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Anotace 

Bakalářská práce „Odškodnění českých občanů nasazených na práci ve Třetí říši – 

legislativa, průběh a institucionální zajištění“ pojednává o výplatách odškodnění českým 

obětem nuceně nasazených na práci za 2. světové války a jednáních, která tyto výplaty 

umožnila. Této morální a finanční satisfakce se jim dostalo více než šedesát let po začátku 

jejich nasazování do služeb nacistického hospodářství. Tento fakt byl způsoben německou 

neochotou provádět platby do zemí střední a východní Evropy, která byla podpořena politikou 

západních mocností, které jednoznačně směřovaly k co nejrychlejší obnově válkou zničeného 

státu a k bipolárnímu soupeření, které jakémukoli poukazování finančních částek do těchto 

zemí bránilo. Pád železné opony a znovusjednocení Německa pak přispěly k napravení tohoto 

bezpráví a vyplacení odškodnění i obětem v těchto zemích. Tlak uvnitř německé společnosti a 

ze strany kancléře Schrödera, mezinárodní tlak v čele se Spojenými státy a aktivní role 

delegací ze zemí střední a východní Evropy pak vyústily v první řadě k založení fondů 

v těchto zemí (s Česko-německým fondem v České republice) a v srpnu 1999 spolkové 

nadace Připomínka, odpovědnost a budoucnost, do které vložily celkem deset miliard zástupci 

německých podniků a spolkové vlády. Jejím prostřednictvím se dostalo alespoň částečného 

napravení tisícům obětí, mezi nimi přes 75 000 českých obětí ve všech kategoriích 

německého zákona.  

 

Annotation 

Bachelor thesis „Compensation for Czech enforced labourers in the Third Reich- 

legislation, course and institutional framework“  deals with compensations for Czech victims 

of the Nazi enforced labor policy at World War II and the negotiations, which enabled these 

pay-offs. They received this moral and financial satisfaction more than sixty years after the 

first transports to the Third Reich. This fact was caused by the German reluctance against all 

payments into the Eastern and Central Europe, which was supported by the policy of Western 

countries leading to the fastest possible renewal of the war-torn country and the bipolar 
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rivalry, which obstructed all financial consignations into these countries. The Fall of the Iron 

Curtain and the reintegration of both German states contributed to the correction of this 

injustice and compensation for victims also in these countries as well. To the concrete results 

lead the impulses in German society and from the new chancellor Gerhard Schröder, the 

international pressure with leading position of the United States and the active role of the East 

and Central European delegations in the discussions. The first achievement was the 

foundation of funds in these countries (with the Czech- German Fund for the Future in the 

Czech Republic) and the final closing of these negotiations was brought in August 1999 by 

the endowment of Federal Foundation Remembrance, Responsibility and Future. The 

Foundation´s capital of 10 billion DM was provided by the German Government and German 

industry. Thousands of victims of enforced labor, including over 75 000 Czech victims, 

received at least partial compensation by its means. 
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I. ÚVOD 

 

Již v roce 1939 počala Třetí říše s nasazováním pracovníků a pracovnic z obsazených 

států v rámci svého stále se rozvíjejícího se průmyslu a dalších odvětví, kde žili v často 

nelidských podmínkách, které se mnohým z nich staly osudnými. Otázka odškodnění 

nuceného nasazení je součástí širokého bloku poválečného vyrovnání se s následky 2. světové 

války. Jednalo se o specifickou kapitolu, která byla pro obyvatele střední a východní Evropy 

zakončena až téměř 60 let po konci války. Jak se ale vyjádřil Stuart Eizenstat, který jednání 

zprostředkovával, nebylo překvapením, že k vyrovnání došlo tak pozdě, ale že k němu vůbec 

došlo1. Německé neochotě provést odškodění tisícům obětem z těchto zemí totiž v rozhodující 

míře nahrávala studená válka a podpora západních zemí. Nebylo totiž ani v jejich zájmu 

jednak neúměrně zatížit rozpočet zdevastované země a opakovat tak chybu z mírových 

jednání po konci 1. světové války, a především nebylo v jejich zájmu poukazovat jakékoli 

finanční částky do zemí za železnou oponou. Z  tohoto důvodu se valné většině těchto obětí 

nedostalo žádných plateb, nebo jen minimálních částek jako v případě odškodnění za 

pseudolékařské pokusy v koncentračních táborech.   

Stejně jako bipolární rozdělení světa pomohlo tento stav zakonzervovat, umožnil jeho 

konec napravení tohoto zacházení s oběťmi ze střední a východní Evropy. Že toto morální i 

finanční zadostiučinění pro mnoho z nich přišlo pozdě, je ovšem nad míru zřejmé. Navíc se 

velmi brzy mělo ukázat, že ani konec soupeření mezi bloky a znovusjednocení Německa 

automatickou nápravu nepřinesou, ale bude k ní muset vést řada zdlouhavých a náročných 

jednání, do kterých se zapojí nejen delegace z Německa a států střední a východní Evropy, ale 

také zástupci německého průmyslu, zástupci židovských obětí, američtí právníci a 

vyjednavači, a že do nich také značnou měrou zasáhnou nejvyšší političtí představitelé SRN a 

USA. Vyjednávání na svém konci vyústilo v založení spolkové nadace Připomínka, 

odpovědnost a budoucnost, jejíž partnerskou organizací se na české straně stal Česko-

německý fond budoucnosti (ČNFB), který zajišťoval výplaty českým obětem nacistického 

bezpráví, a to až do jejich oficiálního zakončení poslední den roku 2006.  

     Jak je možné, že mohlo uplynout více než šedesát let mezi dobou, kdy Třetí říše začala 

zneužívat pracovní sílu z obsazených území a okamžikem, kdy se počalo s plošným 

vyplácením odškodňovacích částek obětem hrůzného zacházení, které si následky této doby 

s sebou nesly nezřídka celý život? Nejen na tuto, ale i řadu dalších otázek se bude snažit 

                                                 
1 Eizenstat, Stuart. Nedokonalá spravedlnost. Uloupený majetek, nucené práce a nevyřízené účty druhé světové 
války, Prostor, Praha 2005, str. 16 
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hledat odpovědi předkládaná práce. Jejím cílem je podat ucelený obraz o tom, jak probíhalo 

odškodění českých občanů nasazených na práci pro německé válečné hospodářství. Klade si 

za cíl zhodnotit roli jednotlivých aktérů v tomto procesu, průběh jejich spolupráce, sporných 

bodů, dosažených závěrů a průběhu samotné odškodňovací praxe prostřednictvím ČNFB, 

resp. Kanceláře pro oběti nacismu. Teritoriální vymezení práce se s ohledem na její omezený 

rozsah nevěnuje vyjednávání a procesem odškodění ze strany Rakouska, které se k nadační 

iniciativě přihlásilo založením fondu Smíření, mír a spolupráce.  

Téma “Odškodnění českých občanů nasazených na práci ve Třetí říši- legislativa, 

průběh a institucionální zajištění“ jsem si pro svou práci vybrala z několika důvodů. Jedná se 

především o specifickou kapitolu v česko-německých vztazích, kterým bych se chtěla v 

budoucnu věnovat. Zároveň v sobě spojuje historické, právní, politické i ekonomické aspekty, 

a je tedy vhodným tématem při studiu mezinárodních teritoriálních studií. Dalším důvodem 

pro výběr daného tématu byl fakt, že nebylo dosud v české literatuře podrobněji zpracováno. 

S tím souvisí pochopitelně omezená dostupnost relevantní literatury. Ač se světová, a zejména 

německá, historiografie věnuje problematice nucených prací za 2. světové války velmi 

podrobně, tvoří v historiografii české jakési „bílé místo“ v mapě. Nejpřínosnější pro potřeby 

práce byly sborníky sestavené Hans Günter Hockertsem „Grenzen der Wiedergutmachung“ a 

„Nach der Verfolgung“. Mark Spoerer podává ve své studii „Nucené práce pod hákovým 

křížem“analýzu aspektů nucené práce spolu s kategorizací a statistických údajů o počtu obětí, 

které byly pro tuto práci výchozí. Opominout nelze ani vybrané kapitoly ze studie Jörga H. 

Henniese („Entschädigung für NS- Zwangsarbeiter vor und unter der Geltung des 

Stiftugsgesetzes von 2.8.2000“) a sborníku vedeném Klausem Barwigem („Entschädigung für 

NS-Zwangsarbeit. Rechtliche, historische und politische Aspekte“), kteří se věnují 

problematice spíše z pohledu legislativního a rozborům jednotlivých kapitol z právního 

hlediska. Americký pohled na celý průběh vyjednávání a informace ze zákulisí vyjednávání 

pak přináší ve své knize „Nedokonalá spravedlnost“ zprostředkovatel vyjednávání Stuart E. 

Eizenstat. Z české literatury pak byla nejpřínosnější rigorózní práce Tomáše Jelínka popisující 

velmi přesně celý průběh historie odškodnění až do založení Spolkové nadace. Pro analýzu 

samotné odškodňovací praxe prostřednictvím ČNFB jsem pak čerpala především ze 

závěrečné zprávy Kanceláře pro oběti nacismu a oficiálních úředních dokumentů. Nedostatek 

české relevantní literatury je spojen především faktem, že od zmiňovaného období dosud 

uplynul jen krátký čas, který dosud neumožnil dostatečný odstup a objektivní zpracování 

dalšími autory. Z pramenů byly využívány především zákon o založení Spolkové nadace a 

smlouva mezi Spolkovou nadací a ČNFB. 
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Předkládaná práce je rozdělena do dvou velkých částí, které jsou nadále členěny do 

jednotlivých kapitol. První část práce představuje historický exkurs, který je jako východisko 

dalších jednání a procesů nezbytný. Nutné je také úvodní vymezení pojmu nucená práce, které 

je převzato z kategorizace Marka Spoerera. S pokračující válkou, která si vyžadovala stále 

větší nasazení, bylo do wehrmachtu odváděno stále více vojáků ze svých pracovních míst. 

V důsledku toho docházelo k nedostatku pracovních sil v mnoha podnicích a ohrožení 

výroby, zejména pak válečné. Tento nedostatek byl kompenzován pracovním nasazováním 

Němců, pracovními silami ze Západu a především od roku 1942 nuceným nasazením, a to 

prakticky ve všech oblastech německého hospodářství. Nuceně nasazení byli vystaveni 

nelidským podmínkám, které mnoho z nich zaplatilo životem. Konkrétní podmínky se však 

lišily v závislosti na konkrétním místě a oboru nasazení a také na původu daného pracovníka.     

Češi byli hojně využívaní jako pracovní síla buď přímo v Protektorátu Čechy a Morava, nebo 

v Německu. Vzhledem k vysoké nezaměstnanosti a slibovaným výhodným podmínkám 

odcházeli původně na práce do Říše dobrovolně, později se však stali spolu s dalšími 

obyvateli střední a východní Evropy největší skupinou nasazenou na nucené práce. Mezi 

těmito pracovníky měli Češi stále relativně příznivější postavení než jejich kolegové z Polska 

či dokonce Sovětského svazu.  

Druhá část práce se věnuje vyjednávání a jeho výsledkům, na jehož konci, po téměř 

šedesáti letech, stálo odškodnění pro tisíce obětí nuceného nasazení. V popisu poválečného 

vývoje až do znovusjednocení Německa jsou zmíněny nejdůležitější body v odškodňovací 

praxi jako např. Spolkový zákon o odškodnění, ačkoli z ní byli českoslovenští občané až na 

malé výjimky vyřazeni. Prakticky jediné odškodnění se tak dostalo v 60. letech bývalým 

obětem pseudolékařských pokusů v koncentračních táborech. Mezinárodní tlak, který byl na 

Německo po pádu železné opony vyvíjen, vedl v 90. letech k zakládání fondů, které měly 

zčásti zajistit odškodnění nejhůře postiženým obětem nacistického bezpráví v jednotlivých 

zemích a zbytek jejich majetku měl být věnován na podporu projektů a mezinárodní 

spolupráci. Obrovskou vlnu zájmu vzbudila tato problematika ve Spojených státech, které 

jako jediná země projevily dostatek ochoty a vlivu na to, aby jí po tak dlouhé době věnovaly 

pozornost a zasloužily se tak o uzavření jedné z nejtemnějších kapitol dějin 20. století. 

