun, jejíž aroma dle autora potěší všechny smysly, fem inizovaných
semen „bujaré sativi" od společnosti Ministry of Cannabis a fem inizovaných
semen odrůdy Medocino Skunk, představující dle autora špičku
amsterdamové coffeeshopové scény od společnosti Paradise Seeds, na
straně č. 85 článek s názvem Sir Jack Auto, který popisuje tuto odrůdu konopí,
růst, květ, sklizeň a chuť , se zdůrazněním psychoaktivních účinků , na straně č.
86 čl ánek s názvem Seedbanka Royal Queen Seeds věnující se popisu
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činnosti

této semenné banky a představení nabízených semen konopí,
ilustrované fotografiemi vzrostlých rostlin konopí, včetně rozhovoru se
zástupcem semenné banky, který představuje nejpopulárnější odrůdy konopí
setého se zdůrazněním vysokého vysokých výnosů pryskyřice a účinných
látek u vybraných odrůd a na straně č. 88 článek s názvem Reflexe světla,
který radí s volbou a užitím osvětlení na indoor pěstování ,
•

číslo

44, vydané dne 7. 12. 2017, obsahující na straně č. 4 prezentaci nabídky
předplatného magazínu Legalizace, v rámci níž je při sjednání ročního či
dvouletého předplatného nabízeno dodání kuřáckých potřeb jako drtiček ,
zapalovačů či cigaretových papírků a dodání feminizovaných semen rostlin
konopí odrůd Northem Light Automatic a Special Kush od společnosti Royal
Queen Seeds, feminizovaných semen odrůdy Gold Rush Outdoor vyznačující
se mohutnou produkcí pryskyřice od společnosti Spliff Seeds, feminizovaných
semen od společnosti Seed Stockers, feminizovaných semen odrůdy Kush od
společnosti Sweet Seeds, feminizovaných semen „euforické" sativi od
společnosti Serious Seeds, feminizovaných semen odrůdy Carnival, která
uživatele dle autora „nenechá sedět na jednom místě" a feminizovaných
semen odrůdy Medocino Skunk, představující dle autora špičku
amsterdamové coffeeshopové scény od společnosti Paradise Seeds, na
straně č. 76 článek s názvem Vše, co je třeba vědět o klonech a matečních
rostlinách , který dává návod, včetně fotografií , jak co nejlépe a nejefektivněji
tzv. řízkovat rostliny konopí, na straně č. 81 článek s názvem Growreport
Wappa: šlape jako hodinky, který popisuje tuto odrůdu konopí, návod k jejímu
pěstování , včetně účinky po užití, popsaného jako „lahodný, okamžitý a silný",
na straně č. 84 článek s názvem Growreport Peyote Cookies - rychlovka do
indooru i outdooru, který popisuje tuto odrůdu konopí a popisuje návod
k jejímu pěstování a jako přílohu magazínu pro předplatitele semeno odrůdy
rostliny konopí Wappa,

•

číslo

45, vydané dne 25. 1. 2018, obsahující na straně č. 4 prezentaci nabídky
magazínu Legalizace, v rámci níž je při sjednání ročního či
dvouletého předplatného nabízeno dodání kuřáckých potřeb jako drtiček ,
zapalovačů či cigaretových papírků a dodání feminizovaných semen rostlin
konopí odrůdy Baby Boom Auto CBD, s poměrem látek THC a CBD 1: 1
a feminizovaných semen odrůd Northem Light Automatic a Special Kush od
společnosti Royal Queen Seeds, na straně č . 70 článek s názvem Seedbanky
Seedstockers věnující se popisu činnosti této semenné banky a představení
jednotlivých odrůd konopí, při zdůraznění vysokého obsahu účinných látek
a účinku po užití u vybraných odrůd , ilustrované fotografiemi vzrostlých rostlin
konopí, na straně č. 72 článek s názvem Neprůhledné světlo 8 zabývající se
použitím světelných výbojek při pěstování rostlin Cannabis Sativa a na straně
č. 76 je publikován článek s názvem Black Jack Auto popisující pěstování této
odrůdy rostliny konopí, kdy je popsána chuť po užití jako příjemná , aromatická
a účinek užití jako „povznášející, dlouhodobý, a když se přestanete smát,
pocítíte relaxační efekt" a na straně č. 114 prezentaci výsledků soutěže, kdy
jako výhra jsou poskytovány 3 ks až 5 ks semen konopí od společnosti
Paradise Seeds a kuřácké potřeby ,
předplatného

