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GENERÁLNÍ PLNÁ MOC 

 

Podepsaný:   xy 

rodné číslo:  xy 

číslo OP:  xy 

bytem:  xy 

(dále jen "zmocnitel, za mne, moji osobu, ")  

zmocňuji 

jméno a příjmení:  xy, Beneficiary, general guardian and general executor of the case (trust) 

narozen:  xy 

bytem:  xy 

(dále jen " Prohlášený Svobodný Suverénní Živý Člověk ")   

 

na všechny právní úkony 

Prohlášený Svobodný Suverénní Živý Člověk xy, Beneficiary, general guardian and general executor 

of the case (trust), je oprávněn v mém jménu zmocnitele podepisovat listiny, podávat vysvětlení, činit 

prohlášení různého druhu vůči fyzickým osobám, právnickým osobám, orgánům státní správy a samosprávy 

jakož i vůči peněžním ústavům a mezinárodním zřízením, společnostem a organizacím. Je oprávněn 

nakládat s finančními prostředky nacházejícími se na účtech v peněžních ústavech vedených na mé jméno 

zmocnitele, jednat a podepisovat za mě při všech právních úkonech týkajících se nabývání a převádění 

vlastnického práva jakéhokoli majetku, zastupovat mě, zmocnitele, před Vládou České republiky strukturou, 

orgány a specializovanými orgány státní správy a zastupovat mě, zmocnitele, v soudních jednáních, všech 

exekučních řízeních vedených vůči mé osobě, jakož i na dopravních inspektorátech, provádět přihlašovací a 

odhlašovací úkony a změny ve všech evidencích, registrech a obdobných záznamech Vlády České republiky 

a také je oprávněná mě, zmocnitele, zastupovat v řízení vůči jakémukoli zdravotnímu, sociálnímu a 

komerčnímu pojištění a také vůči mezinárodním zřízením, společnostem a organizacím, a to vše i tehdy, 

když je podle právních předpisů třeba zvláštní zmocnění.  

Také je Prohlášený Svobodný Suverénní Živý Člověk xy, Beneficiary, general guardian and general 

executor of the case (trust), oprávněn přebírat peněžní i nepeněžní poštovní, kurýrní a jiné zásilky, 

doporučené dopisní zásilky adresované mé osobě, zásilky do vlastních rukou, jakož i jiné zásilky na finanční 

prostředky doručované prostřednictvím šeků poštou a žádat jejich výplatu. Dále je oprávněn mým jménem 

zmocnitele podávat a přebírat žádost o výpis nebo opis z rejstříku trestů. Zmocnění je obecné a vztahuje se i 

na takové právní úkony, které v něm nejsou výslovně uvedeny. Jsem si vědom, že ve smyslu obsahu této 

generální plné moci je Prohlášený Svobodný Suverénní Živý Člověk xy, Beneficiary, general guardian and 

general executor of the case (trust), oprávněn vykonat jakýkoli právní úkon, který je v souladu s přirozeným 

právem člověka. Tato generální plná moc nemá omezenou dobu platnosti. Za právní úkony nebo smlouvy, 

žádosti a obdobné listiny, potvrzené písemně, ústně nebo mlčením provedené v minulosti, plně odpovídá 

zmocnitel.  
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Toto zmocnění nelze odvolat ani nijak napadnout nebo pozměnit, protože podle Ústavního Zákona 

č.1/1993 Sb. ve znění pozdějších změn (Ústava České republiky), Článek 85 

(2) Slib soudce Ústavního soudu zní: "Slibuji na svou čest a svědomí, že budu chránit neporušitelnost 

přirozených práv člověka a práv občana, řídit se ústavními zákony a rozhodovat podle svého nejlepšího 

přesvědčení nezávisle a nestranně.". 

V xy, dne xy 

 

 

Příloha 1/2:  fotokopie OP zmocnitele 

 

Príloha 2/2:  fotokopie karty Prohlášeného Svobodného Suverénního Živého Člověka xy, Beneficiary, general 

guardian and general executor of the case (trust) 

 

 

 vlastnoruční podpis zmocněnce  

Toto zmocnění v plném rozsahu přijímám a uplatňuji si všechna práva general guardian and general executor 

of the case (trust), která nemůže nikdo napadnout, pozměnit ani upravit.  

 

                                 vlastnoruční podpis Prohlášeného Svobodného Suverénního Živého Človeka 