V oblasti společenské došlo k pokroku v odhalování dalších nacistických zločinů, které 

vzbudily obrovský zájem uvnitř americké veřejnosti. Ta spolu s vlivnými lobbistickými 

skupinami vytvořila tlak na definitivní vyřešení této otázky. Vlna hromadných žalob, která se 

v USA zvedla, přinutila německé podniky z obav ze ztráty prestiže k usednutí za jednací stůl 

s právníky obětí a delegacemi ze střední a východní Evropy.  Na konci jejich vyjednávání pak 
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stálo založení spolkové nadace Připomínka, odpovědnost a budoucnost, která byla nadána 

částkou 10 miliard DM určených z drtivé většiny na odškodění obětí nucených prací pro 

německé hospodářství. Česká delegace, vedená Jiřím Šitlerem, si na společných jednáních 

zajistila částku 423 milionů DM, které byly poskytnuty Česko-německému fondu budoucnosti 

na výplaty českým obětem. Tyto peníze pak byly prostřednictvím Kanceláře pro oběti 

nacismu vyplaceny oprávněným žadatelům z České republiky. Této praxi jsou pak věnovány 

poslední kapitoly práce, které přibližují, jaké formální podmínky musely být žadateli o platby 

splněny, jejich rozdělení do tří kategorií podle rozdílné míry utrpení, česká specifika. Na 

závěr je vyčíslen počet, který se vyšplhal na 75 961 oprávněných žadatelů, případně jejich 

právních nástupců.  

 

 

II. HISTORICKÝ EXKURS 

1. Nucená práce pro německé hospodářství za 2. světové války 

1.1 Důvody najímání nucených sil na práci pro německé hospodářství 
 

K najímání zahraničních pracovníků docházelo již před vypuknutím 2. světové války. 

Německé náborové komise umně využívaly stoupající nezaměstnanosti v mnoha evropských 

státech a nabízely výhodné podmínky při práci pro německý průmysl, který zaznamenával 

zejména díky válečné výrobě ohromnou konjunkturu. 

K opravdu masové potřebě cizích pracovních sil však docházelo až s postupující válkou a 

nárůstu počtu Němců odvelených do wehrmachtu, které bylo nutno ve výrobě nahradit. Před 

zhroucením zachránilo německý průmysl obrovské množství pracovníků nasazených, nyní již 

v drtivé většině nedobrovolně, na práci v Říši či na Německem obsazeném území. Fritz 

Sauckel (Generalbevollmächtigte für den Arbeitseinsatz2) přiznal po válce, že do Německa 

nepřijelo z 10 milionů cizinců více než 200 000 dobrovolně; ostatní k tomu byli přinuceni.3 

Celé německé hospodářství se stalo na cizí pracovní síle silně závislé nejpozději na podzim 

1941, pokud ne ještě o něco dříve. Bez zhruba dvou milionů cizích pracovníků by německé 

zemědělství zkrachovalo již na konci roku 1940.4 

Pro všechny tyto cizince se vžilo souhrnné označení „nuceně nasazení“ (Zwangsarbeiter). 

Je však nutné si uvědomit, že zdaleka ne všichni měli stejný osud. Obrovská skupina 

                                                 
2 zplnomocněnec pro otázky nuceného nasazení 
3 Mainuš František. Totálně nasazení, Mladá Fronta, Praha 1974, str. 87 
4 Herbert, Ulrich. Hitler´s foreign workers: enforced labor in Germany under the Third Reich, Cambridge 
University Press, Cambridge 1997, str. 1 
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zahraničních dělníků zahrnovala jak civilní nuceně nasazené dělníky, tak i válečné zajatce 

nucené pracovat pro německé hospodářství a vězně koncentračních a jiných táborů 

vykonávající nucenou práci.5 

 

 

1.1.2 Vymezení pojmu nuceného nasazení a otrockých prací 
 
Následující vymezení pojmu vychází z pojetí Marka Spoerera, který se ve své knize 

„Nucené práce pod hákovým křížem“ pokusil předložit definici pojmu nuceného nasazení a 

jeho kategorizaci. Za základ nuceného nasazení považuje přinucení k práci, která se 

vyznačuje třemi základními body. Zaprvé nemožností pracujícího ukončit pracovní poměr, 

zadruhé malými šancemi alespoň minimálně ovlivňovat okolnosti svého pracovního nasazení 

a zatřetí průměrnými šancemi na přežití.6 

Na základě těchto kritérií pak Mark Spoerer předkládá následující kategorizaci7: 

(1) Dobrovolní zahraniční pracovníci, kteří mohli po skončení pracovního 

poměru Německo opustit a kteří mohli do značné míry ovlivňovat vlastní 

existenční podmínky. Jednalo se o dělníky z Bulharska, Itálie (do roku 

1943), Chorvatska, Rumunska, Slovenska, Maďarska, Španělska a Dánska 

a některé dobrovolné pracovníky ze západní a jihovýchodní Evropy. 

(2) Nuceně nasazení pracovníci s částečným vlivem na podmínky vlastní 

existence a s obvyklou nebo jen nepatrně zvýšenou úmrtností. Patřili sem 

civilní pracovníci z obsazených oblastí mimo Polsko a Sovětský svaz 

(pokud nepatřili ke skupině dobrovolníků) a různí váleční zajatci, 

především z Belgie, Francie, Velké Británie a Jugoslávie. 

(3) Nuceně nasazení pracovníci bez patrného vlivu na vlastní existenční 

podmínky a s výrazně nadprůměrnou úmrtností. K této skupině patřili 

civilní pracovníci z Polska a Sovětského svazu a polští nežidovští a italští 

váleční zajatci. 

(4) Nuceně nasazení pracovníci bez jakéhokoli vlivu na vlastní existenční 

podmínky a s extrémně vysokou úmrtností. Jednalo se o polské židovské a 

                                                 
5 Jelínek, Tomáš. Odškodění nuceně nasazených (Nucená práce pro německé hospodářství za 2. světové války a 
cesta k její kompenzaci: východiska-jednání-výsledky), Praha 2002, str. 14 
6  Spoerer, Mark. Nuceně nasazení pod hákovým křížem: zahraniční civilní pracovníci, váleční zajatci a vězni ve 
Třetí říši a v obsazené Evropě v letech 1939-1945, Argo, Praha 2001, str. 16 
7  Tamtéž, str. 17 
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sovětské válečné zajatce, vězně koncentračních táborů a pracovně 

výchovných táborů a „pracovní Židy“ z táborů nucených prací a z ghett. 

Navzdory deficitům, které s sebou Spoererovo členění nese8, jej lze považovat za základ 

kategorizace tak heterogenní skupiny, jakou jsou nuceně nasazení.  

Pojem otrocké práce (Sklavenarbeit) je užíván pro vězně koncentračních táborů a 

„pracovní Židy“ (Arbeitsjuden). Ačkoli se nevžil ani v německé historiografii a u 

Norimberského tribunálu byl používán obecně jako označení pro nucenou práci cizinců9, 

setkáme se s tímto pojmem při kategorizaci oprávněných žadatelů pro odškodnění jako 

prostředkem pro odlišení rozdílné míry utrpení.10 

 

 

1.2 Počty nuceně nasazených 
   

Čísla uvádějící počet nasazených se velmi rozcházejí- pohybují se v rozmezí 5-14 

milionu, ale nejčastěji se vychází z čísla kolem 10 milionu nuceně nasazených, což 

představovalo více než čtvrtinu všech registrovaných pracovních sil v Německu.11 Byli 

rozmístěni po celém Německu, a to jak na práce pro německý stát, tak i pro soukromé 

podniky- například v obrovských podnicích Hermann Göring Werke tvořili cizinci více než 

59% osazenstva, v továrnách  IG-Farben bylo okolo 46% cizinců.12 

 Ani oficiální statistiky neumožňují zjištění přesného počtu nuceně nasazených. Skýtají 

hned několik úskalí. Zahrnují pochopitelně jen ty případy, které se v době oficiálního sčítání 

nacházely na území Říše (případně Říší obsazených územích), nezahrnují pracovníky 

v posledních měsících války, mnoho dělníků je v nich uvedeno vícekrát13 a mnoha případech 

jsou čísla nadsazená z důvodu vykazování vyšší úspěšnosti pracovních úřadů.  

 Předkládaná práce vychází opět z odhadů Marka Spoerera, který celkový počet nuceně 

nasazených stanovil na 13 500 000, do čehož jsou zařazeny všechny kategorie pracovníků, 

kteří se na nucených pracích podíleli- tedy civilní dělníci, váleční zajatci a vězni 

koncentračních táborů:14 

 

                                                 
8 Tedy zejména příliš široké vymezení druhé kategorie, kam podle Spoerera spadali i Češi.   
9 Jelínek, Tomáš. Odškodění nuceně nasazených, Praha 2002, str. 17 
10  Více viz. kapitola III.4.2 Kategorie oprávněných žadatelů 
11 Hennies, Jörg Hagen. Entschädigung für NS- Zwangsarbeit vor und unter der Geltung des Stiftungsgesetzes 
vom 2.8.2000, Nomos, Baden- Baden, str. 20 
12 Mainuš, František. Totálně nasazení, Mladá Fronta, Praha 1974, str. 87 
13 Pokud například Říši opustili a byli později opět nasazeni 
14 Spoerer, Mark. Nuceně nasazení pod hákovým křížem, Argo, Praha 2001, str. 213 
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 Počátek nasazení ve 

větším rozsahu 

Počet srpen/ 

září 1944 

Celkový počet 

(odhad) 

Nuceně nasazení,  

Z toho: 

 8 300 000 13 500 000 

1) civilní dělníci,  

     z toho: 

 5 976 673 8 435 000 

Italové 1938 155 913 960 000 

Češi 1939 276 340 355 000 

Poláci 1939 1 375 817 1 600 000 

Chorvati 1941 60 153 100 000 

Belgičané 1942 199 437 375 000 

Francouzi 1942 646 421 1 050 000 

Holanďané 1942 254 544 457 000 

Sověti 1942 2 528 940 2 850 000 

2) váleční zajatci, 

     z toho 

 1 930 087 4 575 000 

Poláci 1939 28 316 300 000 

Belgičané 1940 50 386 65 000 

Britové 1940 80 725 105 000 

Francouzi 1940 599 967 1 285 000 

Srbové 1941 89 359 110 000 

Sověti 1942 631 559 1 950 000 

Italové  1943 427 238 495 000 

3) vězni     

     koncentračních   

     táborů 

1942 400 000 1 550 000 

 

 

2. Češi na nucených pracích ve Třetí říši 

2.1 Průběh nuceného nasazování v protektorátu 

2.1.1 První odjezdy do Říše 
 
V období před rokem 1939 nebyl počet Čechů odcházejících za zaměstnáním do 

Německa příliš vysoký. Povolení byla udělována jen omezenému počtu osob, jelikož si 
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československé úřady byly velmi dobře vědomy faktu, že žadatelé o práci do Německa 

nejezdí jen za prací, ale především z politických důvodů. Hospodářská situace tzv. druhé 

republiky se však rapidně zhoršovala (na konci roku 1938 bylo bez práce 140 000 lidí15) a 

možnost pracovního uplatnění na německém území se jevila s ohledem na poměrně vysoké 

mzdy a výhodný kurs marky jako vhodná příležitost.  

Na pozadí předválečného vývoje v nacistickém Německu byla zahájena jednání, která 

19. ledna 1939 vyvrcholila dohodou mezi Německem a Česko-Slovenskem o vyslání zhruba 

40 000 česko-slovenských dělníků na práce do Říše. Technické zajištění hromadných 

transportů se začalo organizovat jen několik dní po příchodu německých vojsk. V prvních 

dnech trvání Protektorátu byly náborové místnosti nacpané k prasknutí. První Češi se 

dostavili do místností, kde zasedaly německé komise, 23. března 1939. Jednalo se především 

o nezaměstnané a příslušníky slabých sociálních vrstev, které lákala vidina vysokých platů a 

přislíbených sociálních vymožeností jako dlouhé dovolené a rodinné příplatky. O české 

dělníky byl velký zájem- stavba dálnic či rozšiřování celé řady podniků si žádalo obrovské 

počty najímaných pracovníků. Jejich skutečný počet byl navíc mnohem vyšší, než uváděly 

oficiální statistiky. Velké podniky jako např. Hermann Göring Werke se vydaly vlastní cestou 

a zajišťovaly si pracovníky pro svůj provoz mimo oficiální nábory. Nicméně ani tyto počty, 

ač byla původní kvóta značně překročena, německé úřady neuspokojovaly. Důvodů pro 

postupné propadání zájmu o práci v Německu bylo několik. Zaprvé se ukázalo, že slibované 

mzdy a sociální výhody nedosahují ani zdaleka slibované úrovně, že jsou pracovníci mnohdy 

nasazováni na jinou práci, než na kterou byli najati a jsou podrobováni nedobrému zacházení. 

Dalším důvodem byla nepochybně atmosféra mezi protektorátní veřejností, která se z velké 

většiny stavěla k odjezdu českých dělníků mimo protektorát zcela odmítavě; rodiny těchto 

dělníků byly dokonce často vystaveny bojkotu ze strany vlastenecky smýšlejícího okolí.16  

Stále zvýšenému tlaku tak byli vystavováni především nezaměstnaní, v jejichž případě 

lze již v roce 1939 hovořit o prvních příkladech nuceného nasazení, spojeného zejména 

s ekonomickým nátlakem. Bylo jim vyhrožováno odebráním příspěvků v nezaměstnanosti, 

v některých případech dokonce umístění do pracovních táborů se zvláštním dozorem 

(Abeitserziehungslager).  