•

číslo

46, vydané dne 29. 3. 2018, obsahující na straně č. 8 prezentaci nabídky
předplatného magazínu Legalizace, v rámci níž je při sjednání ročního či
dvouletého předplatného nabízeno dodání feminizovaných semen rostliny
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konopí odrůdy Gold Rush outdoor, vyznčující se mohutnou produkcí
pryskyř ice a ovocnou vůní od společnosti Spliff Seeds, femin izovaných semen
odrůdy Carnival, která uživatele dle autora „rozhýbe" od spo lečnosti Ministry of
Vanabis, feminizovaných semen odrůdy Mendocino Skunk představujíc dle
autora špičku amsterdamské coffeshopové scény od společnosti Paradise
Seeds a feminizovaných semen odrůdy Kush, se zdůrazněním aroma
a množství účinných látek, od společnosti Sweet Seeds, na straně č. 78
článek s názvem Seedbanky Dárek a nové odrůdy od Exotic Seeds věnující
se popisu činnosti této semenné banky a představení jednotlivých odrůd
konopí s názvy Black Lemon auto, Mango Cream auto, Green Gummy auto,
Blue Monkey, Jungle Fever auto a Herz og, se zdůrazněním jejich vlastností,
jako je vysoká produkce pryskyřice či vysoká hladina THC, případně chuti,
aroma a účinků , jako ,,relaxační efekt", „vhodný pro tvůrčí a spo l ečenské
aktivity", „duševní stimulace" a „vhodný na situace, kdy už není potřeba se na
nic soustředit", na straně č . 82 článek s názvem Neprůhledné světlo 9
zabývající se použitím světelných výbojek při pěstován í rostlin konopí, na
straně č . 111 prezentaci knihy s názvem Jak pěstovat konopí indoor 2.0 a na
straně č. na straně č . 122 prezentaci výsledků soutěže , kdy jako výhra jsou
poskytovány 4 ks semen různých odrůd konopí od společnosti Sweet Seeds
a kuřácké potřeby ,
•

čís l o

47, vydané dne 31 . 5. 2018, obsahující na straně na straně č . 4
prezentaci nabídky předplatného magazínu Legalizace, v rámci níž je při
sjednání ročního či dvouletého předplatného nabízeno dodání feminizovaných
semen rostliny konopí odrůdy Buuble Gum , vyznačujících se žvýkačkovým
aroma, které dle autora potěší všechny smysly od společnost i Seriuos Seeds
a fem inizovaných semen odrůdy Cheese od společnosti Dinafem Seeds, na
straně č. 76
článek s názvem Seedbanka 00 Seeds věnující se popisu
činnosti této semenné banky a představení jednotlivých odrůd konopí s názvy
Cocolate Skunk, Auto Chocokolate skunk, 00 Skunk a Auto California Kush,
se zdůrazněním jejich chuti a účinků po užití, jako „silný úč i nek ve fyzické
i duševní rovině", „silné a citrusové aroma", „intenzivní, sladkou ovocnou
příchut"' a „dlouhotrvající příchut"', na straně č. 78 článek s názvem
Neprůh ledné světlo 9 zabývající se použitím světelných výbojek při pěstování
rostlin konopí, na straně č . 86 článek s názvem Growreport Samonakvétací
Amensia XXL, recenzující tuto odrůdu konopí, popisující její vlastnosti, způsob
pěstování a účinek po užití, specifikovaný jako „povznášející", na straně č. 90
prezentaci výsledků soutěže, kdy jako výhra je poskytováno 25 ks
fem inizovaných semen různých odrůd konopí od společností Paradise Seeds,
Sweet Seeds, Seed Stockers a Exotic Seeds a jako přílohu katalog seedbanky
00 Seeds, prezentující jednotlivé odrůdy semen konopí, včetně popisu
vlastností rostlin, jejich chuti a obsahu THC ve vypěstovaných rostlinách,

•

čís l o

48, vydané dne 1O. 8. 2018, obsahující na straně č . 4 prezentaci nabídky
předp l atného magazínu Legalizace, v rámci níž je při sjednání ročního či
dvouletého předplatného nabízeno dodání 6 ks feminizovaných semen rostl iny
konopí různých odrůd , na straně č. 76 článek s názvem Živiny v Hydropon ii,
který radí jaké prvky a poměry použít při pěstování rostlin - v optimálním
množství a poměru, na straně č. 114 prezentaci výsledků soutěže, kdy jako
výhra jsou mimo jiné poskytované kuřácké potřeby ,
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•

číslo

49, vydané dne 27. 8. 2018, obsahující na straně na straně č. 4
prezentaci nabídky předplatného magazínu Legalizace, v rámci níž je při
sjednání ročního či dvouletého předplatného nabízeno dodání feminizovaných
semen konopí odrůd Purple Berry Kush od společnosti Spliff Seeds, včetně
kuřáckých potřeb a semena odrůdy Autom Lemon Haze, vyznačující se
citronovou chutí od společnosti Domus Seeds, nač. I. 78 článek s názvem Je
možné doma vypěstovat konopí v léčebné kvalitě, popisující podmínky
domácího pěstování konopí, včetně výnosu a nákladů, se zaměřením na
léčebné i rekreační užití, na straně č. 82 článek s názvem Growreport L. A.
Amnesia, popisující charakteristické znaky, zkušenosti s pěstování, chuť
a účinky užití odrůdy konopí L. A. Amnesia, specifikované jako „lahodné",
„stimulující chuť kjídlu", „euforická sativa", dle autora se jedná o odrůdu
konopí, která je „šampión", na straně č. 120 rubriku Vaříme s konopím, v níž
je publikován recept na konopný chléb, jehož součástí je 5 gramů květů
konopí bez semínek a stopek a na straně č. 122 prezentaci výsledků soutěže ,
kdy jako výhra jsou poskytované kuřácké potřeby a 25 ks semen konopí
odrůdy Mandarín Haze,

