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ČESKÁ REPUBLTKA

ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY
Okresní soud v Bnrntálc rozhodl samosoudcem !\'fgr. Markem Stachem v hlavním
konaném dne 3. listopadu 2021

líčen í

takto:
Obž alovaní
1) Robert Veverka, narozený 18. 11. 1976, místem narozeni Praha, bytem
2) Lega! Publishing s .r.o., IČ: 24724025, se sídlem Praha-Kbely, Divišova 489/ 10,
jsou vinni, že

I. obžalovaný 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 veřej ná prodej ní místa, v
dvouměsíčních 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 človčka, navozoval dojem legality pčstováni ros1fo1 konopí, s včdomim, že je %akh.áno
pěstovat dmhy a odrúdy rostlin konopí, které mohou obsahovat vice než 0,3 'Yo látek ze skupiny
terrnhydrokanabinolú, a to p[()střednict\•Ím textú uveřeji\ovaných v rámci magazínu Legalizace,
obsahujících kvalifikované návody a rady k pčsrován í rostlin konopí a jejich křížcncú, s užitím
konkrémích hnoji v a jiných chemikálií, nastaveni co nej ideálnčj ších S\'Čtclných a tepelných
podmínek tzv. c.-yklu, vedoucí k co největší koncentraci látek obsažených v rostlinách konopí,
včetně lári-y tetrahydrokanabinol, návodu k výrobě koncentrovaných přípravků z rostlin konopí,
jejich skladování, včctnč tcxtú „abývajících se násk'(ln ým zpracováním vypčstovaných rostlin
konopí, %amčřených na vařeni a pečení, ,, rámci jednotli,'Ých vydáni maga%inu uveřejř1oval
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přís p ěvky a inzerci zamerenou na prodej semen rostlin konopí a jejich kříženců, obsahující
doprovodný text poukazující na obsah účinn ých látek, chuť a účinky jednotlivých odrůd, zařízení
a chemikálie po třebné k pěs tování rostlin kono pí a jejich kříženců, zařízení a e o mů cky po třebné k
užití zpracovaných rostlin konopí, jak v kamenných o bchodech po celé Ceské republice, tak
pros třednic tvím zásilkového prodeje toho to sortimentu, p o případě pro střednictvím e-shopu
legalmarket, kdy jako příl ohu magazínu Legalizace distribuoval feminizovaná semena rostlin
konopí a jejich k říže nců a pomůcky k užití zpracované rostliny konopí, dále na internetové
d o mén ě https:/ / www.magazin-legalizace.cz v elektronické formě publikoval obsah jednotlivých
čísel magazínu Legalizace, včetně dalších návodů na p ěstování rostlin konopí, se zaměřením na
výbě r vhodných semen rostlin konopí, jejich naklíče ní, předp ěstování, až vy pěs tování d ospěl ých
rostlin konopí, přičemž výše uvedeného jednání se dopustil i přes to, že látka delta - 9 tetrahydrokanabinol (IHC) je uvedena v příloz e č. 4 jako psycho tropní, zařazená do seznamu II
podle Úmluvy o psychotropních látkách - nařízení vlády č. 463/ 2013 Sb., kdy takto
pros třednic tvím ti š těných magaz ínů a internetové domény http: //vvww.magazín-legalizace.cz
uv e řejnil:

1) číslo 2, vydané dne 8. 11. 2010, obsahující na straně č. 14 článek s názvem Úvod do pěstování,

s podrobným popisem pěs tování rostlin konopí od klíčení, pěs tování, růst, hnojení až po sklizeň
a sušení, na s tran ě č. 20 článek s názvem Pů dní experiment, kde autor popisuje způ sob tzv.
indoor pěs to vání rostlin konopí v půdních prosto rách domu, na straně č. 22 článek s názvem
D ouble Dutch indoor report, kde je popsán postup p ěsto vání odrůd y rostliny konopí tzv.
D vojitého Ho lanďana/ křížence od rů d Warlock a Chronic/, na stran ě č. 26 člán ek s názvem
Necítíte se d obře ? Možná máte "nedostatek marihuany", v to mto čl ánku se spekuluj e o možném
vlivu nedostatku marihuany na špatný zdravotní stav, přehled G rowshopů v ČR, včetně 5
čes kých e-s h o pů, na s traně č. 66 rubriku Vaříme s konopím, v níž je uveden recept na Ván o ční
cukroví - Ganj a-sko řicové hvězdičky, přičemž jedna z ingrediencí je 6 gramů legrace,
2) čís l o 3, vydané dne l O 1. 2011 , obsahující na stran ě č . 19 článek s názvem P ěstuj a foť! - téma
O utdoor, kde jsou prezentovány fo tografie ros tlin konopí zaslané čtenáři, tyto jsou hodnoceny a
o dměň ovány 5 ks feminizovaných semínek odrůdy ko nopí Diesel, na s traně č. 20 článek s
názvem Jak na řízky? , obsahující podrobný návod s fo tografiemi říz kování rostlin konopí, na
s tran ě č. 23 článek s názvem White Skunk a Super Skunk, kde je popsán návod pěs tování těchto
o d růd rostliny konopí Sativa/Indica, na stran ě č. 26 člán ek s názvem I eničte si svou úrodu aneb
jak na dobrý curing, curing je zde popisován jako nezbytná dodatečná p éče o sklizené a nasušené
bylinky, na s traně č. 32 článek s názvem Nehulte, vaporizujte!, v tomto jsou popisovány výhody
vaporizace, mimo jiné " l éčivé ho konopí", na straně č . 46 rozhovor s majitelem G rowshopu v
Českých Buděj ovicích s názvem Sázíme s Hydro ponicem, s uvedením míst, kde je možné si
obstarat rady k p ěs tování, dále je zde popsán způso b outdoor pěs tování rostlin konopí, na s traně
č. 56 článek s názvem Ohlédnutí za absurditami lysohlávkového podzimu, srovnávající
nebezpečnos t užití hub s užitím alkoholu, které je v ČR zdaleka více tolerováno,
3) číslo 4, vydané dne 7. 3. 2011, obsahující jako přílo hu čas o pisu produktový katalog rostlinných
hnojiv a semen rostlin konopí, na straně č. 16 článek s názvem Roste jako z vody, informující o
vhodných podmínkách pěs tování rostlin konopí venku a uvnitř 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 H ydroponie Úvod do pěstování, uvádějící návod s fo tografiemi
k hydropo nickému pěs tování rostlin ko nopí, na straně č. 25 člán ek Pěstuj a foť !, dle vydavatele
publikující n ejkvalitnější fotografi e rostlin konopí, odměn ěné hnojivy, semínky rostlin konopí
a popelníkem, na straně č. 27 čl ánek s názvem Jak p ěstovat Indoor? s podtextem Povinná výbava
každého growera s recenzí knihy autora Mr. Joseho zabývající se Indoor p ěstováním, na s traně č.
34 člán ek s názvem Recept na konopnou / bylinnou mast, který přináší podrobný návod na
Shodu s prvopisem potvrzu1e Daniela Barabášová, v zast. Lenka Repková
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výro bu masti z ko nopí a konopného kvě tu, na straně č. 72 rubriku Vaříme s konopím, kde jsou
publikovány recepty s užitím konopných semen a recept na konopný štrůdl s přísad ou - 5 g
j emně nadrcených bylinek bez stonků (potentního indooru, při použití outdooru možno více),
4) čís l o 5, vydané dne 26. 4. 2011 , obsahující na straně č. 20 čl ánek s názvem Flower power, kde
je p odrobně rozebrán aspekt květové fáze konopí p ěstovan ého outdoor i intdoor, včetně rad a
osobních zkušeností a na s traně č. 27 člán ek s názvem Growreport: Super Silver Haze, který
popisuje pěs tování této odrůdy konopí s fotografiemi, se zdů razněním chuti, aroma i účinků této
o drůdy, při zdů raznění nevýhody této odrůdy rostliny kono pí setého spo čívající v tom, že uživatel
„bude dost mimo",
5) čísl o 6, vydané dne 8. 7. 2011, obsahující na straně č. 14 článek s názvem Hnojit, ale
n epřehnojit, v němž je návod k zálivce, kyselosti substrátu a ke koncentraci hnojiv, pojednává o
š ků dcích, jsou přip oj eny ilustrativní fotogr afie, na straně č. 18 článek s názvem Z ahrádka v pokoji
s kompletními fo togr afi emi a popisem zařízení po třebných pro indoor pěs tírnu , vče tně
p ěs tebního stanu, na s traně č. 22 článek s názvem Neprůhledné svě tlo popisující využití svě tla
pro pěsto vání rostlin, na straně č. 24 recenzi odrůdy konopí Guerilla Gold s fotografiemi,
poukazující na vysoký o bsah účinných látek a vhodnost pro amatérské p ěstitel e, na straně č. 30
čl áne k s názvem Fénixovy slzy za ko nopný 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 uskladn ění s fotografickou dokumentací, na
s traně č. 20 článek s názvem Autoflowering část 1, popisující schopnost rostlin kvést nezávisle na
fotop eriod ě, na s traně č . 22 čl ánek s názvem
eprů hl edn é s větlo 3, přinášející rozbor pro získání
maximálního světla pro rostliny, na stran ě č . 26 je publikována recenze rostliny konopí odrůd y
P ollen Chuck s po pisem pěs tování, kvetení a s klizně, se zdů razněním silného efektu vyp ěstované
rostliny, přičemž pro rekreační užití není ros tlina příliš vhodná, nebo ť „skutečně uzemňuj e", na
s tran ě č. 44 článek s názvem Užívání konopí v jídle, který popisuje m echanismus účinku THC při
požití a na s traně č. 88 rubriku Vaříme s kono pím, v níž je publikován recept na konopné pesto
s přísadou - 1 g ko nopí,
7) číslo 8, vydané dne 3. 11. 2011, obsahující na s traně č. 16 článek s názvem G uerillaG rowning 1
s podtextem "V tomto seriálu se budem e setkávat se zahrádkami všemožných pěs titelů z celé naší
země a dozvíme se něco málo o pozadí jejich pěs tování." , týkající se reportáže s pěstitel em
rostlin konopí, pojednávající o pěsto vání outdoor metodou s konkrétním návodem a
fotografiemi, na s traně č . 18 čl áne k s názvem eprů hl edn é světlo 4 s rozborem konkrétních
osvětl e ní pro pěstování rostlin, na straně č. 22 čl ánek s názvem Jak sklidit z kytky p ů l kila,
publikující ko nkrétní návod k pěsto vání a fotografie, popisující jak dosáhnout co nej větš í
výtěžnos ti při pěstování a sklizni rostlin konopí, na s traně č. 24 článek s názvem Autoflowering 2,
kde pěs ti tel s přezdívkou Mdanzig informuje o svých zkušenostech s pěs továním
samonakvétacích odrůd rostlin konopí, na s traně č. 30 článek s názvem High T ech s recenzí
osvětlení G ravita Pro, hnojiva Gold La be! a řady hno jiv Ata Coco Max v souvislosti s p ěs továním
konopí, na s traně č . 32 recenzi odrůdy konopí s názvem Anestl1esia s fotografiemi, při zdůrazn ění
silných ú činků rostliny, kdy tento je popsán jako uze mňující, s upozorněním na sku tečnost, že
pod vlivem této odrůdy uživatel nebude fungo vat, avšak pokud uživatel chce jen tzv. vypnout, je
uvedeno, že „An esthesia vás usadí do křesla, zabalí do teplé p eřin ky a dovolí vám odp očí vat", a
jako přílohu tabulku s dávkováním živin ALL-MIX a LIG HT-MIX pro rostliny konopí,
8) číslo 10, vydané dne l. 3. 2012, obsahující na straně č. 14 člán ek s názvem · eprůhl edné s větl o
6 s recenzí a návodem na druhy světe l a os větl e ní při pěstování rostlin, na stran ě č. 18 čl ánek s
názvem Výživa rostlin s návodem, popisem a fotografiemi pro použití základních hnojiv pro
různé čás ti rostlin, na s traně č. 28 článek s názvem 8 MILES HIGH s recenzí této odrůdy konopí,
Shodu s prvopisem po tvrzu1e D aniela Barabášová, v zast. Lenka Repková
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včetně detailních fotografií vzrostlých rostlin dané odrůdy konopí setého, při zdůraz nění 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 o drůd ros tlin konopí, s popisem těchto rostlin,
zdůraznění obsahu látky THC a možností objednávky semen,

12, vydané dne 5. 7. 2012, o bsahující na stran ě č . 16 recenzi s názvem Klony či semínka:
o č tu vlastně běž í?, po pisující výhody či nevýhody pěs tování ros tlin 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 s traně č . 26 č lánek s názvem Satori
recenzující tuto odrůd u rostliny konopí, včetně detailních fotografií vzrostlých rostlin dané
o drůdy konopí, při zdůraznění chuti a silného ú či nku po požití, kdy tento je popsán jako „silně
povzbudivý" či „s il ně povznášející", s upozo rn ě ním, že po požití většího množství „budou vaše
myšlenky proudit tak rychle, že je nebudete stač it zaznamenávat č i realizovat a rad ěji je necháte
volně plynout",
9)

čís l o

10) číslo 13, vydané dne 6. 9. 2012, obsahující na straně č. 18 č lánek s názvem Intdoor versus
Outdoor, kde jsou porovnávány náklady na oba způs ob y p ěsto vání rostlin konopí, výhody a
nevýhody obou z působů pěs to vání a návody k ob ě ma způs obům pěstování rostlin konopí, na
straně č. 22 článek s názvem Tvarování rostlin, který popisuje jak rostliny konopí zastřihávat, na
straně č. 32 recenzi odrůdy kono pí Automatic A K-47, včetně detailních fotografických s nímků
vzrostlých rostlin a jejich částí, s popisem způs o bu 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 člán ek s názvem Když hulit, tak zdravě,
týkající se jak l é kařs kého, tak rekreačního užívání návykových látek, ve svém závěru mimo jiné
konstatující, že „pokud kou říte marihuanu, nes trachujte se! Starosti vám mohou uškodit víc, než
hulení. A když už jste v to m, relaxujte"
11) číslo 14, vydané dne 1. 11. 2012, o bsahující na straně č . 20 článek s názvem Ienasytná
hnojiva, který provádí srovnání druhů hnojiv užívaných při p ěstování rostlin konopí, na straně č.
22 článek s názvem Sušení a curing, který popisuje sušení rostlin konopí a následný curing, což je
n ěko likaměs íčn í proces přípravy, vedoucí k zachování aromat rostliny konopí, na straně č. 24
článek s názvem Legenda Haze, který popisuje tuto o drů du rostliny konopí s tím, že patří mezi
odrůdy, které člověka skutečně nabudí, stav po požití je neuvě řitelně čistý a plný energie, se
zdůrazněním vysokého obsahu látky 'IHC, a naopak nízkého obsahu látky CBD v těchto
odrůdách, na straně č. 30 článek s názvem Poradna - váš osobní zahradník od G ROWSH O P.CZ,
poskytující rady o hl edně pěstování a skl izn ě rostlin ko nopí, na straně č. 40 člán ek s názvem
ávod : OBOLE] Konopný olej obo hacený ko nopím, popisující návod na výrobu a aplikaci
konopného oleje a na straně č . 42 návod na výrobu konopného výluhu v alkoholu,
12) číslo 15, vydané dne 10. 1. 2013, obsahující na s traně č . 16 článek s názvem Nenasytná
hnojiva, který provádí srovnání druhů hno jiv při pěstování rostlin ko nopí, na stran ě č. 28 člán ek s
názvem Poradna - váš oso bní zah radník od GROWSHOP.CZ, v jehož první části je před estřena
rada, jak eliminovat zápach typický při květens tví rostlin konopí užitím uhlíkových filtrů, v druhé
části je podrob ně představe na od růda Cannabis Sativa Black Widow s podrobným popisem
pěstování s fotografickou dokumentací, s popisem ú činku po požití jako „povzbudivý, který nelze
doporučit pacientům, kteří hledají bylinku na zklidnění" a na s traně č . 30 článek s názvem
Semínka seniorům 2013, kde je uvedeno, jak lze získat pros třednictvím internetových stránek
·www.legalizace.cz semínka kono pí k vypěs tování těchto rostlin,
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13) čísl o 17, vydané dne 25. 4. 2013, obsahující na stran ě 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 fo tografickou dokumentací, na straně č. 28 článek
s názvem Zaostřeno na D eimos, který popisuje hybrid ros tliny ko nopí, popisuje jeho pěstování,
se zdů razněním vysokého výnosu této odrů dy, včetně fotografické dokumentace, s přiloženým
plastovým sáčkem obsahujícím ampulku se semenem této rostliny a na s traně č. 56 článek
s názvem Kd yž hulit, tak zdravě, zabývající se mimo jiné postupem při užívání marihuany,
14) číslo 18, vydané dne 4. 7. 2013, obsahující na straně č . 16 č lánek s názvem Tipy a triky
hermafroditismus, který se zabývá situací, že vypěs tovaná rostlina má obě pohlaví a radí, jak v
tomto případě postupovat, na s traně č. 20 článek s názvem Nenasytná hnojiva a na s traně č. 26
čl ánek s názvem Wappa, kde je popisována tato odrůda rostliny konopí, zkušenosti s jejím
p ěstování, včetně fotografic kého zobrazení jednotlivých fází vývoje rostliny, se zdůraz nění m
výnosnosti této od růdy,
15) číslo 19, vydaný dne 5. 9. 2013, obsahující na straně č. 18 článek s názvem Tipy a triky jak na
z lod ěje, který radí pěstitel ům, jak nejlépe ochránit p ěs tovan é rostliny ko nopí proti krádeži, kdy
v závěru článku je zd ůrazn ě no jak je důl eži té „držet jazyk za zuby", přičemž autorem je
konstatováno, že „obyčejní lidé jsou pro rostliny vě tším n eb ezp ečím než represivní moc státních
o rgánů", na straně č . 22 čl ánek s názvem Growreport, v rámci něj ž je veden rozhovor
s producentem semen ros tlin konopí, který s děluj e, že ráno si rád zakouří „energetickou sativu",
během práce jej příjemně „nastartuje" užití o drů d Bangi Haze či D ouble Thai a s přáteli si rád
zakouří j emnější odrůdy a na s traně č. 28 článek s názvem I enasytná hnojiva, porovnávaj ící
jedno tlivé druhy hnoji užívaných při pěstování ros tlin konopí,
16) číslo 20, vydané dne 31. 10. 2013, obsahující na s traně č . 18 článek s názvem Jak si vybavit
konopnou lékárnu, kde je uveden návod na výrobu masti, tinktury či extraktu z konopí, na straně
č. 22 recenzi na odrůdu konopí G 13, s popisem účinků této o drůdy po požití, mimo jiné velkou
euforií, se zdů razněním delšího účinku po požití oproti vě tšině o drůd marihuany, kdy se má
jednat o velmi silnou odrůdu, na straně č. 24 č lán ek s názvem I enasytná hnojiva pro zemité
substráty, na straně č . 43 článek s názvem Semínka ko nopí zdarma, který začíná slovy: " Zákon
o zpřístupně ní léčebnéh o ko nopí je jen cár papíru. Konopí v lékárnách budete hledat marně. Ale
nezoufejte. Konopí si můžete vyp ěstovat sami! Občans ké sdružení Legalizace.cz opět rozdává
semínka konopí a poskytuje návody nejen na jeho pěstování, ale i na další zpracování".
17) čísl o 21, vydané dne 9. 1. 2014, obsahující na stran ě č. 18 č l ánek věnující se problematice
trestních řízení proti maj ite l ů m tzv. grows h opů, vyhrazující se proti kriminalizaci popsaného
jednání, zdůrazňující absenci spo lečenské neb ezpeč nosti takového jednání, neboť dle názoru
autora sortiment tzv. grows hopů 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, vychvalující vlastnosti z nich pěstovaných rostlin konopí, při zdůraznění
preferencí jejich klien tů, jako je kvalita vů ně, kvalita pryskyřice, kvantita produkce, popis chutí
jednotlivých odrůd konopí a z míně ní nejpopu lárnějších odrůd kono pí, na č. 64 recenzi odrůdy
konopí setého Onyx, včetn ě fotografií vzrostlých rostl in dané odrů d y, popisující postup při
pěstování a vlastnosti dané od růdy a na č. 66 č l ánek s názvem I enasytná hnojiva, porovnávající
jednotlivé druhy hnojiv užívaných při p ěs tování rostlin ko nopí,