Okupační úřady začaly stupňovat svůj nátlak na protektorátní obyvatelstvo přímo 

úměrně se stále intenzivnějšími válečnými přípravami nacistického Německa. Vládními 

nařízeními z 25. července a 24. srpna 1939 došlo k zavedení všeobecné pracovní povinnosti 

                                                 
15 Mainuš, František. Totálně nasazení, Mladá Fronta, Praha 1974, str. 10 
16 Tamtéž, str. 16 
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pro práceschopné muže od 16 do 25 let. Na základě povolávacího či přikazovacího výměru 

mohli být na jeden rok, a v odůvodněných případech i o rok déle, přiděleni na určitou práci.17 

Nábory začínaly být prováděny s pověstnou německou přesností- náborové komise byly 

nahrazeny úřady práce, protektorátními normami zavedeny pracovní knížky, které se 

v podstatě nelišily od říšských. 

 

 

2.1.2 Zlom s nástupem Reinharda Heydricha 
 
Příchodem Reinharda Heydricha na Pražský hrad 28.9.1941 se začala v podstatě psát 

nová kapitola v historii protektorátu. Jestliže německá okupační politika v protektorátu měla 

do Heydricha dvojjedinou neurathovsko-frankovsku tvář, s Heydrichem dostala jedinou. 

Započal čas nejkrvavějšího teroru v dosavadních novodobých dějinách českého národa.18 

Vzniklo nové ministerstvo hospodářství a práce, do jehož čela postavil říšského Němce dr. 

Waltera Bertsche.  

Spolu s krachem plánu na bleskovou válku na východě nastal další propad 

v materiálních a lidských rezervách. Vyřešením tragického nedostatku pracovních sil byl 

pověřen nový zplnomocněnec pro pracovní nasazení Fritz Sauckel, který se s novými úkoly 

obrátil i směrem k protektorátním úřadům. Heydrich slíbil Sauckelovi vyplnit jeho enormní 

požadavky, které byly splnitelné jen s použitím nejdrastičtějších metod.19 Protektorátní úřady 

se rozhodly řešit splnění Sauckelova požadavku na odeslání 100 000 dělníků na práci do 

Německa povoláváním celých ročníků dle vojenského vzoru. Nasazením mládeže se snížilo 

riziko drastického odlivu kvalifikovaných sil v protektorátu, který byl považován za jejich 

nevyčerpatelnou studnici.20 První volba padla na ročníky 1921 a 1922. Ty byly brzy z důvodu 

naplnění transportů doplněny ročníky 1918-1920. I tak se však protektorátním úřadům 

podařilo od listopadu 1942 do konce února 1943 na práci do Německa dodat místo 

požadovaných 100 000 jen 68 133 příslušníků české mládeže.21  

Už v létě 1943 úřady práce nebyly schopny dostatečně pokrývat ani potřeby 

protektorátního průmyslu. Měsíční kontingenty pracovních sil pro Říši tak stále klesaly a na 

                                                 
17 Kokošková, Zdeňka, Kokoška, Stanislav /eds./, Museli pracovat pro Říši, Státní ústřední archiv v Praze, Praha 
2004, str. 14 
18 Kárný, Miroslav /ed./. Protektorátní politika Reinharda Heydricha, Academia, Praha 1991, str. 26 
19 Tamtéž, str. 46 
20 Mainuš, František. Totálně nasazení, Mladá Fronta, Praha 1974, str. 42 
21 Tamtéž, str. 40   
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podzim 1943 dosahovaly už jen 3 000 dělníků.22 S ohledem na požadavky ministra pro 

zbrojení a válečnou produkci na enormní přísun pracovních sil do letecké výroby byl zpečetěn 

osud ročníku 1924. Konskripce ročníku 1924 se tentokrát týkala i žen. Mladí dělníci a dělnice 

měli projít nejprve „zaučením“ a pak být nasazeni v leteckém průmyslu. Pro ohromnou vlnu 

protestů, které se zvedla po povolání dalšího ročníku, mohly být první transporty vypraveny 

až lednu 1944. I přesto se však jejich kapacitu v žádném případě nepodařilo naplňovat a 

z požadovaných 60 000 mohlo být na přeškolení do Říše posláno jen necelých 27 000 dělníků 

z ročníku 1924.23 

Zvláštní skupinu mezi nuceně nasazenými tvořili nasazení v uniformách- spadali totiž 

pod jurisdikci nikoli civilních, ale vojenských nebo policejních soudů. Jednalo se o 

protektorátní občany nasazené především u Organizace Todt (budování vojenských opevnění, 

podzemních komunikací a dalších důležitých staveb), Luftschutz a Technische Nothilfe, která 

měly na starost především odstraňování následků po bombardování. Tato nucená nasazení 

patřila k vůbec nejhorším.  

Poslední vlnu při nasazování na práci v Říši tvořili tzv. zákopníci-dělníci nasazení na 

stavbu ochranných valů proti postupujícím spojeneckým armádám. Jednalo se především o 

pracovníky v zemědělství, aby nebyla narušena válečná výroba. Jejich povoláváním bylo 

pověřeno nenáviděné Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě a za práce 

schopného byl uznán prakticky každý.  

 

 

2.2 Počty nuceně nasazených Čechů 
 
Navzdory pověstné německé přesnosti je možné čísla o počtech nuceně nasazených 

pouze odhadovat. V oficiálních statistikách jsou pochopitelně zařazeni jen ti, kteří se v době 

daného sčítání v Říši nacházeli, jsou z ní tedy vyjmuti všichni, kdo se dali na útěk či např. ze 

zdravotních důvodů byli odesláni zpět do protektorátu. Naopak se v nich nepochybně 

vyskytují případy, které jsou v nich zaneseny vícekrát, a to ze stejných příčin- z důvodu útěku 

či nemoci byli později pracovními úřady znovu vráceni do Říše a opětovně nasazeni. 

 Vzhledem k neexistenci přesných statistik o počtech nuceně nasazených se tedy tato 

čísla v jednotlivých studiích velmi výrazně odlišují. Zatímco Mark Spoerer dochází k číslu 

                                                 
22 Kokošková, Zdeňka, Kokoška, Stanislav /eds./, Museli pracovat pro Říši, Státní ústřední archiv v Praze, Praha 
2004, str. 34 
23 Tamtéž, str. 37 
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340 000 až 370 00024. Tomáš Jelínek ve své práci odhaduje počet civilních nuceně 

nasazených Čechů na 400 000-450 000.25 Podle československých poválečných odhadů 

muselo v průběhu 2. světové války pracovat v Říši pro nacistickou válečnou mašinérii na 

600 000 Čechů, v této cifře jsou však již započítáni i vězni koncentračních táborů.26 

 

 

2.3 Pracovní podmínky, diskriminační opatření 
  

Je obtížné zobecnit podmínky, za kterých byli Češi nuceni pracovat pro německé 

hospodářství. Ty se totiž lišily v závislosti na době nasazení, typu vykonávané činnosti, 

územního zařazení i konkrétního zaměstnavatele.  

V počáteční, dobrovolné, fázi bylo hlavním lákadlem pro odcházející Čechy vidina 

slíbených vysokých výdělků. Přestože Čechům náležela formálně stejná mzda jako Němcům 

vykonávajícím identickou činnost, rozhodně ne všichni Češi pracovali za náborovými 

komisemi přislíbených podmínek. Pracovníci byli nasazováni podle potřeb zaměstnavatelů, 

bez ohledu na kvalifikaci. Předmětem nespokojenosti se tak stávaly především nízké mzdy, 

těžká práce a špatné ubytovací podmínky.  

Válka pochopitelně přinesla výrazné zhoršení životních a pracovních podmínek i pro 

Čechy. Byl zaveden přídělový systém, prodlužovala se pracovní doba a všichni právníci se 

museli přestěhovat do budovaných hromadných táborů. Odmítání práce či stávka byly 

považovány za sabotáž a byly trestány nejmožnějšími způsoby. Nejtvrdším z nich bylo 

zařazení provinilce do koncentračního tábora. Nedostatečná efektivita práce měla za následek, 

že na jaře 1942 začaly být po vzoru Říše i na území protektorátu v blízkosti pracovišť 

zřizovány zvláštní trestné či „výchovné“ tábory (Arbeitserziehungslager).27 Zpočátku bylo 

prvotním záměrem napravení provinilců proti pracovní morálce a nepochybně také varování 

pro ostatní. Ale jelikož těchto případů stále přibývalo, zhoršilo se i zacházení s vězni. Není se 

tedy co divit, že úmrtnost vězňů se vyrovnala a někdy i předčila poměry v koncentračních 

táborech.28 

                                                 
24 Spoerer, Mark. Nucené práce pod hákovým křížem, Argo, Praha 2001, str. 42 
25 Jelínek do svých odhadů zahrnuje i následující skupiny pracovníků: nasazení z tzv. Sudet, nasazení 
k polovojenským organizacím a tisíce tzv. zákopníků. Jelínek, Tomáš. Odškodění nuceně nasazených, Praha 
2002, str. 33.  
26 Kokošková, Zdeňka, Kokoška, Stanislav /eds./, Museli pracovat pro Říši, Státní ústřední archiv v Praze, Praha 
2004, str. 86 
27 Bubeníčková, Růžena, Kubátová, Ludmila, Malá, Irena. Tábory utrpení a smrti, Praha 1969, str. 94 
28 Kokošková, Zdeňka, Kokoška, Stanislav /eds./, Museli pracovat pro Říši, Státní ústředí archiv v Praze, Praha 
2004, str. 20 
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           Poslední měsíce války pak patřily pro nuceně nasazené k těm nejhorším- byli 

hromadně nasazování na odklízení trosek či zákopové práce, zásobování se hroutilo a stále se 

stupňovala intenzita spojeneckých náletů. 

 

2.3.1 Porovnání s ostatními národnostmi 
  

Co se týče formálního označení, protektorátní příslušníci byli zpočátku považováni za 

„tuzemce zvláštního druhu“ („Inländer besonderer Art“), avšak od konce roku 1939 byli 

zařazeni do statistik jako zahraniční dělníci.29Češi sice patřili mezi diskriminovanou skupinu, 

vystavenou horšímu zacházení než němečtí pracovníci či nasazení ze západní Evropy, ale 

pořád na tom byli lépe než Poláci a tzv. východní dělníci (Ostarbeiter)30. Zpravidla neměli 

omezenou svobodu pohybu, nemuseli nosit zvláštní označení, neodváděli speciální dávky a za 

přestupky jim hrozily nižší tresty, v průměru také uměli lépe německy a dostávali se ve větší 

míře ke kvalifikované práci.31Francouz nebo Čech dostávali, alespoň formálně, mzdu podle 

zařazení, v postatě stejnou jako němečtí dělníci. Poláci za stejnou práci dostali sotva polovinu 

a tzv. východní dělník si vydělal v nejlepším případě čtvrtinu.32 Fakt, že byli Češi přes svůj 

slovanský původ diskriminováni méně než Poláci a obyvatelé Sovětského svazu, lze přičíst 

především ekonomickým faktorům, neboť protektorát byl vysoce industrializovanou zemí 

s enormním zbrojním potenciálem a vysokým číslem odborných pracovních sil.33 

Co se týče Slováků, ti odcházeli, s ohledem na spojenecký vztah s nacistickým 

Německem, za jiných podmínek. Na rozdíl od protektorátu tu nedošlo k hromadnému 

nasazování mládeže. Celkový počet Slováků, kteří během války pracovali na německém 

území, se udává číslem 100 000-200 000.34 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 Tamtéž, str. 18 
30 Jako tzv. Ostarbeiter byly označovány osoby z obsazených území Ukrajiny, Ruska a Běloruska 
31 Jelínek, Tomáš. Odškodění nuceně nasazených, Praha 2002, str. 32 
32 Mainuš, František. Totálně nasazení, Mladá Fronta, Praha 1974, str. 90 
33 Posta, Stephan. Tschechische „Fremdarbeiter“ in der nationalsozialistischen Kriegswirtschaft, Hannah-
Arendt-Institut für Totalitarismusforschungen der Technischen Universität Dresden, Dresden 2002,  str. 139 
34 Spoerer, Mark. Nucené práce pod hákovým křížem, Argo, Praha 2001, str. 44 
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III. ODŠKODNĚNÍ ČESKÝCH OBČANŮ NASAZENÝCH NA PRÁCI VE TŘETÍ 

ŘÍŠI- LEGISLATIVA, PRŮBĚH A INSTITUCIONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ 

1. Od konce války ke sjednocenému Německu 
 
Od počátku se stal problémem již samotný status nuceně nasazených, kteří žádali 

odškodnění za své utrpení v důsledku práce pro nacistické Německo. Jako objekt žádostí je 

třeba rozlišit SRN jako právního nástupce Třetí říše a soukromé podniky. Při nárocích vůči 

státu jde o to, zda je žalobcem Němec, nebo cizinec. V prvním případě spadá jeho nárok do 

širokého pole národních náhrad, ve druhém případě do reparací.35 V otázce reparací jsou však 

individuální nároky vyloučeny a jednání mohu probíhat pouze mezi dvěma státy. Lze je však 

uplatňovat v případě nároků vůči jednotlivým zaměstnavatelům, případně jejich právním 

nástupcům.  