•

číslo

50, vydané dne 1O. 12. 2018, obsahující na straně na straně č. 4
prezentaci nabídky předplatného magazínu Legalizace, v rámci níž je při
sjednání ročního či dvouletého předplatného nabízeno dodání kuřáckých
potřeba jako drtiček, zapalovačů či cigaretových papírků a dodání
feminizovaných semen konopí odrůdy Purple Afghan Kush a Remo Chemo od
společnosti Dinafem Seeds, feminizovaných semen odrůdy Sir Jack Auto od
společnosti Exotick Seeds a feminizovaných semen odrůdy Chocolate Skunk,
Auto Chocolate Skunk a Auto California Kush od společnosti 00 Skunk, na
straně č. 36 článek s názvem Metabolismus THC v lidském těle, zabývající se
účinky látky delta-9-THC na lidský organismus, mimo jiné konstatující, že pro
navození mírných a dlouhotrvajících účinků mohou být vhodnější konopné
pochutiny s menšími dávkami látky THC , čímž dle autora může být uživateli
umožněno využití výhod konopí s minimálním vystavení se negativním
dopadům, na straně č. 112 článek s názvem Chanukové koblížky s receptem ,
jehož ingrediencí jsou 3 polévkové lžíce margarínu již říznutého „darem
z nebes", přičemž v dolní části stránky je v poznámce autora uvedena
informace, že u sladkých jídel někdy člověk zapomene na sílů veselých
ingrediencí, takže nejdříve autor doporučuje ochutnat 1 či 2 koblížky ať
konzument ví, jak na něj působí a na straně č. 114 prezentaci výsledků
soutěže, kdy jako výhra jsou poskytované 3 ks semen konopí různých odrůd,

•

číslo

51, vydané dne 11. 2. 2019, obsahující na straně č. 4 prezentaci nabídky
magazínu Legalizace, v rámci níž je při sjednání ročního či
dvouletého předplatného nabízeno dodání kuřáckých potřeba jako drtiček ,
zapalovačů či cigaretových papírků a dodání feminizovaných semen odrůdy
konopí Sir Jack Auto od společnosti Exotic Seeds, feminizovaných semen
odrůd Chocolate Skunk a Auto Chocolate Skunk od společnosti 00 Seeds
a feminizovaných semen odrůdy Purple Queen a Roya! Bluematic od
společnosti Roya! Queen Seeds, na straně č. 28 článek s názvem Konopí jako
doplněk ve sportovní kulturistice, který poukazuje na konopí jako prostředek
regenerace při sportu, případného sportovce-uživatele informuje o klidném
a hlubokém spánku po požití konopí a propojení svalů s myslí při tréninku, na
straně č. 72 článek s názvem N eprůhledné světlo 11, zabývající se využití
umělého osvětlení při pěstování rostlin, na straně č. 7 4 článek s názvem
předplatného
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Seedbanky Exotické novinky, představující produkci semenné banky Exotic
Seeds, s popisem jednotlivých odrůd konopí s názvy Zkittalicious, Malsaňa
Cookies, ZaZ, Jelly Bananen a Hippie Therapy CBD, zdůrazňující jejich
vlastnosti, chuť a účinky po požití, na straně č. 78 článek s názvem
Growreport Green Poison XL Auto, který popisuje tuto odrůdu konopí, návod
k jejímu pěstování , chuť, vyznačující se výraznými tóny ovoce, dle autora
vhodná zejména do vaporizéru a účinky po požití, dle autora „nejlepší na noc,
kdy chce v klidu relaxovat, být v klidu a mít hlavu plnou pozitivních myšlenek",
na straně č. 112 článek pod názvem Vegan stir fry aneb jak smaží vegan i,
popisující recept na veganskou stravu, kdy jednou z ingrediencí jsou 2 lžíce
kokosového oleje obohacené konopím , na straně č. 114 prezentaci výsledků
soutěže , kdy jako výhra je poskytováno 1O ks feminizovaných semen konopí
různých odrůd a jako přílohu feminizované semeno odrůdy konopí Amnesia,
•

číslo

53, vydané dne 6. 6. 2019, obsahující na straně č. 4 prezentaci nabídky
předplatného magazínu Legalizace, v rámci níž je při sjednání ročního č i
dvouletého předplatného nabízeno dodání feminizovaných semen odrůdy
konopí Green Poison XL Auto, na straně č. 70 článek s názvem Neprůhledné
světlo 12, zabývající se využitím umělého osvětlení při pěstování rostlin , na
straně č. 72, článek s názvem Sweet Gelato Auto - Jiskřivá nadílka pro
všechny smysly, popisující novou odrůdu konopí, s návodem k jejímu
pěstování , konkrétně 9 ks rostlin konopí za užití pěstební skříně , s popisem
jej í chutě a účinku po užití, na straně č. 74 článek s názvem Tak upaluj, cesta
je cíl, popisující přínos THC při sportu, mimo jiné uvádějící, že „ zakouřenost
má tu výhodu, že jste více naladění na svoje tělo" a na straně č . 114
prezentaci výsledků soutěže, kdy jako výhra jsou poskytována balení
feminizovaných semen konopí s obsahem 4 ks až 7 ks,

