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Anotace
Otázka německých válečných reparací je dodnes předmětem politických debat. Vlády
dvou evropských států, Polska a Řecka, po roce 1990 opakovaně požadovaly vyplacení
údajného reparačního dluhu vyplývajícího z 2. světové války. Zatímco vláda SRN zastává
názor, že reparační otázka byla definitivně vyřešena, podle jiných názorů k plné kompenzaci
škod nikdy nedošlo. Jako důvod je často zmiňována složitá mezinárodní situace po roce 1945
s počátkem studené války a rozdělením Evropy do dvou antagonických bloků s rozdílnými
reparačními mechanismy. Tato práce porovnává reparační nároky Polska a Řecka po sjednocení
Německa v roce 1990. První část práce obsahuje stručné vymezení pojmu reparace a popis
vývoje reparační otázky v obou státech po roce 1945. Druhá část se věnuje reparačním nárokům
v Řecku a Polsku po roce 1990, argumentům hlavních aktérů a poznatkům od odborných
komisí. Cílem práce je pomocí komparace nalézt rozdíly a v menší míře také podobnosti
v postupech polských a řeckých vlád ve vymáhání reparací a v míře vymahatelnost nároků
z pohledu mezinárodního práva. Hlavním předmětem porovnání jsou kromě argumentů a
aktivit hlavních politických aktérů také poznatky vyplývající z odborných posudků k této
otázce.

Annotation
The issue of German war reparations is even today still the subject of political debate.
After 1990 the governments of two European states, Poland and Greece, repeatedly demanded
repayment of the alleged reparation debt resulting from World War II. While the German
government is of the opinion that the issue of reparations has been definitively resolved,
according to others, full compensation was never achieved. The complicated international
situation after 1945 with the beginning of the Cold War and the division of Europe into two
antagonistic blocks with separate reparation mechanisms is often mentioned as a reason. The
main subject of this thesis is the comparison of Polish and Greek reparation claims after the
reunification of Germany in 1990. The first part of the thesis offers a brief definition of the
concept of reparations and the description of the evolution of the issue of reparations in the two
states after 1945. The second part deals with Polish and Greek reparation claims after 1990, the
arguments of the main players and with the opinions of expert committees. The aim is to provide
an insight into the differences and, to a lesser extent, similarities in the way that Polish and
Greek governments fight for reparations and in the degree of enforceability of these demands