 

 
1.1 Spolková republika Německo 

 
Problematice nucených prací byla věnována velká pozornost v Norimberských 

procesech a nucené práce byly prohlášeny za válečný zločin a zločin proti lidskosti, které se 

staly novými pojmy na poli mezinárodní politiky. Na jejich základě byli v hlavním procesu 

odsouzeni Fritz Sauckel k smrti a Albert Speer ke dvaceti letům vězení. V následných 

procesech obdrželi zástupci firem IG Farben a Krupp mnohem nižší tresty. 

Ačkoli SRN projevila vůli napravit nacistické zločiny, bránila se jakýmkoli nárokům 

plynoucím z nucených prací. Pomáhaly jí dva momenty. Zaprvé to byl postoj USA, které 

nechtěly zvyšovat břímě, které na nově vznikajícím státě leželo a opakovat tak chybu 

z mírových konferencí po 1. světové válce. A zadruhé hrála Německu do ruky studená válka a 

skutečnost, že vyplácet jakékoli sumy do východního bloku, jehož obyvatelé zaujímali mezi 

bývalými nuceně nasazenými hlavní roli, se jevilo jako nemyslitelné. 

 

 

1.1.1 Nejdůležitější body v německém odškodňovacím procesu 
 
Již od počátečních měsíců vydávaly spojenecké úřady v západních okupačních zónách 

zákony o pomoci pro oběti nacionálně socialistického bezpráví, z nichž nejvýznamnějším byl 

v americké okupační zóně vydaný Zákon o odškodnění nacionálně socialistického bezpráví 

(Gesetz zur Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts). 

                                                 
35 Tamtéž, str. 254 
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Velmi komplikovaně pochopitelně probíhala jednání mezi židovskými oběťmi 

nacistického bezpráví a německým státem. Právě ony však prezentovaly největší nároky za 

prožitá utrpení. Jak prohlásil E. Wiesel: „Ne všechny oběti byly Židé, oběťmi se ale stali 

všichni Židé.“36 Roztříštěnost židovských organizací sídlících mimo Izrael se podařilo 

překonat v roce 1951 založením Jewish Conference on Material Claims against Germany 

(JCC). Rozhovory s představiteli nového židovského státu a JCC vyústily v září 1952 

v podpis Lucemburské smlouvy a Haagských protokolů. Německo se v nich zavázalo vyplatit 

3,45 miliardy DM pro oběti nacistického bezpráví. Přísně vzato se nejednalo o platbu 

reparací, protože ty byly vypláceny jen bývalým válečným soupeřům.37 

Otázkou reparací se naopak zabývala Londýnská konference o dluzích z února 1953, 

kde se německé delegaci podařilo přesunout ustanovení všech ještě zbylých reparačních 

otázek- a tím i případného odškodnění bývalých zahraničních nucených pracovníků- na 

budoucí mírovou smlouvu.38 

Základem jednotné odškodňovací praxe se stal tzv. Spolkový odškodňovací zákon 

(Bundesentschädigungsgesetz, BEG)39 vydaný v roce 1956 se zpětnou platností k 1.10.1953. 

Jen na základě tohoto zákona bylo vyplaceno cca. 80 miliard DM.40 Je nicméně nutné si 

uvědomit, komu byly tyto peníze vyplaceny. Platby na základě BEG byly určeny pro oběti 

„typicky nacistického bezpráví“, za nějž ovšem nucené práce považovány nebyly. Platnost 

zákona byla vymezena dvěma základními body. Tzv. subjektivně- osobní princip teritoriality 

umožňoval platby pouze pro oběti, které měly územní vztah ke Spolkové republice. Tzv. 

diplomatická klausule pak vyloučila všechny obyvatele států, se kterými Spolková republika 

neměla navázány diplomatické vztahy. Tím mělo být zamezeno, aby tyto prostředky 

směřovaly také do komunistických států východní Evropy. Ukazovalo se zde, jak výrazně 

ovlivňoval duch studené války i samotnou odškodňovací politiku. Z oněch cca. 80 miliard 

DM tedy asi 80% sice putovalo do zahraničí, především do Izraele a Spojených států, ale 

jednalo se především o (bývalé) Němce, zejména židovské emigranty a vězně koncentračních 

táborů.41 

                                                 
36 Cit. dle: Eizenstat, Stuart E., Nedokonalá spravedlnost, Prostor, Praha 2005, str. 31 
37 Hennies, Jörg Hagen. Entschädigung für NS- Zwangsarbeit vor und unter der Geltung des Stiftungsgesetzes 
vom 2.8.2000, Nomos, Baden- Baden, str. 37 
38 Spoerer, Mark. Nucené práce pod hákovým křížem, Argo, Praha 2001, str. 256 
39 Celý název zní Spolkový zákon o odškodění obětí nacistického bezpráví (Bundesentschädigungsgesetz für 
Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung) 
40 Hennies, Jörg Hagen. Entschädigung für NS- Zwangsarbeit vor und unter der Geltung des Stiftungsgesetzes 
vom 2.8.2000, Nomos, Baden- Baden, str. 48 
41 Spoerer, Mark. Nucené práce pod hákovým křížem, Argo, Praha 2001, str. 255 
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 Z výše uvedeného vyplývá, že do konce 50. let byla z německého odškodnění 

vyloučena i valná většina západoevropských obětí a protesty z těchto zemí začaly značně sílit. 

Jelikož byly přátelské vztahy s těmito zeměmi pro Německo životní nutností, přistoupila 

Spolková republika k uzavření tzv. globálních dohod se dvanácti evropskými státy. Byly 

označeny za „morální“ či „humanitární“ gesto, aby byly jasně odlišeny od nároků spadajících 

pod BEG. V letech 1959 až 1964 bylo vyplaceno celkem 977 milionů DM těmto státům42: 

Lucembursko, Norsko, Dánsko, Řecko, Nizozemsko, Francie, Belgie, Itálie, Švýcarsko, 

Rakousko, Velká Británie a Švédsko.43 

 Z německého politického spektra se nejvíce o odškodnění nuceně nasazených obětí 

zasazovala již od svého vzniku strana Zelených, která se snažila tuto legislativu v německém 

spolkovém sněmu prosadit ihned po získání svých prvních křesel v roce 1984. Iniciativu 

směrem k odškodnění vyvíjela také levicová PDS. Jejich snahy byly nicméně standardně 

blokovány, a tak si museli spolu s nuceně nasazenými na prosazení potřebných zákonů počkat 

další dlouhé roky. 

 

 

1.1.2 Pozice německých podniků 
  

Jak již bylo řečeno, kromě německého státu bylo možno náhradu škody požadovat 

přímo u podniků, které nucenou práci využívaly. V jejich zájmu však také rozhodně nebylo 

vydávat obrovské finanční obnosy na nápravu křivd, kterých se dopustily podniky pracující 

pro německou válečnou mašinérii, nehledě na to, že se tyto podniky od svých předchůdců ve 

velké míře distancovaly. Soudní žaloby však neměly velké šance na úspěch. Před 

znovusjednocením německé soudy zásadně odmítaly civilněprávní nároky bývalých nucených 

pracovníků a odkazovaly na reparační požadavky, které byly odloženy příslušnou klauzulí 

Londýnské dohody o dluzích.44 Mnohem větší úspěch tak slavil tlak, který na podniky 

permanentně vyvíjela především JCC a obavy z následků, které by pro tyto podniky mohlo 

mít nepříznivé veřejné mínění. Z toho důvodu vyplatily německé podniky v letech 1958-

1988:45 

 

                                                 
42 Tamtéž, str. 257 
43 Přesněji se jednalo o globální smlouvy s 11 západoevropskými státy a smlouvu o finančním vyrovnání s 
Rakouskem 
44 Spoerer, Mark. Nucené práce pod hákovým křížem, Praha 2001, str. 259 
45 Brozik, Karl. Die Entschädigung von nationalsozialistischer Zwangarbeit durch deutsche Firmen. In: Barwig, 
Klaus, Saathoff, Günter, Wayde, Nicole /eds./. Entschädigung für NS- Zwangsarbeit: Rechtliche, historische und 
politische Aspekte, Nomos, Baden-Baden 1998, str. 46 
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I.G.Farbenindustrie 27 milionů DM 

Krupp 10 milionů DM 

AEG 4 miliony DM 

Siemens 7 milionů DM 

Rheinmetall 2,5 milionů DM 

Feldmühle Nobel 5 milionů DM 

 

 

1.2 Německá demokratická republika 
  

NDR se od počátku své existence nepovažovala za nástupce Třetí říše, a odmítala tak 

jakoukoli odpovědnost za její zločiny. V NDR se chápalo odškodnění výlučně jako reparace 

pro Sovětský svaz- především z demontáží.46 Těchto reparací se však v roce 1953 Sovětský 

svaz (a s ním Polsko, které je čerpalo ze sovětské okupační zóny) vzdal. Tím byly jakékoli 

platby spojené s druhou světovou válkou považovány za uzavřené.  

 

 
1.3 Pozice českých obětí do pádu železné opony 

 
Jak vyplývá z předchozí kapitoly, Češi se do pádu železné opony a znovusjednocení 

Německa prakticky žádného napravení nedočkali. Na vině byla především studená válka a 

zařazení Československa do východního bloku. Individuální odškodnění bylo vyloučeno 

z důvodu omezení BEG subjektivně- osobním principem teritoriality a především 

diplomatickou doložkou. Jelikož se Československo (na rozdíl např. od Polska) nikdy svých 

reparačních nároků nevzdalo, mohlo částečně oběti nacistického bezpráví odškodnit z těchto 

peněz. Nicméně to, že se jednalo jen o minimální sumy a že se k velké části obětí vůbec 

nedostaly, je nad míru jasné. 

Jakási obdoba globálních smluv byla pak uzavřena také se státy východní Evropy, 

mezi nimi také s Československem. Byly nicméně určeny jen pro oběti pseudolékařských 

pokusů v koncentračních táborech. Smlouva mezi SRN a ČSSR jim poskytla 7,5 milionu 

DM.47 Navíc mohli někteří nuceně nasazení ze střední a východní Evropy- mezi nimi Češi- 

převážně židovského původu profitovat z již zmíněných přímých jednání mezi JCC a 

                                                 
46 Hockerts, Hans Günter. Wiedergutmachung in Deutschland: Eine historische Bilanz 1945-2000. In: Doehring, 
Karl, Fehn, Bernd Josef,  Hockerts, Hans Günter. Jahrhundertschuld. Jahrhundertsühne (Reparationen, 
Wiedergutmachung, Entschädigung für nationalsozialistisches Kriegs- und Verfolgungsunrecht), Olzog Verlag, 
München 2001, str. 129 
47 Hennies, Jörg Hagen. Entschädigung für NS- Zwangsarbeit vor und unter der Geltung des Stiftungsgesetzes 
vom 2.8.2000, Nomos, Baden- Baden, str. 53 
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německými podniky. Platby určené pro bývalé otroky těchto firem směřovaly i za železnou 

oponu.48 Jinak ale mělo bydliště ve východním bloku za následek vyloučení z těchto plateb, 

ačkoli bylo východním- především židovským- obětem, které se přestěhovaly na Západ, v 

různých časových úsecích vyplaceno 30 miliard DM.49 

 

 

2. Situace po znovusjednocení Německa 
  

Jednoznačným milníkem v otázce odškodění nuceně nasazených ze střední a východní 

Evropy byl pád železné opony a znovusjednocení Německa. Avšak i po této historické 

události se ukázalo, že cesta k tomuto definitivnímu uzavření dluhů 2. světové války bude 

velmi dlouhá a trnitá. Ukázalo se totiž, že německé vládě i veřejnosti studenou válkou 

zakonzervovaný stav této problematiky plně vyhovoval a snažila se všemi prostředky zamezit 

dalšímu bolestivému otevření tohoto tématu. Jak se mělo projevit, byly Spojené státy jedinou 

zemí, která projevila dostatek chuti zajímat se o celou věc tak pozdě a dostatek vlivu na to, 

aby změnila situaci.50 

 

 

2.1 Smlouva 2+4 
  

Smlouva mezi oběma německými státy na jedné a bývalými okupačními mocnostmi 

na druhé straně z 12.9.1990 byla oficiálně nazývána „Smlouva o konečném uspořádání ve 

vztahu k Německu“, a bylo jí oficiálně potvrzeno a uznáno znovusjednocení Německa. 

