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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

Vážený pane …, 

 

v návaznosti na ni Vaši žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručenou Ústavnímu soudu dne 

26. dubna 2022 a následný telefonický kontakt ze dne 2. května 2022 Vám poskytuji následující 

informace: 

 

Ke dni podání Vaší žádosti o informace eviduje Ústavní soud celkem 121 podání, která jsou 

označena jako „Čestná prohlášení o životě“, „Prohlášení živého člověka z Cestui Qui Vie 

trust“ nebo „Čestné prohlášení o absolutní pravdě,“ která jsou nezřídka opatřena „Dodatkem 

k čestnému prohlášení o životě“ (dále jen „dodatek“), ve kterém podatelé projevují svoji vůli 

„vyvázat se ze všech smluv se státem.“  

  

V drtivé většině těchto podání není uveden důvod zasílání těchto prohlášení Ústavnímu soudu, 

pouze ojediněle se vyskytují odůvodnění uvedená slovy jako „stojíme na rozcestí a 

potřebujeme nasměrovat, jak dál“, popř. „hledáme tu pravou cestu jak svobodně být, žít a tvořit 

ve zdejším světe, dnešní realitě“ apod.  

Při užší komunikaci s konkrétní podatelkou „čestného prohlášení“ bylo Ústavnímu soudu 

sděleno, že za žádoucí vyřízení tohoto podání považuje toliko, že bylo vzato na vědomí.  

Podatelé v dodatku nezřídka uvádějí, že se vyvazují ze všech smluv dosud podepsaných z 

důvodu nevědomosti toho, že byli otroky. Otroctví bylo údajně stvrzeno převzetím občanského 

průkazu a podatelé považují všechny smlouvy, při kterých byl občanský průkaz předkládán, za 

neplatné, protože mezi „živé boží bytosti a Stvořitele se nemá právo stavět žádná vláda, soudce, 

úředník nebo policista, či jiný zaměstnanec jakékoliv korporace nebo firmy“. 

  

Součástí všech čestných prohlášení byly naskenované otisky prstů a naskenovaný pramínek 

vlasů (nebo vousů?), označený jako „Bio vzorek“. Pouze v jednom případě byl otisk prstu 

zřejmě originální a biologický materiál doručen přímo (jednalo se o pramínek vlasů). 

 

V podáních není uváděna žádná zastřešující iniciativa, pouze v ojedinělých případech bylo 

v zaslaných dokumentech odkazováno na následující internetové stránky: 

 

https://namornik.mailerpage.com/administrace  

https://i-uv.com/oppt-absolute 

https://zivyclovek.sk/prehlasenie/ 

https://archive.org/details/OPPTUCCFILlNGS 

https://qov.kofiletech.us/DC-Washinqton/ 

 

Tímto považuji Vaši žádost za vyřízenou a prosím Vás o odpověď na tuto zprávu, která slouží 

jako potvrzení o jejím doručení. 

 

S pozdravem 

 

Mgr. Zdeňka Koukalová 

právník, specialista na poskytování informací 
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