•

číslo

54, vydané dne 8. 8. 2019, obsahující na straně č. 4 prezentaci nabídky
v rámci níž je při sjednání ročního či
dodání feminizovaných semen konopí
odrůdy Red Mandarine, vyznačujících se uklidňujícími tělesnými účinky,
sedativní dohrou a stimulací apetitu a feminizovaných semen odrůdy Sweet
Gelato Auto, dle autora představujících jednu z nejsilnějších verzí amerických
linií pocházejících ze San Francisca, od společnosti Sweet Seeds, na straně č .
62 článek s názvem Rockwool (ne)vhodné pěstební médium , popisující použití
této původně tepelné a zvukové izolace k užití při pěstování a klonování
rostlin , na straně č. 66 článek s názvem Průvodce proplachováním, poskytující
návod k proplachování rostlin konopí při jejich pěstování , dle autora
umožňující dosáhnout lepší chuti a vůně výsledného produktu, ilustrovaný
fotografiemi rostlin konopí, na straně č. 104 recept na batátové hranolky, jehož
součástí je čajová lžíce konopím obohaceného slunečnicového oleje, včetně
popisu návodu k přípravě konopím obohaceného slunečnicového oleje a na
straně č. 106 prezentaci výsledků soutěže , kdy jako výhra jsou poskytována
balení feminizovaných semen konopí s obsahem 2 ks až 4 ks či kuřácké
předplatného magazínu Legalizace,
dvouletého předplatného nabízeno

potřeby ,

•

číslo

55, vydané dne 26. 9. 2019, obsahující na straně č. 66 článek s názvem
Seedbanky Philosopher Seeds, představující produkci semenné banky
Philosofer Seeds, popisující odrůdy konopí z nabídky semenné banky, včetně
fotografického zobrazení květu rostliny konopí, se zdůrazněním vlastností
a chutí vybraných odrůd , jako „úžasná vůně se smetanovými a citrusovými
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tóny", „zemité pozadí - zkrátka lahůdka", na straně č. 68 článek s názvem
Pěstuj jako profík, který radí, jak co nejefektivněji pěstovat rostliny konopí
s uplatněním profesionálního přístupu , kdy dle autora je důležité se zaměřit
na efektivitu, s maximalizací čistého zisku na určité ploše, na straně č . 72
článek s názvem Growreport Purple Punch: Fialka snů, popisující odrůdu
rostliny konopí Purple Punch, s návodem k jejímu pěstování , popisem
vlastností této rostliny, vyznačující se vysokou produkcí pryskyřice , autorem
popsané jako „hotová exploze pryskyřice", chuti a účinků po požití,
popisovaných jako „indikový účinek" a „luxusní příchuť pro gurmány - palec
nahoru!" a na straně č . 104 recept na přípravu šťavnaté kukuřice , papričky
a naan, jehož součásti je konopím obohacený slunečnicový olej,
•

číslo

56, vydané dne 5. 12. 2019, obsahující na straně č. 4 prezentaci nabídky
Legalizace, v rámci níž je při sjednání ročního či
nabízeno dodání kuřáckých potřeba a dodání balení
15 ks feminizovaných semen konopí od společnosti Royal Queen Seed
a balení 12 ks feminizovaných semen od společnosti 00 Seeds, na straně č .
64 výsledek fotosoutěže s názvem Komu se nelení, tomu se zelení,
s vyhodnocením zaslaných fotografií vzrostlých rostlin konopí, kdy výhercům
jsou zasílány feminizovaná semena rostlin konopí, na straně č. 66 recenzi
vaporizéru Tinymight, mimo jiné uvádějící , jak poznat, že jsou účinné látky
z bylin dokonale odpařené , s popisem dokonalého odpaření konopí, na straně
č. 68 článek s názvem N eprůhledné světlo 13 nový test: Jeden reflektor a tři
led moduly, který radí jak nastavit co nejoptimálnější podmínky pro pěstování
rostlin a na straně č. 71 článek s názvem Growreport King Kong na mangu,
popisující odrůdu rostliny konopí Gorilla Zkittlez, s návodem k jejímu
pěstování , popisem vlastností této rostliny, vyznačující se vysokou produkcí
předplatného magazínu
dvouletého předplatného

přičemž nejméně

osobu

inspirovala k tomu, že si
Legalizace obstaral semena rostliny konopí, dle návodů
a rad zde uvedených semena zasadil, rostliny vypěstoval a usušil, čímž vyrobil
zakázanou látku delta - 9 - tetrahydrokanabinol,
prostřednictvím magazínů

tedy
obvi n ě n ý

Robert Veverka

v bodě I
podporoval jiného ke zneužívání návykové látky jiné než alkoholu a zneužívání
takové látky jinak podněcoval , kdy čin spáchal tiskem a veřejně přístupnou
počítačovou sítí,
obvi n ěn á

obchodní

spol eč nost

Legal Publishing s.r.o.

v bodě li
podporovala jiného ke zneužívání návykové látky jiné než alkoholu a zneuz1vanr
takové látky jinak podněcovala , kdy čin spáchala tiskem a veřejně přístupnou
počítačovou sítí,
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čímž
obviněný

spáchali

Robert Veverka

v bodě I
přečin šíření
obviněná

toxikomanie dle§ 287 odst. 1, 2, písm. c) tr. zákoníku,

obchodní

společnost

Legal Publishing s.r.o.,

v bodě li
přečin šíření

toxikomanie dle § 287 odst. 1, 2, písm. c) tr. zákoníku.