Zásadní snahou německých představitelů bylo neprobudit jakékoli finanční nároky ostatních 

států či jejich příslušníků v souvislosti s 2. světovou válkou. Ačkoli se bývalí nuceně 

nasazení, kteří až do začátku 90. let neprofitovali (až na výše zmíněné výjimky) z německých 

odškodňovacích plateb, cítili německou stranou podvedeni, dával Kohlův přístup k této otázce 

tušit, že upřednostňuje vzhledem k vysokému věku těchto obětí „biologické řešení“ 

problému.51 Vzhledem k tomu, že nedošlo k uzavření formální mírové smlouvy a protože 

                                                 
48 Jelínek, Tomáš, Odškodění nuceně nasazených, Praha 2002, str. 49 
49 Hockerts, Hans Günter. Wiedergutmachung in Deutschland: Eine historische Bilanz 1945-2000. In: Doehring, 
Karl, Fehn, Bernd Josef,  Hockerts, Hans Günter. Jahrhundertschuld. Jahrhundertsühne, Olzog Verlag, 
München 2001, str. 119 
50 Eizenstat, Stuart E., Nedokonalá spravedlnost, Prostor, Praha 2005, str. 18 
51 Hennies, Jörg Hagen. Entschädigung für NS- Zwangsarbeit vor und unter der Geltung des Stiftungsgesetzes 
vom 2.8.2000, Nomos, Baden- Baden, str. 55 
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smlouva „2+4“ reparační problematiku nezmiňuje, přijala spolková vláda výklad, že je tato 

otázka „de facto vyřízena“.52 

 

 

2.2 Zakládání fondů ve východní Evropě 
  

Spolková vláda v 90. letech musela na základě mezinárodního tlaku vyjádřit ochotu 

uzavření obdoby globálních smluv z 50. a 60. let také se státy bývalého východního bloku. V 

90. letech žilo ve východní Evropě ještě asi 20 000 bývalých vězňů koncentračních táborů či 

pronásledovaných nacistickým režimem a asi 3 miliony bývalých nuceně nasazených, kteří do 

té doby neobdrželi žádné, případně pouze minimální, odškodnění.53 V 90. letech proto byly 

v těchto zemích zakládány fondy, do kterých spolková vláda vložila finance určené na 

odškodnění a další projekty. Nicméně nelze i přes toto gesto popřít, že oběti ze střední a 

východní Evropy obdržely ve srovnání s oběťmi ze Západu výrazně menší obnosy.  

 

Stát/instituce Rok Suma Hodnota 2000 

Izrael 1952 3000 11 244 

JCC 1952 450 1687 

 1980 2200 3687 

 1998 200 206 

Lucembursko 1959 18 63 

 1987 12 16 

Norsko 1959 60 209 

Dánsko 1959 16 56 

Řecko 1960 115 394 

Nizozemsko 1960 125 428 

Francie 1960 400 1370 

 1981 250 387 

Belgie 1960 80 274 

Itálie 1960 40 134 

                                                 
52 Hockerts, Hans Günter. Wiedergutmachung. Ein umstrittener Begriff und ein weites Feld. In: Hockerts, Hans 
Günter, Kuller, Christiane. Nach der Verfolgung. Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts in 
Deutschland?, Wallstein, Göttingen 2003, str. 22 
53 Hennies, Jörg Hagen. Entschädigung für NS- Zwangsarbeit vor und unter der Geltung des Stiftungsgesetzes 
vom 2.8.2000, Nomos, Baden- Baden, str. 57 
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Švýcarsko 1961 10 33 

Rakousko 1961 101 338 

Velká Británie 1964 11 34 

Švédsko 1964 1 3 

Polsko 1975 1300 2586 

 1991 500 615 

Rusko 1993 400 455 

Ukrajina 1993 400 455 

Bělorusko 1993 200 228 

Estonsko 1995 2 2 

USA 1995 3 3 

Litva 1996 2 2 

Česká republika 1997 140 14554 

Lotyšsko 1998 2 2 

Býv. Jugoslávie 1998 80 82 

 

Platby Spolkové republiky Německo státům (a JCC), jimiž byli odškodňováni nucení 

pracovníci (v milionech DM)55 

 

 

2.2.1 Česko-německý fond budoucnosti 
  

Poté, co český stát v roce 1994 nejdříve sám provedl jednorázové odškodnění nuceně 

nasazených na základě, byl 21.1.1997 na základě Česko-německé deklarace zřízen Česko-

německý fond budoucnosti. Ač byl jeho záběr mnohem širší než agenda spojená 

s odškodněním a starostí o oběti nacistického bezpráví (setkávání mládeže, péče o staré lidi, 

péče o památky, podpora menšin, partnerské projekty, diskusní fóra, jazyková výuka apod.), 

zavázal se ČNFB, že bude „většina prostředků využita na projekty sloužící ku prospěchu 

obětem nacionálně socialistického násilí“.56 Do fondu bylo z německé strany vloženo 140 

milionů DM. Dalších 25 milionů přispěla i české vláda. Hlavní část peněz (90 milionů DM) 

                                                 
54 Do ČNFB bylo sice vloženo 140 DM, z nichž ale jen část (90 mil. DM) byla určena na tzv. sociální projekt a 
s ním spojené odškodnění 
55 Spoerer, Mark. Nucené práce pod hákovým křížem, Argo, Praha 2001, str. 258 
56 Česko- německá deklarace o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji z  21.1.1997, článek VII 
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byla použita na tzv. sociální projekt, z nějž šly peníze obětem nejtvrdší perzekuce 

nacistického režimu. 

 

 

2.3 Nuceně nasazení u soudů 

2.3.1 Americké hromadné žaloby 
  

I přes naději, kterou zejména oběti z východní Evropy vkládaly do postoje německé 

vlády po pádu železné opony, se jim dostalo jen minimálního odškodnění. Na nuceně 

nasazené se v případě plateb nedostalo prakticky vůbec. Ti tak neviděli jiné východisko než se 

obrátit na soudy. První žaloby proti Spolkové republice byly podány v roce 1992 a poté se 

začaly valit jako lavina. Drtivá většina žalob u německých soudů však byla s ohledem na 

výplaty v rámci BEG zamítnuta.  

 Mnohem větší možnost na úspěch skýtaly žaloby podané u amerických soudů. Otázce 

odškodnění všech křivd pramenících z 2. světové války a především „zapomenutých obětí“ 

bylo nakloněno jak veřejné mínění, tak i politické špičky, neboť si dal tehdejší prezident Bill 

Clinton jako jednoznačný cíl tyto dluhy spravedlnosti vyřešit, a to nejpozději do voleb v roce 

2000.57 Dalším příkladem může být dopis 82 amerických senátorů kancléři Schröderovi, ve 

kterém vyjadřují „tiefe Besorgnis(...) über die anhaltende Weigerung der deutschen 

Regierung, den tausenden alternden Holocaustüberlebenden in Osteuropa und der 

ehemaligen Sowjetunion eine Rente zu zahlen.“58Hlavním nástrojem žalob u amerických 

soudů se staly tzv. hromadné žaloby (class action).59 Do popředí celé problematiky se tak v 

této době dostávají američtí právníci specializující se na tento typ sporů, kteří sehráli klíčovou 

roli při vyjednávání konečných podmínek ústících v založení nadační iniciativy. Jednalo se 

především o právníky Michaela Hausfelda, Mela Weisse a Eda Fagana. Jako první byla 4. 

března 1998 v Newarku u District Court of New Jersey zažalována firma Ford. Na podzim 

téhož roku byly podány již žaloby na téměř 20 německých podniků. 60  

 
                                                 
57 Hennies, Jörg Hagen. Entschädigung für NS- Zwangsarbeit vor und unter der Geltung des Stiftungsgesetzes 
vom 2.8.2000, Baden- Baden, str. 66 
58 Cit. dle: Tamtéž, str. 69 („hluboké znepokojení (…) nad trvajícím zdráháním se německé vlády zaplatit tisícům 
stárnoucím přeživším ve východní Evropě a bývalém Sovětském svazu“- překl.K.B) 
59 Hromadnou žalobu mohou podat jednotliví poškození jako zástupci celé skupiny poškozených, a to zpočátku i 
bez vědomí a souhlasu zbytku této skupiny, pokud prohlásí, že budou vést spor čestně a adekvátně. Nárok, 
kterého se žaloba týká, musí být typický pro celou tuto skupinu a jejím členům musí být dána možnost se na 
procesu nepodílet. Formální strany v takovémto sporu jsou jen žalovaní a reprezentanti celé skupiny, přičemž je 
jeho výsledek planý pro celou tuto skupinu. Více např. Hennies, Jörg Hagen. Entschädigung für NS- 
Zwangsarbeit vor und unter der Geltung des Stiftungsgesetzes vom 2.8.2000, Baden- Baden, str. 69 
60 Jelínek, Tomáš. Odškodnění nuceně nasazených, Praha 2002, str. 61 



 28 

2.3.2 Aféra švýcarských bank 
  

Jako první se o schopnostech amerických právníků mohli přesvědčit představitelé 

švýcarských bank. Aféra, která odstartovala celosvětovou diskusi o znovuotevření otázky 

odškodnění nuceného nasazení, se týkala země, která si vždy zakládala na své neutralitě. A 

zasáhla ji na jejím nejcitlivějším místě- to, co „začalo jako pouhé zkoumání spících účtů ve 

švýcarských bankách, uvedlo do pohybu proces, který skončil definitivním vyúčtováním 

druhé světové války“.61 Nejdůležitější roli v něm sehrál Start E. Eizenstat, první náměstek 

ministryně zahraničních věcí Spojených států a zvláštní zmocněnec prezidenta a ministerstva 

zahraničí pro záležitosti holocaustu. Poprvé se zde setkáváme s pojmem „hrubá spravedlnost“, 

která v sobě vzhledem k odstupu několik desítek let nese možnost zaplatit velkému počtu 

obětí, aniž by se spravedlnost individualizovala, jak to dělají soudy. Konečná suma tedy 

nebyla výsledkem přesného vyčíslení, nýbrž jakýmsi odhadem spravedlivé částky při zvážení 

politických a hospodářských aspektů. Spor byl nakonec vyřešen v létě roku 1998, kdy byly 

švýcarské banky nuceny vyplatit 1,25 miliardy amerických dolarů.  

 

 

3. Počátek oficiálních vyjednávání  
  

Jakémukoli vyjednávání velmi přispívala celková atmosféra kolem odškodnění, a to 

zejména ve Spojených státech. Jak již bylo naznačeno, „ze všech zemí světa věnovaly 

Spojené státy jako jediné dostatečnou péči tomu, aby se pokusily- třebaže trochu pozdě- 

odčinit škody napáchané na tak obrovském množství lidí“.62 Na německé podniky, a tím 

potažmo i na spolkovou vládu, která (na rozdíl od vlády švýcarské) nezůstávala mimo řešení 

celého problému, byl vyvíjen obrovský tlak. Kromě masově sledovaných soudních procesů se 

ve Spojených státech rozběhla mediální kampaň, která by pro podniky mohla mít nedozírné 

následky. Pro mnoho z nich přišly žaloby v nejméně vhodné situaci, kdy mohly být ohroženy 

jejich masivní investice na americkém trhu. Německé podniky se však snažily poučit z chyb 

švýcarských bank a jejich velmi pošramocené reputace. Podniky „věděly, že by mohly vyhrát 

u amerických soudů, ale prohrály by před soudem veřejného mínění největšího trhu světa“.63 

A to byla cena, jakou si nemohly dovolit zaplatit. Vznikal tak nutně dojem, že žalobcům nešlo 

v první řadě o samotný rozsudek, nýbrž o vzbuzení co největší veřejné pozornosti, která 

                                                 
61 Eizenstat, Stuart E. Nedokonalá spravedlnost, Prostor, Praha 2005, str. 62 
62 Tamtéž, str. 350 
63 Tamtéž, str. 213 
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zvyšovala šance na úspěšný výsledek. A obdobně neviděly žalované podniky jako největší 

nebezpečí možnou porážku u soudu, ale hrozící ztrátu jejich image ve veřejném mínění.64 

 Příznivému vývoji nahrávala také situace v samotném Německu. Helmuta Kohla, 

který jakékoli znovuotevírání reminiscencí na 2. světovou válku odmítal, vystřídal na 

kancléřském postu na konci září 1998 bývalý předseda vláda Dolního Saska Gerhard 

Schröder. Ten se jako stoupenec definitivního uzavření otázky odškodnění profiloval již v 

předvolebním boji. Poté, co vytvořil koaliční vládu se stranou BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 

která se o řešení tohoto problému zasazovala již od 80. let, stalo se odškodnění nuceně 

nasazených dokonce součástí koaliční smlouvy nově vzniklé vlády.  