from the perspective of international law. The main subjects of comparison are the arguments
and activities of the main political actors, as well as the findings of expert reports on this issue.
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Úvod
Ačkoliv uplynulo v době psaní této práce již 74 let od konce 2. světové války, je otázka
německých válečných reparací stále živá. Diskuze na toto téma se po roce 1990 rozhořela
především ve dvou evropských státech: v Polsku a Řecku. Obě země si pod německou okupací
vytrpěly své a dnes projevují nespokojenost se způsobem, jakým pro ně vítězné mocnosti na
poraženém Německu vymohly po konci války spravedlnost. Mocnosti zde v otázce reparací
postupovaly jinak než po 1. světové válce a nastavení mechanismu vyplácení reparací navíc
zkomplikovalo rozdělení Evropy do dvou antagonistických bloků. Zatímco Řecko bylo ve věci
vyplacení reparací odkázáno na rozhodnutí západních mocností a tedy především na platby ze
západních okupačních zón, ze kterých později vznikla SRN, Polsko svůj podíl reparací mělo
získat od SSSR a tedy hlavně z průmyslově slabší východní okupační zóny, později z NDR.
Oficiální stanovisko Spolkové republiky Německo zní, že vyrovnání již bylo dosaženo a
potvrzeno v několika mezinárodních dohodách, naposledy v roce 1990 při sjednocení
Německa. Vlády Polska a Řecka však tuto argumentaci odmítají, neboť tvrdí, že k plnému
vyrovnání nikdy nedošlo a i přes jeho údajné zavedení do mezinárodního práva pomocí různých
úmluv a dohod mají obě země stále nárok na vyplacení zbývajícího množství reparací.
Představitelé obou států od Německa nyní požadují vyplacení tohoto domnělého dluhu,
doposud nepříliš úspěšně. Od roku 2018 navíc polská a řecká reparační komise spolupracují.
Cílem této práce je porovnat vývoj a charakter reparačních nároků obou zmíněných
států po roce 1990. Ohled je brán především na 3 aspekty těchto nároků: na jejich legitimitu
z pohledu objektivního mezinárodního práva, na způsob, jakým oba státy se svými požadavky
postupují a na hlavní argumenty státních institucí, odborných komisí a hlavních aktérů k této
problematice. Otázka, zda nároky slouží jako pouhý nástroj mobilizace voličů, je poměrně
kontroverzní a pohybuje se především na úrovni hypotéz, proto se jí práce nevěnuje. Hlavní
přidanou hodnotou práce je pak důkladný popis nastavení systémů reparací po 2. světové válce
a také popis aktuální diskuze o reparacích, za účelem představit jeden ze způsobů jakým
události 1. poloviny 20. století dodnes ovlivňují politickou diskuzi v Evropě.
Předběžná hypotéza autora zní, že Řecko postupuje ve svých požadavcích mnohem
cílevědoměji než Polsko, a že na rozdíl od Polska v rámci západního reparačního systému
získalo větší privilegia pro pozdější reparační požadavky. Polsko oproti tomu dle této hypotézy
se svými nároky postupuje opatrněji a mezinárodní právo mu nedává tolik prostoru k popírání
smluv. Ačkoliv je kauzalita mezi vymahatelností reparací podle mezinárodního práva a
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rozdílnou intenzitou reparačních politik obou států možná, je obtížně doložitelná a práce se tak
věnuje oběma aspektům odděleně.
Metodologii výzkumu tvoří komparace aktivit dvou státních vlád v časovém rozmezí
1990 – 2019 a to především způsobů, jakými státní orgány se svými požadavky postupují
(například vznesly-li oficiální požadavky vůči SRN, jaké používají argumenty, atd.), okolností
zjištěných odbornými komisemi a stručně také popis reakcí na nároky ze strany diplomacie
SRN. K dosažení cíle práce je také nutné zasadit problematiku do historického kontextu, tedy
rozdíly v legitimitě nároků podle mezinárodního práva vysvětlit pomocí podstatných informací
z vývoje reparační otázky mezi lety 1945 – 1990.
Práce se skládá ze tří hlavních celků. V první části je stanoven významový rozsah pojmu
reparace. Popisuje, jaké typy materiálních ztrát měly být reparacemi vynahrazeny a jakým
způsobem byly platby provedeny. V této části je stručně zmíněno, jak se pojem reparace
v historii vyvíjel a jaká definice platila v mezinárodním právu při vyjednávání po 2. světové
válce. Tato část je důležitá především proto, že je pojem reparace často užíván mylně, například
v médiích, kde jsou do něj zahrnovány také individuální odškodnění obětem válečných zločinů.
Druhá část práce představuje historický kontext problematiky, tedy vývoj reparační otázky od
roku 1945 do roku 1990. Důraz je přikládán především konferencím, smlouvám a prohlášením
k věci reparací. Poslední, výzkumná část se zabývá popisem vývoje reparační otázky po roce
1990 odděleně v Řecku a Polsku, stručným shrnutím hlavních atributů tohoto vývoje a
vymahatelnosti nároků z pohledu mezinárodního práva. Také se věnuje argumentům řeckých,
polských a německých vlád. Tyto informace budou porovnány a doplněny o historický kontext
v závěru práce. Závěr určuje platnost či neplatnost autorovy hypotézy a představuje další
výsledky výzkumu.
Práce vychází ze tří druhů zdrojů: První jsou primární prameny. Patří sem mezinárodní
smlouvy a dohody, ale také odborné posudky na téma reparací vypracované státními komisemi.
Další jsou sekundární zdroje, tedy odborné knihy, články a encyklopedie. Tato literatura se
věnuje především historii a vymezení pojmu reparace. Vzhledem k aktuálnosti tématu (některé
popisované události se odehrávají v řádu měsíců od psaní práce) jsou důležitými zdroji
informací také žurnalistické články. Práce zde čerpá z věcných a důvěryhodných internetových
zpravodajů (BBC, Spiegel, Zeit, atd.). Výzkum je objektivní a nepřiklání se na žádnou stranu
diskuze. Politicky motivovaná literatura tak slouží jen jako zdroj podstatných informací.
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1 Teoretická část
1.1 Terminologie
1.1.1 Reparace
Pojem reparace není snadné definovat. Encyklopedie mezinárodního veřejného práva
reparace stanovuje takto: „Subjekt mezinárodního práva, který se dopustí mezinárodně
protiprávního jednání vůči jinému subjektu, je odpovědný platit reparace (…) Primárním
účelem reparací je návrat k původnímu stavu, který by panoval, kdyby k porušení
mezinárodního závazku nedošlo (restitutio in integrum).“1
Tato definice je poměrně široká a zahrnuje také odškodnění za ušlé zisky, důchody a
sociální dávky, což v praxi po 2. světové válce nebylo v reparacích obsaženo.2 Czapliński píše,
že pravidla určení rozsahu reparačních nároků (tj. jaké typy materiálních ztrát mají reparace
kompenzovat) nejsou jasně definovány a první snahy o jejich kodifikaci proběhly až v letech
1956 – 1961. Vítězné mocnosti se v rámci 2. světové války navíc soustředily převážně na
metody a formu vyplácení reparací, spíše než na jejich podstatu. V tomto ohledu jednaly
víceméně dle vlastního uvážení a mohly tak některé typy válečných ztrát z reparací vyjmout.
Všeobecně rozlišuje odborná literatura tři typy válečných škod, za které je možné nárokovat
reparace: 1) Škody vzniklé přímo válečnými aktivitami (např. bombardováním), 2) okupační
náklady a 3) ekonomické škody na státu.3
Jörg Fisch ve své knize Reparationen nach dem 2. Weltkrieg k pojmu přistupuje
realisticky. Reparace podle něho navazují na tradici tributů a válečných odškodnění, které jsou
staré jako válka sama. Jedná se o vynucené platby od poraženého státu válečnému vítězovi.
Zavedení pojmu reparace do mezinárodního práva s 1. světovou válkou dodalo tradici těchto
„trestných“ plateb morální, emocionální rovinu, v jádru je však účel stejný jako odedávna –
obohatit vítěze na úkor poraženého. Vyplacením reparací se však bilance vítěz/poražený
nenarovná. Reparace můžou být opětovány například finanční pomocí ze strany vítězného státu,
tato pomoc však nesmí přesáhnout svojí hodnotou výši vyplacených reparací. To nastává
WOLFRUM, Rüdiger. Reparations for internationally wrongful acts. Encyclopedia of public international law
Vol. 4 (Amsterdam: North-Holland, 2000), s. 177
2
KRÁLOVÁ, Kateřina. Nesplacená minulost: řecko-německé vztahy ve stínu nacismu (Praha: Karolinum,
2012), s. 191 – 192
3
CZAPLIŃSKI, Władysław. The Concept of War Reparations in International Law and Reparations after World
War II. The Polish Quarterly of International Affairs (Warsaw: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych,
2005), s. 69 – 73
1
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v momentě, kdy mezi oběma státy dochází k výměně různých druhů plateb – například finanční
kompenzace za připojené území spolu s majetkem, který se na něm nachází. Anektované území
samo o sobě se za reparaci počítat nedá, majetek občanů poraženého státu však ano. Může se
stát, že obyvatelé připojeného území získají občanství nového státu. Ani v tom případě jejich
majetek nelze považovat za reparaci. Za reparaci se dá považovat také práce (často nucená)
poraženého obyvatelstva, neboť i ta má vyčíslitelnou hodnotu. Pokud dojde k naprostému
zničení státu a k jeho plnému připojení k vítězi, či vítězům války, jsou reparace nemožné, neboť
poražená strana, která by reparace mohla vyplatit, přestane existovat. Příkladem tohoto
drastického vyústění války může být Kartágo, které po prvních dvou porážkách bylo nuceno
platit masivní tributy Římu, aby po třetí punské válce zcela zaniklo.4
Některé aspekty reparací nejsou jasně definovány, popřípadě často nejsou dodržována
pravidla, která stanovuje mezinárodní právo. Příkladem může být Řád pozemní války z roku
1907, který zakazuje pro potřeby reparací zabavovat soukromý majetek a soustředit se jen na
vlastnictví státu. Toto pravidlo však nebylo respektováno v 1. ani v 2. světové válce.5 Masivní
ničení Velké války vedlo v roce 1918 k zavedení pojmu reparace a to s oficiálně vznešeným
francouzským nárokem na „réparation des dommages“. Pojem se uchytil a byl použit při
Pařížské mírové konferenci v roce 1919. Na rozdíl od válečného odškodnění mělo slovo
reparace občanskoprávní význam – poražené Německo tak stavilo do pozice násilníka, který
občanům států, se kterými vedl válku, způsobil škody. Toto pochopení reparací je
problematické, neboť ve válce používají násilí obě strany. Pojem reparace však zůstal a nahradil
svým významem původně oddělený pojem „válečné odškodnění“.6
Kontroverzní je také otázka, za jakých okolností vzniká nárok na reparace. Spolková
vláda zastává názor, že právo na reparace vzniká pouze prostřednictvím smluvních ujednání,
zatímco vlády Polska a Řecka tvrdí, že porušení mezinárodního práva samo vytváří nárok na
reparace. Mezinárodní právo v této otázce stanovuje, že existence práva na reparace závisí
v momentě ukončení války na jejich mezinárodně právní konkretizaci.7
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FISCH, Jörg. Reparationen nach dem Zweiten Weltkrieg (München: C.H. Beck, 1992), s. 17 – 19
KUČERA, Jaroslav. Mírové uspořádání s Německem: od protihitlerovské koalice k Česko-německé deklaraci
(Praha: Dokořán, 2018), s. 157
6
FISCH, Jörg. Reparationen nach dem Zweiten Weltkrieg (München: C.H. Beck, 1992), s. 21 – 32
7
Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestags, Griechische und polnische Reparationsforderungen
gegen Deutschland, (Berlin: Deutscher Bundestag, 2019), s. 5
5
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1.1.2 Odškodnění
Zatímco pojem reparace, jak píše Fisch, obsahuje pouze platby, které probíhají mezi
státy8, odškodnění je poskytováno individuálním obětem mezinárodně protiprávního jednání.
K oddělení těchto dvou pojmů došlo až v 50. letech. Do té doby, alespoň podle Versaillské
mírové smlouvy, byly do reparací shrnuty i nároky individuálních obětí.9
Doposud jsou oba pojmy silně provázané. Z hlediska dnešního mezinárodního práva se
například požadavky jednotlivců na odškodnění prosazované na mezinárodní úrovni státními
orgány dají také považovat za reparační nároky, neboť k jejich vyjednávání dochází mezi
státy.10 Pro zjednodušení budou v této práci tyto speciální případy zahrnuty mezi odškodnění.
Je namístě zmínit, jak k odloučení individuálních odškodnění od pojmu reparace došlo.
V roce 1953 prošel parlamentem SRN nový Spolkový zákon o odškodnění, který připisoval
právo na odškodnění všem obětem nacistického teroru, ovšem jen pod řadou podmínek, jako
byl například trvalý pobyt v západních okupačních zónách k datu 1. 1. 1947. Počítal tak
především s německými obětmi represí a téměř naprosto opomíjel cizince včetně totálně
nasazených pracovníků. Zákon sklidil vlnu kritiky a vláda byla nucena ho přepracovat. Dne 21.
června 1956, týden před zveřejněním novely zákona, poslalo osm zemí západní Evropy11 SRN
verbální nótu, ve které požadovaly odškodnění svých občanů, kteří trpěli rukou nacistické
diktatury.12 Podle Londýnské reparační dohody z roku 1953 měly další finanční požadavky vůči
Německu počkat do konečného vyřešení reparační otázky tj. do podepsání mírové smlouvy se
sjednoceným Německem. Západní evropské státy však nechtěly přijmout tuto právní legislativu
a na SRN vyvíjely další nátlak. Západní Německo nechtělo ohrozit svojí integraci do západních
struktur a se státy se dohodlo na dobrovolném odškodnění obětí. Mezi lety 1959 – 1964 bylo
podepsáno celkem 11 tzv. globálních dohod představujících právní precedent, podle kterého se
odškodnění domáhaly také oběti z východního bloku. Zprvu zde dohodám bránila tzv.
diplomatická klauzule, zakazující styky SRN se zeměmi, které ji neuznávají, s uvolňováním
poměrů od 60. let však byly postupně uzavřeny dohody i s těmito státy.13
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Odškodnění obětí nacistických zločinů jsou tématem i současné diskuze, zvláště
v Řecku, kde jsou často připomínány vyvražděné obce Distomo a Kalavryta.14 Toto téma si
zaslouží hlubší zpracování, vzhledem k rozsahu této práce se však autor soustředí pouze na
reparace, jak byly definovány výše.