Navrhuji u hlavního
1. podle § 211 odst. 1 tr.
-č. I. 233 -237,

řádu číst výpověď

líčení:

č. I. 228-232

a-

2. podle § 213 odst. 1 trestního řádu předložit k nahlédnutí přípis o prvotním
č. I.
poznatku ve věci č. I. 3, úřední záznam o připojení spisu obv.
26, úřední záznam ohledně vyhodnocení videí publikovaných na portálu
youTube.com uživatelem Magazín Legalizace, včetně fotodokumentace č . I. 28 - 36,
úřední záznam k identifikaci IP adresy internetové domény www.magazinlegalizace.cz č. I. 51 , výsledek součinnosti dle § 8 odst. 1 tr. řádu - objednatel IP
adresy internetové domény www.magazin-legalizace.cz č. I. 52 - 53, úřední záznam
ohledně doby užívání domény www.magazin-legalizace.cz č. I. 54, úřední záznam
o zajištění výtisků magazínu Legalizace č. I. 70, úřední záznam o vyhodnocená
obsahu magazínu Legalizace, včetně příloh a fotodokumentace č. I. 71 - 78, protokol
o ohledání věci - obsah magazínu Legalizace č. I. 88-125, spisovým materiál - obv.
Martin Pastorek č. I. 126 - 141 , výpis z živnostenského rejstříku - Robert Veverka č.
I. 242 - 245, zprávu ČSSZ - Robert Veverka č. I. 254, opis z evidence přestupků
právnických osob - Legal Publishing, s.r.o. č. I. 261 , opis z evidence přestupků Robert Veverka č. I. 262, opis z RT - Robert Veverka č. I. 263, stanovisko k obsahu
magazínu Legalizace č. I. 302-303, 304, 305, přílohy trestního spisu - 46 ks vydání
magazínu Legalizace,
6. za nezměněné důkazní situace uložit obviněnému Robertu Veverkovi trest odnětí
svobody ve výměře kolem 16 měsíců, podmíněně odložený na zkušební dobu ve
výměře kolem 30 měs íců , právnické osobě Lega! Publishing s.r.o. uložit peněžitý
trest ve výměře kolem 100 denních sazeb po 2.000 Kč a ve smyslu § 81 b tr. řádu
rozhodnout o zničení věcí uvedených nač. I. 321 trestního spisu,
Odůvodnění:

1. Výsledky provedeného vyšetřování odůvodňují zaver, že se shora uvedení
dopustili jednání popsaného ve skutkové větě obžaloby, přičemž trestní
stíhání proti nim bylo zahájeno usnesením ze dne 3. 9. 2020, které si obviněný
Robert Veverka převzal dne 13. 1O. 2020 a obchodní společnost Legal Publishing
s.r.o. dne 1O. 9. 2020. Usnesení pak bylo řádně doručeno i obhájci obviněného
Roberta Veverky a zmocněnkyni obviněné obchodní společnosti Lega! Publishing
s.r.o.
obvinění
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2. Obviněný Robert Veverka se nejdříve vyjádřil ke své osobě a následně k věci
samotné vypověděl, že užívání návykových látek, jejich účinky, zejména konopí, nijak
nepropagoval. Magazín Legalizace poskytuje objektivní pohled na možné využití
konopí jako průmyslové plodiny. Současně poukazují na možná rizika spojená se
zpracováním konopí a jakým způsobem je možné s konopím nakládat. V rámci
magazínu fungovala drogová poradna, tak aby čtenáři byli seznámeni s drogovou
problematikou a legislativou jí se týkající. Osoby v užívání návykových látek
nepodporují, avšak pokud se tak rozhodnou, chtějí poskytnout relevantní informace.
V magazínu Legalizace působí již od jeho počátku , přičemž obchodní společnost
Legal Publishing s.r.o. založil v roce 201 O, kdy tato obchodní společnost magazín
vydává V předmětné obchodní společnosti působí jako jednatel a v rámci magazínu
jako šéfredaktor, kdy z této pozice rozhoduje o obsahu. Co se týče obsahu magazínu
bylo mu například plukovníkem Frydrychem sděleno , že magazín Legalizace
považuje za netradiční a s ohledem na jeho zaměření by měl být obsah
vybalancovanější. V rámci obsahu magazínu nijak nezatajovali, že k nakládání
s konopí je potřeba nějaké oprávnění a v této souvislosti publikovali i názory
odborníků z příslušných odvětví. Od roku 2012 či 2013, kdy bylo zlegalizováno
konopí jako léčivo, informovali o léčebných a legislativních aspektech, přičemž sbírali
i odezvu od dalších lidí, aby bylo možné chránit oběti a stíhat ty, co způsobí nějakou
škodu, neboť represe nepředstavuje východisko, což potvrdilo svým prohlášením
i OSN. Pokud jde o popis účinků konopí, v rámci magazínu se zabývali účinky
léčebnými, nikdy v magazínu neřešili obsahy THC, tyto nikdy nevyzdvihovali.
K samotnému pěstování konopí poskytovali informace se zaměřením na pěstování
konopí léčebného a technického, v souladu s uznávanými postupy a v kontextu
dovoleného v zahraničí. Tématice pěstování , účinků a problematiky konopí se
věnovali i na webových stránkách magazín-legalizace.cz, o jejichž obsahu
rozhodoval on sám a spravovala je kolegyně
tato však publikuje
pouze to, co jí předloží. Vydávání magazínu Legalizace produkuje zisk, avšak ne po
celou dobu, co je publikován. Zisk celé společnosti může být v řádech desetitisíců
ročně.