 Hlavní obavou německých podniků však bylo nebezpečí, že by za stejné skutky platily 

dvakrát- tedy jednak formou vyrovnání a poté po případných prohrách u amerických soudů. 

Jednoznačnou podmínkou pro vytvoření iniciativy pro tyto platby se stala tzv. právní jistota, 

kterou mělo být pro podniky zajištěno, že všechny již probíhající i jakékoli případné budoucí 

žaloby stran využívání nucených prací za 2. světové války budou zamítnuty.  

 

 

3.1 Vznik nadace „Připomínka, odpovědnost a budoucnost“ 
   

Jak složitá budou, i přes dobrou vůli všech zúčastněných na uzavření kompromisního 

řešení, budoucí vyjednávání, měly ukázat následující měsíce. Za německou stranu vedl 

pracovní skupinu Bodo Hombach. Cíle německého průmyslu zastupoval finanční šéf 

DaimlerChrysler Manfred Gentz. Za americkou stranu se stal jakýmisi koordinátorem celých 

vyjednávání opět jako v případě aféry švýcarských bank Stuart Eizenstat. Stranu obětí pak 

opět zastupovaly právnické skupiny pod vedením Mela Weisse, Michaela Hausfelda a Eda 

Fagana. V této době ještě německá strana doufala, že bude možné se o všech bodech, včetně 

výše odškodění, dohodnout se zástupci Západu bez přímé účasti zástupců střední a východní 

Evropy na vyjednávání. Že tento vývoj však ani tyto státy, ani S. Eizenstat nedopustí, se mělo 

ukázat velmi záhy.  

 Ještě před jakýmkoli započetím jednání o výši či kategorizaci odškodnění ohlásilo 

dvanáct německých podniků 16. února 199965, že zakládají nadační iniciativu Připomínka, 

odpovědnost a budoucnost (Stiftungsinitiative Erinnerung, Verantwortung und Zukunft), k níž 

                                                 
64 Hennies, Jörg Hagen. Entschädigung für NS- Zwangsarbeit vor und unter der Geltung des Stiftungsgesetzes 
vom 2.8.2000, Nomos, Baden- Baden, str. 71 
65 Zákon o založení Nadace byl podepsán 2. srpna 2000 
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se do konce roku 2000 připojilo dalších 5000 podniků.66 Již od počátku se předpokládalo, že z 

nadace nebudou odškodněni jen dosud žijící dělníci těchto podniků, ale všichni občané nuceni 

pracovat za 2. světové války pro německé hospodářství. Z toho důvodu se tak k iniciativě 

neměly připojovat jen podniky, které ve Třetí říši z využití nucených pracovníků profitovaly, 

ale ideálně celý německý průmysl. Neměla tak být chápána jako přiznání viny jednotlivých 

podniků nebo naplnění jakýchkoli právních nároků jednotlivých obětí, nýbrž výlučně jako 

morální a humanitární gesto.  

 

  

3.2 Zástupci východní Evropy na jednání, Česká republika 
 
 Vyjednávající strany, zejména Stuart Eizenstat, brzy dospěly k rozhodnutí, že 

„neexistuje jiná možnost než Východoevropany přizvat“67. Ti měli pocit, že utrpení jejich 

občanů nebylo nikdy náležitě odškodněno, ač Židům a příslušníkům států západní Evropy 

Německo vyplatilo miliardy DM. Jednostranným oznámením německé strany o založení 

Spolkové nadace tak opět nabyli pocitu, že vzniká nebezpečí, že by mohli být z jednání 

vyloučeni a o jeho výsledku pouze informováni, což nebyli ochotni připustit.  

 K prvnímu navázání kontaktu českých vyjednavačů s Hombachovou pracovní 

skupinou došlo na začátku března 1999 a o měsíc a půl později již byla českému ministerstvu 

zahraničí a Česko-německému fondu budoucnosti předána oficiální pozvánka na konferenci o 

nuceně nasazených ve Washingtonu.68 Zde se poprvé u větších jednání o 2. světové válce 

sešly Rusko, Bělorusko, Ukrajina, Polsko a Česká republika. Spolu s nimi zasedli k 

jednacímu stolu zástupci německé vlády, zástupci Izraele, JCC a američtí právníci. 

Projednávané body byly pro Českou republiku a další „otázkou cti“. Češi i další účastníci ze 

střední a východní Evropy usilovali především o uznání hanebné nespravedlnosti, již jejich 

národy utrpěly, a setkali se s odmítnutím nebo protichůdnými požadavky ostatních účastníků 

jednání.69 Zejména v prvních kolech jednání se představy obou stran odlišovaly velmi 

diametrálně.   

 

 

 

                                                 
66 Spoerer, Mark. Nucené práce pod hákovým křížem, Argo, Praha 2001, str. 261 
67 Eizenstat, Stuart E., Nedokonalá spravedlnost, Prostor, Praha 2005, str. 221 
68 Jelínek, Tomáš, Odškodnění nuceně nasazených, Praha 2002, str. 74 
69 Hořák, Martin /ed./. Odškodnění 2000-2006. Česko- německý fond budoucnosti a platby obětem otrocké a 
nucené práce, Česko-německý fond budoucnosti, Praha 2007, str. 11 
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3.2.1 Průběh vyjednávání 
  

 Jako hlavní sporné body, které vyžadovaly nejdelší vyjednávání, se ukázaly být 

především způsob zaručení právní jistoty pro německé podniky, kategorizace a definice 

jednotlivých skupin obětí a pochopitelně výše celkového odškodnění. Bylo jasné, že právní 

jistota se bude řešit formou německo-americké smlouvy, ale až po dohodnutí všech ostatních 

problematických bodů, jak na tom trvala americká strana. Úvodní návrhy německé strany se 

ukázaly být pro stranu obětí naprosto nepřijatelné. Dle nich měli odškodnění dostat jen vězni, 

kteří vykonávali otrocké práce a nuceně nasazení, kteří jsou dnes bez prostředků. Německá 

iniciativa měla zaplatit jen lidem pracujícím alespoň šest měsíců. Nepočítala se statisíci 

nuceně nasazených ve státních podnicích a už vůbec ne se zemědělskými dělníky. Oběti měly 

být odškodněny odstupňovaně podle nynějšího místa bydliště- nižší částkou lidé ve východní 

Evropě, vyšší pak ve Spojených státech a Izraeli.70 

 Co se týče jednotlivých definic obětí, naráželo vyjednání na kategoricky rozdílné 

postoje zástupců německé strany a států střední a východní Evropy. Zatímco se zástupci obětí 

snažili o zařazení co nejširší skupiny, která by na odškodnění měla nárok, usilovali 

představitelé německé vlády a průmyslu o co nejužší vymezení oprávněných žadatelů. Jako 

schůdný pro obě strany se ukázal záměr vymezit kategorie na základě jejich odlišné míry 

utrpení, přičemž nejvyšší částka by náležela bývalým vězňům koncentračních táborů a ghett. 

Mnohem větší neshody panovaly ohledně další kategorie, „nucených prací“, jelikož německá 

strana zastávala názor, že samotný výkon nucené práce nemůže opravňovat k odškodnění.71  

 V prvních třech kolech vyjednávání došlo na vyjednání rámcových podmínek 

odškodnění, které se odvíjely v podstatě podle připomínek zástupců střední a východní 

Evropy k německému plánu. Sám Gentz cítil, že zástupci německého průmyslu „byli 

dotlačeni do situace, z níž už nebylo možno uniknout“.72 Bylo rozhodnuto, že odškodnění 

nebude rozlišovat mezi prací pro německý soukromý průmysl a státní podniky a výše 

odškodnění nebude souviset s nynějším místem bydliště obětí, nýbrž jen s rozsahem utrpení, 

jemuž byli nuceně nasazeni za 2. světové války vystaveni. Zároveň byl odmítnut návrh 

časového omezení nucených prací nejméně na šest měsíců, aby měl na odškodnění žadatel 

nárok. Spornou otázku nasazených v zemědělství, jež byla velmi důležitá především pro 

Poláky73, byla vyřešena kompromisem, na jehož základě si každá partnerská organizace 

                                                 
70 Eizenstat, Stuart E. Nedokonalá spravedlnost, Prostor, Praha 2005, str. 234 
71 Jelínek, Tomáš. Odškodnění nuceně nasazených, Praha 2002, str. 77 
72 Cit. dle: Hořák, Martin /ed./. Odškodnění 2000-2006, Česko-německý fond budoucnosti, Praha 2007, str. 29 
73 Dělníci v zemědělství tvořili asi polovinu všech nuceně nasazených Poláků. Viz. Eizenstat, Stuart E., 
Nedokonalá spravedlnost, Prostor, Praha 2005, str. 239 
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mohla rozhodnout o jejich odškodění na základě přidělené částky sama. Zdálo se tak, že po 

třetím kole jednání byly, až na jednání o konkrétní finanční částce, vydiskutovány všechny 

sporné body.  

 

 

3.2.2 Deset miliard DM 
  

Po třetím kole vyjednávání byl 22. července 1999 na pozici hlavního německého 

vyjednavače Bodo Hombach nahrazen hrabětem Otto Lambsdorffem74. V čele s ním tak 

německá strana vstoupila do podle předpokladů nejtěžších jednání, a to o celkové výši, kterou 

by německý průmysl měl do spolkové iniciativy přispět. Protahujícím se jednání pochopitelně 

nejvíce trpěly samy oběti, neboť jejich průměrný věk byl osmdesát let a ročně jich deset 

procent umíralo.75 Jako rozhodující pro vyjednávání o výši odškodnění byly co nejpřesnější 

odhady o počtu přeživších, zejména nuceně nasazených, neboť údaje o přeživších Židech, 

kteří byli řazeni do kategorie otrockých prací, měla spolehlivé údaje JCC. Konečný odhad 

komise vedené německým historikem Lutzem Niethammerem se pohyboval kolem 1,5 

milionu dosud žijících dělníků- 242 000 vězňů, 670 000 dělníků nuceně nasazených do 

průmyslu a 590 000 zemědělských dělníků.76  

 I po těchto oficiálních odhadech historiků se však představy o výši celkové částky 

diametrálně odlišovaly- zatímco právníci požadovali v této době 30 miliard marek, nabídka 

německé vlády a německého průmyslu se pohybovala na hranici miliard šesti.77 Z toho 

vyplynula nutnost vládního příspěvku do spolkové nadace penězi, které by byly použity na 

odškodnění lidem, kteří pracovali pro válečný průmysl ve veřejném sektoru.  

Hlavní úkol Stuarta Eizenstata tak zněl dospět na kompromisní částku, aby se ani jedna ze 

stran necítila podvedena- ona hranice byla stanovena na deset miliard německých marek. 

Manfred Gentz varoval, že „čím více budou právníci na německé společnosti útočit, tím méně 

firem získá pro spolupráci“.78 V listopadu 1999 pak jednání dospěla do mrtvého bodu, kdy ani 

jedna ze stran nebyla ochotna uhnout ze svých požadavků ani o krok. Německá strana 

nepřipouštěla diskusi o částce vyšší než 8 miliard (které i tak dalece přesahovaly její původní 

návrhy), strana obětí pak nebyla ochotna se spokojit s částkou menší než Eizenstatových         

                                                 
74Beauftragte des Bundeskanzlers für die Stiftungsinitiative deutscher Unternehmen- Kancléřský pověřenec pro 
Spolkovou iniciativu německých podniků 
75 Eizenstat, Stuart E., Nedokonalá spravedlnost, Prostor, Praha 2005, str. 238 
76 Tamtéž, str. 240 
77 Tamtéž, str. 242 a 245 
78 Cit. dle: Tamtéž, str. 249 
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10 miliard DM. Michael Hausfeld se o německých návrzích vyjadřoval ve smyslu, že se 

„Němci projevili jako opravdoví skrblíci příštího tisíciletí“.79 Ačkoli tento návrh německé 

firmy rozzuřil, „mohl jim poskytnout alespoň nějaký pocit jistoty: na této nebezpečné cestě 

„neprozkoumaným územím“ začaly být konečně vidět nějaké hranice a obrysy“.80 Na 

německou vládu pak výrazně působila hrozba možné mírové konference, která by znovu 

otevřela otázky pocházející z Londýnské konference o dluzích, čemuž se chtěla vyhnout za 

každou cenu. Spolu s vydatným zapojením prezidenta Clintona do celé záležitosti pak mohlo 

být 17. prosince 1999 konečně vyhlášeno dosažení dohody na kompromisní částce deseti 

miliard německých marek, které měly do nadační iniciativy vložit stejným dílem německá 

spolková vláda a zástupci průmyslu. Kromě německých podniků přispívaly do nadace i další 

subjekty jako např. evangelická církev.81 Stejný den také se svým proslovem vystoupil 

spolkový prezident Johannes Rau, který jménem německého lidu požádal bývalé nuceně 

nasazené o odpuštění. 