18) čís l o 27, vydané dne 15. 1. 2015, obsahující na stran ě 62 č lánek s názvem Hydroponie,
analyzující různé způso by hydroponního pěsto vání rostl in, na č. 66 článek týkající se tzv.
seedbanky Kannabia, s popisem jejího sortimentu a rozhovor se zástupcem uvedené seedbanky,
představujícího preferované o drůdy, včetně popisu úči nků po užití vyp ěstovaného produktu, kdy
odrůda Karamelo je popisována jako „slaďoučká indika, která vylepší den" a odrůda Pharaoh
Shodu s prvopisem potvrzu1e Daniela Barabášová, v zast. Lenka Repková
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„vykouzlí neustálý úsměv" a na straně č. 96 rubriku Vařím e s konopím, publikující recept na
přípravu Hašišové vánočky s užitím 3 gramů hašiše,
19) číslo 28, vydané dne 5. 3. 2015, obsahující na straně č. 60 článek s názvem Výběr odrůdy na
ven, který analyzuje a čtenářům doporučuje, které odrůdy konopí lze úspěšně pěsto vat 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 ebula,
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,
20) číslo 29, vydané dne 23. 4. 2015, obsahující na straně č. 58 článek s názvem Legenda
orthern 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", „relaxační" a „povzbuzující k jídlu", na straně č. 60
článek s názvem Tipy a Triky Pěstitelův kal e ndář, 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 Vaříme s konopím, v níž je publikován recept na přípravu
Konopného makovce s užitím 3 gramů hašiše,
21) čís l o 30, vydané dne 2. 7. 2015, obsahující na straně č. 58 člán ek s názvem Seedbanka 1rvana
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, i deál ně na gauči" a na straně č. 62 článek s názvem
Mikropěsto vání T ipy a triky, který poskytuje návod jak l evně a optimál ně založ it malou pěstební
stanici rostlin konopí,
22) číslo 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 prob lémům ani dalším zdravotní obtížím v
pozdějším věku, kde vyvrací negativní účinky užívání konopí v mládí, na straně č. 66 článek
s názvem Dárek od
irvana Seeds, představující šest odrůd konopí od společnosti Iirvana
Seeds, s popisem vlastností a účinků 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,
23) číslo 32, vydané dne 29. 10. 2015, obsahující na straně č. 62 článek s názvem Seedbanka T op
T ao 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 odrůd y konopí, s popisem
jejich vlastností, zahrnující povzbuzení a potlačení tělesné a duševní únavy, „balancující" na hraně
nabuzení a ukl idnění, 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
Shodu s prvopisem potvrzu1e Daniela Barabášová, v zast. Lenka Repková
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výběr

vhodné samičky a samce při pěstování konopí, způsoby opylování, sběni a využiti pylu pro
tvorbu semen v konopných rostl inách a na straně č. l02 rubriku Vaříme s konopím, v níže je
publikován recept na přípravu Konopného citrónového pěnového koláče s užitim 4 gramů cr;ivy
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, včeo1ě
následného rozho,,oru se zástupcem semenné banky, který popisuje poskytované odriidy konopí,
nejpopulárnější odrůdy konopí mezi zákazníky, včetně zdůraznění jejich vlastnosti jako
„smetanová vůně 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 ven kovních podmínkách, t/.v. outdoor, jde o t/.v. maskovanou odrůdu z toho d1'.ivodu, že
rostlina je snadno přehlédnutelná zejména ve fázi růstu, na s1rnnč č. 76 článek s názvem D!\fJ',
popisující účinky lát.ky Dimed1yltryptamin, při zdůrazněni halucinogenních účinků této látky, kdy
dle ná„oru autora se jedná o nástroj způsobilý '-prostředkovat nevš~'(ln í zážitek, při vhodném užití
rclativnč bezpečný, a na stranč č. 102 rubriku Vaříme s konopím, v níž je publikován recept na
přípravu Sýrových chipsů s hašišem, s u%itim 2 grnmů hašiše,
25) číslo 34, vydané dne 3. 3. 2016, obsahující na stranč č. 4 prC'/.Cntaci nabídky předplatného
magazínu Legalizace, v rámci niž je při sjednáni ročního předplamého nabízeno dodání
konqpných semen qd společnosti N irvana, Roya! Queen Seeds, Top Tao Seeds a kuřáclqich
potřeb, s popisem vlastností nabíz-ených odrůd konopí setého, na strnnč č. 24 čl{mek s názvem
Konopné čípky - Opomíjený poklad domácí lékárničky, mimo jiné popisující návod výroby
konqpných čipl-ů z výtažku či přímo z konopí a dále aplikaci těchto čípků, na srraně č. 68 článek
s názvem Seedbanka House of the Great Gardener, věnující se popisu produktů tétC> tzv.
seedbanky, předstdvující semena konopí setého, včctnč následného rozhovon• se zástupcem
semenné banky, který popisuje poskytované odrůdy konopí sel'ého, nejpopulámčjší odrůdy
konopí mezi zákazníky, při zdůrazněni jejich vlastností, jako např. „neuvěřitelná produkce
pryskyřice" a účinků jako „společenský", „povznášející" a „kreativní", na straně č. 70 článek
s názvem Legenda J\fghani, 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 od růda nevhodná, pokud chce člověk ještě něco dělat, a na straně č. 74
článek s názvem Oxid uhličilý, 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 jed11odivé či1rnosti pěstitele konopí od měsíce
března do měsíce Iistopadu,
26) od 14. 4. 2016, prostřednict1'1m tištěných čísel magazínu Legalizace a dále taktéž
prostřednict1,ím internetové domény hrtp:/ /www.legalmedia.cz a intemetové 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 prostřednict1,ím těchto
intemetových stránek zakoupit magazín Legalizace v tištěné podobě všech dosud vydaných
výtisků uveřejnil:
číslo 35, vydané dne 28. 4. 2016, obsahující na srranč č. 20 článek s názvem Jak si vyrobit
konopné kapsle, který posl-ytuje návod, jak z konopných palic '}'robit kapsle, na s traně č. 74
článek s názvem Seedbanka 13arneys f'arm, věnující se popisu produktú této tzv. seedbanl-y,
předstdvující semena konopí setého, při zdůraznC::n í jejich vlastností a vysokého obsahu
účinných látek, včemč následného rozho,'oru se zástupcem semenné banky, který popisuje
nejpopulárnější odnldy ko nopí setého, při zdtlraznění jejich vlasrností, churi a 'J'SOkého
výnosu rostlin, na straně č. 85 článek s názvem Dárek od Paradise Seeds, seznamující čtenáře
s nejnovčjší odrůdou konopí setého Dutch Kush od společnosti Paradise Secds, dle autora
Shodu s prvopisem po1vrzuje Daniela llarabášová, v zast. Lenka Repková
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umožňující čtenářům

zakusit „ neu věřitel ný relaxační potenciál této indiky", na straně č. 84
s názvem Vyplýtvané světlo, který radí jak co nejlépe optimalizovat osvětl ení rostlin
Cannabis Sativa/Indica 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/Indica s dopo ručením podmínek pěstování
těchto rostlin a popisem chuti po užití,
článek

•

•

•

•

číslo 36, vydané dne 7. 7. 2016, obsahující na straně č. 64 článek z ru briky Zahrada v
nesnázích - outdooroví šků dci, 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 předplatné h o 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,
čísl o

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 odrů dy Serious Kush od společnosti Serious Seeds, odrůdy
Auto Bloody Skunk od společnosti Sweets Seeds a feminizovaná semena odrůdy Spliff Cheese
Auto v dárkovém balíčku s dýmkou a drtičkou od společnos ti 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 úči nků látek obsažených v rostlinách 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 TH C 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,
čísl o

38, vydané dne 8. 12. 2016, obsahující 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, dýmka, cigaretové papírky či
pouzdro na „špeka" a dodání feminizovaných konopných semen odrůdy G ipsy Widow od
společnosti Exotic Seeds, feminizovaných semen odrůdy Lemon Haze, Chocolate H aze,
Critical Kush a Bubble Kush od společnos ti Roya! Queen Seeds, semena odrůdy Big Bud ~'U
od společnosti Ministry of Cannabis a sběratelskou kolekci semen osvědčených odrůd a
vybraných specialit od spo l ečnosti Top Tao Seeds, na straně č. 78 č lánek 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 n ejpopul árn ěj š í odrůdy konopí s názvy jako Quick Mass,
Mango Cream, Monster Mash a Black Haze, při zdůraznění jejich vů ně 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
H ašišové 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 A K
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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
hnojiv 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 úči nkem, T hunderstuck, vyz načující se
„ohromujícím" výnosem, Critical Chronic Auto a Go ji Haze, se zdůrazněním jejich chuti, na
straně č. 110 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,

•

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
H ybrids from Hell, semena odrůd y Kush s citrusovým aroma, včetně zapalovače od
společnosti San Fernando, feminizovaná semena odrůdy indika s ovocnými tóny od
společnosti A.ppleberry a feminizovaných semen odrůdy konopí vyz načující 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 osvě tlením rostlin při
pěstování, článek je doprovázen dvěma fotografiemi ros tlin Cannabis Sativa/Indica, které jsou
dle fotografie p ěstovány 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 od růdu pěsto vat,

•

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 spo lečnosti Exotic Seeds, feminizovaných
semen odrůdy konopí vyznačující se sladkou vůní od společnosti Buddha Seeds, semen
konopí odrůdy Crystal Candy auto s ovocnou vů ní od spo l eč nosti 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 odrů dy konopí setého se zdůrazněn ím vysokého
obsahu THC ve vybraných odrůdác h a na straně č . 76 článek s názvem Jak vypěstovat silnější
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rostlin Cannabis Sativa/Indica dosáhnout vyšší produkce

prys kyřice,

•

číslo

42, vydané dne 10. 8. 2017, obsahující na stran ě č. 18 prezentaci nabídky
magazínu Legalizace, v rámci níž je při sjednání ročníh o či dvouletého
p ředpl atného nabízeno dodání kuřáckých po tře b jako vap o rizérů či zapalovačů a dodání
feminizovaných semen rostlin konopí odrůdy vyznačující se citrusovým aroma od společnosti
Sweet Seeds a feminizovaných semen o drůdy Sir Jack Auto vyznačující se citrusovo skunkovou příchutí s tóny kadidla od společnosti Exotic Seeds, na straně č. 24 článek s
názvem D omácí konopná mast 2.0, poskytující komplexní návod na výrobu masti z konopí,
na s traně 72 článek s názvem Výživa a kvalita vody při pěs tování, poskytující návod ke hnojení
a úpravě vody při pěs tování rostlin konopí a na straně č. 106 prezentaci výs l edků soutěže, kdy
jako výhra jsou poskytovány semena konopí od spo l eč nosti Kannabia Seeds a kuřácké
p ředpl atného

potře by,

•

číslo

43, vydané dne 28. 9. 2017, obsahující na s traně č. 10 prezentaci nabídky
magazínu Legalizace, v rámci níž je při sjednání ročníh o či dvouletého
předpl atného nabízeno dodání kuřáckýc h potřeb jako drtič ek či zapalovačů a dodání
feminizovaných semen rostlin ko nopí odrůd y Bubble Gun, jejíž aroma dle autora potěší
všechny smysly, feminizovaných semen „bujaré sativi" od společnos ti Ministry of Cannabis a
feminizovaných 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 po pisuje tuto o drůdu kono pí, růst, květ, sklizeň a chuť, se
zdůrazněním psychoaktivních účinků, na straně č. 86 článek s názvem Seedbanka Royal
Queen Seeds věnující se popisu činnosti této semenné banky a představení nabízených semen
konopí, ilustrované fotografiemi vzrostlých rostlin konopí, včetn ě rozhovoru se zástupcem
semenné banky, který představuj e nejpopu lárn ější odrůdy kono pí setého se z důraz něním
vysokého vyso kých vý nosů prys kyřice a účinn ých látek u vybraných odrůd a na straně č. 88
člán ek s názvem Reflexe světla, který radí s volbou a užitím osvětlení na indoor pěstování,
předpl atného

•

•

číslo

44, vydané dne 7. 12. 2017, o bsahující na straně č. 4 prezentaci nabídky
předpl atného magazínu Legalizace, v rámci níž je při sjednání ročního či dvouletého
předpl atného nabízeno dodání kuřáckých potřeb jako drtiček, zapalo vačů či cigaretových
papírků a dodání feminizovaných semen rostlin konopí o drůd
orthern Light Automatic a
Special Kush od spol ečnosti Roya! 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 o drůdy Kush od
společnosti Sweet Seeds, feminizovaných semen „euforické" sativi od sp o l ečnosti Serious
Seeds, feminizovaných semen odrůd y Carnival, která uživatele dl e autora „nenechá sedět na
jednom místě" a feminizovaných semen odrůd y ledocino Skunk, představující dle autora
špičku amsterdamové coffeeshopové scény od spol ečnosti Paradise Seeds, na straně č. 76
člán ek s názvem Vše, co je třeba vědět o klonech a matečních rostlinách, který dává návod,
vče tně fotografií, jak co nejlépe a nejefektivněji tzv. říz kovat rostliny konopí, na straně č. 81
člán ek s názvem G rowreport Wappa: šlape jako hodinky, který popisuje tuto odrůdu konopí,
návod k jejímu pěs tování, 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 předpl atitel e semeno odrůd y rostliny konopí Wappa,
číslo

45, vydané dne 25. 1. 2018, obsahující na straně č . 4 prezentaci nabídky
magazínu Legalizace, v rámci níž je při sj ednání ročního či dvouletého
předpl atného nabízeno dodání kuřáckých potřeb jako drtiček, zapalo vačů či cigaretových
předpl atného
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papírků a dodání feminizovaných semen rostlin ko nopí odrůd y Baby Boom Au to CBD,
s p o měrem látek THC a CBD l :l a feminizovaných semen odrůd · ortl1 ern Light Automatic a
Special Kush od s pol ečnos ti Roya! Queen Seeds, na s traně č . 70 článek s názvem Seedbanky
Seedstockers věnující se popisu činnos ti této semenné banky a představe ní jedno tlivých odrů d
konopí, při zdů razn ění vysokého obsahu účinných látek a účinku po užití u vybraných odrůd,
ilustrované fotografiemi vzrostlých rostlin kono pí, na s traně č. 72 článek s názvem
eprů hl edn é světl o 8 zabývající se použitím svě teln ých výbojek při p ěstování rostlin Cannabis
Sativa a na straně č. 76 je publikován člán ek s názvem Black Jack Auto popisující pěstování
této o d rů d y rostliny konopí, kdy je popsána chuť po užití jako příj emná, aromatická a účinek
užití jako „povznášející, dlouhodobý, a když se přes tanete smát, pocítíte rel axační efekt" a na
s traně č. 114 prezen taci výs ledků soutěže, kdy jako výhra jsou poskytovány 3 ks až S ks semen
konopí od s p olečn os ti Paradise Seeds a kuřácké po třeby,

•

čísl o

46, vydané dne 29. 3. 2018, obsahující na stran ě č. 8 prezentaci nabídky
magazínu Legalizace, v rámci níž je při sj ednání ročníh o či dvouletého
předplatného nabízeno dodání feminizovaných semen rostliny konopí odrůdy Gold Rush
outdoor, vyznačující se mohutnou produkcí prys kyřice a ovocnou vů ní od s p olečn os ti Spliff
Seeds, feminizovaných semen odrůdy Carnival, která uživatele dle autora „rozhýbe" od
společnos ti Ministry o f Cannabis, feminizovaných semen odrůdy Mendocino Skunk
p řed stavujíc dle autora špičku amsterdamské coffeshopové scény od spol ečnos ti Paradise
Seeds a feminizovaných semen odrůd y Kush, se zd ů raz něním aroma a množství účinných
látek, od s poleč no s ti Sweet Seeds, na stran ě č . 78 člán ek s názvem Seedbanky D árek a nové
odrůd y od Exotic Seeds vě nující se popisu činnosti této semenné banky a předs tavení
jednotlivých odrůd konopí s názvy Black Lemon auto, Mango Cream auto, G reen G ummy
auto, Blue Monkey, Jungle Fever auto a H erz og, se zdů razněním jejich vlastnos tí, jako je
vysoká produkce prys kyřice či vysoká hladina T HC, příp adně chuti, aroma a účinků, jako
„ relaxační efekt", „vhodný pro tvů rčí a s p olečens ké aktivity", „duševní stimulace" a „vhodný
na situace, kdy už není potře ba se na nic soustředit", na straně č. 82 čl ánek s názvem
eprů hl edn é světlo 9 zabývající se použitím s věte lných výbojek při p ěstování rostlin konopí,
na straně č. 111 prezentaci knihy s názvem Jak p ěstovat kono pí indoor 2.0 a na straně č. 122
prezentaci výs l edků s outěže, kdy jako výhra jsou poskytovány 4 ks semen růz ný ch od růd
konopí od s p olečn os ti Sweet Seeds a kuřácké p o třeby,
p ředpl atného

•

čísl o

47, vydané dne 31. 5. 2018, obsahující na straně č. 4 prezentaci nabídky
p ředpl atného magazínu Legalizace, v rámci níž je při sj ednání ročníh o či dvouletého
p ředpl atného nabízeno dodání feminizovaných semen rostliny konopí odrůd y Buuble Gum,
vyznačujících se žvýkačkovým aroma, které dle autora potěší všechny smysly od s polečnos ti
Seriuos Seeds a feminizovaných semen o drů dy Cheese od s p olečn osti Dinafem Seeds, na
s traně č. 76 článek s názvem Seedbanka 00 Seeds věnující se popisu činnos ti této semenné
banky a p ředstavení jednotlivých odrůd konopí s názvy Cocolate Skunk, Auto Chocokolate
skunk, 00 Skunk a Auto California Kush, se zd ůrazněním jejich chuti a účinků po užití, jako
„silný ú č in ek ve fyzické i duševní rovin ě", „silné a citrusové aroma", „intenzivní, sladkou
ovocnou p říchut"' a „dlouhotrvající příchuť", na s tran ě č. 78 člán ek s názvem Ieprů hl edné
světl o 9 zabývající se použitím světel ných výbo jek při p ěstování rostlin konopí, na straně č. 86
člán ek s názvem G rowreport Samonakvétací Amensia L 'CL, recenzující tuto o drůdu konopí,
po pisující její vlastnosti, z působ pěs tování a účinek po užití, specifikovaný jako „povznášející",
na s traně č. 90 prezen taci výs ledků soutěže, kdy jako výhra je poskytován o 25 ks
feminizovaných semen rů zných o drůd konopí od s p o lečnos tí Paradise Seeds, Sweet Seeds,
Seed Stockers a Exotic Seeds a jako příl ohu katalog seedbanky 00 Seeds, prezentující
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popisu vlastností rostlin, jejich chuti a obsahu THC

čísl o

48, vydané dne 1O. 8. 2018, obsahující na straně č. 4 prezentaci nabídky
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 výs l edků
soutěže, kdy jako výhra jsou mimo jiné poskytované kuřácké potřeby,
předplatného

•

čísl o

49, vydané dne 27. 8. 2018, obsahující na straně č. 4 prezentaci nabídky
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 odrů dy Atom Lemon H aze,
vyznačující se citronovou chutí od spo lečnosti D omus Seeds, na č. I. 78 článek s názvem Je
možné doma vypěstovat konopí v léčebné kvalitě, popisující podmínky domácího pěstování
konopí, včetně výnosu a nák ladů, se zaměře ním na l éčebné i rekreační užití, na straně č. 82
článek s názvem Growreport L. A. Amn esia, popisující charakteristické znaky, zkušenosti
s pěstování, chuť a účinky užití odrůdy konopí L. A. Amn esia, specifikované jako ,,lahodné",
„stimulující chuť k jídlu", „euforická sativa", dle autora se jedná o odrůd u 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 výs ledků soutěže, kdy jako výhra jsou poskytované kuřácké potřeby a 25 ks
semen konopí odrůdy Mandarín Haze,
předplatného

•

číslo

50, vydané dne 10. 12. 2018, obsahující na straně č. 4 prezentaci nabídky
mag-azínu Legalizace, v rámci níž je při sjednání ročního či dvouletého
předplatného nabízeno dodání kuřáckých potřeba jako drtiček, zapal ovačů 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 spol ečn osti
Exotic Seeds a feminizovaných semen odrůdy Chocolate Skunk, Auto Chocolate Skunk a
Auto California Kush od spo leč nosti 00 Skunk, na straně č . 36 článek s názvem Metabolismus
THC v lidském těl e, zabývající se účin ky látky delta-9-THC na lidský organismus, mimo jiné
konstatující, že pro navození mírných a dlouhotrvajících účinků mohou být vhodnějš í
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 čás ti stránky je v poznámce autora
uvedena informace, že u sladkých jídel někdy člověk zapomene na sílu veselých ingrediencí,
takže nejdříve autor doporučuje ochutnat 1 či 2 koblížky ať konzument ví, jak na něj působí a
na straně č. 114 prezentaci výs l edků soutěže, kdy jako výhra jsou poskytované 3 ks semen
konopí různých odrů d,
předplatného