1.1.3 Další pojmy
Kromě odškodnění se do reparací nezahrnují ani restituce. V případě restitucí se jedná
o oddělený pojem, kdy je poškozeným právně navrácen majetek, který jim byl dříve odebrán.
Reparace také nezahrnují tzv. válečnou kořist, tedy majetek získaný přímo během obsazení
nepřátelského území.15 Striktní rozdělení těchto pojmů se projevilo do jednání vítězných
mocností v Postupimi. SSSR již krátce po skončení války začal s masivní demontáží
průmyslových aktiv ve své okupační zóně, pod záminkou, že se jedná o válečnou kořist. USA
tvrdily, že demontáže měly být použity k uspokojení reparačních nároků SSSR.16

1.1.4 Řecká okupační půjčka
V roce 1942 si německá a italská vláda okupující řecké území vynutila na řeckém státu
bezúročnou půjčku. Půjčku Třetí říše sice od roku 1943 měsíčně splácela, na konci války však
zůstala Řecku dlužná 476 milionů říšských marek, což se odhaduje na 8,23 miliard US dolarů
z roku 2012. Tento dluh nebyl nikdy splacen a tvoří značnou část současných řeckých
reparačních nároků. Z pohledu dnešní politiky a odborné literatury se dluh tohoto typu (tj.
vytvořený nucenou půjčkou) rovněž řadí ke škodám, za které lze nárokovat reparace a
nevztahují se na něj proto pravidla pro mezinárodní dluhy.17

1.2 Historický kontext
1.2.1 Poválečné uspořádání do vzniku dvou německých států
Otázka německých reparací za škody vzniklé v 2. světové válce byla poprvé vznesena
na konferenci v Québecu v roce 1944.18 Velmoci o reparacích začaly vyjednávat na konferenci
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na Jaltě v únoru 1945 a to především z iniciativy SSSR.19 Shodly se, že je třeba v této otázce
postupovat jinak než po 1. světové válce ve Versailles. Vyplácení tak nemělo mít fiskální
formu, nýbrž mělo ho být dosaženo využitím německé pracovní síly, zabavením majetku vně i
uvnitř Německa a pomocí dodávek německého zboží. Přesnější podobu reparačního
mechanismu měly určit následující schůze Spojenců, především Postupimská konference.20
Kučera píše, že postupimská jednání o reparacích skončila „naprostým krachem“. Obě
podstatné otázky zůstaly nevyřešeny: forma reparací a jejich celková výše. Americký postoj
k tomuto tématu se od konference v Jaltě podstatně změnil a Sověty navrhovaná částka 20
miliard USD v cenách z roku 1938 (z čehož měl SSSR obdržet půlku) se zdál USA příliš
vysoký. Západ celkově odmítal určit konkrétní sumu a také protestoval proti vyplácení reparací
ve formě odběrů z běžné výroby. SSSR naopak trval na sestrojení reparačního mechanismu
podle osnov načrtnutých na Jaltě. Jednání zkomplikovaly především dvě skutečnosti:
nekontrolované a masivní čerpání hospodářských zdrojů Sovětským svazem z jeho okupační
zóny a vytvoření nových hranic Německa na východě podél toků řek Odry a Nisy. Nová
německo-polská hranice znamenala zmenšení celkové rozlohy Německa o jednu čtvrtinu.
Jednalo se především o průmyslově nevyspělé oblasti, přesto však odtržení zmenšilo množství
reparačních zdrojů a tedy větší zatížení západních zón. Stalin na nových hranicích trval a
nenechal se přesvědčit ani nabídkou lehčího přístupu k zdrojům z průmyslově vyspělejších
západních okupačních zón. Jednání bylo ukončeno rozdělením reparačních oblastí na sovětskou
a západní. Postupimskou dohodou tak vznikly dva zcela oddělené reparační bloky, což
představovalo jeden z prvních kroků k hospodářskému a politickému rozdělení Německa.
Zatímco Polsko bylo ve věci reparací odkázáno na SSSR, Řecko se se svými nároky obrátilo
na západní Spojence. Postupimská smlouva jasně nedefinovala, které země měly mít přístup
k reparacím ze západních okupačních zón – na přelomu let 1945 a 1946 proto byla svolána
konference v Paříži, která se již věnovala výhradně reparacím.21
Pro athénskou reparační komisi bylo obtížné odhadnout celkovou výši škod, neboť se
Řecko až do roku 1949 nacházelo v občanské válce. Přesto se spolu s čtrnácti dalšími menšími
státy koalice Pařížské reparační konference zúčastnilo. Řecká reparační komise vyčíslila škody
na 14,644 miliard USD. V částce byly zahrnuty materiální škody, okupační náklady, náklady
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ze státního rozpočtu, důchody, sociální dávky a další. Britští diplomaté v Athénách upozornili
komisi, že je suma příliš vysoká (například ztráty na výrobě byly výhledově vyčísleny až do
roku 1970). Již v průběhu vyjednávání v prosinci 1945 řecký zástupce Sbarounis ostře
kritizoval směr, kterým se konference ubírala, a požadoval navýšení řeckého podílu na
reparacích.22
V konečné podobě Pařížské reparační dohody z 14. 1. 1946 se v článku 2 píše:
„Signatární vlády se shodují v tom, že každá z nich bude míti za to, že její příslušné reparační
podíly, jak jsou stanoveny touto dohodou, kryjí všechny její pohledávky a pohledávky jejích
příslušníků vůči bývalé německé vládě a německým vládním orgánům, a to pohledávky
veřejného nebo soukromého rázu, jež vznikly jako následky války (pokud se na ně nevztahují
jiná ustanovení), čítajíc v to náklady německé okupace, aktiva na clearingových účtech, získaná
za okupace, a pohledávky vůči "Reichskreditkassen".“23
Smlouva tedy nejen zavazovala signatáře k přijetí definitivní výše reparačního podílu
bez možnosti dalších nároků, ale vyčleněním několika oblastí nákladů (ušlý zisk, důchody a
další) byla snížena reálná výše reparací Řecku na polovinu požadované sumy (7,181 miliard
USD). Řecko nejprve odmítlo smlouvu podepsat, nakonec však rozhodnutí přijalo pod
podmínkou, že okupační půjčku nebudou reparace Pařížské konference zahrnovat a stane se
tedy předmětem budoucího vyjednávání.24
Zcela odlišně se v otázkách reparací postupovalo v Polsku. V roce 1946 byla ukončena
poslední snaha o spolupráci mezi Východem a Západem v reparačních otázkách, když se SSSR
zdráhal na Západ posílat zemědělské výrobky ze své okupační zóny výměnou za industriální
demontáže. Polsko tak bylo vázáno v otázkách odškodnění již výhradně na Moskvu.25 Dne 16.
srpna 1945 byla podepsána Dohoda mezi prozatímní vládou národní jednoty Polské republiky
a Sovětským svazem o vynahrazení škod způsobených německou okupací. Smlouva se
odvolává na dřívější rozhodnutí z Berlínské konference, podle kterého by se SSSR mělo vzdát
nároků na veškerý německý majetek na území celého Polska, včetně zdrojů z nového teritoria.
Dále mělo být Polsku vyplaceno 15% reparací SSSR z východní a rovněž 15% ze západní
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okupační zóny. Současně vznikla i Polsko – sovětská reparační komise.26 Vyčíslení škod
prováděl Úřad pro válečné odškodnění (BOW) pomocí dotazníků, ovšem ne na nově získaném
území na západě. V únoru 1947 zveřejnila polská vláda oficiální zprávu o celkových
materiálních škodách Polska mezi lety 1939 a 1945. Vyčíslená suma dosahovala okolo 258
miliard zlotých (z roku 1939, což představovalo 49.2 miliard předválečných USD).27 Podle
zpravodaje BBC toto číslo představuje přibližně 850 miliard USD dnešní hodnoty.28 Výsledky
kalkulací BOW však byly mezinárodně zpochybněny. Úřady se pokoušely o co nejdetailnější
výpočet škod, což prováděly pomocí pochybných metod. Komise ministerstva financí mezi lety
1949 – 1951 stanovila výši škod na 201.1 miliard zlotých. Ani toto číslo však nemusí být zcela
přesné.29

