Ing. Jan Macháček, legitimní věřitel České republiky a nositel kompetencí pro Českou a
Slovenskou federativní republiku, r.č. 630122/2081, právoplatně bytem Michalcova 700,
517 41 Kostelec nad Orlicí, číslo německého sociálního pojištění : 24 220163 M 107, a
Jaroslav Hrdlička, r.č. 710307/3670, Českých Bratří 231, 566 01 Vysoké Mýto, číslo
německého sociálního pojištění : 15 070371 H 057,
společníci a obchodní partneři legitimních věřitelů České republiky, jejichž identita a status
byly potvrzeny, Městským soudem v Bad Säckingenu, jím vystaveným podílovým listem pod
obchodním číslem 1 AR 2/06, ze dne 24.3.2006, a v rámci řízení č.j. 10 C 261/20, Sociálním
soudem ve Freiburgu v rámci řízení č.j. S 8 AL 3898/20, a Švýcarskou generální prokuraturou
v rámci trestního řízení s uhlobarony z MUS, č.j. VZ.180025/EAII.04.336 – FAL/SK.2011.24,
zastupující všechny občany České a Slovenské federativní republiky

Amtsgericht Bad Säckingen
Hauensteinstraße 9
79713 Bad Säckingen
Spisová značka : 10 C 12/22
Ve věci
Machacek, J. ./. Bundesrepublik Deutschland
Kvůli náhradám škod
Bad Säckingen, dne 6.3.2022

Věc : Žádost o proplacení podílových listů legitimních věřitelů ČR a o právní

pomoc při řešení následků nezákonné činnosti našich dlužníků
Vážený soude,
když jsem v roce 1997 vznesl svůj zákonný nárok na náhradu škody na základě pracovní
smlouvy č. 226968, neměl jsem o právu ani ponětí. Nevěděl jsem, že legitimním věřitelům ČR
nezpůsobila škody státní moc, ale nezákonná moc nelegitimní firmy s názvem Česká
republika, vedená komunisty, příslušníky Československé státní bezpečnosti a jejich přísně
prověřenými nástupci. Nevěděl jsem, že jsme stále občany České a Slovenské federativní
republiky, že, Česká republika není legitimním státem, ale nelegitimní firmou, která nebyla a
není oprávněna jednat za československé občany, určovat a uplatňovat vůči nim jakékoliv
zákony. Nevěděl jsem, že vstup do Evropské unie posloužil zrádcům k okrádání našich
společníků a k rozkrádání evropských dotací. Nevěděl jsem, že dlužníci za pomocí jiných
našich dlužníků rozkrádali majetek státu, a peníze vyváděli na zahraniční účty. Nevěděl jsem,
že se všechny pojišťovny bezdůvodně obohacují na úkor legitimních věřitelů ČR. Nevěděl
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jsem také, že pracovní smlouva byla a je podílovým listem, jehož pravost měla Spolková
republika Německo potvrdit, a zajistit, aby dlužníci podílový list proplatili a zajistili mi
náhradní pracovní poměr v Německu.
Z důkazů, které jsme soudu již předložili, a z dopisů ministerstvu spravedlnosti,
ministerstvu financí a pojišťovnám z poslední doby, je patrné, že za Českou a Slovenskou
federativní republiku, vystupovaly od 1.1.1993 neoprávněné osoby, a pod názvem Česká
republika se skrývala a skrývá nelegitimní firma, která se vydává za oprávněnou jednat i na
mezinárodním poli práva, za stát a národ. Jistě nemusím soudu a našemu obchodnímu
partnerovi, Spolkové republice Německo vysvětlovat, jaké právní následky má tato
skutečnost v rámci fungování Evropské unie a Evropského parlamentu, mezinárodních
soudů, a mnoha dalších institucí, a jaký právní dopad má na celosvětové dění. Je tedy
v zájmu všech poškozených, napravit tento nezákonný stav dříve, než bude pozdě. Pro lepší
orientaci v tomto celosvětovém problému, odkazujeme poškozené na naše webové stránky
Společenství legitimních věřitelů ČR, https://www.slvcr.cz/. Od 27.3.2006, kdy obdržely
podílový list legitimních věřitelů ČR Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou a jeho
prostřednictvím i ministerstvo spravedlnosti, bylo mařeno našimi dlužníky rozhodnutí
Městského soudu v Bad Säckingenu o identifikaci poškozených nelegitimní firmou Česká
republika.
Na základě výše uvedeného, žádáme Městský soud v Bad Säckingenu, aby Spolková
republika Německo proplatila poškozeným podílový list pod obchodním číslem 1 AR 02/06,
který vydala, a jehož pravost potvrdila, a aby svým partnerům poskytla právní pomoc při
řešení následků nezákonné činnosti našich dlužníků. Pro tuto transakci jsme připraveni zřídit
účty v Německu, na jména našich společníků, Franka Wenzla nebo Martina Houšky, které
jsem uvedl jako naše zástupce v rámci řízení č.j. 10 C 261/20, vedeného u Městského soudu
v Bad Säckingenu.
S úctou,
Ing. Jan Macháček

Seznam příloh :
1. Dopis ze dne 22.2.2022, adresovaný Ministerstvu spravedlnosti ČR a Ministerstvu
financí ČR, doručený na obě ministerstva dne 25.2.2022, ve věci, Výzva k proplacení
podílových listů legitimních věřitelů ČR.
2. Doručenky k dopisu z datových schránek ministerstev spravedlnosti a financí s datem
doručení 25.2.2022.
3. Dopis ze dne 19.2.2022, adresovaný všem dlužníkům LVČR, vydávajícím se za státní a
vládní úředníky, za orgány veřejné moci a jejich pojišťovnám, ve věci, Výzva
k proplacení podílových listů LVČR, k úhradě škod, způsobených jim orgány veřejné
moci, a výzva k opuštění neoprávněně zastávaných postů, zaslaný pojišťovnám,
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Česká podnikatelská
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pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Generali Česká pojišťovna, a.s., Slavia
pojišťovna, a.s., a ČSOB pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB.
4. Doručenky z pojišťoven k dopisu ze dne 19.2.2022, v dokumentu Seznam odeslaných
zpráv na pojišťovny.
5. Dopis z Kooperativa pojišťovny ze dne 22.2.2022, který naši dlužníci nazvali, Vyřízení
stížnosti, kterou jsme nikdy nepodávali, a kde se naši dlužníci vyjadřují k notifikaci
třetích osob, aniž by likvidátoři začali řešit jakoukoliv škodnou událost.
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