
Vládě Spolkové republiky Německo
prostřednictvím Městského soudu v Bad Säckingenu

Vážené dámy a pánové,

          z postu předsedy Prozatímní vlády ČSR, jmenované legitimním věřitelem nezákonné a 
nelegitimní České republiky, Ing. Macháčkem, dne 12.8.2022, jako poškozeným československou a
německou občanskou společností, obracím se na vás ve věci odškodnění československého občana 
a německého zaměstnance.
          Všechny potřebné důkazy a dokumenty, potvrzující jeho nároky, které již uznala 
československá i německá strana, osobně doručil Ing. Macháček Okresnímu soudu v Bad 
Säckingenu.
          Protože je v zájmu všech signatářů Charty OSN, aby nedošlo k celosvětové anarchii, je nutné 
provést nápravu mezinárodních registrů, změnou státního občanství občanů ČR a SR, na státní 
občanství ČSR.
          O naší pravomoci jednat jménem ČSR svědčí dva příslušné dekrety, a to jmenovací dekret a 
dekret ve věci obnovené Československé republiky.
          V roce 2006 byl Ing. Macháček označen soudcem Kimmigem od Městského soudu v Bad 
Säckingenu jako občan České republiky, v rozporu s jeho pracovními vízy z let 1992 a 1993, tedy i 
s jeho průkazem sociálního pojištění, vydaným německým úřadem v roce 1992, kde byl a je veden 
jako občan Československé republiky.
          V rámci řízení sp. zn. 10 C 12/22, ve věci Machacek J. ./. Spolková republika Německo, kvůli
náhradě škody, ing. Macháček provedl zápočet vzájemných pohledávek s žádostí o převod zbytku 
ze zápočtu na účet Městského soudu v Bad Säckingenu. Zápočet byl proveden dne 3.6.2022, a do 
dnešního dne nebyl poškozenému vyplacen ani zbytek ze zápočtu. Protože případ Ing. Macháčka 
měl být řešen na vládní úrovni již v roce 1997, a řešen nebyl, je nyní nutné věc řešit v nejvyšším 
zájmu Německa i Československa a všech signatářů Charty OSN.
          Je ostudné, že nevinný člověk zůstal dvacet pět let bez pomoci mezi zrádci československého 
národa, kteří ho chtěli odstranit. Bylo by tedy morální, aby byl Ing. Macháček odškodněn 
Spolkovou republikou Německo v co nejkratší době a ve výši hodnoty aktiv, která předložil soudu v
Bad Säckingenu.
          Přestože, Ing. Macháček, ani jeho zástupce a nyní i člen prozatímní vlády pan Jaroslav 
Hrdlička, nebyli soudem vyzváni k uvedení účtu, na který má být náhrada převedena, poskytujeme 
potřebné informace. Jedná se o účet u .........................

S přátelskými pozdravy,

V Hradci Králové, dne 22.8.2022
                                                              

Radek Prouza
                                                    Předseda Prozatímní vlády 
                                                    Československé republiky

                                                            
Jaroslav Hrdlička

                                                        Člen Prozatímní vlády
                                                     Československé republiky