51, vydané dne 11. 2. 2019, obsahující 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, zapal ovačů 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 spo lečnosti
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 informuj e o klidném a hlubokém spánku po požití konopí a propojení
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svalů s myslí při tréninku, na straně č . 72 článek s názvem Ieprůhl edné světlo 11, zabývající se
využití uměl éh o os větl e ní při p ěs tování rostlin, na straně č. 74 článek s názvem 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, z důrazňující jejich vlas tnos ti, chuť a účinky po požití, na straně č. 78
člán ek s názvem Growreport G reen Poison XL Auto, který popisuje tuto odrůdu konopí,
návod k jejímu p ěs tování, chuť, vyz načující se výraznými tó ny ovoce, dl e autora vhodná
zej ména do vaporizéru a úči nky 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 10 ks feminizovaných semen
konopí různých odrůd a jako přílohu feminizované semeno o drůdy konopí Amnesia,

•

číslo

53, vydané dne 6. 6. 2019, obsahující na stran ě č. 4 prezentaci nabídky předplatn éh o
magazínu Legalizace, v rámci níž je při sjednání ročního či dvouletého předplatného nabízeno
dodání feminizovaných semen odrůdy konopí Green Poison XL Auto, na straně č. 70 článek
s názvem Neprů hledné 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 ko nopí, s návodem k jejímu p ěstování, konkrétně 9 ks rostlin
ko nopí za užití pěste bní skříně, s popisem její chutě a úči nku po užití, na straně č. 74 článek s
názvem Tak upaluj, cesta je cíl, popisující přínos THC při sportu, mimo jiné u vád ějící, že
„zakouřenost má tu výhodu, že jste více naladění na svoje těl o" 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 stran ě č. 4 prezentaci nabídky předplatn éh o
magazínu Legalizace, v rámci níž je při sjednání ročního či dvouletého předplatnéh o nabízeno
dodání feminizovaných semen kono pí odrůdy Red Mandarine, vyz načujících se uklidňujícími
tělesnými účinky, sedativní dohrou a stimulací apetitu a feminizovaných semen odrůdy Sweet
Gelato Auto, dle autora představujících jednu z nej silněj ších verzí amerických linií
pocházejících ze San Francisca, od s polečnos ti Sweet Seeds, na s traně č. 62 článek s názvem
Rockwool (ne)vhodné p ěs tební médium, popisující použití této půvo dně tepelné a zvukové
izolace k užití při pěsto vání 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 vů n ě výsledného produktu, ilustrovaný fotografiemi
rostlin konopí, na s traně č. 104 recept na batátové hranolky, jehož sou částí je čajová lžíce
konopím obohaceného s lunečnicového oleje, včetně popisu návodu k přípravě konopím
obohaceného slunečnicovéh o oleje a na straně č. 106 prezentaci výs ledků soutěže, kdy jako
výhra jsou poskytována balení feminizovaných semen konopí s obsah em 2 ks až 4 ks či
kuřácké potře by,

•

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 odrů dy
konopí z nabídky semenné banky, včetně fotografického zobrazení květu rostliny konopí, se
zd ůraz ně ním vlastností a chutí vybraných odrůd, jako „úžasná vů ně se smetanovými a
citrusovými tóny", „zemité pozadí - zkrátka l ahůdka", na straně č. 68 článek s názvem P ěstuj
jako profík, který radí, jak co nej e fektivněji pěstovat rostliny konopí s uplatněním
profes ionálního přístupu, kdy dle autora je důl eži té se zam ěřit na efektivitu, s ma.ximalizací
či stého zisku na určité ploše, na s traně č . 72 článek s názvem G rowreport Purple Punch:
Fialka snů, popisující odrůdu rostliny konopí Purple Punch, s návodem k jejímu pěstování,
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popisem vlastností této rostliny, vyz načující se vyso kou produkcí pryskyřice, autorem popsané
jako „hotová exploze prys kyřice", chuti a účin ků po požití, popisovaných jako „indikový
účin ek" a „luxusní příchuť pro gurmány - palec nahoru!" a na s traně č. 104 recept na přípravu
šťavnaté kukuřice, papričky a naan, jehož součás ti je kono pím obohacený s lunečnicový olej,
•

čísl o

56, vydané dne 5. 12. 2019, o bsahující na stran ě č. 4 prezentaci nabídky
magazínu Legalizace, v rámci níž je při sj ednání ročníh o či dvouletého
předplatného nabízeno dodání kuřáckých potřeb a dodání balení 15 ks feminizovaných semen
konopí od s polečnos ti Roya! Queen Seed a balení 12 ks feminizovaných semen od s p olečn os ti
00 Seeds, na s traně č. 64 výsledek fotosoutěže s názvem Komu se nelení, tomu se zelení,
s vyhodnocením zaslaných fo tografií vzrostlých rostlin ko nopí, kdy výhe rců m jsou zasílány
feminizovaná semena rostlin konopí, na stran ě č. 66 recenzi vaporizéru T inymight, mimo jiné
uvádějící, jak poznat, že jsou účinn é látky z bylin do konale odpařen é, s popisem dokonalého
odpaření konopí, na s tran ě č . 68 člán ek s názvem
eprůhl edné světlo 13 nový test: Jeden
refl ektor a tři led moduly, který radí jak nastavit co nej optimálněj ší podmínky pro pěstování
rostlin a na s traně č. 71 článek s názvem G rowreport King Kong na mangu, popisující odrů du
rostliny konopí Gorilla Zkittlez, s návodem k jejímu pěs tování, popisem vlas tností této
rostliny, vyznačující se vysokou produkcí,
p ředpl atného

přičemž n ejméně

osobu
inspiroval k tomu, že si prostřednictvím
magazínů Legalizace obstaral semena rostliny kono pí, dle návo dů a rad zde uvedených semena
zasadil, rostliny vypěs toval a usušil, čímž vyrobil zakázanou látku delta - 9 - tetrahydrokanabinol,

II. obžalovaná Legal Publishing s.r.o.
v době od 1. 12. 2016 do počátku roku 2020, pros třednic tvím svého statutárního zástupce,
jediného jednatele Roberta Veverky, jednajícího v zájmu a v rámci činn os ti společnos ti, když této
plynul z jeho činnos ti pros pěch, s po čívající v příjmu z prodeje jednotlivých čísel magazínu
Legalizace a ze sjednaného předplatného a který ji fakticky ovládal, když v rozhodné míře určoval
postup spol ečnosti v rámci její publicistické činnosti, a který byl obeznámen s účinky látek
obsažených v ros tl i ně ko nopí (rod Cannabis), přičemž spol ečnost neučinila žádná opatření
s měřující k zamezení postupu Ro berta Veverky při určo vání celkového o bsahového zaměření
jednotlivých čísel magazínu Legalizace a v důsl edku toho vyzdvihovala úči nky látek obsažených
v ros tlin ě konopí, vče tně účinků na psychiku člověka, navozovala dojem legality p ěs tování ros tlin
konopí, s vědomím, že je zakázáno pěs tovat druhy a odrůdy rostlin konopí, které mohou
obsahovat více než 0,3 % látek ze skupiny te trahydrokanabin olů, a to pros třednictvím textů
u veřejň ovaných v rámci magazínu Legalizace, obsahujících kvalifikovan é návody a rady k
p ěstování rostlin ko nopí a jejich kříženců, s užitím konkrétních hnojiv a jiných chemikálií,
nastavení co nej id eálněj š ích světe ln ých a tepelných podmínek tzv. cykl ů, vedoucí k co největš í
koncentraci látek obsažených v rostlinách ko nopí, včetně látky tetrahydrokanabinol, návod ů k
výro bě koncentrovaných přípravků z rostlin konopí, jejich skladování, včetn ě textů zabývajících
se následným zpracováním vyp ěs tovaných rostlin konopí, z aměře ných na vaře ní a pečení, v rámci
jedno tlivých vydání magazínu u veřejňovala přís p ěvky a inzerci zaměře n ou na prodej semen
rostlin konopí a jejich kříženců, obsahující doprovodný text poukazující na obsah účinných látek,
chuť a účinky jednotlivých odrů d, zařízení a chemikálie p o třebné k p ěstování rostlin konopí a
jejich kříženců, zařízení a pomůcky potřebné k užití zpracovaných rostlin konopí, jak v
kamenných o bchodech po celé České republice, tak prostřednictvím zásil kového prodeje tohoto
sortimentu, popřípad ě prostředn ictvím e-shopu legalmarket, kdy jako příl o hu magazínu
Legalizace distribuovala feminizovaná semena rostlin kono pí a jejich kříženců a p o mů cky k užití
zpracované rostliny konopí, dále na internetové doméně https://'#vvw.magazin-legalizace.cz
Shodu s prvopisem potvrzuje Daniela Barabášová, v zast. Lenka Repková
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v elektronické fo rmě publikovala obsah jedno tlivých čís el magazínu Legalizace, včetně dalších
návod ů na p ěstován í rostlin konopí, se zaměřením na vý bě r vhodných semen rostlin konopí,
jejich naklíčení, předpěs tování, až vypěs tování dos pělých ros tlin konopí, při čemž výše uvedeného
jednání se dopustila i přes to, že látka delta - 9 - tetrahydro kanabinol (THC) je uvedena v příloze
č. 4 jako psychotropní, zařazená do seznamu II podle Úmluvy o psychotropních látkách nařízení vlády č. 463/ 201 3 Sb., kdy takto pros třednictvím tiš tě ných magaz ínů a internetové
domény http://www.magazín-legalizace.cz uveřejnila:
•

čísl o

38, vydané dne 8. 12. 2016, obsahující na straně č. 2 prezentaci nabíd ky
předplatného mag-azínu Legalizace, v rámci níž je při sjednání ročního či dvouletého
předplatného nabízeno dodání kuřáckých po třeb jako je drtička, dýmka, cigaretové papírky či
pouzdro na „špeka" a dodání feminizovaných kono pných semen o drůdy G ipsy Widow od
společnos ti Exotic Seeds, feminizovaných semen o drůdy Lemon Haze, Chocolate H aze,
Critical Kush a Bubble Kush od spol ečnosti Royal Queen Seeds, semena o drůd y Big Bud
XJCL od s pol ečnosti Ministry of Cannabis a sběratelskou ko lekci semen o svědčený ch odrůd a
vybran ých specialit od s pol ečnosti T op Tao Seeds, na straně č. 78 č lánek s názvem Seedbanka
Exotic Seed, věnující se popisu či nnosti této semenné banky a představení nabízených semen
konopí, ilustrované fo tografiemi vzrostlých rostlin konopí, vče tně rozhovoru se zás tupcem
semenné banky, který představu j e nejp o pulárněj š í o drůdy konopí s názvy jako Quick Mass,
Mango Cream, Monster Mash a Black Haze, při zdů raz nění jejich vů ně a chuti, na s traně č. 80
člán ek s názvem Zahrada v nesnázích - řasy, padlí a jiné neduhy, který jmenuje nej častěji se
vyskytující nemoci rostlin konopí se kterými se může správný zahradník setkat, pod heslem Kdo bývá p ři p raven, nebývá pře kvap en, popisuje jak nemoci eliminovat a působit proti nim
p reve ntivně, na straně č . 11 O rubriku Vaříme s ko nopím, v níž je publikován recept na
H ašišové keksy shit biscuits, jehož součástí jsou mimo jiné 2 gramy hašiše,

•

čísl o 39, vydané dne 2. 2. 2017, obsahující na straně č. 4. prezentaci nabídky předpl atnéh o
magazínu Legalizace, v rámci níž je při sjednání ročního či dvouletého předplatnéh o nabízeno
dodání kuřáckých potře b jako je drtička či vaporizér a dodání feminizovaných konopných
semen odrů dy Purple Kush od spo l ečnosti Kannabia a feminizovaných semen odrůd y A K
Automatic v samonakvétací verzi, vhodnou i pro začátečníky, o d sp ol ečnos ti Spliff Seeds, na
s traně č. 30 článek s názvem Vejdi a neu ško ď 01 , který popisuje jak užít, využít, prožít (přežít)
užití psychoaktivní látky, na s traně 76 článek s názvem Pěs tuj eme organicky, kde jsou popsány
výhody organického p ěs tování konopí, bez využívání chemických p es ticidů, minerálních hnojit
či jiných výživových dop l ňků obsahující jiný než organický materiál, na straně č. 78 článek
s názvem Seedbanka Sumo Seeds, vě nující se popisu čin nosti této semenné banky a
p řed stave ní nabízených semen konopí, ilustrované fotografiemi vzrostlých rostlin konopí,
včetně rozhovoru se zástupcem semenné banky, který předs tavuj e nejpopulárněj ší o d rů d y
konopí setého s názvy jako Amnesia, se zdů razněním vysokého o bsahu THC v této odrů dě,
Appleberry, vyznačující se silným sedativním účinkem, T hunderstuck, vyz načující se
„ohromujícím" výnosem, Critical Chronic Auto a Goji Haze, se zdů razně ním jejich chuti, na
s traně č. 110 rubriku Vaříme s konopím, v níž je publikován recept s názvem Cannafel, jehož
sou částí je 1 gram hašiše a na s traně č. 114 prezentaci výsl edků so utěže, kdy jako výhra jsou
poskytovány semena konopí od spol ečnosti Sweet Seeds v množství od 4 ks do 14 ks semen a
ku řácké p otře by,

•

číslo 40, vydané 30. 3. 2017, obsahující na s traně č . 4 prezentaci nabídky předplatn éh o
magazínu Legalizace, v rámci níž je při sjednání ro č ního či dvouletého předplatného nabízeno
dodání kuřáckých potře b jako je drtička či vaporizér a dodání semen konopí od s p ol ečn osti
H ybrids from H ell, semena od růd y Kush s citrusovým aroma, včetně zapal ovače od
s pol ečnosti San Fernando, feminizovaná semena odrůd y indika s ovocnými tóny od
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spol ečnosti Appleberry a feminizovaných semen odrůd y konopí vyz načující se sladkou vůní a
citrusovými tóny od spo l ečnosti Budha Seeds, na straně č. 34 článek s názvem Vejdi a
neu š koď 02, který radí kde, kdy a s kým užít marihuanu, na s traně č. 72 člán ek s názvem Jak
snadno začít pěstovat outdoor, který dává návod, jak tímto způsobem pěs tovat konopí, na
straně č. 74 článek s názvem G rowing rychlostí světla 02, který radí s osvě tlením rostlin při
pěstování, článek je do provázen dvěma fo togr afiemi ros tlin Cannabis Sativa/Indica, které jsou
dle fo tografie p ěstovány intdoor a jsou v plném kvě tu osvětl en y lampami, na stran ě č. 78
člán ek s názvem Atomical haze, který popisuje tuto o d rů du kono pí a mimo jiné uvádí, že díky
mocné potenci sativy s lahodným ko uřový m aroma se jedná o fantastický zážitek, dále článek
obsahuje návod jak tuto odrůdu pěsto vat,

•

čísl o 41, vydané dne 8. 6. 2017, obsahující na stran ě č. 1 editorial psaný šéfredaktorem
Robertem Veverkou, který je nazván Jednou poprvé a radí lidem, kteří ch tějí poprvé užít
ko nopí, na straně č . 2 prezentaci nabídky předpl atnéh o magazínu Legalizace, v rá mci níž je při
sjed nání ročního č i dvouletého předplatného nabízeno dodání kuřáckých p otřeb jako je
drtička, cigaretové papírky či fil try a dodání feminizovaných sem en rostlin konopí o drů dy
White Widow od s polečnos ti Spliff Seeds, feminizovaných semen o drů dy konopí vyznačující
se citrusovo - skunkovou příchutí s tóny kadidla od s po lečnos ti Exotic Seeds, feminizovaných
semen odrůdy kono pí vyznačující se sladkou vů ní od s polečnos ti Buddha Seeds, semen
ko nopí od růd y Crystal Candy auto s ovocnou vů ní od s po l ečnosti Sweet Seeds a
feminizovaných semen ko nopí odrůd y Cheese, na s tran ě č. 26 č l ánek s názvem O sm d ůvodů,
p roč by vaše bab ička měla užívat konopí, který uvádí d ůvo d y, proč by starší lidé měli užívat
ko nopí, na straně č . 44 člán ek s názvem Vejdi a neu š koď 03, který ob ecně radí, za jakých
okolností a v jakém pros tředí užívat drogy, na s traně č. 72 článek s názvem Seedbanka Fast
Buds věnující se popisu činnos ti této semenné banky a předs tave ní nabízených semen konopí,
ilustrované fo tografiemi vzrostlých rostlin kono pí, včetně rozhovoru se zástupcem semenné
banky, který představuj e nejp o pulárněj š í o drů dy konopí setéh o se zdů razn ěním vysokého
obsahu THC ve vybraných od růdách a na s traně č . 76 člán ek s názvem Jak vypěstovat silněj š í
trávu, který radí, jak při pěstování rostlin Ca nnabis Sativa/Indica dosáhnout vyšší produkce

p rys kyřice,

•

číslo

42, vydané dne 10. 8. 2017, obsahující na s traně č. 18 prezentaci nabídky
magazínu Legalizace, v rámci níž je při sj ednání ro č níh o či dvouletého
p ředpl atného nabízeno dodání kuřáckých po tře b jako vap o rizérů či zapalovačů a dodání
feminizovaných semen rostlin konopí o drů dy vyznačující se citrusovým aroma od s p ol ečn os ti
Sweet Seeds a feminizovaných semen odrů dy Sir Jack Auto vyznačující se citrusovo skunkovou příchutí s tóny kadidla od s po lečnos ti Exotic Seed, na s traně č . 24 článek s názvem
D omácí konopná mast 2.0, poskytující komplexní návod na výrobu masti z konopí, na s traně
72 článek s názvem Výživa a kvalita vody při p ěs tování, poskytující návod ke hnojení a úpravě
vody p ři p ěstování rostlin kono pí a na s traně č . 106 prezentaci výs ledků soutěže, kdy jako
výhra jsou poskytovány semena ko nopí od spol eč nosti Kannabia Seeds a kuřácké potřeb y,
p ředpl atného

•

číslo

43, vydané dne 28. 9. 2017, obsahující na s traně č. 10 prezentaci nabídky
mag-azínu Legalizace, v rámci níž je při sjednání ročního či dvouletého
předplatného nabízeno dodání kuřáckých po třeb jako drtiček či zap alovačů a dodání
feminizovaných semen rostlin ko nopí odrůd y Bubble Gun, jejíž aroma dle autora potěš í
všechny smysly, feminizovaných semen „ bujaré sativi" od sp o l ečnosti Ministry of Cannabis a
feminizovaných semen odrůd y Medocino Skunk, předs tavující dle a utora š pičku
amsterdamové co ffeeshopové scény od spol ečnosti Paradis e Seeds, na stran ě č. 85 čl ánek s
názvem Sir Jack Auto, který po pisuje tuto o drůdu kono pí, růs t, květ, s klizeň a chuť, se
zdů razněním psychoaktivních účinků, na s traně č. 86 článek s názvem Seedbanka Royal
předplatného
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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
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 mag-azínu 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
orthern Light Automatic a
Special Kush od spol ečnosti Royal Queen Seeds, feminizovaných semen odrůdy Gold Rush
Outdoor vyznačující se mohutnou produkcí pryskyřice od společnosti Spliff Seeds,
femini zovaných semen od společnosti Seed Stockers, feminizovaných semen odrůdy Kush od
spol ečnosti 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 pěsto vání, 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
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 odrůdy Baby Boom Auto CBD,
s poměrem látek THC a CBD 1:1 a feminizovaných semen odrůd lorthern Light Automatic a
Special Kush od spol ečnosti Roya! Queen Seeds, na straně č. 70 článek s názvem Seedbanky
Seedstockers věnuj ící se popisu činnosti této semenné banky a představení jednotlivých odrůd
konopí, při zdůraznění vysokého obsahu úči nnýc h látek a účinku po užití u vybraných odrůd,
ilustrované fotografiemi vzrostlých rostlin konopí, na straně č. 72 článek s názvem
eprůhl edné světlo 8 zabývající se použitím světel n ých 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 výs ledků soutěže, kdy jako výhra jsou poskytovány 3 ks až S ks semen
konopí od společn osti Paradise Seeds a kuřácké potřeby,