 

 

3.2.3 Rozdělení celkové částky 
  

Za neméně důležitou složku vyjednávání bylo zástupci obětí považováno určení 

alokačního klíče, podle kterého by se měla celková částka dělit mezi jednotlivé kategorie a 

jednotlivé partnerské nadace. Částka byla mezi jednotlivé oblasti rozdělena následovně:82 

 

OBLAST ČÁSTKA V MLD. DM 

Otrocké a nucené práce 8,1 

Majetkové a jiné škody 1,0 

Fond budoucnosti 0,7 

Administrativní správa, honoráře pro advokáty 0,2 

 

Zástupci obětí ze střední a východní Evropy usilovali o vyčlenění co nejvyšší částky 

na přímé platby obětem otrockých a nucených prací, a to na úkor fondu budoucnosti. Záměr 

německých firem byl přesně opačný, a to z důvodu vyšších šancí na příspěvek také od firem, 

                                                 
79 http://zpravy.idnes.cz/sest-miliard-marek-je-nova-nabidka-pro-nucene-nasazene 
80 Hořák, Martin /ed./. Odškodnění 2000-2006, Česko-německý fond budoucnosti, Praha 2007, str. 31 
81 Více o zapojení evangelické a katolické církve do odškodnění viz. Karl-Joseph Hummel. Fremdarbeiter in 
Einrichtungen der katholischen Kirche 1939-1945. Forschung, Entschädigung, Versöhnung. In: Historisches 
Jahrbuch (122. Jahrgang 2002), Verlag Karl Alber Freiburg, 2002, Praha, str. 531-558 
82 Eizenstat, Stuart E., Nedokonalá spravedlnost, Prostor, Praha 2005, str. 265 
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které se na najímání nuceně nasazených nepodílely, případně vznikly až po 2. světové válce.83 

JCC usilovala o co nejvyšší podíl „majetkových nároků“ a co nejvýhodnější poměr ve 

prospěch otrockých pracovníků, kterých bylo nejvíce právě mezi židovskými přeživšími. I v 

tomto případě musel být uzavřen kompromis mezi protichůdnými návrhy obou stran. 

Kompromisní poměr byl určen také pro odlišení rozdílné míry utrpení mezi otrockými a 

nucenými pracemi. Vyjednavači dospěli k poměru 3:1- každý oprávněný žadatel spadající do 

kategorie A otrockých prací měl obdržet až 15 000 a každý nuceně nasazený kategorie B až 

5000 marek.  

Jako klíč rozdělení financí mezi jednotlivé partnerské organizace byl respektován 

návrh zástupců obětí ze střední a východní Evropy, na kterém se dohodli na jejich 

samostatném setkání na začátku prosince 1999 v Praze. České delegaci na jeho základě 

připadla částka 423 milionů DM. Jak se vyjádřila tehdejší vláda Miloše Zemana, „vyjednání 

částky lze považovat za značný úspěch české diplomacie“.84  

 

 Miliardy DM Podíl 

JCC 2,072 25,6% 

International Organization 
for Migration 

0,540 6,7% 

Polsko 1,812 22,4% 

Ukrajina (vč. Moldávie) 1,724 21,3% 

Rusko (vč. Lotyšska a Litvy) 0,835 10,4% 

Bělorusko (vč. Estonska) 0,694 8,6% 

Česká republika 0,423 5,2% 

CELKEM                                   8,100 100% 

 

Rozdělení prostředků partnerským organizacím85 

 
 
3.3 Postoj české delegace a dalších zástupců obětí ze střední a východní Evropy 
  

Situace zástupců obětí střední a východní Evropy byla do značné míry komplikována 

nutností udržet dobré vztahy s Německem. Tu si pochopitelně uvědomovala i česká delegace, 

ale zároveň byla „odhodlána neustoupit ze svých pozic a především nedopustit „druhý 

                                                 
83 Jelínek, Tomáš. Odškodnění nuceně nasazených, Praha 2002, str. 103 
84 http://zpravy.idnes.cz/nemecko-schvalilo-odskodneni-obeti 
85 Gesetz zur Errichtung einer Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“, § 9 
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Mnichov“tím, že by strpěla další kolo jednání „o nás bez nás“86. Čeští vyjednavači se stali 

„hlavní hnací silou při vytváření alespoň částečné soudržnosti a pocitu společného úsilí na 

straně obětí“.87 Byli přesvědčeni, že společný koordinovaný postup, navíc podpořený činností 

významného amerického právníka Micheala Hausfelda, jim přinese větší šance na úspěch v 

jednáních s německou stranou. Česká delegace byla vedena Jiřím Šitlerem, který si od 

německé strany „vysloužil neochotný respekt tím, jak dokázal pevně uchopit projednávané 

body, i díky své inteligenci“88 Dalšími hlavními členy byli zástupci přeživších obětí Felix 

Kolmer a Oldřich Stránský, Dr. Antonín Hradílek, Jan Sechter a Tomáš Kafka. Taktiku tohoto 

společného semknutí byly schopny delegace ze střední a východní Evropy schopny dodržovat 

i přes značné snahy německé strany jejich jednotný postup rozdělit. Zejména díky ní pak byli 

schopni dosáhnout výrazně lepších výsledků, než by tomu bylo v případě separátních 

vyjednávání. 

 

 

3.4 Německo- americká dohoda o právní jistotě pro německý průmysl, společné 
prohlášení 
  

Celá probíhající jednání byla z německé strany podmíněna ochranou německých 

podniků před stávajícími a budoucími individuálními žalobami. Nepodařilo se jí však 

přesvědčit americkou stranu k podpisu smlouvy schválené oběma parlamenty. Washington se 

bránil prohlášení, že neexistují „žádné nároky“ vyplývající z holocaustu a druhé světové války 

ani podle německého ani mezinárodního práva. Němci se museli spokojit se zajištěním právní 

jistoty na základě tzv. prohlášení zájmů (statement of interest), kterým americká vláda 

doporučuje americkým soudcům, aby byly žaloby obětí nacismu v zahraničně politickém 

zájmu Spojených států zamítnuty.  

 Obdobné bilaterální dohody se státy střední a východní Evropy nebyly nutné z důvodu 

odlišných soudních systémů v těchto zemích, které neuznávají možnost hromadných žalob. 

17. července 2000 tak bylo v Berlíně podepsáno jen tzv. společné prohlášení (joint statement). 

To shrnuje dosavadní jednání a prohlašuje, že „je ve společném zájmu všech zúčastněných, 

aby byla nadace jedinou právní možností a výlučným fórem pro uplatňování všech nároků 

                                                 
86 Vyjádření vedoucího české delegace Jiřího Šiltera. Cit. dle:  Hořák, Martin /ed./. Odškodnění 2000-2006, 
Česko-německý fond budoucnosti, Praha 2007, str. 12 
87 Andreas Mink, jeden z prvních německy píšících reportérů, kteří sledovali jednání o otrockých a nucených 
pracích. Tamtéž 
88 Tamtéž, str. 23 
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vůči německým podnikům z období nacionálního socialismu a 2. světové války“.89 Zároveň 

stanovuje, že k prvním výplatám oprávněným žadatelům může dojít ve chvíli, kdy Spolkový 

sněm konstatuje dosažení právní jistoty, k čemuž došlo 31. května 2001. 

 Česká republika samostatně připravila výměnu nót s USA, ve které si nechala potvrdit, 

že uzavřené dohody nebudu mít žádný vliv na českou pozici v reparační otázce. Nóta nebyla 

zásadní ani tak pro současnost, jako spíše pro zajištění budoucnosti, kdy by případně mohlo 

dojít k situaci, že by německá strana chtěla znovu otevřít otázku sudetských Němců a návratu 

jejich majetku. V tom případě měla Česká republika nadále v rukou trumf v podobě otázky 

reparací, které svou výší výrazně přesahovaly hodnotu sudetského majetku. „Chtěli jsme, aby 

nám americká vláda potvrdila, že Německo nezíská podepsáním dohody se Spojenými státy 

volnou ruku ke vznášení nároků vůči České republice. To nám bylo potvrzeno,“ uvedl český 

vyjednavač Jiří Šitler. 90  

 

 

4. Výplaty českým obětem ze spolkové nadace Vzpomínka, odpovědnost a budoucnost 

4.1 Kancelář pro oběti nacismu 
  

Poté, co se ČNFB stal jednou z partnerských organizací spolkové nadace Připomínka, 

odpovědnost a budoucnost, zřídil v květnu 2000 samostatné pracoviště, aby mohl zajistit co 

nejrychlejší registraci a platby oprávněným žadatelům. Hlavními částmi Kanceláře byly 

Informační a poradenské centrum, které se staralo o komunikaci s žadateli a širší veřejností a 

Ověřovací a dokumentační centrum, které zajišťovalo vlastní zpracování a posouzení 

jednotlivých žádostí. Poté, co jako první ze všech partnerských organizací podepsal ČNFB 

smlouvu se Spolkovou nadací, mohlo být po vyhlášení právní jistoty zahájeno výplatní řízení 

oprávněným žadatelům.  

 

 

 

4.1.2 Průběh před započetím plateb 

 Prvním krokem po zřízení Kanceláře pro oběti nacismu bylo vypracování databáze již 

známých oprávněných žadatelů, kteří se dali vysledovat za pomoci dalších organizací jako 

                                                 
89 Joint Statement on occasion of the final plenary meeting concluding international talks on the preparation of 
the Foundation „Remembrance, Responsibility and the Future“; překl. K.B. 
90 http://zpravy.idnes.cz/praha-ma-vuci-nemecku-podporu-usa-dqm. Prezentací nóty v médiích došlo 
k výraznému ochlazení česko- německých vztahů. 
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Svaz nuceně nasazených, Svaz osvobozených politických vězňů a pozůstalých, Muzeum 

romské kultury či Kongres Poláků v ČR. Na jejím základě bylo obesláno s formulářem 

žádosti o platbu z prostředků Spolkové nadace téměř 55 000 bývalých obětí nacionálního 

socialismu.91 V úzké návaznosti na to byla zahájena informační kampaň, která měla zajistit 

oslovení dalších potencionálních žadatelů nad rámec těchto již známých. Bylo k tomu využito 

všech možných prostředků- tisku, televize, informačních plakátů (např. ve zdravotnických 

zařízeních, v regionálních denících, veřejných institucích) ad. Odesláním vyplněného 

odpovědního kuponu či neformálního dopisu se žadatelé zaregistrovali, přičemž oficiální 

žádost mohla být poslána později (a to do tří měsíců). Původní registrační lhůta stanovená na 

11. dubna 2001 byla z důvodu obrovského množství, ve snaze umožnit registraci co 

největšímu počtu, dvakrát prodloužena až do 31. prosince 2001. 

 

 

4.1.3 Podmínky pro poskytnutí platby 
  

Nejprve bylo nutno posoudit, zda byla splněna všechna formální kritéria platby, dále 

to, zda deklarované újmy odpovídají definicím příslušných zákonů, a konečně jestli jsou tyto 

újmy dostatečně doloženy. Pouze v případě všech těchto podmínek mohl být žadatel zařazen 

na výplatní seznam (do tzv. tranže), který byl v pravidelných intervalech předkládán ke 

kontrole Spolkové nadaci.   

 Základními formálními kritérii byly čtyři body92: 

1. Zřeknutí se dalších nároků. Podpisem žádosti o platbu se žadatelé zříkali dalších 

materiálních nároků vůči německému státu a průmyslu. 

2. Trvalé bydliště na území České republiky. Nesplnění této podmínky však nevedlo k 

zamítnutí žádosti, ale k jejímu předání jiné partnerské organizaci podle trvalého 

bydliště žadatele. 

3. Dodržení tzv. kritéria dožití. Platba mohla přejít na oprávněné právní nástupce pouze v 

případě, že dotyčný zemřel po 15. únoru 199993. 

4. Dodržení registrační lhůty, která skončila 31. prosince 2001. 

      Další podmínkou bylo doložení újmy oběti nacistického bezpráví. Dle § 4, odst. 2 

Smlouvy mezi ČNFB a nadací Připomínka, odpovědnost a budoucnost dbá partnerská 

organizace především na to (…), aby byly předloženy všechny potřebné podklady a ostatní 

                                                 
91 Hořák, Martin /ed./. Odškodnění 2000-2006, Česko-německý fond budoucnosti, Praha 2007, str. 46 
92 Tamtéž, str. 53 
93 Toto datum bylo stanoveno na 15. února 1999, neboť tento den byl oznámen záměr vzniku Spolkové nadace. 
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důkazní prostředky.94 Nebylo rozhodující, jaký typ dokumentů žadatelé předložili, ale zda 

byly považovány za dostatečné pro uznání žádosti. Za nejprůkaznější byly považovány 

oficiální dokumenty jako soudní rozsudky, propouštěcí listy z vězení, pracovní knížky či 

příkazy k odjezdu na nucené nasazení. Vysokou výpovědní hodnotu však mohly mít i doklady 

soukromé povahy jako pohlednice, deníky či fotografie.95V případě, že se žadatelům 

nepodařilo najít dokumenty dokládající jejich újmu, byla Kancelář povinna se pokusit 

chybějící doklady dohledat v domácích i zahraničních archivech. V případech, kdy pátrání v 

archivech nevedlo k úspěchu, mohla se Kancelář jménem žadatele pokusit o získání tzv. 

potvrzení věrohodnosti (Plausibilitätsbestätigung), jež vystavovali pracovníci archivů na 

základě písemných vzpomínek nuceně nasazených. 