1.2.2 Zastavení reparačních plateb začátkem 50. let
Když došlo roku 1949 k vytvoření dvou německých států, otázka reparací se dále
zkomplikovala. Především v nově vzniklé SRN se začala ozývat ostrá kritika proti pokračujícím
demontážím a to i od kancléře Konrada Adenauera. Západní mocnosti přijaly německé
požadavky na zastavení reparačních demontáží s překvapivou rychlostí. Již v listopadu 1949
byly demontáže podstatně sníženy a v roce 1951 naprosto zastaveny. Vyplacení zbývajících
reparací se pak mělo stát předmětem vyjednávání při tvorbě tzv. Generální smlouvy, deklarující
suverenitu SRN a její zařazení do západoevropských struktur. Ačkoliv ratifikace smlouvy
ztroskotala, část dílčích smluv, včetně tzv. Převodní smlouvy z roku 1952, která mimo jiné
řešila otázku poválečných reparací, v téměř nepozměněné podobě vstoupila v platnost v rámci
Pařížských dohod roku 1954.30
V Převodní smlouvě se v části o reparacích píše, že: „Otázka reparací bude řešena
v rámci mírové smlouvy mezi Německem a jeho dřívějšími protivníky nebo ještě předtím pomocí
jiných smluv, které by se týkaly této otázky.“31
26
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Prakticky to znamená, že vyplácení reparací bylo pozastaveno na dobu neurčitou.
Výměnou za toto vstřícné gesto se SRN v článku 3 zavázala nevznášet námitky vůči zabavení
německého zahraničního i jiného majetku v rámci vyplácení reparací a odmítat žaloby osob,
které tímto způsobem přišly o vlastnictví.32
V rámci těchto vyjednávání probíhala také od února 1952 Londýnská konference o
německých zahraničních dluzích. Kromě dluhů vyplývajících z reparací 1. a 2. světové války
se na konferenci jednalo také o německých dluzích z meziválečného období a z půjček
Německu v rámci Marshallova plánu. Řecká vláda tuto konferenci mimo jiné využila k vyřešení
svého nároku na vyplacení okupační půjčky z roku 1942. Delegace předložila návrh na
vyplacení nejen předválečných dluhů, ale také navrácení zmiňované půjčky v hodnotě 135
milionů USD (v předválečné hodnotě) a rovněž reparace za potopenou řeckou obchodní flotilu
v hodnotě 153 milionů USD. Pro SRN byly tyto požadavky pouze formální připomínkou
nacistického ničení v Řecku a nevěnovala jim pozornost. Německo – řecké vztahy se v té době
projevovaly spíše spoluprací v rámci západních struktur a vracet se ke křivdám 2. světové války
se zdálo nemístné.33
Polsko se Londýnské konference neúčastnilo, přesto se i tato země roku 1953 vzdala
dalších nároků na reparace. Polsko sice získávalo pravidelné dodávky slíbených reparací, jejich
hodnota však nepřevyšovala ušlé zisky z polského uhlí, které SSSR od Polska získával za nízké
ceny. Údajně měly dle argumentace SSSR dodávky uhlí kompenzovat zisky z částí Německa
připojených k Polsku a původně okupovaných Sověty, ačkoliv se podle Polsko – sovětské
smlouvy z roku 1945 SSSR tohoto území dobrovolně vzdal. Je zde nutné zmínit, že
rozhodování v těchto otázkách záviselo čistě na Stalinově vůli a Polsko tak při vyjednávání
nejednalo se SSSR jako se sobě rovným. Na přání polských delegátů bylo však přesto množství
vyváženého uhlí roku 1947 sníženo o 50%, stejným měřítkem se však snížilo množství reparací
vyplácených Polsku. Kvůli tíživé ekonomické situaci Východního Německa podepsali dne 22.
srpna 1953 SSSR a NDR dohodu o konečném zastavení reparačních plateb počínaje 1. lednem
1954. O den později vydala polská vláda prohlášení, ve kterém s rozhodnutím SSSR souhlasila.
Společně se zastavením reparačního vyplácení skončila také povinnost Polska dodávat uhlí.
Závěrečný protokol z roku 1957 vyčíslil množství reparací vyplacených Polsku na 228 milionů
USD (předválečné hodnoty). Toto číslo je ovšem nepřesné a celková suma reparací
32
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vyplacených Polsku, včetně majetku zabraného z nového teritoria, je dodnes předmětem
sporů.34

1.2.3 Další vývoj do sjednocení Německa
Od roku 1954 bylo vyplácení reparací de facto zastaveno, dále se vyjednávalo už jen o
odškodnění individuálních obětí (viz Odškodnění). I tato jednání však měla význam pro
reparační otázku. V roce 1960 byla podepsána tzv. Bonnská dohoda mezi Řeckem a SRN.
Vláda SRN se v ní v 1. článku zavazuje vyplatit 115 milionů DM Řecku, které pak řecká vláda
přerozdělí svým občanům s nárokem na odškodnění. V článku 3 Řecko uznává všechny nároky
řešené touto smlouvou za splněné. Signatární vlády se však neshodly, jaké nároky pod tuto
dohodu spadají. K smlouvě jsou přiloženy dva dopisy. V prvním píše tajemník spolkového
ministra zahraničí van Scherpenberg, že vláda SRN považuje touto smlouvou všechny otázky
vzniklé 2. světovou válkou za uzavřené. V odpovědi řeckého velvyslance Ypsilantise vyjádřila
řecká vláda s touto podmínkou souhlas, ovšem připouští, že se další požadavky mohou objevit
v souladu s Londýnskou smlouvou o dluzích z roku 1953.35
Otázka odškodnění obětí nacismu se stala tématem západoněmecké diplomacie také
v rámci tzv. Východní politiky koncem 60. a začátkem 70. let v rámci procesu „přibližování se
Východu“ kancléře Willyho Brandta.36 Po dvou letech vyjednávání byla 7. 12. 1970 podepsána
Smlouva o normalizaci vztahů mezi PLR a SRN. O reparacích se ve smlouvě nemluví, zmiňuje
se však slib obou zemí podnikat další kroky k plné normalizaci a rozvoji vzájemných vztahů.
Řešení otázky materiálních nároků připadla komisi vytvořené již dříve v květnu téhož roku.
Komise vydala 24. 5. 1971 oficiální zprávu, ve které se věnuje odděleně reparacím, civilním
odškodněním a restitucím. Ve věcech reparací shrnuje dosavadní vývoj problematiky a
především zdůrazňuje, že se SSSR vzdal reparačních nároků od NDR a ne od obou německých
států a že se tato úmluva nevztahovala na individuální odškodnění, ale jen na reparace
vyplácené státu. Zároveň však uznává, že na rozdíl od SSSR se Polsko vzdalo reparací od
celého Německa a že podle Postupimské dohody je otázka reparací výhradně v rukou čtyř
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War (Warsaw: Polish Institute of International Affairs, 2006), s. 159 – 174
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okupačních mocností a není proto v kompetencích Polska o ní vyjednávat.37 Během
vyjednávání o normalizační smlouvě v roce 1970 navíc polský ministr zahraničí, Józef
Winiewicz, prohlášení z roku 1953 znovu potvrdil.38
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Międzynarodowych, 2005), s. 79
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2