•

46, vydané dne 29. 3. 2018, obsahující na straně č. 8 prezentaci nabídky
mag-azínu Legalizace, v rámci níž je při sjednání ročního či dvouletého
předplatného nabízeno dodání feminizovaných semen rostliny konopí odrůdy Gold Rush
outdoor, vyznačující se mohutnou produkcí pryskyřice a ovocnou vůní od společnosti Spliff
Seeds, feminizovaných semen odrůdy Carnival, která uživatele dle autora „rozhýbe" od
společnosti Ministry of Cannabis, feminizovaných semen odrůdy Mendocino Skunk
představujíc dle autora špičku amsterdamské coffeshopové scény od společnosti Paradise
Seeds a feminizovaných semen odrůdy Kush, se zdůraz něním aroma a množství účinných
látek, od společnosti Sweet Seeds, na straně č. 78 článek s názvem Seedbanky D árek a nové
odrůdy od Exotic Seeds věnuj ící se popisu činnosti této semenné banky a představení

číslo

předplatného
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jednotlivých odrůd ko nopí s názvy Black Lemon auto, Mango Cream a uto, Green Gummy
auto, Blue Monkey, Jungle Fever auto a Herz og, se zdů razněním jejich vlastností, jako je
vysoká produkce prys kyřice či vysoká hladina T HC, příp adně chuti, aroma a účinků, jako
„ relaxační efekt", „vhodný pro tvů rčí a s p olečens ké aktivity", „duševní stimulace" a „vhodný
na situace, kdy už není p o třeba se na nic so us tředit", na s traně č. 82 článek s názvem
eprů hledn é světlo 9 zabývající se použitím světelných výbojek při pěs tování rostlin konopí,
na stran ě č . 111 prezentaci knihy s názvem Jak p ěstovat kono pí indoor 2.0 a na straně č. na
s traně č . 122 prezentaci výsl edků soutěže, kdy jako výhra jsou poskytovány 4 ks semen
různ ých odrůd konopí od spol ečnos ti Sweet Seeds a kuřácké potřeb y,
•

číslo

47, vydané dne 31. 5. 2018, obsahující na s traně č . 4 prezentaci nabídky
magazínu Legalizace, v rámci níž je při sj ednání ročníh o či dvouletého
p ředpl atného nabízeno dodání feminizovaných semen rostliny konopí odrůd y Buuble Gum,
vyz načujících se žvýkač ko vým aro ma, které dle autora potěší všechny smysly od spol ečnosti
Seriuos Seeds a feminizovaných semen odrůdy Cheese od spol ečnosti Dinafem Seeds, na
s traně č. 76 článek s názvem Seedbanka 00 Seeds věnující se popisu činnos ti této semenné
banky a p ředstavení jednotlivých odrůd konopí s názvy Cocola te Skunk, Auto Chocokolate
skunk, 00 Skunk a Auto Califomia Kush, se zdů raz něním jejich chuti a účinků po užití, jako
„silný účin ek ve fyzické i duševní rovině", „silné a citrusové aroma", „intenzivní, sladkou
ovocnou p říchut"' a „dlouhotrvající příchuť", na s tran ě č. 78 člán ek s názvem Ieprů hledné
světl o 9 zabývající se použitím světel ných výbo jek při p ěstování rostlin konopí, na straně č. 86
článek s názvem G rowreport Samonakvétací Amensia XXL, recenzující tuto o d rů du konopí,
popisující její vlastnosti, způso b pěsto vání a účinek po užití, specifikovaný jako „ povznášející",
na s traně č. 90 prezen taci výs ledků soutěže, kdy jako výhra je poskytován o 25 ks
feminizovaných semen rů zných o drů d konopí od s p o lečnos tí Paradise Seeds, Sweet Seeds,
Seed Stockers a Exotic Seeds a jako přílohu katalog seedbanky 00 Seeds, prezentu jící
jednotlivé o drů dy sem en kono pí, včetně popisu vlas tností rostlin, jejich chuti a obsahu THC
ve vypěstovaných rostlinách,
p ředpl atného

•

číslo

48, vydané dne 10. 8. 2018, obsahující na straně č. 4 prezentaci nabídky
mag-azínu Legalizace, v rámci níž je při sjednání ročního či dvouletého
předplatného nabízeno dodání 6 ks feminizovaných semen ros tliny konopí různých odrůd, na
straně č. 76 článek s názvem Ž iviny v Hydroponii, který radí jaké prvky a poměry použít při
pěs tování rostlin - v optimálním množství a pomě ru, na straně č. 114 prezentaci výs l ed ků
soutěže, kdy jako výhra jsou mimo jiné poskytované kuřácké potřeb y,
předplatného

•

číslo

49, vydané dne 27. 8. 2018, obsahující na s traně č . 4 prezentaci nabídky
magazínu Legalizace, v rámci níž je při sj ednání ročníh o či dvouletého
p ředpl atného nabízeno dodání feminizovaných semen konopí odrůd Purple Berry Kush od
s pol ečnosti Spliff Seeds, vče tně kuřáckých potřeb a semena odrů d y Atom Lemon H aze,
vyz načující se citronovou chutí od spo lečnosti Domus Seeds, na č. I. 78 čl án ek s názvem J e
možné doma vyp ěs tovat konopí v léčebné kvalitě, popisující podmínky domácího p ěs tování
konopí, vče tně výnosů a nákladů, se zaměřením na léčebné i re kreační užití, na s traně č. 82
člán ek s názvem G rowreport L. A. Amnesia, popisující charakteristické znaky, zkušenosti
s pěs tování, chuť a účinky užití odrůdy konopí L. A. Amnesia, specifikované jako „lahodné",
„stimulující chuť k jídlu", „euforická sativa", dle autora se jedná o odrů du konopí, která je
„šampión", na straně č . 120 rubriku Vaříme s ko nopím, v níž je publikován recept na
ko nopný chléb, jehož součás tí je 5 gramů květů konopí bez semínek a stopek a na stran ě č .
122 p rezentaci výs l edků soutěže, kdy jako výhra jsou poskytované kuřácké potřeby a 25 ks
semen konopí odrůdy Mandarín H aze,
p ředpl atného
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číslo

50, vydané dne 1O. 12. 2018, 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, zapal ovačů 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 o drů dy Chocolate Skunk, Auto Chocolate Skunk a
Auto California Kush od spo leč nosti 00 Skunk, na straně č . 36 článek s názvem Metabolismus
THC v lidském těl e, zabývající se účin ky látky delta-9-THC na lidský organismus, mimo jiné
konstatující, že pro navození mírných a dlouhotrvajících účinků mohou být vhod nějš í
konopné pochutiny s menšími dávkami látky THC, čímž dl e 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 sílu veselých ingrediencí,
takže nejdříve autor doporučuj e ochutnat l či 2 koblížky ať konzument ví, jak na něj působí a
na straně č. 114 prezentaci výs l edků soutěže, kdy jako výhra jsou poskytované 3 ks semen
konopí růz ných odrůd,
předplatného

•

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 p otřeba jako drtiček, zapal ovačů či cigaretových
papírků a dodání femin izovaných semen od růdy ko nopí Sir Jack Auto od spol ečn osti Exotic
Seeds, feminizovaných semen od růd Chocolate Skunk a Auto Chocolate Skunk od společnosti
00 Seeds a feminizovaných semen odrůdy Purple Queen a Roya! 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 informuj e o klidném a hlubokém spánku po požití konopí a propojení
svalů s myslí při tréninku, na straně č . 72 článek s názvem Ieprůhl ed né světlo 11, zabývající se
využití umělého os větlení při p ěstování rostlin, na straně č. 74 článek s názvem Seedbanky
Exotické novinky, představující produkci semenné banky E xotic Seeds, s popisem
jednotlivých od růd konopí s názvy Zkittalicious, Malsaňa Cookies, ZaZ, Jelly Bananen a
Hippie Therapy CBD, z důrazňující jejich vlastnosti, chuť a účinky po požití, na straně č. 78
článek s názvem G rowreport 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 odrů d a jako přílohu feminizované semeno o drůdy konopí Amnesia,
předplatného

•

čísl o

53, vydané dne 6. 6. 2019, obsahující na straně č. 4 prezentaci nabídky před pl atn éh o
magazínu Leg-alizace, v rámci níž je při sjednání ročního či dvouletého před platnéh o nabízeno
dodání feminizovaných semen odrůdy konopí Green Poison XL Auto, na straně č. 70 článek
s názvem Neprů hledn é svě tlo 12, zabývající se využitím umě lé ho 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 p ěstování, 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
„zakouře nost má tu výhodu, že jste více naladění na svoje těl o" a na straně č. 114 prezentaci
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výs l edků souteze, kdy jako výhra jsou poskytována balení feminizovaných semen konopí
s obsahem 4 ks až 7 ks,

•

čísl o 54, vydané dne 8. 8. 2019, obsahující na stran ě č. 4 prezentaci nabídky předplatn éh o
magazínu Legalizace, v rámci níž je při sjednání ročního či dvouletého předplatného nabízeno
dodání feminizovaných semen konopí od růd y Red Mandarine, vyz načujících se uklidřlUjícími
těl esn ými ú č inky, sedativní dohrou a stimulací apetitu a feminizovaných semen odrůd y Sweet
Gelato Auto, dle autora představujících jednu z nej s ilněj ších verzí amerických linií
pocházejících ze San Francisca, od s polečnos ti Sweet Seeds, na s traně č. 62 článek s názvem
Rockwool (ne)vhodné p ěs tební médium, popisující použití této p ůvo dně tepelné a zvukové
izolace k užití při pěs tování a klonování rostlin, na s traně č. 66 článek s názvem Průvodce
proplachováním, poskytující návod k proplachování rostlin konopí při jejich pěstování, dle
autora umožňující dosáhnout lepší chuti a vů n ě výsledného produktu, ilustrovaný fotografiemi
rostlin ko nopí, na s traně č. 104 recept na batátové hranolky, jehož součástí je čaj ová lžíce
ko nopím obohaceného s l un ečnicové h o oleje, včetně popisu návodu k přípravě konopím
obohaceného s lunečnicového oleje a na s traně č. 106 prezentaci výs ledků soutěže, kdy jako
výhra jsou poskytována balení feminizovaných semen konopí s obsah em 2 ks až 4 ks či
kuřácké po třeby,

•

čísl o

55, vydané dne 26. 9. 2019, obsahující na straně č. 66 čl ánek s názvem Seedbanky
Philosopher Seeds, předs tavující produkci semenné banky Philosofer Seeds, popisující odrů dy
konopí z nabídky semenné banky, včetně fo tografického zobrazení květu rostliny konopí, se
zdů razněním vlastností a chutí vybraných odrůd, jako „úžasná vů ně se smetan ovými a
citrusovými tóny", „zemité pozadí - zkrátka lahů dka", na s traně č . 68 článek s názvem P ěstuj
jako profík, který radí, jak co nej e fe ktivněji pěstovat rostliny konopí s upl atněním
profes ionálního přístupu, kdy dle autora je d ů l eži té se zam ěři t na efektivitu, s maximalizací
či s téh o zisku na určité ploše, na straně č. 72 článek s názvem Growreport Purple Punch:
Fialka snů, popisující odrůdu rostliny ko nopí Purple Punch, s návodem k jejímu pěstování,
po pisem vlastností této rostliny, vyz načující se vysokou produkcí pryskyřice, autorem popsané
jako „hotová exploze p rys kyřice", chuti a účinků po požití, popisovaných jako „indikový
účin ek" a „luxusní příchuť pro gurmány - palec nahoru!" a na s traně č. 104 recept na přípravu
šťavnaté kukuřice, papričky a naan, jehož součás ti je kono pím obohacený s lunečnicový olej,

•

56, vydané dne 5. 12. 2019, obsahující na straně č. 4 prezentaci nabídky
mag-azínu Legalizace, v rámci níž je při sj ednání ročního či dvouletého
předplatného nabízeno dodání kuřáckých p o třeba a dodání balení 15 ks feminizovaných
semen kono pí od s po lečnos ti Roya! Queen Seed a balení 12 ks feminizovaných semen od
s pol ečnosti 00 Seeds, na stran ě č. 64 výsledek fotosoutěže s názvem Ko mu se nelení, tomu se
zelení, s vyhodnocením zas laných fotografií vzrostlých rostlin konopí, kdy výh ercům jsou
zasílány feminizovaná semena rostlin konopí, na straně č . 66 recenzi vaporizéru T inymight,
mimo jiné uvád ějící, jak poznat, že jsou účinné látky z bylin doko nale odpařené, s popisem
dokonalého odpaření konopí, na s traně č. 68 článek s názvem Ne průhledné svě tlo 13 nový
test: Jeden reflektor a tři led moduly, který radí jak nas tavit co nej optimálněj ší podmínky pro
pěs tování rostlin a na s traně č. 71 článek s názvem G rowreport King Kong na mangu,
po pisující odrůdu rostliny konopí Gorilla Zkittlez, s návodem k jejímu pěs tování, popisem
vlastností této rostliny, vyz načující se vysokou produkcí,

číslo

předplatného

p řičemž n ejméně

osobu
inspirovala k to mu, že si pros třednictvím
Leg-alizace obstaral semena rostliny kono pí, dle návo dů a rad zde uvedených semena
zasadil, rostliny vypěs toval a usušil, čímž vyrobil zakázanou látku delta - 9 - tetrahydrokanabinol,
magazínů
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obžalovaný Robert Veverka v bodě I. a obžalovaná Legal Publishing s.r.o. v bodě II.
podněcovali

zneužívání jiné návykové látky než alkoho lu a
sítí,

čin

spáchali tiskem a

veřejně

přís tupno u počítačovou

čímž

spáchali

obžalovaný Robert Veverka v bodě I.
přečin š íře ní

toxikomanie dle § 287 odstavec 1, odstavec 2 písmeno c) trestního zákoníku,

obžalovaná Legal Publishing s.r.o. v bodě II.
p řečin ší ření toxikomanie dle § 287 odstavec 1, odstavec 2 písmeno c) trestního zákoníku a § 7
zákona č. 41 8/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim,

a odsuzují se
obžalovaný Robert Veverka
podle § 287 odstavec 2 trestního zákoníku k tres tu

o dně tí

svo body v trvání 12 (dvanácti)

měsíců.

Podle § 81 odstavec 1 trestního zákoníku a§ 82 odstavec 1 trestního zákoníku se obžalovanému
výkon trestu podmíněně odkládá na zkušební dobu v trvání 2 (dvou) roků a 6 (šesti) měsíců.
obžalovaná Legal Publishing s.r.o.
podle§ 287 odstavce 2 trestního zákoníku,§ 68 odstavec 1 trestního zákoníku a§ 18 odstavec 1,
2 zákona č . 418/ 2011 Sb., o trestní odpo vědnosti právnických osob a řízení proti nim,
k peněžitému trestu ve výměře 100 denních sazeb s výší denní sazby 500 Kč, tedy v celkové
výměře 50 000 (padesát tisíc) Kč.
Odůvodnění:

1.

a základ ě dů kazů provedených v rámci hlavního líčení dosp ěl soud k závěru, že obžalovaný
Robert Veverka, stejn ě jako o bžalovaná spol ečnost Lega! Publishing s.r.o„ jednali způsobe m
p odrobn ěji popsaným ve skutkové větě výroku o vin ě toho to rozsudku. Takovýto skutkový stav
byl v p rů běhu hlavního líčení zjiš těn z provedených d ů kazů, jejich posouzením samos tatn ě i ve
vzájemném souhrnu postupem podle § 2 odstavec 6 tres tního řádu, ko nkrétně z výp ovědí
obžalovaného Roberta Veverky, zmocněnkyně obžalované právnické osoby Legal Publishing
s.r.o.
čtených protokolů o výsleších svědků
a
z dů kazů listinných a dů kazů věcných.

2.

Obžalovaný Robert Veverka u hlavního líčení připus til, že je jediným jednatelem a spol ečníkem
s po lečnos ti Lega! Publishing s.r.o. s tím, že tato s po lečnos t skutečně mohla být založena
k 20. 8. 2010 jeho tehdejším s polečníkem, on sám však byl již od p očátku fungování této
s po lečnos ti jejím jednatelem, byt' v návaznosti na údaje z věcné ho rejs tříku poupravil, že
s kuteč ně může být jednatelem od 8. 12. 2020. Obsah jednotlivých článků v magazínu Legalizace,
který byl vydáván výše jmenovanou sp o l ečností, určo val podle obžalovaného šéfredaktor
čas opis u, p řičemž sám obžalovaný byl takto šéfredaktorem až od čísla 3 časopis u Legalizace.
nicméně
V případě prvních dvou čísel byl podle obžalovaného šéfredaktorem vzhledem k tomu, že již od p očátku šlo o nápad obžalovaného, aby byl časo pis vydáván,
s po lu působil i on sám rovněž v případě prvních dvou číse l na jejich obsahu co do samotného
smyslu ru brik v časo pise a byl to právě obžalovaný, kdo ve větší míře určoval obecný obsah
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čl ánků

v časopi sech . V čís l e 2 uvedeného časopisu pak byl přímo obžalovaný redaktorem
zejména po kud jde o rozhovor s Jakubem Frydrychem, tehdy vedoucím
árodní protidrogové centrály. Celou dobu od čís la 3 časo pisu až doposud je pak šéfredaktorem
již pouze obžalovaný, časo pis vychází pravidelně s frekvencí dvou měs íců již od roku 2010. O d té
do by to byl tedy již výhradně obžalovaný, kdo určoval veškeré zásadn ěj š í obsah ové stránky
časo pisu vče tně využití fo tografií, vystupujících osob či obsahu jedno tlivých stránek.
n ěkterých článků,

3.

zaměření časopisu a důvodů m jeho založení a vydávání pak obžalovaný uvedl, že
že se jeho pros třednictvím čtenáři dozví pravdivé a ucelené informace o drogové
problematice, které budou nezkreslené a nezaujaté, snažil se v rámci jeho vydávání o protiklad
k nastavené represivní politice vů či drogové problematice. Snahou obžalovaného bylo rovn ěž
propagovat legalizaci konopí pro l éče bn é účel y . Prostřednic tvím časopisu se o bžalovaný snažil
veřejnost informovat či vzdělávat, včetn ě seznámení se současnou legislativou, ale i možnostmi
p ěstování konopí či nakládání s ním. Vzhledem k tomu, že se snažil o komplexní přístup
k problematice rostlin ko nopí, považoval za nezbytné popisovat mimo jiné i zp ůs ob y růstu či
pěs tování rostlin konopí, a to mimo jiné i vzhledem k tomu, že již v minulosti se na n ěj obraceli
průmys lníci či zemědělci, kteří v tomto směru hledali informace, které se tak obžalovaný snažil
shromáždit v rámci celku právě v tomto časo pise . Po dle o bžalovaného tak bylo jeho zájmem
č tenáře informovat a vzdělat, nikoliv podněcovat k to mu, aby pos tupy uváděné v časopise,
čtenáři zkoušeli, zárove ň poukázal na to, že i aktuáln ě je legální p ěstovat rostliny konopí
s o bsahem účinné látky tetrahydrocanabino lu do 0,3 % na plochách do 100 m2, kdy v takovém
případ ě není po třeba ani ohlášení, za splnění urči tých podmínek je pak možno p ěs tovat i léčebné
konopí a po kud jde o konopí s obsahem účinné látky přes 0,3 %, je nutno pro takovýto postup
speciální o právnění.

K samotnému

předp okládal,

4.