3. Zmocněnkyně obviněné obchodní společnosti Legal Publishing s. r. o. uvedla, že magazín Legalizace se týká problematiky konopí, nikoliv
marihuany, neřeší jen samotné pěstování , ale i účinky konopí, ekologie, je tam i další
přesah. Společnost funguje asi deset let, ona v ní působí asi od roku 2016. Pokud
jde o strukturu společnosti, jedná se o malou společnost, obviněný Robert Veverka ji
má jako vlastní projekt. Obsahem činnosti společnosti je vydávání magazínu
Legalizace, jehož šéfredaktorem je obviněný Robert Veverka. Samotný magazín
Legalizace nemá žádné přispěvatele, ale funguje tak, že vždy někdo napíše externě
článek. Co se týká webových stránek magazín-legalizace.cz, jedná se o stránky
magazínu Legalizace, kdy obsah magazínu je i na předmětných webových
stránkách. O tom , kdo spravuje webové stránky, neví. Dále k obsahu magazínu
Legalizace upřesnila, že tento se zabývá konopím, poskytuje validní informace ze
světa výzkumu a osvětovou činnost. V rámci obsahu magazínu se řeší i pěstování
konopí, je to spíše takový lifestylový magazín, cílem však není, jak vypěstovat
konopí, ale komplexnější problematika. Součástí přílohy magazínu byla i semena
konopí, způsobilá k vypěstování rostlin konopí, mělo se však spíše jednat o formu
reklamy. Inzerentem byla zpravidla nějaká společnost zabývající se produkcí semen.
4. Svědkyně
uvedla, že působí jako místopředsedkyně spolku
Legalizace.cz, z. s. , který se zabývá osvětovou činností týkající se konopí. Spolek
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Legalizace.cz, z. s. a magazín Legalizace jsou dva samostatné subjekty, pncemž
působí jako administrátorka webových stránek magazínu Legalizace, na vydávání
tištěného magazínu se nepodílí. Pokud jde o magazín Legalizace, tak jeho obsah je
určován obviněným Robertem Veverkou, avšak podrobnosti neví. Obsah webových
stránek kopíruje obsah tištěného magazínu. Samotný obsah umísťovaný na webové
stránky dostává od obviněného Roberta Veverky. Obsah magazínu Legalizace je
určen široké veřejnosti se zájmem o konopí.
5. Svědek
vypověděl, že do styku s magazínem Legalizace vešel někdy
v roce 2012, kdy tento se zabýval drogovou tématikou, primárně konopím , kdy do
magazínu začal překládal články týkající se léčebného využití konopí, přičemž
s obviněným Robertem Veverkou začal komunikovat až později. Postupně
s magazínem spolupracoval tím způsobem , že pokud na internetu našel nějaký
zajímavý článek týkající se konopí, pak tento v případě zájmu přeložil a magazínu
k publikaci poskytl. Současně se stal členem spolku Legalizace.cz, z. s., kde je
poslední dva roky místopředsedou. Spolek Legaliazce.cz, z. s. a magazín Legalizace
jsou spojeny osobou obviněného Roberta Veverky, který je předsedou spolku,
šéfredaktorem a vydavatelem magazínu. Obsah tištěného magazínu určuje obviněný
Robert Veverka, tento určuje tematický celek jednotlivých čísel magazínu a následně
schvaluje předložené články. Dále s obviněným Robertem Veverkou společně vlastní
vydavatelství Green Publishing s.r.o. , pod kterým vydávají magazín Konopí,
zaměřený čistě na léčbu pomocí konopí.
6. Obvinění jsou dále usvědčování úředním záznamem Policie ČR ohledně
vyhodnocení videí publikovaných na portálu youTube.com uživatelem Magazín
Legalizace, týkajících se popisu postupů při pěstování rostlin konopí, k tomuto
potřebného vybavení, užívaní rostlin konopí či jejich zpracováním, úředním
záznamem Policie ČR k identifikaci IP adresy internetové domény www.magazinlegalizace.cz, výsledkem součinnosti dle § 8 odst. 1 tr. řádu a úředním záznamem
Policie ČR ohledně doby užívání internetové domény www.magazin-legalizace.cz,
z nichž se podává, že internetová doména www.magazin-legalizace.cz užívá IP
adresu 91.239.201.16 na základě objednávky obchodní společnosti Legal Publishing
s.r.o. , a to nejméně od roku 14. 4. 2016.
7. Z úředního záznamu Policie ČR týkajícího se vyhodnocení obsahu magazínu
Legalizace a protokolu o ohledání vyplývá, že policejní orgán zajistil jednotlivá čísla
magazínu Legalizace specifikované ve výroku usnesení, včetně příloh, které byly
součástí uvedených vydání magazínu, kdy přílohy magazínu nejméně v šesti
případech tvořila semena různých odrůd rostlin konopí, dále kuřácké potřeby,
propagační materiály společností zabývajících se distribucí semen rostlin konopí, tzv.
seedbank, případně katalogy prezentující sortiment těchto společností , popisující
jednotlivé odrůdy konopí, se zdůrazněním vlastností, chuti a účinků nabízených
odrůd rostlin konopí, včetně uvedení množství účinných látek, často i látky THC.
Z vyhodnocení obsahu jednotlivých čísel magazínu Legaliazce vyplývá, že tento je
obsahově především zaměřen na téma pěstování rostliny konopí, samotné vlastnosti
této rostliny, zpracování vypěstované rostliny do nejrůznějších forem a využití
vlastností látek v této rostlině obsažených, kdy v tomto kontextu jsou v magazínu
publikovány články týkající se postupů při pěstování rostliny konopí, včetně rad
a návodů na dosažení co největších výnosů , včetně výnosů účinných látek
obsažených v pěstovaných rostlinách konopí, mnohdy se zmíněním látky THC,
konkrétního vybavení a prostředků , které je možné k pěstování využít, recenzí
a prezentací jednotlivých odrůd rostlin konopí s popisem jejich vlastností, účinků po
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požití, způsobu zpracování a možného využití vypěstovaných rostli konopí, včetně
využití konopí či hašiše jako běžné přísady při vaření a články představující pomůcky
využitelné při užití produktů z konopí kouřením , jako jsou vaporizéry, tzv. bonga,
šlukovky, drt i čky rostlinné sušiny a cigaretové papírky. V rámci prezentace či recenzí