Výzkumná část

2.1 Smlouva 2 + 4
S pádem Berlínské zdi dne 9. 11. 1989 nastal symbolický konec studené války, ze které
vyvstal Západ jako jasný vítěz. Kancléř Helmut Kohl se rozhodl nečekat na reakce okolních
států a téměř ihned spustil proces integrace východního Německa do SRN. Začalo se vyjednávat
o dohodě mezi čtyřmi vítěznými mocnostmi a dvěma německými státy (proto 2 + 4). Vznik
nového německého „kolosu“ a s ním nastávající změny v mocenských strukturách Evropy
zneklidnili celou řadu států, včetně Polska, které se opět začalo obávat o své západní hranice.39
USA jakožto klíčový aktér sjednocení trval na mezinárodněprávním potvrzení západních hranic
Polska a ani spolková vláda je nezpochybňovala, politický program kancléře Kohla otázku
hranic však vůbec nezmiňoval. Kohl chtěl uznat hranice s Polskem výměnou za další polské
potvrzení zřeknutí se reparací a řešení problému německé menšiny v Polsku. Nakonec byla
otázka reparací z finální podoby Smlouvy 2 + 4 zcela vyjmuta. Převodní smlouva z roku 1954
však jasně stanovovala, že pokud dojde k podepsání mírové smlouvy ze strany Německa,
nebude možné se reparační otázce vyhnout. Ačkoliv je Smlouva 2 + 4 fakticky mírovou
smlouvou, formálně se jedná o „konečné uspořádání“. Německé právo se navíc ve věci reparací
spoléhá na promlčení nároků: jestliže signatáři ani třetí státy v době jednání o smlouvě výslovně
nevznesli reparační nároky a smlouvu pak „dlouholetým mlčením“ uznali, je tato otázka
z mezinárodněprávního hlediska promlčená. Další případné platby by tak již neměly reparační
charakter, ale vázaly by se na morální odpovědnost Německa odčinit svojí minulost.40
Z pohledu mezinárodního práva však není zcela jisté, nakolik se Smlouva 2 + 4 dotýká
států, které ji nepodepsaly. Sem patří také Polsko a Řecko. Tyto tzv. třetí státy však podepsaly
v roce 1990 Pařížskou Chartu za novou Evropu, ve které souhlasily s konečným řešením otázek
ohledně Německa. Ani v této dohodě se však explicitně neřeší reparace a není tedy z pohledu
mezinárodního práva jisté, nakolik vylučuje další případné reparační požadavky.41
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2.2 Polské reparační požadavky po roce 1990
2.2.1 Vývoj do roku 2015
Po sjednocení Německa v roce 1990 se Polsko v první řadě snažilo ochránit své hranice na
Odře a Nise, které zatím žádná smlouva nekodifikovala jako finální. Došlo k podepsání
několika bilaterálních smluv, první nejprve potvrdila hranice mezi oběma státy (Hraniční
smlouva) a další je zavazovaly k postupnému budování „sousedských vztahů“. Při těchto
vyjednávání došlo i na debaty o možné revizi reparační minulosti, ovšem ne z iniciativy Polska,
které zatím uznávalo rezignaci na reparace z roku 1953, nýbrž ze strany SRN. Šlo o navrácení
majetku Němců vyhnaných z Polska, například o umění a archivní materiály z Pruské
knihovny. Polsko tyto nároky odmítlo s upozorněním na článek 3. Převodní smlouvy, podle
kterého se SRN vzdalo nároků na majetek zabavený za účelem vyplacení reparací. 42
Po sjednocení se v Německu rozhořela debata o německých obětech 2. světové války,
především v souvislosti se spojeneckým bombardováním a s masivním vyhnáním Němců
z dobytých území. To vedlo v Polsku k vlně kritiky napříč politickým spektrem. Od roku 1999
se ve věci aktivně angažoval Spolek vyhnaných (Bund der Vertriebenen – BdV). Cílem spolku
bylo upozornit na nehumánní praktiky odsunů pomocí kulturních akcí a připomínek.
Radikálnější již byla organizace Pruská majetková správa (Preussische Treuhand GmbH &
Co.) založená Východopruským krajanským spolkem roku 2000, jejímž účelem bylo
prosazování individuálních majetkových nároků vyhnaných pruských Němců. Snahy této
organizace vedly až k žalobě u Evropského soudu pro lidská práva roku 2006. Polskou
odpovědí bylo nejprve roku 2004 rozhodnutí tehdejšího varšavského starosty a vůdce zatím
ještě menšinové strany PiS Lecha Kaczyńského vypracovat odborný posudek o výši škod
v důsledku zničení města Varšava. Podobně zareagoval také Sejm, když 10. září 2004 téměř
jednohlasně schválil rezoluci odmítající nároky krajanského spolku a připomínající své vlastní
dosud nevyplacené kompenzace za válečné zničení. Německý kancléř Gerhard Schröder vyšel
Polsku vstříc ještě před touto rezolucí, při příležitosti výročí varšavského povstání 1. srpna,
když prohlásil, že spolková vláda nehodlá nároky krajanského spolku podporovat. Ostatní
nároky Sejmu, včetně reparací, však ignoroval. Polská vláda se proto rozhodla zaútočit na jeden
z hlavních argumentů SRN proti polským reparačním nárokům: na oficiální polské zřeknutí se
reparací roku 1953. Výzkum se snažil především doložit nátlak ze strany SSSR, který by
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smlouvu mohl zpochybnit. Řada právních expertů také řešila, zda má současná polská vláda
(roku 2004) vůbec pravomoci a kompetence prohlásit rozhodnutí z roku 1953 za neplatné.
Argument, který vedl k ukončení těchto snah, přišel od právníka Cezaryho Mika. Ten
upozornil, že zpochybnění jednoho rozhodnutí polské rady ministrů by otřásla celým právním
řádem Polska a zpochybnila tak například i Hraniční dohodu z roku 1990. Navíc se experti
shodli, že zřeknutí se reparací zahrnovalo nejen NDR, ale také SRN. Polská vláda tak byla
nucena 19. října 2004 vydat prohlášení, ve kterém stanovila rozhodnutí z roku 1953 za právně
platné. V dalších letech se tak německo – polské vztahy vyznačovaly budováním tzv.
„vzpomínkové kultury“ pomocí historických výstav a dalších projektů.43

2.2.2 Vláda PiS a otázka reparací
Rok 2015 představoval výraznou změnu v politickém směřování Polska. Země se po
svém vstupu do EU roku 2004 orientovala jak ekonomicky, tak kulturně na Západ. Ve volbách
na podzim 2015 však zvítězila nacionálně – konzervativní a euroskeptická strana Práva a
Spravedlnosti (PiS). Strana se soustředila především na sociální otázky. Kritizovala politiku
přísných úspor EU na úkor širokého obyvatelstva a brzy využila také příležitost zmínit
reparační dluh Německa, jako příklad západního vykořisťování.44 Dne 1. července 2017 veřejně
vystoupil vůdce strany PiS Jaroslaw Kaczyński a prohlásil, že Polsko nikdy nezveřejnilo plný
rozsah „obrovských škod“ z 2. světové války a tudíž se nemohlo vzdát jejich plného
odškodnění. V následujících týdnech mluvil v rozhovorech dále o reparacích a o „historické
protiofenzívě“ Polska. Kampaň postavená na reparační otázce se naplno rozjela počátkem
srpna, opět při příležitosti výročí varšavského povstání. Problému se ujal ústavní expert
Arkadiusz Mularczyk vystavením žádosti o posudek Polské kanceláře parlamentních analýz.
Posudek byl zveřejněn 6. září, autorem byl právník Robert Jestrzebski. Podle zprávy bylo
Polsko v otázce reparací v poválečných letech znevýhodněno a od Německa celkově obdrželo
reparace ve výši necelého 1% vzniklých škod. Prohlášení z roku 1953 pak označil za
protiústavní, neboť bylo vynuceno ze strany SSSR a vztahovalo se pouze na NDR. Reparační
posudek odmítal všechny dosavadní argumenty vznesené ze strany SRN. Po prvním odmítnutí
nároků určilo Polsko celkovou sumu 840 miliard euro. Jednalo se o provokaci, vládní pracovní
skupina stanovila výši dluhu na 690 miliard. Nakonec nezbývalo vládě SRN nic jiného, než
navrhnout vytvoření německo – polské expertní komise. Tento návrh se ovšem zatím
GARSZTECKI, Stefan, Deutsche Kriegsreparationen an Polen?: Hintergründe und Einschätzungen eines nicht
nur innerpolnischen Streites, Polen-Analysen (Darmstadt: Deutsches Polen-Institut, 2018), s. 2 – 6
44
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2019), s. 344 – 345
43
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neuskutečnil. Nová vláda CDU – SPD se k otázce vyjádřila ve své koaliční smlouvě ze 7. února
2018 vyhýbavě. Rozhodla, že polsko – německé usmíření má být uskutečněno pomocí
národních institutů a vzpomínkových organizací pro mládež.45

2.3 Řecké reparační nároky
2.3.1 Řecko – německé vztahy v 90. letech 20. století
Na rozdíl od Polska se v Řecku staly reparace tématem vnitropolitické diskuze již při
jednání o smlouvě 2 + 4. Tehdejší premiér Mitsotakis však nesdílel názor například ministra
zahraničí Samarase, že by Řecko na reparační platbu mělo nárok, neboť Smlouvu 2 + 4 za
mírovou smlouvu nepovažoval. Již na podzim 1990 se řecká vláda pod nátlakem médií a
veřejnosti rozhodla navázat se SRN na téma reparací bilaterální diskuze. Německá diplomacie
používala při tom několik stejných argumentů jako s Polskem, například, že Smlouva 2 + 4
nepředstavuje mírovou smlouvu a tudíž jsou veškeré nároky neopodstatněné. Dalším způsobem
jak se platbě vyhnout, byla snaha SRN navázat otázku reparačních dluhů na dlouhodobou
finanční pomoc, kterou německý stát Řecku poskytoval jednak v rámci NATO a EHS, později
EU, a dále také pomocí bilaterálních dohod o hospodářské spolupráci, výhodných půjček a
podpoře investičních projektů. Dále se zmiňovala Bonnská dohoda z roku 1960, která všechny
dluhy z dob nacistické okupace měla vyrovnat, a Řecko se jejím podpisem údajně dalších
nároků zřeklo. Tomu však odporovalo vyjádření kancléře Ludwiga Erharda z roku 1965 o
vyplacení okupační půjčky po sjednocení Německa. Již v dubnu 1991 Mitsotakis prohlásil
jednání za uzavřená. Samaras se však nevzdal a otázku reparací a okupační půjčky vznesl 18.
dubna při schůzi s německým ministrem zahraničí Hansem – Dietrichem Genscherem. Ten
odpověděl, že padesát let po konci války je toto téma již promlčené a nelze se k němu vracet.
Další řecké iniciativy pak vzešly až s novou vládou roku 1995. Řecký velvyslanec oficiálně
zažádal o navázání nových rozhovorů, přednostně se mělo vyjednávat o splacení okupačního
dluhu. Německá strana jen zopakovala Genscherovu odpověď z roku 1991 a žádost odmítla.
Řecká vláda přesto zdůraznila, že otázku reparací považuje za otevřenou.46

2.3.2 Otázka reparací v pozadí globální ekonomické krize a do roku 2015
Tvrdá rána pro německo – řecké vztahy přišla v roce 2009 s vypuknutím řecké dluhové
krize. Spolková republika, jakožto evropská finanční velmoc, se velkou mírou podílela na
45