Pokud jde o právní stránku obsahu vydávaného čas op isu, pak o bžalovaný poukazoval na to, že si
k rozhovo rů m do časopi s u zval některé významné předs tavitel e moci výkonné, jako vedoucího
árodní protidrogové centrály plk. Frydrycha či vrchní státní zástupkyni J UDr. Brad áčovou, aby
zjistil názor představitelů výkonné moci na danou pro blematiku, rovněž byl časopis zmiňován
v Poslanecké s němovně. O bžalovaný poukázal na to, že s tehdy vedoucím 1 árodní protidrogové
centrály se setkal i při jiných příležitos tech, jako jsou různé besedy či debatní p o řady, kdy každý
z nich prezentoval svůj náhled na danou problematiku, pravide lněji se však se jmenovaným
nesetkával a právní stránku vydávaného časop isu s ním dopředu nekonzultoval. Stejně tak tuto
stránku neprobíral s jakoukoli jinou osobou právnického vzd ělání, respektive n ečinil tak
pravid elně, když v některých případech, které však nebyl schopen upřesnit, se mohl s n ěkým
radit, v n ě kterých případech mu radil i jeho aktuální obhájce. r eřešil však s takovými osobami, že
zamýšlí do konkrétního čísla časo pisu zakomponovat konkrétní rubriky s konkrétním obsah em
v návaznosti na to, zda takto zůs tává jeho jednání stále j eš tě v mezích, povolených právními
předpisy. V tomto s měru obžalovaný podle své výp ovědi vycházel z víry ve svobodu slova či
projevu a práva na informace a byl přesvědčen o tom, že jedná legálně . Pokud byl obžalovaný
dotazován, zda se mu výše z mi ňovan ý plukovník Frydrych, byť i dodatečně, zmiňoval o tom, že
přin ejme nším n ěkte ré články časop isu mohou být za hranicí zákonnosti, uvedl obžalovaný, že mu
jmenovaný psal snad něco v tom smě ru, že to podro bí bližšímu zkoumání bez dalšíh o výsledku.
Zároveň však o bžalovaný připustil, že v rámci rubriky „v rauši" daného časopisu byl skutečně
rozhovor s jeho osobou, a to zřejmě k pátému výročí vydávání čas opisu , i že tehdy zmiňoval, že
mu plukovník Frydrych s kutečně mohl nás ledně s dělovat, že poté, co si po jejich rozhovoru
p řeče tl první čís l o časo pisu , se mu zdálo trochu moc, aby takovýto časo pis o konopí vycházel.
Když však byl přečten text shora uvedeného rozhovoru s obžalovaným, v n ěmž přímo z miňuj e
konstatování plukovníka Frydrycha po přečte ní časopisu s tím, že některé články jsou za hranicí
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naplnění znaků skutkové podstaty trestného
ze strany jmenovaného mohla zaznít.

činu,

uvedl obžalovaný, že

skutečně

takováto slova

5.

Ve vztahu k obsahu samotné podané o bžaloby pak obžalovaný poukázal na některé
nesrovnalosti, zejména po kud jde o úvodní pozici šéfredaktora či interval vydávání časopis u,
zároveň se vymezil proti tomu, že mě l navozovat dojem legality, když poukázal na to, že samotné
konopí je legální plodinou a zárove ň l éčive m, a že pokud mě l podle o bžalo by propagovat n ěco,
co je legální, nemohl se dopustit trestné činnos ti a obžalobu v tomto směru považuje za
zavádějící. Připus til zároveň, že časo pis vychází rovněž v elektronické p odobě. P o drobn ěji
rozebral také nevhodný náhled s polečnos ti na problematiku konopí, které je vnímán o jako
nelegální, což přímo neodpovídá s kutečnos ti, a že pouhé zmiňování konopí či jeho popis tak
n e může být protiprávním jednáním. Vymezil se rovněž konkrétn ě proti tomu, že v o bžal o bě jsou
uvád ěn y konkrétní články, které jsou však podle obžalovaného nezávadné, jako jsou články
popisující možnosti pěsto vání konopí s tím, že jde o relativn ě obecný popis botaniky. Zároveň
však obžalovaný potvrdil, že rubriky popisované v podané obžalob ě jsou skutečně s oučástí
jedno tlivých čísel časo pisu. Poukázal dále na to, že celý magazín je p o třeba vnímat jako ucelené
dílo a není možno vytrhávat v kontextu některé jeho čás ti, jako je vyzdvihování urči tých článků
v rámci podané obžaloby, což pak podle obžalovaného pů s o bí dojmem, že časo pis obsahuje
pouze takovéto články. K dalším dotazů m pak obžalovaný uvedl, že magazín obsahoval i inzerci,
jejíž o bsah přímo on sám nevybíral, tato inzerce však obsahově obvykle odpovídala tematickému
zaměře ní časopisu a mimo jiné tak byla zaměřena i na nabídku semen ko nopí či pěs tební
techniky. Samotnou inzerci pak musel mít o bžalovaný dodánu j eště předtím, než schválil obsah
čas opis u, jinak by inzerce v tom konkrétním čísl e již o bsažena nebyla. Připustil rovněž, že mu
obsah inzerce byl víceméně znám, ví o tom, že běžně v rámci inzerce nabízely své produkty i
zahraniční subjekty, které v rámci nabízení pro duktů oslovovaly jimi vybranou cílovou skupinu.
K dalším dotazů m obžalovaný uvedl, že samotný magazín svým obsahem cílil víceméně na
všechny osoby starší 18ti let, zejména ale na odborníky, průmyslníky, zemědělce, ale i pacien ty či
adiktology, případně i po litiky, zároveň ale i na běžné uživatele. Články obvykle vycházely z volně
dostupných zdroj ů, čas to se jednalo o překlad y zahraničních článků , případně byly poskytnuty
odborníky na danou problematiku. Ke své osob ě pak obžalovaný uvedl, že se považuje za osobu
podílející se na re formě drogové politiky tak, aby byla zoh l edňována skutečná rizika či přínosy
konopí, zejména pokud jde o jeho léčebný potenciál, a aby byl změ ně n s ilně represivní přístup
státních složek v této pro blematice.

6.

Z mocněnkyn ě

obžalované právnické oso by Legal Publishing s.r.o.
u hlavního
své půs obení v uvedené spol ečnosti s tím, že zde vykonává spíše jen pomocné
práce a na přípravě časopisu či jeho vydávání se nepodílí. Dále uvedla, že s o bsah em jednotlivých
čísel časopisů je seznámena a vyhradila se oproti znění podané obžaloby, v níž jsou dle jejího
názoru uváděny pouze n ěkteré články a jsou v nich o bsaženy chyby, je málo kladen důraz na práci
s odborníky a pozastavovala se nad některými konkrétními rubrikami, které jsou uváděny
v o bžal o bě s tím, že jejich o bsah dle jejího názoru nemůže být trestný. Konkrétně v této
souvislosti poukazovala zejména na recept na chanukové koblížky, v němž je zmiňován margarín
říznutý darem z nebes, což podle ní může být požehnaná ingredience, kterou je margarín
vyráběný v přítomno s ti rabína. Poukázala dále na to, že časopis je adresován širokému spektru
č tenářů a z jejího pohledu je dů leži tá zejména v něm obsažená prevence či léč ba a jsou
poskytovány informace, které se b ěžně lidem nedos távají, jako je tomu v případě recep tů, kdy je
v časopise poukazováno na o patrnost při dávkování.
líče ní p řiblíž ila

7.

Se souhlasem o bžalovaného, z mocněnkyn ě obžalované právnické osoby i státního zástupce, byly
u hlavního líčení p os tupe~l odstavec 1 trestního řádu čteny pro tokoly o výslechu
svědků
az přípravného říze ní.
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Svědkyně

v přípravném říze ní při blíž il a, že p ůsobí jako osoba samostatně
a na základě ústní dohody takto spolupracuje se sp ol ečnos tí Legal Publishing
s.r.o . jako administrátorka webových stránek přibliž ně od ro ku 2018 tak, že vytváří elektronickou
verzi časo pisu Legalizace na přís lu š ných webových stránkách, přiče mž veškeré textové či
obrazové podklady k tomuto jí poskytuj e obžalovaný Veverka a ona tyto podklady pouze
umisťuj e na webové stránky. Obsah jedno tlivých vydání pak určuj e o bžalovaný Veverka. Pokud
jde o samotný magazín, tento je podle s vědkyně urče n široké veřejnosti se zájmem o informace o
konopí, p řičemž si není vědoma, že by v magazínu byly publikovány jakékoli návody. Svědky ně je
součás tí i spolku Legalizace.cz z.s., kde půso bí jako místopředsedkyně s tím, že předmětem
č inn osti tohoto spolku je os větová činnost týkající se kono pí a jeho předsed ou je obžalovaný
Veverka.
výd ěl ečně činná

9.

Svědek~ rámci své výpo vědi v přípravné m řízení přiblíž il, že přibližně od roku 2012
p ůsob í jako oso ba samo s tatně výd ě l ečně činná v oboru překladatels tví a editace a již z řejmě
v uvedeném roce začal spolupracovat s magazínem Legalizace, který se zabývá drogovou
problematikou, zejména pokud jde o konopí. Spolupráce svědka s uvedeným magazínem byla
taková, že svědek vyhledával zajímavé články s tématikou konopí, které následn ě magazínu
nabízel k pu blikaci a pokud o takovýto článek magazín zájem projevil, svědek jej přel ožil a
poskytl magazínu, aby jej mohl na svých stránkách publikovat. Clánky se podle svědka týkaly
primárně témat výzkumu či l éčb y pomocí ko nopí. Svěd ek nebyl schopen uvést, s kým
z před s tavitelů redakce magazínu z počátku komunikoval, osobně s o bžalovaným Veverkou začal
komunikovat až poz d ěji, nás l edně se rovněž stal čl e ne m spolu Legalizace.cz, z.s. a poslední dva
roky vyko nává rovněž funkci místopředs ed y tohoto spolu. Spolek podle svědka zejména
vypomáhá seniorům v tom směru , že jim bez platně poskytuj e semínka konopí, případně p ořádá
demonstrace za legalizaci kono pí. Ia chodu s polečnos ti Legal Publishing s.r.o. se svědek žádným
způsobem nepodílí, dle jeho názoru je jediným vlastníkem a jednatelem obžalovaný Veverka,
pokud jde o obsah magazínu Legalizace, tento určuj e obžalovaný coby šéfredaktor, který rovněž
určuj e vždy tématický celek vydávaného čísl a magazínu a s věd ek podle toho dohledává
odpovídající články v angl ičtině, které násl edn ě n~adu. S obžalovaným
s v ěd e k spolupracuj e rovněž v rámci vydavatel s tví ~ vydávající magazín
Konopí, který je zaměřen čistě na l éčbu pomocí konopí.

10.

V rámci hlavního líčení byly provedeny ro vněž listinné d ů kazy. Součástí těch to d ůkazů,
obsažených v trestním spise, jsou záznamy z prověřo vání policejního orgánu ohl edně místa
b ydliště obžalovaného Veverky či místa, kde pů sobí spolek Legalizace.cz, z.s. či spol ečnos t Legal
Publishing s.r.o. D ále jsou součástí spisu záznamy ohl edn ě prověřování webového prostoru a
pořizování zálohy dat z tohoto pros toru se s tručným popisem obsahu ně kterých čís el magazínu
Legalizace, případně článků na webu umís těných s tím, že jde o webový prostor uživatele
magazínu Legalizace na webových stránkách youtube.com. Součástí záz namů je rovněž
fotodokumentace pořízená zj evně se serveru youtube.com k vybraným přís p ěvků m, případně
tiskopis ně kterých čás tí magazínu Legalizace na stránkách www.magazin.l egalizace.cz. Obsažen je
zde i článek z uvedeného magazínu umístěn ý na webových stránkách výše uvedené domény
s nadpisem Robert Veverka - V rauši, o bsahující rozhovor s o bžalovaným datovaný
k 13. 1O. 2015. V rámci tohoto článku jsou zakomponovány i d vě fotografi e obžalovaného,
v jednom případě mezi rostlinami konopí a ve druhém případě v poloze zdánlivě spícího na
klávesnici notebooku s tzv. jointem, tedy cigaretou marihuany v ústech, napů l zapln ěným
pů llitrem s pivem a sklenicí s obsahem zelené látky, působ ící jako usušené květenství konopí.
Rozhovor je zaměřený zejména na osobu obžalovaného a jeho zájmy či zkušenosti, přičemž
v rámci rozhovoru poukazuje na to, že kouří trávu, avšak v prů b ěhu rozh ovoru si zrovna balí,
rovn ěž poukazuje na zaměře ní časopisu Legalizace v podob ě poskytování obj ektivních info rmací
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lidem o konopí a jiných drogách. Jako veselou historku z ,rydávání časo pisu obžalovaný z miňuje
rozhovor s šéfem árodní protidrogové centrály plukovníkem Frydrychem, jemuž nás l edně měli
ukázat první čís l o magazínu, k němu ž mu měl jmenovaný po té napsat, že po p ečlivém přečtení
jeho časopisu jsou dle jeho názoru některé články za hranicí to ho, co je možno vnímat jako
nap lnění skutkové podstaty trestného činu šíření toxikomanie. V reakci na tento přís p ěvek se měl
obžalovaný na uvedený paragraf tres tního zákoníku podívat, nicméně nemá pocit, že by š ířil
toxikomanii, když dle jeho názoru šíří pouze pravdu o drogách a n eříká lidem, že mají drogy brát,
ale že když o ně mají zájem, nabízí jim informace k tomu, co by je v tomto směru mohlo zajímat.
Pokud je násl edn ě dotazován, co si zapaluj e, uvádí obžalovaný, že cigaretu, načež je mu tazatelem
s d ěl e no, že Iže. Záro veň v závěru rozhovoru nabádá lidi, aby si stáli za svým s tím, že pokud
budou všichni pěs tovat, nemohou je přece všechny zavřít a poukazuje na to, že nemají být
v tom to s měru restrikce, ale naopak povolení pro dos p ělé osoby v rámci pěs tování několika kytek
pro osobní s potřebu tak, jak je tomu například v jednom ze s tátů USA Coloradu.
11 .

trestního spisu jsou dále úřední záznamy ohl edně š etření k IP adresám domén
\V\:vw.legalizace.cz, vče tně vyj ádření poskytovatele ohledně bližších údaj ů k užívané IP adrese
s tím, že kontaktní osobou pro doménu mag-azin-leg<Liizace.cz je obžalovaný Veverka a
objednatelem obžalovaná právnická osoba Legal Publishing s.r.o. D alší údaje pak policejnímu
orgánu podle doložených listin dodal poskytovatel Vedos Internet a.s. k webhostingu na jméno
pro firmu Legalizace.cz, z.s.

12.

Součás tí

13.

vedeného
D oloženy jsou rovn ěž podklady z trestního řízení vůči o bviněnému
u O kresního státního zastupitelství v Bruntále pod sp. zn. 2 ZT 9 / 2019 pro přečin podle § 283
odstavec 1 trestního zákoníku, jehož se měl jmenovaný dop ouštět v období od léta 2018 do 25. 9.
2018 pěstováním 38 kusů rostlin Cannabis sativa či Cannabis indica, které získal v příl oze
n ěko li ka časopisů Legalizace s tím, že vypěsto vané rostliny se chystal sklidit a usušit za účel em
následní konzumace kouřením. Jak je zřejmé z doloženého usnesení podl e § 307 odstavec 1
tres tního řádu , bylo trestní stíhání jmenovaného s právní mocí k 5. 2. 2019 p odmíněně zas taveno .
Součás tí uvedených listinných materiálů je mimo jiné i pro tokol o výslechu jmenovan ého
v procesním postavení obviněného, v rámci něhož popisuje získání semínek, dodaných jako
p říl oha časo pi su Leg<Liizace, která pos tupně s třádal až do vě tš ího množství a následně tato
semínka pěs toval, mimo jiné i podle podrobných návodů obsažených v čas opise Legalizace.
Zároveň poukazoval na to, že netušil, že by v dů s l edku pěsto vání rostlin mohl mít až takovéto
problémy s policií.

14.

Součás tí

15.

So učástí

trestního spisu je dále úřední záznam popisující o patře ní a ohledání jednotlivých čísel
mag-azínu Leg-alizace s tím, že některá čís la se již ne po dařilo o patřit. V rámci úředního záznamu je
obsažen rovněž popis vybraných článků z magazínu, přiče mž obdobné je uváděno rovn ěž
v rámci p rotokolu o ohledání věci, a to z dostupných čís e l magazínu z let 2010 až 2019, přičemž
obsah tohoto protokolu vesměs odpovídá popisu článků v rámci skutkové věty podané obžaloby.

trestního spisu jsou dále coby listinné dů kazy stanovy spolku Legalizace.cz z.s., výpis
z živnostenského rej stříku k o s obě obžalovaného Veverky, či obžalované právnické osoby Legal
Publishing, s.r.o ., dále s pol ečnosti
nebo osobám
a •••

-·

V trestním spise jsou doložena i podrobná vyj ádření obžalovaného podaná pros třednic tvím jeho
obhájce v písemné podo bě, kdy se vesměs ko nkrétněji ,ryjadřuj e k jednotli,rým b o d ům obžaloby,
s jejímž z něním kategoricky nesouhlasí, případně i k obsahu jednotli,rých čísel magazínu
Legalizace. K tomuto byly o bhajo bou doloženy informace o konopí pro l éčebné použití pro
pacienty, co by tiskopis informačníh o článku Státní agentury pro konopí pro l éčebné použití
z webových stránek www.skl.cz a \:vww.sakl.cz, v rámci nichž jsou popisovány i způsoby užívání
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léčebného konopí, či případné nežádoucí účinky, kdy jako jedna z nich je zmiř10vána i závislost,
k níž je ovšem uváděno, že obvyklá denní dávka pro l éčbu je stanovena jako nízká a pacient má
být v neustálém kontaktu se svým lékařem . Tento článek je psán relativně strohým způsobem,
zjevně jako určitá zdravotnická pomůcka. Dále byl obhajobou doložen materiál nadepsaný jako
pravidla správné pěstitelské praxe pro konopí pro léčebné použití odkazující rovněž na právní
úpravu dané problematiky, přičemž v tomto dokumentu jsou uvedeny i relativně stroze
formulované články k množení, pěstování, sklízení či zpracování, případně balení a přepravě
konopných produktů pro l éčebn é účel y. Dále je doložen článek z časopisu Ieurologie pro praxi
ohledně úlohy cannabinoidního systému v projevech postižení nervového systému a obsáhlý
materiál označený jako Komplexní metodika testování konopí setého od společnosti Agritec,
výzkum, šlechtění a služby s.r.o., který je podle svého vysoce odborného obsahu zjevně určen pro
osoby či spíše firmy působící v odvětví průmyslového pěstování konopí.

16.

Obhajobou byla dále doložena vyjádření z řad jiných osob k probíhajícímu trestnímu řízení,
přičemž povětšinou jde o osoby z řad odborné veřejnosti, poskytující takovéto vyjádření
v písemné podobě. Takto bylo doloženo vyj ádření Mgr. et. Mgr. Heleny Rampachové,
předsedkyně Rady asociace nestátních organizací poskytujících sociální a adiktologické služby pro
osoby ohrožené závislostním chováním a zás tupkyně společnosti Podané ruce o.p.s., která se
v rámci vyjádření věnuj e popisu uživatelů konopí či škodlivých následků užívání konopných
produktů a poukazuje na to, že časopis Legalizace nabízí v rámci svých publikací rovněž
spolupráci s poskytovatelem služeb prevence a l éčby závislostí, což je dle jmenované významným
pomocným nástrojem pro osoby se závislostí na návykových látkách a poukazuje tak na přínos
magazínu v tomto směru. Jmenovaná se rovněž zaobírá srovnáváním nežádoucích účinků
konopných produktů s účinky alkoholu či tabákových produktů a poukazuje na aktuální situaci
v rámci pokrokovějšího myšlení při přístupu k drogové problematice v případě konopných
produktů s tím, že spol ečnosti příl išná kriminalizace či stigmatizace konopí, či jeho uživatelů,
neprospívá. D alší obdobné vyjádření dodal Mgr. Pavel Nepustil Ph.D., působící v oblasti
psychologie a psychoterapie, který již od roku 2001 působí v adiktologických službách, ale i jako
konzultant pro drogovou oblast a oblast závislostí v rámci Magistrátu města Brna či Úřadu vlády
ČR. Rovněž jmenovaný poukazuje na přínosy v rámci určitých článků časopisu Legalizace,
zejména pokud jde o příspěvky v rámci léčeb ných postupů prostřednictvím konopných produktů,
i na přínos v podobě snižování rizik, vyplývajících z užívání návykových látek s tím, že v rámci
objektivního informování časopis plní i preventivní funkci. Další vyjádření poskytnuté Mgr.
Jindřichem Vobořilem, národním protidrogovým koordinátorem, rovněž poukazuje na přínosy
v rámci přístupu mag-azínu Legalizace u problematiky konopí a jeho produktů a nesouhlasí
s kriminalizací jeho činnosti. Dalším písemným vyjádřením je sděl ení Zdeňka Majzlíka, který
popisuje významné zdravotní potíže své dcery a postupy při l éčbě právě konopnými produkty,
kterým podle jmenovaného dcera vděčí za to, že l éčba byla relati vně úsp ěšná a je stále naživu,
zároveň poukazuje na problematickou dostupnost z míněných l éčeb n ých produktů a oceňuje
přínos mimo jiné i časopisu Legalizace, díky němuž vůbec mohla léčba jeho dcery v daném
rozsahu proběhnout. Zároveň poukazuje na špatně koncipovanou právní úpravu v dané
problematice. K věci se dále písemně vyjádřila Bc. Hana Gabrielová, prezidentka spolku Český
konopný klastr z.s., která rovněž pozitivně hodnotí působení časopisu Legalizace zejména na poli
léčby konopím a věnuj e se rovněž pozitivním účinkům látek obsažených v konopí s tím, že
poukazuje na nutnost přehodnocení náhledu na aplikaci ustanovení trestního zákona, mimo jiné i
ohledně šíření toxikomanie, pokud jde o látky užívané rovněž jako l éčiva. Další písemné vyjádření
poskytla Hana Vágnerová, ředitel ka spolku Kopac, tedy pacientského spolu pro l éčbu konopím,
která se věnuje přínosu konopí v rámci léčby určitých nemocí a problematice jeho dostupnosti,
poukazuje na vhodnost právě u samopěstování konopí coby léčebné látky a na nevhodnost
vedeného trestního řízení. Doc. MUDr. Igor Mravčík Ph.D. v rámci svého písemného vyjádření
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poukazuje na nevhodnost vedeného trestního řízení vuc1 obžalovaným z důvodu, že aktuální
režim v rámci právních před p isů při nakládání s ko nopím považuj e za zastaralý a nepřiměřený,
vyzdvihuje pozitivní vliv konopí při léčebných procesech, namítá nevhodnost právní úpravy či
postupu orgánů činných v trestním řízení vůči osobám, které mají zájem takovou právní úpravu
měnit a kladně hodnotí objektivní přístup časopisu Leg-alizace k celé problematice.
17.