jednotlivých odrůd konopí jsou zpravidla publikovány detailní fotografie vzrostlých
geneticky upravených rostlin konopí, obsahujících názvy typu Super silver haze",
Anesthesia", 8lack Widow", Critical Kush ", „Amnesia XXL ", 8lack jack auto",
Thunderstack" či Critical chronic auto", popis pěstování prezentovaných odrůd
konopí, jejich vlastností, jako je např. množství produkované pryskyřice, vůně, chuti,
jako např .: ovocná", 11 slaďoučká ", ,jemná" či ,,typicky indiková" a úč i nku po požití,
tento specifikující návodnými texty, jako např .: 11 skutečně uzemňuje ", „usadí vás do
křesla, zabalí do teplé peřinky a dovolí vám odpočívat", když se přestanete smát,
pocítíte relaxační efekt", energické plynutí po výšinách", podporující smysl pro
humor", povznášející", vykouzlí úsměv", nenechá vás sedět na jednom místě ",
11 neuvěřitelně čistý a plný energie, skvělá chuť", „ vysoký obsah THC je ideální pro
milovníky sativních účinků, kterým otevře brány kreativity a veselosti, nicméně pozor,
může to přejít až do psychedelického zážitku". Ve vybraných číslech magazínu je
prezentována nabídka předplatného , kdy při sjednání ročního č i dvouletého
předplatného je nabízeno dodání kuřáckých potřeb , jako jsou drtičky , vaporizéry,
dýmky, cigaretové papírky či zapalovače , taktéž dodání feminizovaných konopných
semen v různých množství, často při zdůraznění vlastností rostlin nabízených odrůd
rostlin konopí, které je z nich možné vypěstovat a dále jsou pomůcky ke kouření č i
semena různých odrůd konopí, v množství od jednotlivých kusů až po 25 ks, zasílány
čtenářům jako výhra soutěží . Mimo samotné články obsahují jednotlivá čísla
magazínu rozsáh lou inzerci komplexního pěstebního vybavení potřebného pro
pěstování rostlin konopí, pomůcek využitelných při užití produktů z konopí kouřením
a taktéž nabídku prodejců semen konopí, často s poukazem na skutečnost, že se
jedná o tzv. feminizovaná semena konopí, přičemž takováto inzerce je doprovázena
vyobrazením vzrostlých geneticky upravených rostlin konopí, popisem jejich
vlastností, chuti jako např .: sladká chuť", chuť haze", 11 kořeněná chuť", ovocná
chuť", včetně zdůrazněn í účinků po požití a často i množství látky THC jako např .:
,jeho síla je překvapující a nezřídka přivádí v úžas i ty největší experty", „překvapivě
silný účinek, který se projevuje značnými sklony k euforii", vynikající chuť",
11 nejsilnější indika s jakou jste se kdy setkali", kompaktní palice, obalené
legendárním množstvím pryskyřice ", vzhledem k extrémní hladině THC se jedná o
záležitost pro pravé konopné gurmány", 11 pověstná těžce uzemňujícím indikovým
účinkem a sladkou chutí připomínající tropické mango". Častou součástí magazínu
je taktéž mapa s podrobným seznamem prodejců , tzv. growshopů či tzv. semenných
bank, umožňujících zakoupení komplexního pěstitelského vybavení, kuřáckých
potřeb a semen rostliny konopí.
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8. Dále spisový materiál obsahuje listiny týkající se trestní věci sp. zn. KRPT221443/TČ-2018-070172 vedené policejním orgánem Policie ČR, Krajského
ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územním odborem Bruntál, 2. oddělení
obecné krim inality proti obviněnému
, který se dopustil přečinu
nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy
dle § 283 odst. 1 tr. zákoníku tím , že bez povolení pěstoval 38 ks rostlin rodu
Cannabis Sativa a Indika, tyto hodlal usušit a následně užít ke kouření , přičemž
dotyčný uvedl, že semena konopí získal jako přílohu magazínu Lagalizace, kdy
v tomto nalezl i podrobné návody k pěstování konopí.
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9. Dle vyprsu z obchodního rejstříku k obviněné obchodní společnosti Legal
Publishing, s.r.o a výpisu ze živnostenského rejstříku k osobě obviněného Roberta
Veverky vyplývá, že obviněný Robert Veverka vystupuje jako jednatel obviněné
obchodní společnosti od roku 201 O, od roku 2013 již jako jednatel jediný a od roku
2015 taktéž jako jediný společník.
Jestliže tedy obviněný Robert Veverka, v postavení jednatele obchodní
společnosti Legal Publishing, s.r.o. a šéfredaktora magazínu Legalizace, rozhodující
o obsahové náplni tohoto periodika, v rámci tištěných vydání magazínu Legalizace a
prostřednictvím internetové domény http://www.magazín-legalizace.cz, při vědomí
toho, že rostlina konopí je po svém zpracování zdrojem drogy marihuana,
uveřejňoval návody týkajících se pěstování rostlin konopí, recenze a inzerci
komplexního segmentu specifického vybavení sloužícího k pěstování rostlin konopí,
prezentace semen různých odrůd konopí setého, se zdůrazněním jejich účinků na
lidskou psychiku, stejně tak kuřáckých potřeb využitelných k následnému požití
zpracovaných rostlin konopí, za současného faktického poskytování kuřáckých
potřeb a feminizovaných semen konopí, způsobilých k vypěstování rostlin konopí
s vysokým obsahem látky THC a jestliže v rámci magazínu Legalizace uveřejňoval
texty vychvalující chuť, vůni , vlastnosti a účinky jednotlivých odrůd konopí setého,
cílené na osoby pěstující konopí pro jeho účinky na lidskou psychiku, dopustil se jak
podpory jiného ke zneužívání návykové látky jiné než alkoholu, tak zneužívání
takových látek podněcoval a jeho jednání je tak nutné po právní stránce kvalifikovat
jako přečin šíření toxikomanie dle§ 287 odst. 1, 2, písm. c) tr. zákoníku. Na základě
výše uvedených skutečností lze dojít k závěru , že obviněný věděl , že se dopouští
jednak podpory neoprávněné výroby návykových látek a jednak podněcování
zneužívání takových látek a pro tento případ s tím byl minimálně srozuměn.
Obviněný tak jednal přinejmenším v úmyslu nepřímém dle § 15 odst. 1 písm. b)
trestního zákoníku.
1O.