ROTH, Karl Heinz a Hartmut RÜBNER, 2019. Verdrängt, Vertagt, Zurückgewiesen (Berlin: Metropol Verlag,
2019), s. 360 – 366
46
KRÁLOVÁ, Kateřina. Nesplacená minulost: řecko-německé vztahy ve stínu nacismu (Praha: Karolinum,
2012), s. 227 – 234

16

uvalení tvrdých úsporných opatření na zadlužený řecký stát výměnou za nouzové půjčky.
Protesty proti krokům německé vlády brzy připomněly události 2. světové války a kancléřka
Angela Merkelová se objevila na plakátech v nacistické uniformě. Jednalo se o přehnané
porovnání dvou situací, kdy Řecko ztratilo svojí suverenitu v prospěch Německa.47 Bylo jen
otázkou času, než se začalo opět mluvit o reparacích. Objevovaly se snahy celý problém
řeckých dluhů vyřešit vyplacením německého dluhu reparačního. Došlo tak v roce 2011
k vytvoření reparačního parlamentního výboru a o rok později byla zřízená třetí řecká
vyšetřovací komise k otázce reparací od konce války.48 Výsledek byl zveřejněn ve zprávě
Ministerstva financí až v prosinci 2014.49 Řecká reparační komise ve své zprávě využila nejprve
poznatky z reparační komise vytvořené v rámci Pařížské reparační konference 1946, kde
vyčíslená suma dosáhla v dnešní hodnotě 310 miliard euro. S připočtením dalších položek
včetně okupační půjčky a odečtením dosud vyplacené částky narostl podle zprávy německý
dluh na 332 miliard euro. Výpočty na základě archivních materiálů ukazují o něco nižší číslo,
totiž 269 miliard euro. Posudek odůvodňuje rozdíly ve výsledcích tím, že řecké reparační
nároky předložené na Pařížské reparační konferenci byly ovlivněné mezinárodními
mocenskými strukturami, diplomacií a také porovnáním statistických údajů.50
Německo podobně jako v Polsku reparační platby nahrazovalo budováním
vzpomínkové kultury. Spouštěcí událostí pro tuto aktivitu byla návštěva německého prezidenta
Joachima Gaucka za 2. světové války vyvražděné obce Lyngiades 7. března 2014. Prezident
zde pronesl řeč, ve které jménem německého národa prosil o odpuštění.51 O den dříve v Aténách
promluvil o zřízení Německo – řeckého fondu budoucnosti do konce roku a o společných
vzpomínkových projektech.52
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2.3.3 Reparační nároky vlády Syriza od roku 2015
Rok 2015 nebyl v otázkách reparací přelomový jen pro Polsko, nýbrž také pro Řecko.
V lednu se pozice předsedy vlády ujal vůdce radikálně levicové strany Syriza, Alexis Tsipras.53
Řecký premiér prohlásil, že ačkoliv po roce 1990 vznikly vhodné podmínky pro splacení
reparačního dluhu, SRN se rozhodlo pro „mlčení, právní podvody a odklad“.54 Řecký ministr
spravedlnosti Nikos Paraskevopoulos již v březnu 2015 pohrozil německé vládě, že pokud se
bude nadále zdráhat vyplatit Řecku poválečný dluh, bude vláda nucena odsouhlasit soudní
řízení o zabavení německého majetku v zemi, včetně Goethe institutu, německých škol,
Německého archeologického institutu a dokonce soukromých nemovitostí německých občanů.
Německá veřejnost na tyto výhrůžky zareagovala zděšeně. Bývalý mluvčí kancléře Schrödera,
Bela Anda, je například v tisku označil za „morální vydírání“. Řecké nároky si však v Německu
našly také své zastánce, především z levicové strany Die Linke, konkrétně ohledně splacení
okupační půjčky. Vláda Spolkové republiky se k výhrůžkám nevyjádřila, jen opět upozornila
na smlouvy z let 1960 a 1990, které se s otázkou reparací měly trvale vypořádat. Zřejmě tušili,
že strašení řeckého ministra není právně podložené. Podle rozsudku mezinárodního soudního
dvora v Den Haag z roku 2012 nelze na zahraničních soudech rozhodovat o válečných
kompenzacích jiného státu, a že toto privilegium připadá pouze mezinárodnímu soudnímu
dvoru.55
Po těchto vehementních nárocích se situace na čas uklidnila, až na podzim roku 2018
se otázka reparací vrátila společně s návštěvou německého prezidenta Franka – Waltera
Steinmeiera v Řecku v říjnu. Již v září po setkání ministrů zahraničí obou zemí v Aténách řecký
ministr Kotzias na otázku o stále trvajících reparačních nárocích odpověděl: „Správný okamžik,
správný přístup a správný čas je klíčem k řešení tohoto historického problému.“56

2.4 Řecko – polská spolupráce v reparačních nárocích od roku 2018
Oba státy se rozhodli od roku 2018 na SRN vyvíjet nátlak společnými silami. Reparační
komise obou zemí na podzim potvrdily spolupráci. Obě komise připravovaly v průběhu roku
53