Součástí důkaz ních materiálů

do ložena jedno tlivá čísla magazínu Legalizace
coby příloha trestního spisu, opatřená postupem policejního orgánu tak, jak je patrno z úředního
záznamu ze dne 25. 2. 2020 nač. I. 70 trestního spisu. Jedná se o kompletní sbírku čísel tohoto
mag-azínu v tištěné podobě až do čísla 56, v nichž schází pouze vydání časopisu pod č. 1, 9, 11,
16, 22, 23, 24, 25, 26 a 52, která podle záznamu policejního orgánu již nebyla dostupná. Jde o
vydání jednotlivých čísel časopi sů z let 2010 až 2019 včetn ě. Již z letmého obhlédnutí
jednotlivých vydání magazínu je zřejmé, že tato jsou zpracována kval itn ě, ať už jde o samotný
obsah každého z čísel magazínu včetně jeho uspořádání či grafické stránky, nebo o jeho obal
vyhotovený z kvalitnějšího a s i lnějšího papíru s patři čnou úpravou proti poškození a o pět s
relativně kvalitně zpracovanou grafickou stránkou. Pokud jde o titulní část obalů časopisů, je na
ní obvykle jmenován seznam základních témat či nejdůležitějších rubrik z obsahu daného čísla
časopisu, po obrazové stránce jsou zde znázorňována různá témata, obvykle související
s tématikou konopí či jiných návykových látek, případně s hlavním tématem časopisu, přičemž
v té souvislosti bývají z názo rňovány i výjevy týkající se p ěs tování, cestování, případn ě některých
z lozvyků, l éčby či duševního rozvoje. V případě n ěkterých titulních stran obálky časopisů jsou
ilustrovány či fotograficky dokumentovány růz né osoby kouřící cigaretu svým tvarem či
zabarvením zjevně připomínající tzv. joint, tedy cigaretu marihuany, případn ě vyfukující hustý
kouř, jako je tomu v případě obálek čísel 02, 05, 06, 08, 15, 17, 36, 38, 46 či 47. D o čísla 17 je u
názvu časopisu obsažen vždy i popisek ve znění „První magazín pro konopnou kulturu", zatímco
od čísla 18 je tento popisek ve z nění „Magazín, který vám rozš íří zorničky" . V případě čísla 21 je
pak na titulní straně zvýrazněný titulek „Policie krade" s ilustracemi policistů zajišťujících
předměty sloužící zej ména k p ěstování rostlin. Pokud jde o závěrečnou stranu obálky
jednotlivých vydání časop isů, tyto vesměs obsahují inzerci, z názo rněnou přes celou tuto stranu,
přičemž ve větš i ně případů se jedná o inzeráty na konopná semena, v rámci kterých je obvykle
přítomná fotodokumentace kvě tens tví ko nopí v zářivých barvách a v hojném množství.

18.

Samotný obsah jednotlivých čísel magazínu je pak relativně pravideln ě řazen v základních
rubrikách, které sestávají z tématicky souvisejících podrubrik. V úvodu časopisu, stejně jako na
mnoha jiných stranách jeho obsahu, je obsažena četná inzerce, buďto na různé prostředky či
předměty související s pěstováním rostlin, nebo na přípravky z konopí obvykle léčivého
charakteru, nejčastěji ale jde o inzerci týkající se různých odrůd konopí, vždy s fotodokumentací
květenství, přičemž tato fotodokumentace s ohledem na bohatost květenství se zjevnou
přítomností pryskyřice či použité barvy působí relativně lákavým dojmem. Ještě před samotným
výčtem obsahu každého čísla časopisu je rubrika s názvem Editorial, což je úvodní slovo
šéfredaktora časopi s u a tedy obžalovaného Veverky, který se zde vyj adřuj e k různým tématů m, ať
už v rámci problematiky vydávání daného periodika, v rámci samotného nakládání s konopím či
jeho produkty včetně jejich užívání, případně k problematice legislativy. Ve většin ě případů po
tomto úvodním slovu následuje upoutávka na předplatné magazínu Legalizace, k němuž se váže i
nabídka dárkových předmětů, mezi nimiž jsou obvykle semena různých feminizovaných odrůd
konopí či předměty související s užíváním konopných produktů jako různé vaporizéry, cigaretové
papírky, drtičky konopné sušiny, váhy a podobně. Po dalších několika stránkách inzerce obvykle
následuje již samo tný výčet obsahu časopisu. První bývá rubrika rozhovor, obvykle s konkrétní
významnějš í osobností, přičemž takovýto rozhovor vesměs souvisí se základním tématem a
zaměře ním časopisu a tedy více či mé ně přímo s problematiko u konopí, ať už jde o jeho

jsou jako

věcn ý důkaz
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zp racování, užívání, ú č inky od pozitivních přes negativní, případně právní úpravu a
problematiku legálnosti konopí. Obvykle pak následuj e rubrika „Konopí l éčí", zabývající se
jednak l éčeb ným využitím konopí a jeho pro duktů, ale i možným negativním vlivem konopí, či
škodlivostí jeho užívání s tím, že součás tí této rubriky je pravidelně i podrubrika „Drogová
poradna" , která je z pravována odborníky online poradny o.s. Sananim. D alší z pravidelných
rubrik je rubrika „Publicistika", obsahující rů znoro dé články op ě t přímo či nepřímo se dotýkající
problematiky ko nopí či jiných návykových látek, často seznamující čtenáře se situací či událostmi
ze světa, v některých p řípad ech i s legislativním stavem či možnostmi postihu za nedovolené
nakládání s návykovým i látkam i. V n ěkte rých případech, jako je tomu napříkl ad u čísel 03, 07, 31 ,
37, 39, 40, 41 , 50 či 51 jsou pak v této rubrice obsaženy rovněž čl ánky, zabývající se užíváním
p roduktů z konopí, zabývající se možnos tmi způsobu užívání co do použitých předmětů, jako
jsou články o užití vaporizérů, nebo články o přís tupu k užívání návykové lá tky obecně s popisem
možného přínos u , případně možných negativních do padů vče tně do poručení, jak se těmto
vyhnout. V další relativně pravidelné rubrice „Aktivismus" jsou články vztahující se
k problematice legalizace konopí, a to zaměře né vesměs na její podporu, a obvykle zde bývá
k tomuto tématu i rozhovor s osobou, která se k tomuto vyj adřuj e. D alší pravidelnou rubrikou je
„G rowing", což je rubrika obsahující čl ánky vesměs ve vztahu k problematice pěstování,
případně zpracování konopných produktů v celé šíři těchto možností, zároveň je obvykle její
součás tí bu ďto recenze na konkrétní odrůdy kono pí s při blíže ním mimo jiné i účinků na
psychiku, chuti či bohatosti úrody, nebo je čtenářům přibližována konkrétní tzv. seed banka, tedy
producent takovýchto semen konopí s tím, že v takových případech je obvykle doložen rozhovor
s představi tel em této seed banky, jenž o pětovně popisuje různé odrůdy, mimo jiné i co jejich
účinků, chuti, výnosu a podobně, a v n ěkte rých případ ech se i relati vně subj ektivně vyjadřuje ke
svým p referencím ohl edně jednotlivých od růd a možnostem jejich užití včetně volno časových
aktivit. Rubrika „Život s konopím" obsahuje články přibližující různé produkty, ať už sloužící
k užívání konopí č i produktů z konopí pocházejících, jako jsou růz né masti, extrakty, rukavice,
dýmky a podobně . Rubrika „Jiné drogy" se pak věnuj e pro blematice jiných návykových lá tek, než
konopí, i když v n ěkterých případech obsahuj e i články vz ta hující se k užívání či negativním
nás l edků m užívání sam otného konopí. V čás ti této rubriky bývají přib ližovány nejen další látky
z kategorie látek omamných či psychotro pních, ale i jiné návykové látky, jako například tabákové
produkty. Rubrika „ ice people take drugs" při bliž uj e v článku vždy něj akou výz načnou
osobnost, jejíž život al espo ň z části určitým způsobem souvisel s drogami, obvykle jde o známou
č i významnou osobnost, která byla užíváním či propagováním drog rovněž známa. P oslední
obvykle bývá rubrika „ Konopná kultura", obsahující čl ánky obvykle od l ehčenéh o charakteru
v podobě různých povídek, případně i komiksů či roz hovo rů se známými osobnostmi zejména
čes ké scény, součás tí jsou čas to i recepty na rů zná jídla. I články té to rubriky se ves měs tématicky
týkají celkového zaměření časo pis u a určitým z půso b em souvisí s konopím či jinými návykovými
látkami, byt' toto nemusí být pravidlem , neb o ť součás tí jsou v některých případech i články typu
recenze na produkty, které nesouvisí s drogami, jako jsou stolní hry, byť čas to jsou i v textu
takovýchto článku drogy al espoň okrajově z miňován y, jak je tomu například v případ ě čís la 21
v rámci recenze na sto lní hru :Manhattan P roject. Relativn ě častou podrubrikou v rámci této
rubriky je podrubrika „V rauši" s podtitulem „Aneb p aříme s celebritami", obsahujícími vždy
rozhovor s více či mén ě známými osobnostmi zejména z čes kého pros tře dí, obvykle z hudební
scény, herectví či publicistiky, přičemž rozhovor je obvykle veden velmi odl ehčeným způ sobem a
dané osobnosti bývají dotazovány i k otázce drog, mimo jiné i co do jejich užívání, kdy jde o
dotazy typu - jaké drogy již zkoušeli, jak čas to je užívají, případně co jim toto užívání přináší,
přičemž dotazy jsou obvykle směřovány spíše k otázce problematiky konopných drog. P o
poslední rubrice následuje opět inzerce, v určitých čís l ech je pak i rubrika nazvaná jako „ Soutěž
s legalizací", v níž jsou čtenářům pokládány dotazy, a za správné odp ovědi je nabízena odměna
Shodu s prvopisem potvrzu1e Daniela Barabášová, v zast. Lenka Repková

29

66 T 84/ 2021

obvykle v pod o bě semen feminizovaných od rů d ko nopí, na které čas to v průběhu některéh o
z čísel magazínu byla obsažena recenze, případně předm ěty související zejména s užíváním
konopí, jako například balící cigaretové papírky či zapalovače . Ce lkově je možno konstatovat, že
jedno tlivé články, uváděné průběžně ve skutkové vě tě podané obžaloby, se v přís luš ných číslech
magazínu sku tečně objevují a odpovídá i po pisovaný obsah.
P řeč inu šíření

19.

toxikomanie podle § 287 odstavec 1, 2 písmeno c) trestníh o zákoníku se dopustí
ten, kdo svádí jiného ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu nebo ho v tom podporuje
an ebo kdo zneužívání takové látky jinak podněcuj e nebo š íří, spáchá-li takový čin tiskem, filmem,
rozhlasem, televizí, veřejn ě přís tupnou počí tačovou sítí nebo jiným o bdo bně účinným způ sobem.

20.

Pokud jde o skutkovou, případn ě d ů kazní stránku v této trestní věci, lze konstatovat, že tyto
nejsou jakkoli problematické a vyznívají j ednoznačně . V rámci obhajo by ať už obžalovan ého
Veverky nebo obžalované právnické osoby nebylo jakko li namítáno, že by snad magazín
Legalizace, ať už v tiš těné nebo nás ledně i v elektronické formě nevycházel, nebo že by
neobsahoval články popisované ve skutkové větě podané o bžalo by, byt' bylo obhajobou
namítáno, že články výsl ovně uvád ě né ve skutkové vě tě podané obžaloby nejsou jedinými články
obsaženými v jednotlivých čís l ech časopis ů a že je zde podstatn ě větší množství článků relativ ně
odlišným způso be m zaměře ných . Ani ze zn ění skutkové věty podané obžaloby ostatně nevyplývá,
že by tomu tak být neměl o a že by články uváděn é ve skutkové větě byly jediným obsahem
jedno tlivých čísel magazínu. Že jsou články uváděné v obžalobě skutečně součás tí konkrétních
čísel časo pi su , připu s til v rámci své výpovědi i sám obžalovaný Veverka, tato s kutečnost je
doložena listinnými důkazy, zejména v podobě záznamů vztahujících se k ohledání jednotlivých
čísel časopisu ze strany policejního orgánu a v neposlední řadě i dů kazy věcnými v podobě
samotných ti š tě ných vydání jednotlivých čís e l uvedeného magazínu. Sám obžalovaný Veverka
rovn ěž připus til, že to byl p rávě on, kdo vů bec přišel s nápadem dotčený čas opis vydávat včetně
jeho tematického zaměře ní, i kdo vesměs určoval obsah jednotlivých vydání tohoto časopis u, po
většinu období z titulu z pozice šéfredakto ra tohoto čas op isu, ale i v případ ě prvních vydání
tohoto časo pi su , když sice podle vlastní výp ovědi j eš tě neměl být fo rmálně v pozici šéfredaktora,
nicméně i takto měl být hlavní osobou, která určovala námě t a obsah časopisu a i v této době tak
fakticky půso bil v pozici odpovídající pozici šéfredaktora. Obžalovaného v pozici osoby, která
určovala a schvalovala obsah jednotlivých článků a tedy i o bsah jedno tlivých čís el magazínu,
potvrzovaly i další oso by v průbě hu trestního říze ní, ať už jde o z mocněnkyni obžalované
právnické osoby či svědky - a - . rovněž je tato jeho pozice zřejmá z většiny čísel
magazínu, kde je pod úvodním proslovem v rámci tzv. editorialu jmenován právě obžalovaný
Veverka.

21 .

Z výše uvedeného je tedy j ednoz načn ě zřejmé, že jak obžalovaný, tak i násl edně od konce roku
2016 právnická osoba Legal Publishing s.r.o., jednali zp ůsob em, který je popsán ve skutkové větě
podané obžaloby. Základní pro blematikou toho to trestního řízení je proto posouzení, zda oba
obžalovaní takovým jednáním skutečn ě mo hli naplnit znaky p rávní věty a zárove ň právní
kvalifikace skutkové podstaty trestného činu podle § 287 trestního zákoníku, tedy že by jiného
sváděli ke zneužívání jiné návykové látky, než alkoholu, v tomto případě ko nkrétně konopí a jeho
produktů, případně jej v tomto podporovali, nebo jejich zneužívání p o dněcovali či š ířili.

22.

Lze souhlasit s tvrzením obhajoby, že jednotlivá vydání časopisu neobsahovala toliko čl ánky,
prezen tovan é ve skutkové větě obžaloby, případně články, které by přímo nabádaly další osoby ke
zneužívání omamným či psychotropních látek, když už i z letmého nahlédnutí do jednotlivých
čísel časopis u je zřejmé, že na problematiku konopí či jeho produktů a částečně i jiných
návykových látek, nabízí vskutku širokospektrální náhled, který se ve většině článků snaží půso bit
o bj ektivně a snaží se poskytovat relati vně nezaujaté informace, v rámci kterých nejsou
popisovány jen pozitivní úči nky či dů s l edky v rámci možností užívání konopí a produktů z něj,
Shodu s prvopisem po tvrzuje Daniela Barabášová, v zast. Lenka Repková
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ale i negativní, včetně upozorňo vání na možné negativní následky nebo nebezpečí případného
rozvoje závislosti. V nezanedbatelném poměru jsou obsaženy články poukazující na l éčivé účinky
konopí, včetně konkrétních příkladů a detailních popisů těchto účinků, případně i postupu
v rámci léčebného užívání, stejně jako jsou obsaženy články ohledně problematiky závislosti či
pomoci jiným osobám od negativních účinků návykových látek, přičemž i takovéto příspěvky a
články jsou opatřovány z relativně kvalifikovaných zdro j ů osobami odborně způsobilými a lze
přis vědčit tvrzení obžalovaného, že v tomto směru šíří osvětu, stejně jako se snaží ve většině
článků poskytovat relativně objektivní náhled na problematiku konopí cel ko vě, celkový náhled na
vývoj situace ve světě či právní úpravu. Rovn ěž poměrně odborně popisuje časopis možnosti
celého procesu pěstování, sklízení, zpracování, jakož i užívání konopí a produktů z n ěj, zároveř1
s poukazem na rizika či negativní vlivy.
23.

Je však na posouzení, zda časop is v rámci některých ze svých článků, a to případně i v návaznosti
na jiné články, včetně výše z mi ňovaných, je způsobilý v případě jiných osob vzbudit záměr,
případně touhu nebo nutkání opatřit si konopná semínka, tyto vypěstovat, sklidit, zpracovat a
následně je užívat, a to případně i výlučně za účelem jejich působení na psychiku člověka bez
potřeby jejich využití pro léčebné účely. Po vyhodnocení celkového zaměření časopisu a jeho
obsahu, ať už v rámci jednotlivých článků nebo v kontextu s jinými články, a to případně i
v jiných číslech v rámci vydání tohoto mag-azínu, případně i v kontextu s přílohami, pak soudu
nezbylo, než konstatovat, že k tomuto daný časopis způsobilý je.

24.