11 . K trestní odpovědnosti obviněné obchodní společnosti Legal Publishing, s.r.o.
bylo zjištěno, že za tuto společnost jednal Robert Veverka jako statutární orgán ve
smyslu § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti
právnických osob, přičemž obviněný jednal v zájmu a v rámci činnosti obviněné
obchodní společnosti , pročež lze jeho jednání dle § 8 odst. 2 písm. a) citovaného
zákona obviněné obchodní společnosti přičítat. Současně byl předmětný skutek
spáchán nejen v rámci činnosti obviněné obchodní společnosti Legal Publishing,
s.r.o., ale i v jejím zájmu, když z činnosti jejího jediného jednatele Roberta Veverky
plynul obchodní společnosti finanční profit z prodeje jednotlivých čísel magazínu
Legalizace či ze sjednaného předplatného . S ohledem na zněn í § 7 zák. č . 418/2011
Sb. , platné do 30. 11 . 2016, bylo možné jednání obviněné posuzovat jako trestný čin
šíření toxikomanie dle§ 287 tr. zákoníku až od 1. 12. 2016, kdy bylo stanoveno, že
trestný čin šíření toxikomanie dle § 287 tr. zákoníku nespadá pod výjimky uvedené
v§ 7 citovaného zákona. Z výše uvedeného je zřejmé , že obviněná obchodní
společnost spáchala trestný čin uvedený v žalobním návrhu, přičemž jednáním
dalšího obviněného jednak podporovala jiného ke zneužívání návykové látky jiné než
alkoholu a jednak zneužívání takových látek podněcovala, čímž se dopustila přečinu
šíření toxikomanie dle § 287 odst. 1, 2, písm. c) tr. zákoníku. Současně nebylo
zjištěno , že by obviněná obchodní společnost Legal Publishing, s.r.o. učinila jakákoliv
opatření směřující k tomu, aby zabránila spáchání protiprávního činu Robertem
Veverkou, ve smyslu§ 8 odst. 5 zák. č. 418/2011 Sb. , ačkoliv takové úsilí na ní bylo
možné spravedlivě požadovat.
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12. Obviněný Robert Veverka ani obviněná Legal Publishing, s.r.o. doposud nemají
žádný záznam v opise z rejstříku trestů a v opise z evidence přestupků.
13. Vzhledem k tomu, že výsledky vyšetřování odůvodňují postavení obviněných
soud, je na ně podána tato obžaloba.
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