Alexis Tsipras: Leader who risked Greece's euro future (2015). Dostupné z:
https://www.bbc.com/news/world-europe-33243579
54
PAPADIMAS, Lefteris. Germany used legal tricks to avoid WW2 reparations: Greece (2015). Dostupné z:
https://www.reuters.com/article/us-greece-germany-reparations-idUSKBN0M627U20150310
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SMITH, Helena a Kate CONNOLLY. German anger over Greek demand for war reparations (2015).
Dostupné z: https://www.theguardian.com/world/2015/mar/12/german-anger-over-greek-demand-for-warreparations
56
HASSELBACH, Christoph a Rosalia ROMANIEC, Poland, Greece team up on Nazi-era war reparations
demands (2018). Dostupné z: https://www.dw.com/en/poland-greece-team-up-on-nazi-era-war-reparationsdemands/a-45836168
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další zprávy, které by mohly vlády Německu oficiálně předložit. Jednalo se o poměrně křehkou
spolupráci, neboť vlády obou zemí stály na opačných pólech politického spektra. Hlava polské
reparační komise Mularczyk ke spolupráci s Řeckem řekl: „Předpokládáme, že Berlín bude
chtít naše nároky řešit individuálně. Pokud se zasekneme, můžeme naší spolupráci přenést na
mezinárodní úroveň.“57
Další krok provedlo nejprve Řecko. Začátkem června 2019 poslala řecká vláda na
podnět parlamentu diplomatickou nótu, ve které zažádala o navázání bilaterálních debat. Vláda
SRN skutečně rozhodla o propracování otázky ve zprávě speciální komisí Vědeckých služeb
parlamentu. Nebylo tak ovšem učiněno z důvodu nátlaku ze zahraničí, ale z iniciativy levicové
strany Die Linke. Zpráva byla vydána již v červenci 2019 a dochází k závěru, že stanovisko
vlády SRN o neplatnosti nároků je občanskoprávně obhajitelné, ale nemusí být zcela závazné.
Otázku by tak měl podle zprávy řešit Mezinárodní soudní dvůr. Německý poslanec Niels
Annen, zastupující ministerstvo zahraničí, však řekl, že ani jedna strana sporu není ochotná
soudní spor podstoupit. Podle mluvčí strany Die Linke však zpráva dává naději, že by
k vyplacení dluhů přeci jen mohlo v budoucnu dojít. Parlamentní komise se zabývala také
polskými nároky, zde byly vyhlídky vyhodnoceny jako méně nadějné. Podle vědecké zprávy
chybí polským nárokům „platné právní argumenty“ (viz níže).58
V srpnu k otázce promluvil také polský ministr zahraničí Jacek Czaputowicz a to při
příležitosti nadcházející návštěvy prezidenta SRN ve Varšavě k 80. výročí začátku války 1. září.
Na rozdíl od Řecka však Polsko nevzneslo oficiální požadavek navázání diplomatických
jednání. Podle Czaputowicze bylo na takové kroky ještě brzo, neboť se otázkou zabývají právní
experti. Polsko také vyčkávalo, jak se k otázce postaví Řecko, konkrétně nově zvolená vláda
pravicově konzervativního, a tedy polské PiS bližšího, premiéra Kyriakose Mitsotakise.
S Řeckou vládou však údajně v otázce Polsko nevyjednávalo.59
Německý prezident při zmíněné návštěvě vyzval Polsko raději hledět do budoucna
k společnému partnerství. To nezabránilo politické straně PiS zařadit otázku reparací do svého
volebního programu pro parlamentní volby 13. října 2019.60
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Polen sieht sich bei Reparationszahlungen diskriminiert (2018). Dostupné z:
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2.5 Shrnutí a interpretace polských reparačních nároků
Tato podkapitola shrnuje podstatné atributy polských reparačních nároků a to jednak jejich
vývoj od roku 1990, hlavní argumenty obsažené v právním posudku z roku 2017 a také jak na
nároky reagoval ve svém posudku německý spolkový parlament.
Polská vláda se otázkami reparací nezačala intenzivně zabývat do roku 2017. Při sjednocení
Německa v roce 1990 nároky nevznesla, což jen podtrhlo fakt, že se jich oficiálně vzdala v roce
1953. V letech 1970 a 2004 toto zřeknutí se navíc potvrdila. V době psaní této práce Polsko
oficiálně nevzneslo požadavek navázání jednání o této otázce se SRN. Klíčový je fakt, že
zpochybnění prohlášení z roku 1953 by vytvořilo právní precedent pro zpochybnění všech
právních závazků utvořených mezi lety 1945 – 1989, včetně například sňatků mezi občany.
Posudek polské kanceláře parlamentních analýz z roku 2017 se snaží toto prohlášení označit
za neplatné mimo jiné také tím, že ho neratifikovala Polská státní rada, nýbrž jen Rada ministrů,
čímž došlo k porušení tehdy platné ústavy. Dále se odvolává na prohlášení právníka A.
Klawkowskeho, podle kterého nemůžou být válečné zločiny a zločiny proti lidskosti
promlčeny.61 Domněnku, že prohlášení bylo vynucené, odůvodňuje mimo jiné tím, že se liší od
rozhodnutí předsednictva vlády z 19. 8. 1953, kde se mluví o odpuštění reparací od NDR,
zatímco v konečném prohlášení se píše o Německu jako celku. Také zmiňuje vykořisťování
polských uhelných zásob a jeho propojení s reparacemi.62
Posudek vědecké kanceláře parlamentu SRN tyto argumenty nepřipouští: Polsko se
výslovně požadavků vzdalo. Od 1. světové války nebyl polský stát nijak zpochybněn, tudíž
nelze brát jeho suverenitu za omezenou a není ani důvod tvrdit, že by Rada ministrů tj. vláda
nemohla uzavírat mezinárodní smlouvy. Polsko navíc při žádném z vyjednávání s Německem
v roce 1990 reparační nároky nevzneslo a právně zde tedy argument promlčení platí.63
Celkově se dá říct, že jak právní posudek, tak hlavní polští aktéři jako sám Kaczyński apelují
spíše na morální odpovědnost Německa odčinit svojí minulost než na právně doložitelné křivdy.
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2.6 Shrnutí a interpretace řeckých reparačních nároků
Jak již bylo zmíněno výše, na Řecko se nevztahuje argument promlčení stejným způsobem
jako například pro Polsko, neboť se zde ozývaly požadavky již v 90. letech. Stejně tak není
úplně jisté, zda se Bonnská smlouva z roku 1960 dá požadovat za zřeknutí se reparací stejným
způsobem jako polské prohlášení z roku 1953. Klíčovou je zde ke smlouvě připojená poznámka
řeckého velvyslance. Podstatný je také slib kancléře Erharda z roku 1965, že splacení okupační
půjčky proběhne po sjednocení Německa. Tento dluh navíc nebyl obsažen v Pařížské reparační
smlouvě z roku 1946. Na druhou stranu je třeba uznat, že SRN Řecko v minulosti finančně
podpořila, ať už pomocí bilaterálních smluv nebo v rámci evropské integrace. Řecko své
reparační nároky prosazuje vehementně již od 90. let a SRN od té doby poslalo několik
diplomatických nót na toto téma. Doposud se však své reparační nároky nepokoušelo řešit
žalobou u Mezinárodního soudního dvora v Haagu.
V následující části práce jsou interpretovány poznatky obsažené ve zprávě řecké
parlamentní komise o německém dluhu z roku 2016 a dále také posudky německého parlamentu
z let 2013 a 2019.
Zpráva řecké reparační komise z roku 2016 výslovně odsuzuje počínání vítězných mocností
po roce 1945 ve věci reparací. Tyto mocnosti si dle zprávy vzaly z reparací „lví podíl“ a Řecku
připadla vzhledem k míře jeho ztrát ve válce jen nepřiměřeně nízká částka, která byla navíc
ještě snížena. Díky smlouvě z roku 1953 bylo její úplné splacení odloženo na neurčenou dobu,
která nikdy nepřišla. Komise ve zprávě dále označuje postoje německých vlád k reparačním
nárokům za hanlivé, čímž odůvodňuje, proč s výjimkou roku 1995 Řecko o splacení dluhu
nikdy nežádalo oficiální cestou. Dále zpráva zdůrazňuje, že se žádná řecká vláda nikdy reparací
nezřekla. Na vyplacení zbývající dlužné částky má tak podle zprávy Řecko právo jak z etického,
tak z právního hlediska.64
V posudku německého parlamentu z roku 2013 se připouští, že v roce 1990 někteří vysoce
postavení řečtí politici prohlásili, že jsou připraveni otázku reparací řešit. Dále také posudek
uznává, že v době studené války nemohlo být od Řecka, jakožto mezinárodně nepříliš vlivného
státu, očekáváno, že donutí vítězné mocnosti k uzavření mírové smlouvy s Německem a k
řešení reparační otázky podle Londýnské reparační dohody z roku 1953. Zároveň ale dodává,
že v roce 1990 tento argument už nenesl velkou váhu a Řecko přijalo Chartu pro společnou
64
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Evropu bez toho, aby své reparační nároky vzneslo na mezinárodně právní úrovni. Aktivity
premiéra Mitsotakise a ministra zahraničí Samarase měly v tomto ohledu pouze politický ráz.
Jejich prohlášení o reparacích byla namířena na řeckou veřejnost a mezinárodní tisk.
Diplomatická nóta byla Německu poslána až v roce 1995, kdy už podle názoru německé vlády
lze uplatnit argument promlčení.65
Smlouva 2 + 4 sice otázku reparací vypouští, má však představovat konečné řešení všech
válkou vzniklých otázek a tedy také reparací. Odmítavý postoj řecké vlády v roce 1990 reparace
řešit tak může pro Řecko představovat promarněnou šanci.
K podobným závěrům dochází také posudek německého parlamentu z roku 2019. Uznává
však, že je tato interpretace z mezinárodněprávního hlediska problematická a není jasné,
nakolik lze implicitní řešení otázky reparací Smlouvou 2 + 4 brát jako právně závazné. Stejně
tak je nejasné, nakolik se tato smlouva vztahuje na státy, které smlouvu nepodepsaly. Vzhledem
k řadě nejasností v mezinárodním právu k této otázce a chybějícímu právnímu precedentu by
se tak problém měl vyřešit na Mezinárodním soudním dvoře v Haagu. K tomu by však mohlo
dojít, jen pokud by SRN na soudní řízení ad hoc přistoupila. Posudek tak otázku řeckých
reparačních nároků shrnuje takto: „Postoj spolkové vlády je podle mezinárodního práva
obhajitelný, ale v žádném případě není zcela závazný.“66
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Závěr
Ačkoliv se může zdát, že jsou si Polské a Řecké reparační nároky po roce 1990 spíše
podobné než rozdílné, čemuž by také napovídala spolupráce obou zemí v této otázce, po bližším
srovnání lze odhalit celou řadu rozdílů. Nejprve je však na místě shrnout, v čem se lišil vývoj
reparační otázky v obou státech mezi lety 1945 a 1990. K rozdělení obou zemí do dvou
reparačních oblastí došlo v důsledku rozhodnutí velmocí na Postupimské konferenci.
Polsko jako jediný evropský stát získávalo reparace od SSSR. Nějaký čas je dostávalo
ve formě demontáží z průmyslově vyspělých západních okupačních zón, již brzy po konci války
však reparační platby ze Západu ustaly kvůli nastupující studené válce a bipolárnímu rozdělení
Evropy. Nejen, že se tak muselo čerpat reparace z méně rozvinutých východních zón, navíc
bylo ještě zatíženo vyvážením uhlí do SSSR za nízké ceny. Na druhou stranu se ovšem Polsko
na rozdíl od Řecka po válce mohutně teritoriálně rozrostlo a získalo reparace v podobě
zabraného majetku vyhnaných Němců.
Řecko se oproti tomu se svými nároky obrátilo na komisi vytvořenou v rámci Pařížské
konference v roce 1946, vyjádřilo však nespokojenost s přiděleným procentuálním
zastoupením v reparačních platbách. Na rozdíl od Polska zde existoval speciální případ
vynucené okupační půjčky, která byla vyjmuta z vyjednávání o reparacích.
Podstatný bod ve vývoji reparační otázky je ukončení plateb v roce 1953. Zatímco
Polsko se vzdalo dalších reparačních nároků na bilaterální úrovni a dle znění smlouvy takřka
definitivně, což v roce 1970 potvrdilo, Londýnská smlouva, jejímž signatářem bylo i Řecko,
dávala možnost opětovného projednání reparačních nároků „v rámci mírové smlouvy mezi
Německem a jeho dřívějšími protivníky nebo ještě předtím pomocí jiných smluv, které by se
týkaly této otázky.“ Pro řecké reparační nároky tak začalo moratorium, na jehož konec Řecko
trpělivě čekalo, což potvrdilo v roce 1960.
Reparační nároky obou států po roce 1990 prokazují určité podobnosti: v roce 1990
nevznesly oficiální výhrady proti Smlouvě 2 + 4 a své požadavky se nikdy nepokoušely řešit
žalobou u Mezinárodního soudního dvora. Své požadavky také nejčastěji deklarovaly
v politických vyjádřeních pro tisk a veřejnost, spíše než na diplomatické úrovni. V obou státech
přišel zlom v otázce reparací v roce 2015, což je ovšem spíše náhoda.
Co se rozdílů týče, potvrdila se hypotéza, že Řecko postupuje ve vymáhání svých
nároků mnohem razantněji. V roce 1995 a 2019 vláda oficiálně zažádala o navázání
bilaterálních jednání s vládou SRN na téma reparací. Své požadavky se snažila prosadit také
23