Jak obžalovaný, tak i zmocněnkyně obžalované právnické osoby poukazovali na to, že časopis je
určen širokému spektru čtenářů, přičemž tato skutečnost je ostatně zřejmá i z koncepce
jednotlivých rubrik a obsahu jednotlivých článků časopisu, jichž nemalá část je podávána tak, aby
byla čtivá a oslovovala širší okruh čtenářů, zároveň ale byla blízká i určité skupině osob, když je
zřejmé, že zejména některé rubriky či články cílí na osoby s volnějším z působem uvažování,
případně na osoby mladší. Kromě článků, které působí vysoce seriózně, kdy jde zejména o články
zaobírající se tématem úči nku konopí či jiných návykových látek na zdraví v rámci l éčby či na
psychiku, případně vedle článků, které jsou čistě informativního charakteru ohledně dění ze světa
či z minulosti, nebo ze života známých osob, jsou obsaženy rovněž články působící značně
odlehčeným dojmem, články ironické, ale i články, v nichž se objevují osobní názory autora,
případně narážky na legálnost či nelegálnost nakládání s návykovými látkami a postupy s tím
související. Takovéto od l ehčené články pak leckdy relativně kontrastují s články či příspěvky
seriózními a z jejich obsahu se nelze ubránit dojmu, že náhled na problematiku zejména užívání
konopí co do dosažení či stě psychoaktivních a nikoli l éč ivých účinků zl ehčují, případně je stavějí
do takového světla, jakoby bylo užívání této látky nikoli pro l éčeb n é účel y, ale pro účely ovlivnění
psychiky samozřejmostí. Takový přístup může u čtenářů vzbudit dojem, že byť je užívání
takovýchto látek ve své podstatě protiprávní, jak je ostatně poukazováno i v některých jiných
článcích, je to něco, co se běžně děje, a v té souvislosti můžou nabýt dojmu, že s určitou
opatrností vlastně mohou takovéto návykové látky za účelem ovlivněn í svého psychického stavu
užívat, případně si je opatřovat, pěstovat a zpracovávat a budou vlastně či nit jen to, co je běžné a
normální. Takovýmto způsobem je pak časopis skutečně způsob i l ý, ať už přímo či nepřímo,
alespoň část svých čtenářů fakticky podněco vat k tomu, aby popsaným způsobem jednali, tedy
vzbudit v nich touhu či záměr konopné produkty užít či s nimi jiným způsobem nakládat za
situace, kdy je to v rozporu s právními předpisy. Popisovaný přístup je patrný zejména z článků
recenzujících jednotlivé odrůdy konopí či rozhovorů s představiteli tzv. seed bank, kdy je běžně
velmi nadnesenou formou hovořeno mimo jiné o psychoaktivních účincích takovým způsobem,
že jejich hodnocení jednoznačně nevyznívá negativně a lze spíše předpokládat, že ve čtenáři
navodí pokušení popisované psychické účinky vyzkoušet. Představitelé tzv. seed bank se pak
v rámci roz hovorů v některých případech vyjadřují i k tomu, které odrůd y a z důvodů kterých
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31

66 T 84/2021

psychoaktivních úči nků mají v urči týc h situacích nejraděj i, přičemž zj evně popisují tzv. rekreační
užívání sloužící k odreagování osoby a nikoli jako vedlejší úči nek l éčby. I takto mohou být čtenáři
motivováni k tomu, aby danou o drůdu vyzkoušeli právě s ohledem na její účinky na psychiku,
přičemž lze rovněž předpokládat, že zmínění představitelé tzv. seed bank se zároveň snaží šířit
reklamu na své produkty a lze očekávat, že takovouto motivaci ve čtenářích mohou navozovat
záměrně, aby své produkty prodali. V některých případech je opět relativně zlehčujícím
způsobem poukazováno na vlastnosti některých odrůd, jako tomu bylo v případě recenze na
odrůdu Pollen Chuck v čís l e 07 magazínu, kdy v rámci této recenze je poukazováno i na
intenzivní zápach pěstovaných rostlin, v důsledku n ěho ž je potřeba opatrnost, přičemž
nepochybně je zde naznačováno, že by se nelegální pěstitel mohl dostat do problémů v trestně
právní rovině, pokud by na základě zápachu rostlin mohly další osoby upozornit P olicii České
republiky. Zjevně v tomto směru není cíleno na osoby, které by konopí pěstovaly či jinak s ním
nakládaly při splnění zákonných požadavků. Pokud pak jde o již zmíněné recenze či rozhovory
s představiteli seed bank, zjevně zde není prezentováno technické konopí, ale konopí s vysokým
obsahem psychoaktivní látky delta-9-tetrahydrocanabinolu, tedy konopí, které není bez
příslušného povolení možné pěstovat, či s ním jinak nakládat, což je patrno jednak ze vzhledu
přiložených fotografií prezentovaných odrůd, na nichž jsou běžně záběry bohatého květenství
s viditelným obsahem pryskyřice, ale i z výčtu psychoaktivních úči nků v jednotlivých článcích či
ze samotné podstaty, když je poukazováno na speciální š lechtěné odrůdy tzv. skunku a vysoké
množství účinných látek často zmiňují i sami představitelé seed bank. Obdobně pak často působí
i články v rubrice „Konopná kultura", kde jsou například povídky o tzv. zhulencích, případně je
zde obsažena podrubrika „V rauši", v rámci které jsou vedeny rozhovory se známými
osobnostmi běžného života, a to mimo jiné i ohledně užívání drog, zejména pokud jde o
konopné produkty takovým způsobem, že je opět navozován dojem, že užívání takovýchto drog
je v podstatě běžné, a mezi osobami, které rozhovor poskytly, normál n ě praktikované, což opět
může jednoz načně navozovat přinejmenším v části čtenářů pocit, že pokud by i oni návykové
látky, zejména pokud jde o konopné produkty, užívali, výlučně tzv. rekreačně, tedy za účelem
ovlivnění psychiky a nikoli jako léčebnou kůru, jednali by vlastně zcela normálním způsobem tak,
jako jedná i řada významných osob, k nimž oni sami mohou vzhlížet jako ke vzoru . Z osob,
zpovídaných v této podrubrice, nezmiňuje užívání konopných produktů výlučně za účelem léčby
prakticky nikdo, zatímco z vyjádření naprosté větš in y těchto osob lze dovodit, že drogy jako
konopí běžně užívá či v minulosti užívala, nebo má k jejich užívání pouze za účel em ovlivnění
psychiky pozitivní vztah. Obdobně laděných článků se vyskytuje vícero i v jiných rubrikách,
přičemž v některých případech je podobnou od l ehčenou formou, která však opět může vzbudit
v některých čtenářích dojem běžného postupu a tedy i něčeho, co vlastně mohou zkusit, neboť je
to normální, popisováno i pěstování či užívání produktů či výrobků z něj. Rovněž v podrubrice
„Vaříme s konopím" je běžně jako přísada uváděno použití konopných produktů, a to i
jmenovitě, jako hašiše, v některých případech je pak opět vysoce nadlehčenou formou
zmiňováno přidání například tzv. legrace, při čemž nelze příliš pochybovat o tom, že je tímto
míněn konopný produkt při zo h l ed nění jeho psychoaktivních úči nků, jejichž běžným znakem je
právě takováto legrace, tedy tzv. vysmátost, čímž je poukazováno na psychické úči nky spíše co do
kvalitativního znaku takové ingredience. Rovn ěž v již výše v tomto odůvod nění zmíněném
editorialu je přímo obžalovaným Veverkou v některých případech až zlehčuj ícím způsobem
pojednáváno o problematice drog a jejich účinku na psychiku, často právě zmiňováním
pozitivních účinků. Jak bylo rovněž výše v tomto odůvodnění uvedeno, v případě podrubriky „V
rauši" ku příležitosti 5. výročí vydávání časopisu v jeho čísle 31 se obžalovaný coby šéfredaktor
velmi zlehčujícím způsobem vyjadřuje k užívání konopí zjevně nikoli za účelem l éčby, přičemž
jeho časté užívání v textu rozhovoru opakovaně demonstruje, když z obsahu rozhovoru vyplývá,
že si v jeho průběhu vyrábí konopnou cigaretu a nás led ně ji kouří, případně zde umísťuje svou
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fotografii, na níž takovou cig-aretu drží v ústech. Pokud takto na čtenáře působí sám šéfredaktor
lze předpokládat, že skutečně mohou časopis vnímat jako nosič informací, kterým je jim
sdělováno, že užívání konopí za účelem ovlivnění psychiky je zcela běžné a společností
tolerované jednání. Motivy na titulních stranách obálek některých čísel mag-azínu také mohou
vzbuzovat dojem, že kouření tzv. marihuany, tedy psychoaktivního konopného produktu, je
běžné, když na těchto obálkách jsou zobrazeny motivy hořící marihuanové cigarety, a to případně
i ve skupince tzv. vysmátých lidí, jako je tomu na obálce čísla 06 mag-azínu. Dvojsmysl titulu
mag-azínu Leg-alizace ve zn ění „Magazín, který vám rozšíří zorničky", z určitého úhlu pohledu
může rovněž poukazovat na psychické působení návykových látek, když pod jejich vlivem běž ně
dochází právě k rozš íření zorniček očí. Takto prezentovaný přístup v rámci určitých článků
časopisu pak skutečně může působit přinejmenším na některé čtenáře v tom směru, že v nich
vzbudí dojem, že užívání konopí či jiné nakládání s ním, je v podstatě běžné a v té souvislosti je
fakticky i motivovat k tomu, aby z takového důvodu konopí se záměrem psychického ovlivnění
své osoby vyzkoušeli, případně za tím účelem i vypěstovali a zpracovali. Zřejmě by nebylo
zásadním způsobem společensky závadové, pokud by se obdobné články v časopise ojediněle
objevily, v této věci je však nutno již přih lížet k tomu, že jde o relativně pravidel n ě prezentovaný
přístup, který na čtenáře působí soustavněj i a zejména který v kontextu s dalším obsahem
časopisu skutečně mů že způsobit, že někteří čtenáři konopné produkty za účel em psychického
ovlivnění užijí, případně je budou pěstovat, zpracovávat, či jinak s nimi za tím účel em nakládat.
D ojem takových čtenářů může být zesílen rovněž tím, že časopis ve většin ě jiných článků působí
velmi seriózním dojmem a dává najevo široký přehled o hledně problematiky konopí, v důsledku
čehož si mohou takoví čtenáři myslet, že je výše uvedený postup v rámci užívání či jiného
nakládání s návykovými látkami považován za normální i u osob důkladněji a objektivněji se
zabývajících drogovou problematikou, případně osob, které mohou v rámci společenského
vnímání působi t jako autority.
časopisu,

25.

V jednotlivých číslech, a to často na pokračování, je obsažen velmi podrobný a vyčerpávající
postup od možností opatření semen feminizovaných odrůd rostlin konopí s vysokým účinkem
psychoaktivních látek přes veškerá stádia jejich pěstování, sklizně, zpracování, stejně jako
konečného užívání, ať už v podobě různýc h léčivých přípravků jako mastí nebo tinktur, nebo
v podobě jiného užívání, které se pojí obvykle spíše s jeho rekreační formou za účel em ovlivnění
psychiky člověka v podobě kouření, inhalování či snězení. Pokud má tedy čtenář zájem si
vypěstovat a zpracovat, a nás ledně užívat či jinak s nimi nakládat, konopné produkty mimo jiné i
za účelem působení na psychiku, případně takovýto zájem získá v důsledku čtení časopisu, má
v jednotlivých číslech časopisu velmi podrobný návod, jak postupovat od prvního až po poslední
krok, včetně pravidelného, relativně rozsáhlého a podrobného přeh l ed u jednotlivých odrůd
konopí i co jejich psychoaktivních účinků, podle nichž si může vybírat. Velmi častou součástí
jednotlivých čísel časopi sů je i inzerce, na zákl adě které může takový čtenář zj istit veškeré
nezbytné informace k opatření, ať už samotných semen požadované odrůdy konopí, předmětů či
látek sloužících k jejich pěstování či zpracování, nebo předmětů k jejich užívání. Ostatně tato
všudypřítomná inzerce, v rámci které jsou pravidelně relativně lákavou formou zobrazována
květenství nabízených rostlin, je zcela jednoznačně způsobilá k tomu, aby v některých čtenářích
vzbudila touhu si inzerovanou o drůdu pořídit a vyzkoušet. Pokud by pak čtenář takovou touhu
následoval, má, jak je již výše uvedeno, v obsahu časopi su k dispozici veškeré potřebné
informace, jak k tomu dospět, od možnosti objednání požadovaných semen, přes vypěstování a
zpracování rostlin a po užití výsledného produktu. Re l ativn ě seriózn ěj i působící články, v nichž je
kupříkladu i varováno před škodlivými následky užívání konopných produktů či poukazováno na
nelegálnost určitých postupů, pak zřejmě nebudou schopny zásadněji takové čtenáře od
popisovaného postupu odradit, tím spíše, pokud je nemalá část časopisu koncipována
v odlehčené formě a nakládání s psychoaktivními konopnými produkty je v tomto časopise běžně
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z lehčováno tak, jak je podrobněj i rozepsáno v předcho zím odstavci. V některých případ ech je
v rámci časopisu doko nce poskytováno zboží související s p ěstováním či užíváním zmín ěn ých
návykových látek, a to zejména v rámci nabídek předplatného nebo v rámci soutěží, kdy jsou
čtenářům přímo dodávána konopná semínka odrůd, které jsou běžně v obsahu jednotlivých čísel
časopisu recenzována, případně předměty slouží k jejich užívání, zejména kouřením či vaporizací.
Soutěže a předplatné je zj evně cíleno na veškeré čtenáře a není řešeno, zda trpí zdravotními
problémy a potřebují tedy konopné produkty k l éčb ě. Takto je tedy v rámci časopisu nejen
poskytován detailní návod na pěstování, zpracování či užívání psychoaktivních konopných látek a
nejsou jen více či mé ně čtenáři nabádáni k či podporováni v takovém postupu, ale jsou jim přímo
dodávány produkty při nejme nším z části řetězce od p ěstován í po užívání. Zejména pokud jde o
dodávání semínek rostlin kono pí, je takto ze strany časopisu v p o dstatě poskytován první krok
k tomu, aby jeho příj emce m ohl začít tento řetězec realizovat, a lze předpokládat, že v případě, že
takto čtenář semínka rostlin obdrží, spíše se rozhodne je pěs tovat, případně i dále s nimi nakládat
podle postupů, po drobně po pisovaných v časopise, než aby je vyhodil nebo se jich jinak zbavil
nebo je ponechal bez povšimnutí.

26.

S ohledem na výše uvedené soud nemohl dos pět k jinému závěru , než že činností, související
s vydáváním časopisu Lega lizace, ať už v tištěné nebo v elektronické formě, je provozováno
jednání, které je způsobilé budit v jiných osobách zájem či záměr nedovoleným způsobem
nakládat s rostlinami konopí, které po příslušném zpracování obsahují psychotropní látku delta-9tetrahydrocanabinol, a produkty s touto psychotropní látkou ro vn ěž užívat. Takovéto jednání již
splňuje znaky podněcován í ke zneužívání jiných návykových látek, než alkoholu tak, jak je
předpokládáno v právní větě skutkové podstaty trestného činu podle § 287 odstavec 1 trestního
zákoníku. V souladu s ustálenou výkladovou praxí je pak po jem podněcování chápán jako
s měřování n eurčitému počtu a vymezení osob, což je případ právě v této trestní věci, kdy
vydávaný časopis zjevně necílí na konkrétní osobu či osoby, ale na širší spektrum veřejnos ti.
T eoreticky by mohl znaky uvedené skutkové podstaty splňovat i toliko jen jediný článek, pokud
by výs lovně ke zneužívání návykových látek vybízel, což však není příklad magazínu Legalizace, u
n ěh ož tak soud nebral v potaz pouze určitý čl ánek či články izolo vaně, ale posuzoval veškerý
obsah časopisu ve všech dostupných číslech a ve vzájemných souvislostech tak, jak je podrobněji
popisováno v před eš lýc h odstavcích toho to odůvo dn ění. V žádném případ ě nejsou pouze
izolovaně posouzeny některé konkrétní články tak, jak bylo obhajobou ve vztahu k podané
obžalobě namítáno, ani nejsou vytaženy z kontextu, když právě celkový kontext časopisu
popisované podněcování čtenářů dokládá.

27.

Jak bylo již výše poukazováno, na z míněném závěru nemohou nic z měnit ani další články,
působící relativně objektivně a seriózně, a to ani za situace, kdy je takových článků v časopise
většina, což správně namítala obhajoba. Nemůže na tomto nic změnit ani skutečnost, že časopis
již vychází po dobu 1Oti let a že v rámci některých vydání poskytovali rozhovory i představitelé
policejních složek či justice tak, jak na to rovněž obhajoba poukazovala. Tyto osoby zřejmě
nebyly v plné míře seznámeny s celkovým obsahem veškerých čísel magazínu a zřejmě tak ani
nemohly j ednoz nač něji dovodit jeho protiprávnost, což je z řejmé mimo jiné i z vyj ádření
obžalovaného Veverky nebo ze z nění již výše uvedeného článku v rámci podrubriky „V rauši"
v rámci pátého vydání časopi su Legalizace v čísle 31, kde obžalovaný při rozhovoru na jeden
z dotazů odpovídá, že poté, co vedoucí Národní pro tidrogové centrály plukovník Frydrych
poskytl v rámci druhého čís la magazínu rozhovor, s dělil mu, že po následném pečlivém přečtení
časopisu musí konstatovat, že některé články jsou podle něj za hranicí naplnění skutkové podstaty
tres tného činu šíření toxikomanie. Z tohoto rozhovoru je zjevné, že se dotazovaný s obsahem
časopisu seznámil až po skončen í rozhovoru a nás l edn ě o bžalovaného doko nce varoval, že se
vydáváním časopis u a zařazování konkrétních článků může do pouštět i trestné činnosti. Ostatn ě i
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na tato varování obžalovaný reagoval velmi bagatelizujícím postojem, a pokud i po takovém
varování ve vydávání časopisu pokračoval a zásadnějším způsobem nezaj istil změnu obsahu
článků, musel být přinejmenším s rozuměn s tím, že se skutečně takovouto činností může
dopouštět trestného činu, jehož skutkovou podstatu si podle obsahu výše zmíněného rozhovoru
dokonce i následně pečlivě pročetl. Sám obžalovaný přitom v rámci hlavního líčení připustil, že
obsah časopisu po právní stránce s nikým fakticky nekonzultoval, když jim zmiňované účasti na
besedách, kde mohl být přítomen kupříkladu již jmenovaný plukovník Frydrych či jiné osoby,
nepochybně takovouto konzultací nebyly, a neč inil tedy nic pro to, aby měl alespoň určitou
jistotu, že obsah časopisu, jehož vydávání i obsah o n sám řídí, je v souladu s právní úpravou
České republiky a že se jeho vydáváním či koncepcí článků nedopouští trestné činnosti, ať už
výše jmenované či jiné. I pokud by nebylo výše zmíněného varování, obžalovaný se pohyboval
v problematice omamných a psychotropních látek a muselo mu být zřejmé, že jde o problematiku
v určitém směru i na hranicí zákona, v důsledku čehož měl být extrémně opatrný a měl si
opatřovat odbornějš í právní stanoviska, na základě kterých by mohl dovodit, zda je veškerý obsah
jím vydávaného časopisu po právní stránce přípustný či nikoliv. Pokud tak obžalovaný n ečinil a
navíc zcela zjevně měl i poznatky o tom, že se svým jednáním může dopouštět trestné činnosti, a
i přesto podobným způsobem dále jednal, jednal v rámci zavi nění přinejmenším v podobě úmyslu
nepřímého ve smyslu ustanovení § 15 odstavec 1 písmeno b) trestního zákoníku.

28.

V rámci obhajoby obžalovaných bylo poukazováno rovněž na to, že obžalovaný v rámci vydávání
časopisu pouze tzv. š ířil os větu a zejména poskytoval informace prospěšné pro osoby, které
produkty konopí potřebují ke své léčbě. Částečně v tomto směru obhajobu podporovala v rámci
svých písemných vyjádřen í i řada dalších osob, částečně i z řad odborné veřej nosti tak, jak je
podrobněji rozepsáno výše v části pojednávající o listinných důkazech v tomto odůvodnění. Již
výše v tomto odůvodnění bylo poukazováno na to, že velká část článků v časopise, případně
celých jeho rubrik, se zaobírá problematikou konopí odborným způsobem a objektivně, včetně
odkazů na možnosti léčebných postupů či řešení negativních vlivů konopí, přičemž v tomto
směru skutečně vydávaný časopi s působí osvětovo u formou a nelze pochybovat o tom, že může
být vysoce přínosný pro určité osoby, zejména trpící zdravotními potížemi, k jejichž léčbě může
přispět, případně pro osoby, trpící negativními důs l edku zneužívání konopných produktů .
Ostatně ani v podané obžalobě není u váděno, že by časopis obsahoval výlučně články nabádající
ke zneužívání návykových látek, nebo že by toto bylo základním cílem při vydávání časopisu. I
z obsahu jednotlivých přiložených čísel daného magazínu je j asně patrný širokospektrální záběr
v rámci problematiky konopí a velkou část obsahu tvoří články, pokud ne prospěšné, tak alespoň
nezávadové, nicméně ani tato skutečnost nemůže znamenat, že v rámci jiných článků či přístupu
při publikování či vydávání časopisu by nemohly být shledány znaky odpovídající podněcování ke
zneužívání jiné návykové látky, než alkoholu, a tedy znaky skutkové podstaty trestného činu
podle § 287 trestního zákoníku. Výše uvedené skutečnosti, tedy celkový záběr časopisu a přínos
určitých článků, jsou pak způsobil é toliko určitým způsobem snižovat společenskou škodlivost
jednání obžalovaných, nicméně tato s ohledem škodlivost na celkový charakter jednání,
dlouhodobost postupu či jeho různorodost, když jde o podrobné návody, inzerci, zlehčování či
dodávání předmětů sloužících k výrobě či užívání návykových látek, je stále významná do takové
míry, že zapříčiňuje aplikaci trestní a nikoliv méně přísné odpovědnosti.

29.

