Spolkovému kancléřství republiky Rakousko
Ballhausplatz 2
1010 Wien
Vážené dámy a pánové,
dne 12.8.2022 byla jmenována Prozatímní vláda Československé republiky, jejímž jménem a
jménem všeho československého lidu vás nyní oslovujeme ve věci podvodu monstrózních rozměrů
našich vlastizrádců, nejen na našich státních občanech, ale na občanech všech států, členských států
Organizace spojených národů.
Jak jistě víte, Československo bylo založeno jako nerozdělitelný stát, protože nebyl od samotného
začátku federací, i když jako federace prakticky fungoval. Uzákoněna byla státní příslušnost
československá pro všechny občany státu, a nikdo nebyl oprávněn změnit občanům československé
občanství na občanství ČR a SR. Dne 1.1.1993 došlo k nezákonnému, fiktivnímu rozdělení
Československé republiky, a k nezákonné změně státní příslušnosti všech občanů, čímž byly
vlastizrádci nabourány mezinárodní registry.
Občané byli zbaveni občanských práv, a tím i dědictví po svých předcích. Všechny majetky, ať už
státní, nebo občanů, se staly majetky bezprizorními, vhodnými k rozkradení, protože se z občanů
stali právně bezbranní lidé a nebyli schopni svá práva bránit. Díky narušeným registrům rozkradli
vlastizrádci a jejich komplici veškerý státní majetek, a zisky z protistátní činnosti vyváděli dlouhá
léta na zahraniční účty. Když zrádci z velké části rozkradli to nejcennější ze státního majetku, začali
ve velkém okrádat obyvatelstvo země.
Stejným způsobem jednaly od 1.1.1993 i pojišťovny, když pojišťovaly občany ČSR jako občany
ČR a SR, tedy i vlastizrádce a jejich komplice, vydávající orgány veřejné moci za orgá-ny státní
moci, a zisky z trestné činnosti vyváděly na zahraniční účty svých mateřských spo-lečností.
Pojišťovny držely u moci nelegální a nelegitimní orgány veřejné moci ČR a SR, čímž poškozovaly
ČSR a československý národ. Mezi škůdce, kteří podnikají bez platné českoslo-venské licence na
území ČSR, patří i rakouská pojišťovna, Vienna Insurance Group, která se prostřednictvím svých
dceřiných společností dlouhá léta bezdůvodně obohacuje na úkor ČSR a československého národa.
Protože si nikdo nesmí ponechat to, co neoprávněně získal, a právo je při nabouraných
mezinárodních registrech nedobytné, je třeba věc poškození Čes-koslovenské republiky řešit na
vládní úrovni. Všechny členské státy organizace spojených národů byly při podpisu Charty OSN
seznámeni s nerozdělitelností Československa a s existencí Benešových dekretů, a tak je s podivem,
že ani jeden z členských států nepřišel na mezinárodním poli práva Československu na pomoc.
Doposud jednaly vlády Rakouska, ale i rakouské obchodní společnosti s občany ČSR, kteří se
vydávali za občany ČR a SR, aby nemuseli plnit povinnosti občanů ČSR, a dodržovat tak i
mezinárodní smlouvy a dohody. Aby zástupci dceřiných společností VIG mohli jednat jako občané
ČR a SR, museli by se tedy nejprve vzdát svého československého občanství.
Určitě předsednictvo VIG bude mít k dispozici potřebná potvrzení od svých českých a sloven-ských
partnerů, o jejich vyvázání se z československého občanství.
V té době však právně nevzdělaní českoslovenští občané nevěděli, že takové věci je třeba řešit na
vládní úrovni. Od komunistického převratu v roce 1948 Československo nemě-lo lidovou vládu a v
roce 1989 komunisté přeměnili Československo v ještě tvrdší, ale skrytý totalismus.
Že jsme oprávněni jednat za Československou republiku a v zájmu československého lidu,
dokládáme dvěma dekrety stejně, jako jsme své oprávnění doložili vládě SRN v minulých dnech.

Naše situace je ztížena tím, že byla v Československu zrušena lidová armáda, která by v této situaci
mohla národ nejen chránit, ale byla by povinna přijít na pomoc svému státu a národu při obnově
právního státu.
Na základě výše uvedeného vás žádáme o součinnost a podporu při naší snaze, vrátit našemu
národu nejen dědictví po jeho předcích, tedy, o co všechno jsme byli zrádci okradeni, ale i snaze
získat zpět i postavení Československa, jako obnoveného právního demokratického státu nejen v
Organizaci spojených národů., ale i na mezinárodním poli práva.
Navrhujeme tímto Vládě republiky Rakousko schůzku, na které společně dohodneme jednotlivé
kroky, které povedou k nápravě tohoto mezinárodního podvodu a navrácení Československa do
rukou oprávněných, tedy lidu československého.
Důležité je zajištění podvodně vyvedeného majetku Československa a potrestání všech škůdců,
vlastizrádců a jejich pomocníků, které se na tomto zločinu podíleli.
Za Československou republiku, za všechny občany Československé republiky,
Rada nositelů kompetencí a státnosti pro Československou republiku a členové prozatímní vlády, s
přátelskými pozdravy,
V Hradci Králové, dne 30.8.2022
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