při jednání o Smlouvě 2 + 4 v roce 1990. Příkladné je také prohlášení řeckého ministra
spravedlnosti Paraskevopoulose o zabavení německého majetku v Řecku, pokud SRN svůj dluh
nesplatí.
Vzhledem k tomu, že chybí právní precedent pro tento případ a také mezinárodní právo
v tomto ohledu nenabízí zcela jasné vysvětlení, nedá se říci, že by Řecko mělo na uspokojení
svých požadavků jasně definovaný nárok, stejně se však nedá plně obhájit ani odmítavý postoj
Spolkové vlády. K úspěšnému vyřešení problému by bylo nutné určit, nakolik lze otázku
reparací brát za implicitně vyřešenou ve Smlouvě 2 + 4, čehož lze dosáhnout pouze
mezinárodním soudním řízením.
Polsko nejen, že své požadavky nikdy nevzneslo formálním způsobem, ale také
nepřistoupilo na návrh vlády SRN na řešení otázky ve společné expertní komisi. Reparační
nároky Polska jsou navíc mnohem hůře obhajitelné, než ty řecké, neboť Polsko se reparací
oficiálně vzdalo. Snahy tuto rezignaci označit za neplatnou, z důvodu jejího údajného vynucení
ze strany SSSR, jsou problematické. Když se v roce 2004 polská vláda rozhodla vrátit
k reparační otázce, právní experti rozhodli o platnosti rezignace a upozornili na nebezpečné
důsledky jejího případného zpochybnění. I přesto se po roce 2015 opět téma reparací objevilo,
ovšem spíše na úrovni vnitropolitických debat než pomocí diplomatických jednání. Hlavním
cílem těchto snah nebylo prosadit domnělé právní nároky vyplývající z mezinárodních dohod
jako v případě Řecka, ale spíše doložit neplatnost prohlášení z roku 1953.
Základní rozdíly v reparačních nárocích Polska a Řecka jsou shrnuty v přiložené
tabulce.
Tabulka č. 1: Shrnutí rozdílů v reparačních nárocích Polska a Řecka67
Polsko

Řecko

První vznešené požadavky

2004 – Odpověď na nároky

1990 – Během vyjednávání

po roce 1990

krajanského spolku

o Smlouvě 2 + 4

vyhnaných Němců
Výše požadovaných

690 miliard euro

269 – 332 miliard euro

reparací

67

Tabulka vytvořena autorem na základě poznatků obsažených v této práci.
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Vzdalo se v minulosti

Ano – prohlášením v roce

Diskutabilní – podle SRN

reparací?

1953, což potvrdilo v roce

v roce 1960 a „mlčením“

1970 a „mlčením“ také

v roce 1990, podle Řecka

v roce 1990

nikdy

Ne

Ano – v Londýnské dohodě

Příslib vyplacení po
sjednocení Německa?

1953 a kancléřem
Erhardem v roce 1965

Hlavní argumenty pro

Neplatnost prohlášení

Řecko se svých názorů

oprávněnost nároků

z roku 1953 – vynucené ze

nevzdalo a opakovaně je

strany SSSR, vztahovalo se

připomínalo, proto je nelze

pouze na NDR,

brát za promlčené,

neratifikoval parlament

implicitní řešení reparací ve
Smlouvě 2 + 4 nestačí

Hlavní argumenty proti

Mezinárodněprávní

Nevzneslo výhrady při

oprávněnosti nároků

platnost prohlášení z roku

podepsání Charty pro

1953 – chybějící důkazy o

společnou Evropu,

donucení, prohlášení

vznešení požadavků v roce

vládou dostačující, zisk

1990 nemělo

hranic na Odře a Nise, jako

mezinárodněprávní

dostatečná kompenzace

charakter, pouze politický

Ne

Ano – 1995 a 2019,

Žádost o navázání
diplomatických jednání se

zamítnuto ze strany SRN

SRN

Tato práce dochází k závěru, že se reparační nároky Polska a Řecka rozlišují v intenzitě,
s jakou vlády obou zemí reparace od SRN po roce 1990 vyžadují, v argumentech, které
používají a také v míře vymahatelnosti těchto požadavků z pohledu mezinárodního práva.
Z výzkumu vychází najevo, že má Řecko nejen nadějnější vyhlídky v dosažení svých cílů, ale
také své požadavky aktivněji prosazuje. Polsko oproti tomu zůstává spíše pozadu. Zda bude mít
komplexní otázka německých válečných reparací definitivní řešení, ukáže další vývoj
v budoucnosti.
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Summary
Although it may appear that there are many similarities to Polish and Greek reparation
claims after 1990 a closer comparison reveals a number of differences. First, let’s summarize
the differences in the development of the reparation question in the two states between 1945
and 1990. The placement of the two countries into separate reparation areas was due to the
decisions made at the Potsdam Conference.
Poland was the only European state to receive reparations from the USSR. They
received some from the industrialized Western occupation zones, but soon reparation payments
from the West ceased due to the start of the Cold War. Not only did Poland since then have to
get reparations from less developed eastern zones, it was also burdened by exporting coal to the
USSR at low prices. On the other hand, Poland, unlike Greece, expanded its territory and thus
gained reparations in the form of seized property of the expelled Germans. Greece turned to the
commission set up after the Paris Conference in 1946, but expressed dissatisfaction with its
assigned percentage. A forced occupation loan was excluded from the reparation negotiations.
Reparation payments stopped in 1953. Poland renounced them in a definitive
declaration, which it confirmed in 1970. Greece on the other hand signed the Treaty of London,
which gave it an opportunity to negotiate further payment after the reunification of Germany.
The southern state maintained this position throughout the years, which it made clear in 1960.
The reparation claims of the two countries after 1990 show similarities: in 1990 there
were no official objections to the 2 + 4 Treaty and the claims were never raised before the
International Court of Justice. The reparation demands are mostly made in the form of political
statements for the press and the public, rather than at a diplomatic level. The similarities end in
the intensity of the claims. In 1995 and 2019, the Greek government officially asked for bilateral
negotiations with the government of Germany on the topic of reparations. Greek politicians
were also vocal during the negotiations of the 2 + 4 Treaty in 1990. The Greek Minister of
Justice Paraskevopoulos even threatened with the seizure of German property in Greece, if
Germany refuses to pay.
Because of a lack of legal precedents in this case and since international law doesn’t
offer a clear explanation in this regard either, it cannot be said that Greece has a right to
reparations, but just as ambiguous is the legality of the German position. To successfully resolve
the problem, it is necessary to determine whether the reparation issue can be seen as implicitly
resolved in the 2 + 4 Treaty. This could only be achieved by international court proceedings.
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Poland never formally requested negotiations on the issue, but it also refused the
proposal of the German Government to address it in a joint expert commission. Poland's
reparation demands are difficult to enforce since Poland officially renounced further
reparations. Efforts to declare this resignation invalid, due to the alleged coercion by the USSR,
are problematic as well. When the Polish government decided to return to the reparation issue
in 2004, law experts confirmed the validity of the 1953 declaration and mentioned the negative
consequences of its dismissal. Still, after 2015 the topic of reparation again appeared, but rather
in national politics, than through diplomatic negotiations.
This thesis comes to the conclusion that Greek and Polish reparation claims after 1990
differ in the intensity in which the governments of the two countries demand payment, in the
arguments they use, as well as in the validity of the claims from the perspective of international
law. Greece is more active and also has higher chances of succeeding. If the complex issue of
German war reparation ever finds a conclusion is up to the future.
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stosunkach

polsko-niemieckich

1944-2004.

Warszawa:

Polski

Instytut

Spraw

Międzynarodowych, 2004. ISBN 8389607301.
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