P okud bylo obhajobou kromě š íření osvěty poukazováno rovněž na to, že smyslem vydávání
časopisu byla zejména pomoc osobám, které potřebují konopné produkty k úspěšné léčbě, pak je
nutno poukázat na to, že již podle obsahu časopisu je tento zjevně cílen široké veřejnosti bez
rozdílů ve zdravotním stavu, což ostatně připustil sám obžalovaný Veverka i zmocněnkyně
obžalované právnické osoby. Časopis je celkově koncipován tak, aby oslovil různorodé osoby a
jednoznačně není veden čistě faktologicky jako zdravotnický materiál či pomůcka, nebo manuál
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producenty konopí či produktů z něj, kteří by takovou činnost vykonávali
když rozdíl je zcela z řejmý již při porovnání obsahu časopisu s obsahem zdravotnických
informací či technologické příručky pro pěstování těchto rostlin, které v průběhu hlavního líčení
doložila obhajoba. Ostatně většina článků zcela zjevně podle svého obsahu, případně i nadpisu,
s léčebnými postupy či postupy průmyslovými žádným způsobem nesouvisí a oslovuje primárně
běžné, zdravé lidi. Články, vyzdvihující účinky konopí při sportu, pak rovněž zjevně nejsou
články, přispívajícími k předávání informací ohledně l éčby prostřednictvím konopí a mohou spíše
nabádat zdravé, sportující lidi, aby konopí užívali toliko ke zvýšení sportovní výkonnosti. Iěkteré
narážky, například na opatrnost při pěstování v důsledku zápachu rostlin, přímo nasvědčují spíše
tomu, že je v rámci některých článků časop i su předpokládáno, že čtenáři budou nakládat
s konopím či jeho produkty způsobem, který není legální, a nikoli tedy v rámci léčby při dodržení
zákonných požadavků.
pro

průmyslové

legálně,

30.

Soudu tak nezbývá, než konstatovat, že jednáním obžalovaných byly naplněny znaky
podněcování ke zneužívání jiných návykových látek, než alkoholu, a tedy i znaky skutkové
podstaty přečinu podle § 287 odstavec 1 trestního zákoníku, přičemž vzhledem k tomu, že se tak
stalo tiskem i veřejně přístupnou počítačovou sítí, byly v rámci uvedeného ustanovení naplněny
rovněž znaky odstavce 2 písmeno c). V případě přečinu ve smyslu § 287 trestního zákoníku není
nutné, aby došlo přímo ke vzbuzení záměru užívat jinou návykovou látku, než alkohol, případně
aby pak jiná osoba, na kterou bylo přímo či n epřímo působeno, z toho dů vodu i návykovou látku
užila či pokusila se užít, postačí, že jednání pachatele je k tomuto způsob il é. Jak bylo již výše
rozvedeno, v tomto konkrétním případě jednání obžalovaného Veverky a potažmo i obžalované
Legal Publishing s.r.o., k tomuto způsobilé j ed noznač ně je, a to bez ohledu na to, že již dokonce
došlo k ovlivnění konkrétní osoby, která pod vlivem obsahu časopisu získala semínka
feminizovaných odrůd rostlin konopí, která pěstovala, sklidila~ je zřejmé
z listinných materiálů vztahujících se k trestnímu řízení proti - - - - tak, jak je
doloženo v trestním spise. Sám
přitom poukazoval na to, že se nechal inspirovat
postupy v časopise, že jeho prostřednic tví m si dokázal opatřit nemalé množství semen, z nichž
pěstoval přes 30 kusů rostlin, stejně jako že z obsahu časop isu nedovodil, že by takové jednání
mohlo být protiprávní, zejména v trestněprávní rovi ně . Vícem éně tak jmenovaný potvrdil závěry,
které je možno dovodit již z obsahu jednotlivých čísel časopi su coby věcného důkazu tak, jak je
rozebráno výše v tomto odůvo dnění.

31.

Soud proto musel uznat obžalovaného Veverku vinným ze spáchání výše uvedeného přečinu
šíření toxikomanie podle § 287 odstavec 1, 2 písmeno c) trestního zákoníku tak, jak je popsáno ve
skutkové větě výroku o vi ně tohoto rozsudku. Obžalovaný byl statutárním orgánem obžalované
právnické osoby Lega! Publishing s.r.o., jejímž prostřednictvím byla trestná činnost páchána,
v důsledku čehož je nutno ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických
osob, chápat za pachatele daného trestného činu rovněž obžalovanou právnickou osobu, a to
v návaznosti na ustanovení § 7 uvedeného zákona. Vzhledem k tomu, že ustanovení § 287
trestního zákoníku není řazeno mezi výjimky, uvedené v § 7 zákona č. 418/2011 Sb., až
s účinností od 1. 12. 2016, bylo možno vztáhnout počátek trestní odpověd nosti obžalované
právnické osoby až k tomuto datu, respektive až od čís la 38 časopisu vydaného k 8. 12. 2016 .
Oproti podané obžalobě byla pouze n epatrn ě upravena skutková věta o hl edně určitých
nepřesností, zejména pokud jde o interval vydávání jednotlivých čísel časopisu, stejně jako byla
upřesněna právní věta, když jednání obžalovaných spočívalo v působení na neurčitý okruh osob,
které nebyly konkrétně vymezeny, což splňuje znaky podněcování, a nebylo cíleno na konkrétní
jednotlivce, což je v souladu s ustálenou výkladovou praxí chápáno jako napln ění znaků svádění
či podporování.
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32.

Z velké části v této trestní věci soud rozhodoval rovněž v souladu s JlZ relativně ustálenou
výkladovou praxí ze strany ejvyššího soudu České republiky, zejména pokud jde o rozhodnutí
pod sp. zn. 11 Tdo 879/2015, 11Tdo403/2016, 11 Tdo 668/2017 či 11Tdo1099/2015, v rámci
kterých bylo ze strany Iejvyššího soudu dospěno k obdobným závěrům, byt' se daná rozhodnutí
týkala problematiky tzv. grow shopů, tedy provozoven poskytujících pomůcky k pěstování či
dalšímu nakládání mimo jiné i s rostlinami konopí. Ia místě je v této souvislosti zmínit zejména
závěr z rozhodnutí sp. zn. 11 Tdo 879 / 2015, podle něho ž ro vněž propagační materiály
k pěstování konopí, voln ě přístupné na internetu, jsou způsobilé k podněcování ke zneužívání
omamných či psychotropních látek a tedy i napl nění znaků trestného či nu šíření toxikomanie ve
smyslu § 287 trestního zákoníku. Propagační materiály v podobě inzerce, recenzí či návodů
k pěstování či k dalšímu nakládání s rostlinami konopí, jsou přitom s relativně vysokou četností
obsažena i v rámci časopisu Legalizace, ať už v tištěné, nebo v elektronické podobě.

33.

Ať

už ze strany obhajoby nebo ze strany vyj ádře ní dalších osob, a to případně i z řad odborné
byly prezentovány postoje poukazující na přínos konopí či produktů z něj, zejména na
léčbu či na zdravotní stav celkově, dále na nevhodnost postihu pěstování či užívání konopí či
produktů z něj, na relativně nižší závadovost těchto látek, případně nedostatečně řešenou právní
úpravu této problematiky, a to i pokud jde o přístup ke konopí coby léčebné látce, která je na
druhou stranu státem tolerována. Zde je na místě zdů raznit, že soudy jako takové nejsou přímou
součástí legislativního procesu a n evytvářej í právní normy. Znění právní úpravy a její koncepce
jsou tak mimo jejich působnost. Ukolem moci soudní je pouze výklad právních norem a
posouzení, zda, případně jakým způsobem konkrétní jednání či stav právním normám odpovídá
či nikoliv, v případě trestního soudnictví, zda urči té normy porušuje a zda nap lňuj e znaky
konkrétní skutkové podstaty. Pokud z provedeného dokazování vyplyne, že takovéto znaky jsou
v plné míře naplněny, nemá soud jinou možnost, než konstatovat spáchání trestného činu podle
příslušné právní kvalifikace, ať už je v takovém případě právní úprava dle představ soudu či
konkrétního soudce či nikoliv. Soud proto nemůže konstatovat, že by snad jednáním konkrétní
osoby nemohly být napl n ěn y znaky skutkové podstaty konkrétního trestného činu jenom proto,
že se mu příslušná právní úprava jeví nevhodná nebo s ní dokonce nesouhlasí. Za těchto
okolností soud ani v této trestní věci n eměl jinou možnost, než obžalované shledat vinnými ze
spáchání výše uvedeného přeči nu, pokud důkaz ní situace v plné míře nasvědčuje tomu, že znaky
takového přečinu byly naplněny. Výše zmíněná vyjádření jednotlivých osob, případně námitky
obhajoby, pak nebyly vho dně adresovány, pokud byly směřovány k soudu, když z jejich obsahu
lze jednoznačně dovodit, že je v nich vyj adřováno nesouhlasné stanovisko s právní úpravou, a to
včetně související argumentace. V takovém případě by zmíněné podněty měly být směřovány
spíše k moci zákonodárné, která přijímá základní právní normy v podobě zákonů, případně moci
výkonné, zejména pokud jde o jednotlivá ministerstva či vládu, kteří obvykle zpracovávají návrhy
záko nů k jejich přijímání a tedy k jejich vzniku či změ ně dávají podněty. Soud pak v této věci není
příslušný a ani nebude zaujímat stanovisko ohledně toho, zda je aktuální právní úprava oh l edně
nakládání s konopím či s konopnými produkty dostatečně či vhodně řešena, a to ani za situace,
kdy z postuyného vývoje v přístupu k dané problematice v celosvětovém měřítku, ale částečně i
na území Ceské republiky, lze sledovat určitý přesun vnímání od j ednoznačného zavrhování
k určitému tolerování konopí jako takového, a to včetně tzv. nelegálních odrůd nikoliv jen konopí
technického, způsobilých k výraznějšímu ovlivně ní psychiky člověka. Tento vývoj je zřejmý a dá
se spíše předpokládat, že než směrem k výrazn ějšímu zpřísňování, bude postupem času docházet
spíše k uvolňování a to l erantnějšímu přístupu v rámci uvedených látek tak, jak byl tento obrat
zřejmý v relativně nedávné době v n ěkterých zemích Evropy či Ameriky. Soud nicméně musí
vycházet z aktuální právní úpravy, případně úpravy platné v období, kdy mělo k jednání odcházet,
a i pokud skutečně lze očekávat určité rozvolňování restrikcí ve vztahu ke konopí a jeho
produktům, aktuálně je stále právní úprava taková, že jednání obžalovaných v plné míře splňuje
ve řejnosti,
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znaky výše uvedené trestné či nnosti. Jak již bylo výše uvedeno, soud musí rozhodovat podle
práva takového, jaké je, a nikoli takového, jaké by jednou mohlo nebo snad dokonce mělo být.
34.

Ještě před skončením

dokazování navrhovala obhajoba jeho doplnění v podobě předvolání a
Mgr. et. Mgr. Heleny Rampachové, Mgr. Pavla I epustila PhD., Mgr. Jindřicha
Vobořila a Doc. MUDr. Moravčíka PhD., z nichž větš ina již poskytla svá stanoviska k věci
v rámci již výše podrobněj i rozvedených písemných vyj ádře ní a je zřejmé, že navrhovaní svědci
by se měli vyjadřovat k přínosu činnosti obžalovaných, k možným vlivům konopí a produktů
z něj, či ke stavu právní úpravy, a to víceméně obdobným způsobem, jak učinili již v rámci
písemných vyjádření. Jak je již výše uvedeno, byť soud vzal tato vyj ádření v potaz, týkaj í se spíše
záležitostí, které obžalovanému nejsou kladeny za vinu a které je možné nanejvýš zohlednit jako
okolnost v rámci úvah o ukládání trestu, případně se zaobírají výtkami k právní úpravě, které by
však neměly být adresovány soudu, ale jiným složkám státní moci. Ielze předpokládat, že
výpověďmi těchto osob by došlo ke zj ištění nových skutečností, podstatných pro posouzení této
trestní věci, když z podstatné části tyto skutečnosti byly prezentovány již v písemných vyjádřeních
jmenovaných osob a případný výslech zmíněných osob by tak již ve věci nepřinesl nové
poznatky, důležité pro posouzení otázky o víně či trestu obžalovaných. Prováděním těchto
důkazů by docházelo spíše již jen k nadbytečnému protahování trestního řízení a navyšování jeho
nákladů. Z toho důvodu soud zmíněné důkazní návrhy obhajoby jako nadbytečné zamítl.
výsl echů svědků

35.

V rámci úvah o ukládání trestu soud přihlédl ke spo lečenskému zájmu, který byl jednáním
obžalovaných porušen a kterým je zájem společnos ti na ochraně před nekontrolovaným
nakládáním s potenciálně nebezpečnými návykovými látkami a v té souvislosti i před
podněcováním dalších osob k tomu, aby tak činily. Soud rovněž hodnotil způsob provedení
trestné činnosti . Určitou při těžující okolností je již poměrně dlouhá doba páchání činu, a to
v pravidelných intervalech a částečně skutečnost, že tato činnost byla prováděna za úplatu jako
činnost výděl ečná.
a druhou stranu soud již ku prospěchu obžalovaných zohledňoval celkové
zaměření vydávaného časop isu, jehož primárním úče l e m zj evně nebylo podněcovat další lidi ke
zneužívání návykových látek, ale skutečně spíše objektivně informovat veřejnost a částečně i
vypomáhat v případě osob potřebujících konopné produkty v léčbě . Právě celkovou tuto
problematiku, na kterou poukazují ve svých vyjádřeních i další osoby, mimo jiné i z řad odborné
veřejnosti, soud zohl edňoval výrazně ku prospěchu obžalovaných.

36.

K osobě obžalovaného soud zjistil, že kromě svého působení coby jednatel společnosti Legal
Publishing s.r.o., vydávající časopis Legalizace, se i v dalších směrech angažuje v rámci snah za
legalizaci konopí či v rámci prezentování konopných produktů k léčebným účelům, působí
rovněž ve funkci zastupitele Městské části Praha 2 za Pirátskou stranu. Příjmy obžalovaného se
dle jeho vlastního vyjádření pohybují měsíčně v částce kolem 30 000 Kč. Obžalovaný je osobou
doposud netrestanou, k jeho osobě ani jinak nebylo zj ištěno jakýchkoliv negativních poznatků.
Vzhledem k této skutečnosti bylo možno v jeho případě ukládat jen mírný, výchovný trest odnětí
svobody s podmíněným odkladem výkonu, který by měl pri márně obžalovanému signalizovat, že
jednal protiprávním způsobem a dopustil se tak trestného činu s tím, že do budoucna by se měl
obdobného jednání vyvarovat V případě přečinu podle § 287 odstavec 2 trestního zákoníku byl
obžalovaný ohrožován trestní sazbou odnětí svobody v rozmezí od 1 do 5 roků . Soud přihlédl
k dosavadní bezproblémovosti obžalovaného, i k výše rozepsaným okolnostem trestné činnosti,
kdy byla výrazně ku prospěchu obžalovaného zoh led ně na celková koncepce časopisu, i celková
problematika, kterou se zabýval a v níž částečně spočívala i trestná činnost. Přihlédl i ke
skutečnosti, že byt' je právnická osoba v této trestní věci řešena a trestána samostatně, jejím
jediným představi telem a vlastníkem je právě obžalovaný, při čemž jejím postihem bude de facto
postižen i on sám. Za těchto okolností, při zohlednění účelu trestu, kterým je primárně
signalizovat obžalovanému, že jednal protiprávně a nesmí v takovém jednání pokračovat, soud
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ukládal minimální trest na samotné dolní hranici zákonného rozmezí v trvání 1 roku se středně
dlouhou zkušební dobou, která se jeví odpovídající ke sledování dalšího chování obžalovaného a
jeho motivace k tomu, aby se do budoucna vyvaroval obdobného jednání. Samotná zkušební
doba počíná běžet právní mocí tohoto rozsudku a po celou dobu jejího trvání soud sleduje, zda
obžalovaný vede řádný život, přičemž pokud by tak nečinil, může být rozhodnuto, a to případně
ještě i v průběhu zkušební doby o tom, že původně podmíněně odložený trest vykoná.
37.

Pokud jde o obžalovanou právnickou osobu, k jejímu hospodařen í v rámci trestního spisu nebyly
doloženy jakékoli podklady, nicméně v tomto směru se jeví dostačuj ící vyjádření samotného
obžalovaného Veverky, coby jejího jediného představitele v tom směru, že společnost obvykle
hospodařila se ziskem, nejsou vůči ní vedeny exekuce, nicméně s poukazem na poslední
problematické období se aktuálně spo leč nost pohybuje ve ztrátě a v současné době by měla mít
dluhy související s doposud neuhrazenými náklady na ,rýrobu časopisu. Podle vyjádření
obžalovaného však 'rydávání časop isu pokračuje a pokračovalo i v průběhu celého trestního
říze ní, přičemž lze předpokládat, že i v průběhu posledního období měla spol ečn ost určité zisky.
Zřejmě zde tedy musela být i určitá návratnost prostředků, vynaložených na vydávání časopisu.
Z možností ukládání trestu, které v případě obžalované právnické osoby přichází v úvahu ve
smyslu§ 15 odstavec 1 zákona č. 418/2011 Sb., se jako vhodným trestem jeví trest peněžitý, když
samotné uveřejnění rozsudku neodpovídá rozsahu páchané trestné činnosti, činnost společnosti
nesouvisela s dotacemi, ani veřej n ými zakázkami či veřejnou soutěží a zákaz činnosti by z řejmě
byl pro právnickou osobu likvidační. Peněžitý trest tak působí jako prostředek, kterým bude
právnická osoba potrestána bez zásad nějšíh o dopadu na možnosti dalšího fungování, když lze
předpokládat, že uložený peněži tý trest coby jediný spol ečník a představitel právnické osoby,
může hradit i obžalovaný Veverka, v jehož finančních možnostech by výkon relativně nižšího
peněžitého trestu měl stále být. Výše peněžitého trestu se ve smyslu ustanovení § 18 odstavec 2
zákona č. 418/2011 Sb. a § 68 odstavec 1 trestního zákoníku může pohybovat ve výměře od
20 000 Kč do téměř 1,5 miliardy korun. V této souvislosti považuje soud za postačující mírný
trest ukládaný při samé dolní hranici sazby zákonem předvídané pro tento druh trestu v případě
právnických osob. Důvody pro ukládání mírného, téměř minimálního trestu, jsou i v případě
právnické osoby obdobné, jako v případě úvah o ukládání trestu obžalovaného Veverky, když je
zřejmé, že hlavní činností obžalované právnické osoby bylo právě vydávání dotčeného časopisu,
přičemž tato činnost byla zároveň shledána jako protiprávní. Bude pak dále na obžalovaném, zda
v rámci fungování právnické osoby zajistí změnu přístupu v rámci vydávání magazínu a v tomto
bude pokračovat za důs l edného dodržování právních předpisů, a to případně i při pravidelném
odborném dozoru osob, které budou schopny obžalovanému podat j ednoznačná odborná
stanoviska, zda je obsah každého z čísel magazínu po právní stránce stále ještě nezávadový, kdy
v takovém případě a při bezpodmínečném dodržování takovýchto stanovisek a tím pádem i
právních předpisů, by teoreticky mohla být činnost v podobě vydávání dotčeného časopisu stále
ještě možná.
Poučení:

Proti tomuto rozsudku je možné podat odvolání do osmi dnů od doručení jeho písemného
vyhotovení k Okresnímu soudu v Bruntále. O odvolání bude rozhodovat Krajský soud
v Ostravě. Odvolání může podat státní zástupce pro nesprávnost kteréhokoli výroku, obžalovaný
pro nesprávnost výroku, který se ho přímo dotýká, poškozený, který uplatnil nárok na náhradu
škody, pro nesprávnost výroku o náhradě škody. Osoba oprávněná napadat rozsudek pro
nesprávnost některého výroku, může jej napadat také proto, že takový výrok učiněn nebyl, jakož
i pro porušení ustanovení o řízení předcházejícímu rozsudku, jestliže toto porušení mohlo
způsobit, že 'rýrok je nesprávný nebo že chybí.
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Odvolání musí být ve výše uvedené lh ůtě odůvod n ěno tak, aby bylo patrno, ve kterých výrocích
je rozsudek napadán a jaké vady jsou vytýkány rozsudku nebo řízení, které rozsudku předcházelo .
Státní zástupce je povinen uvést, zda odvolání podává,
v neprospěch obžalovaného.

byť zčásti,

Bruntál 3. listopadu 2021

Mgr. :Marek Stach v.r.
samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzu1e Daniela Barabášová, v zast. Lenka Repková

ve

prospěch

nebo