 Vzhledem k tomu, že při započetí výplat oprávněným žadatelům nebyl znám jejich 

konečný počet, bylo přistoupeno na dvousplátkový systém. Mělo tak být zabráněno tomu, aby 

první vlna žadatelů dostala plný obnos (tedy až 15 000 DM v případě první kategorie) a další 

žadatelé vyšli z důvodu omezeného rozpočtu nadací naprázdno. První splátka tak byla 

stanovena na 75% přiznané částky s tím, že druhou bude možno zahájit až po zpracování 

všech žádostí a provedení kontrolního výpočtu, zda nadace disponuje dostatečným obnosem 

k vyplacení celé zamýšlené částky. Odesláním a schválením první tranže 19. června 2001 tak 

mohly být zahájeny první výplaty obětem nacionálněsocialistického násilí v České republice.  

 

 

4.2. Kategorie oprávněných žadatelů  

4.2.1. Kategorie A-otrocké práce 
  

Oprávněným žadatelem byl ten, kdo byl vězněn v koncentračním táboře ve smyslu §4, 

odst.2 Spolkového zákona o odškodňování nebo v jiném vězeňském zařízení mimo území 

dnešní Rakouské republiky96 nebo v ghettu za srovnatelných podmínek a byl nucen k práci.97 

Podmínky jsou považovány za srovnatelně těžké v případě splnění tří kritérií: nelidské 

podmínky věznění, nedostatečná strava, chybějící lékařská péče. 

                                                 
94  Smlouva mezi Česko-německým fondem budoucnosti a nadací Připomínka, odpovědnost a budoucnost, §4, 
odst.2 
95 Saathoff, Günter. Entschädigung für Zwangsarbeiter? Entstehung und Leistungen der Bundesstiftung 
„Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ im Kontext der Debatte um die „vergessenen Opfer“. In: Hockerts, 
Hans Günter, Kuller, Christiane. Nach der Verfolgung. Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts in 
Deutschland?, Wallstein, Göttingen 2003, str. 247 
96 Mezi tyto koncentrační tábory se řadil také tábor v Mauthausen a pobočky tábora v Dachau, které se nacházejí 
na území dnešního Rakouska. 
97 Gesetz zur Errichtung einer Stiftung „Erinnerung, Verantwortung, Zukunft“, §11, odst. 1.1 
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Žadatele v této kategorii lze rozdělit na osoby postižené rasovým pronásledováním, 

politické vězně a nuceně nasazené, kteří byli uvězněni z důvodu útěku z místa nasazení nebo 

pro porušení pracovních předpisů. V první skupině převažovala ghetta Terezín a Lodž a 

koncentrační tábor Osvětim. V případě politických vězňů se jednalo o prakticky všechny 

hlavní koncentrační tábory a věznice jako Sachsenhausen, Buchenwald, Dachau, 

Ravensbrück, Flossenbürg, Mauthausen, věznice pražského gestapa na Pankráci a v terezínské 

Malé pevnosti a další. Žadatelé ze třetí skupiny byli nejčastěji internování v některém 

z pracovně-výchovných táborů na území protektorátu Čechy a Morava, hlavně v Mirošově u 

Rokycan či Praze-Ruzyni.98 O zařazení jednotlivých zařízení na seznam rozhodovalo vedení 

Spolkové nadace na základě doporučení jednotlivých partnerských organizací. Specifickým 

důvodem zamítnutí žádosti v rámci této kategorie, díky předchozím programům nejlépe 

zmapované, bylo věznění z jiných příčin, než bylo pronásledování na základě „rasového“ 

původu, politického přesvědčení, náboženského vyznání, sexuální orientace apod. Kromě 

běžných kriminálních deliktů šlo především o přestupky proti zákonům a nařízením o 

válečném hospodářství.99  

Celková částka vyplácená pro oběti v této kategorii byla stanovena na 15 000 DM. 

Zároveň byla zavedena jedna podkategorie, která žadatele opravňovala k přijetí platby až do 

výše 5000 DM. Byla určena pro oběti, které nestrávily ve vězení delší dobu než po trvání 

vyšetřovací vazby v délce 21 dnů. Toto opatření pramenilo ze snahy odlišit tyto oběti od 

dlouhodobě vězněných, jejichž míra utrpení byla považována za vyšší a opravňovala tak 

k vyplacení vyšší částky.  

 

 

4.2.2. Kategorie B- nucené práce 
  

Oprávněným žadatelem byl ten, kdo byl ze svého domovského státu deportován na 

území Německé říše v hranicích z roku 1937 nebo na území obsazené Německou říší, nucen 

k pracovnímu nasazení v průmyslovém podniku nebo ve veřejné oblasti a za jiných podmínek 

než v č.1 byl vězněn nebo podroben podmínkám podobným věznění nebo srovnatelně špatným 

životním podmínkám.100  

 Při stanovování definice pojmu „podmínky podobné věznění nebo srovnatelně špatné 

životní podmínky“ se projevila snaha Spolkové nadace rozhodovat ve prospěch obětí, pokud 

                                                 
98 Martin /ed./. Odškodnění 2000-2006, Česko-německý fond budoucnosti, Praha 2007, str. 57 
99 Hořák, Martin /ed./. Odškodnění 2000-2006, Česko-německý fond budoucnosti, Praha 2007, str. 58 
100 Gesetz zur Errichtung einer Stiftung „Erinnerung, Verantwortung, Zukunft“, §11, odst. 1. 2 
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to znění zákona umožňovalo. Bylo tak stanoveno, že se takovéto podmínky především u osob 

slovanské národnosti předpokládaly a nemusely tak být individuálně dokazovány. Stejně tak 

se například „předpokládala“ deportace východních dělníků od roku 1941 a odpadala tak 

nutnost ji u každé oběti zvlášť dokazovat.101Mezi deset nefrekventovanějších míst v Německu 

patřily u této nejpočetnější kategorie Berlín, Mnichov, Lipsko, Vratislav, Norimberk, 

Drážďany, Stuttgart, Kassel, Magdeburk a Hamburk. Jako své zaměstnavatele uvedlo nejvíce 

žadatelů Říšské dráhy (Deutsche Reichsbahn), dále pak firmy BMW, Junkers, Daimler-Benz, 

AEG, Siemens, Krupp a Argus-Flugmotorenwerke. Velmi mnoho protektorátních žadatelů 

pak také pracovalo pro polovojenské organizace jako Technische Nothilfe či Luftschutz.102 

 Platby pro tuto kategorii, která čítala 38 564 oprávněných žadatelů, byly stanoveny do 

výše 5 000 DM. 

 

 

4.2.3. Kategorie C- otevírací doložka 
  

Partnerské organizace mohou v rámci prostředků poskytnout dávky rovněž takovým 

obětem aktů nacionálně socialistického bezpráví, především nuceně nasazeným v zemědělské 

oblasti, které nepatří do jedné ze skupin případů, uvedených ve větě 1, č.1 a 2.103 

 Pro tuto kategorii nebyla stanovena přesná definice jako u předchozích dvou, ale její 

konkrétní podoba byla v zásadě ponechána jednotlivým partnerským organizacím. Především 

z toho důvodu, aby mohla být zohledněna historická specifika jednotlivých zemí, která se 

pochopitelně velmi lišila. Jak již bylo naznačeno, jednalo se například o zemědělské 

pracovníky, kteří nemohli být pro odpor německé strany zařazeni do žádné z prvních dvou 

kategorií, ale například pro polskou stranu hrálo jejich odškodnění zásadní roli. Bývalí 

zemědělští pracovníci byli pochopitelně zařazeni do otevírací doložky také v případě ČNFB 

(zveřejněné 22. listopadu 2001), i když jejich počet nebyl tak velký (viz. kapitola 4.8.). 

Mnohem početnější skupinu tak tvořili nuceně nasazení, kteří byli deportováni do obsazeného 

pohraničí a osoby nuceně nasazené přímo v protektorátu. Zbytek této kategorie pak tvořily 

oběti nucené se skrývat před rasovou perzekucí a jinak postižení omezeními osobní svobody, 

jež ve většině případů souvisela s pronásledováním blízkých příbuzných vězněných a 

                                                 
101 Saathoff, Günter. Entschädigung für Zwangsarbeiter? Entstehung und Leistungen der Bundesstiftung 
„Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ im Kontext der Debatte um die „vergessenen Opfer“. In: Hockerts, 
Hans Günter, Kuller, Christiane. Nach der Verfolgung. Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts in 
Deutschland?, Wallstein, Göttingen 2003, str. 250 
102 Hořák, Martin /ed./. Odškodnění 2000-2006, Česko-německý fond budoucnosti, Praha 2007, str. 59 
103 Gesetz zur Errichtung einer Stiftung „Erinnerung, Verantwortung, Zukunft“, §11 
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umučených příslušníků odboje nebo obětí rasových zákonů.104 Samozřejmě se vzhledem 

k obrovskému počtu osob postižených „jiným nacistickým bezprávím“ jednalo jen o nejtěžší 

případy, neboť i v této kategorii byla platba stanovena až na 5 000 DM. 

 

 

4.2.4. Kategorie jiné osobní újmy 
 
 Kategorie jiných osobních újem představovala zcela samostatnou kategorii. Dle 

zákona měly být platby v této kategorii poskytovány v případech lékařských pokusů nebo při 

úmrtí nebo těžké újmě na zdraví dítěte umístěného v domově pro děti nuceně nasazených.105 

 Ač byly jednotlivé žádosti zpracovávány v rámci partnerských organizací, samy 

výplaty byly realizovány ze společného rozpočtu, který činil 50 000 000 DM. Tato kategorie 

tvořila také výjimku, co se týče zařazení obětí do více kategorií. U všech ostatních totiž platila 

zásada, že byl žadatel zařazen do té, která pro něj byla výhodnější, nikdy však nemohl být 

vyplacen ve více než jedné z nich. Také předchozí odškodnění ze strany německého průmyslu 

zde nebylo důvodem pro snížení vyplacené dávky jako v ostatních kategoriích, nýbrž byla 

účast žadatele na dřívějším odškodňovacím programu naopak podpůrným argumentem pro 

oprávnění k platbě. V případě České republiky tak šlo o „odškodné za pseudolékařské pokusy 

prováděné nacisty na vězních koncentračních táborů“ v celkové výši 10 milionů DM, které na 

konci šedesátých a v první polovině sedmdesátých let obdrželo více než 1 000 

československých občanů.106 

 V této kategorii se předpokládala platba do výše 15 000 DM jako v případě otrockých 

prací, její konkrétní výše mohla být stanovena až po zpracování všech podaných žádostí. 

V září 2003 byla vyplácená částka stanovena na 8 300 DM (4 243,72 EUR), v České 

republice ji obdrželo 192 žadatelů, a to jako první na světě. Po definitivním uzavření seznamu 

oprávněných příjemců mohla být platba navýšena o dalších 2 450 EUR, která se již netýkala 

oprávněných nástupců (více viz. kapitola 4.6), ale pouze 134 přímých žadatelů.107  

 

 

 

                                                 
104 Hořák, Martin /ed./. Odškodnění 2000-2006, Česko-německý fond budoucnosti, Praha 2007, str. 62 
105 Gesetz zur Errichtung einer Stiftung „Erinnerung, Verantwortung, Zukunft“, §9 odst. 3, §11 
106 Více viz. Jelínek, Tomáš, Kučera, Jaroslav. Ohnmächtige Zaungäste. Die Entschädigung von 
tschechoslowakischen NS-Verfolgten. In: Hockerts, Hans Günter, Moisel, Claudia, Winstel, Tobias /eds./. 
Grenzen der Wiedergutmachung. Die Entschädigung für NS- Verfolgte in West-und Osteuropa 1945-2000, 
Wallstein, Göttingen 2006, str. 776-834 
107 Hořák, Martin /ed./. Odškodnění 2000-2006, Česko-německý fond budoucnosti, Praha 2007, str. 76 
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4.3. Oprávnění nástupci 
 

Při splnění stanovených podmínek bylo možno vyplatit přiznané odškodnění i 

oprávněným právním nástupcům po zemřelé oběti nacionálně socialistického bezpráví. 

Jelikož se jednalo o humanitární gesto, na které neexistoval právní nárok, nejednalo se o 

dědičnost dle dědického práva. Nikoli dávka jako taková, nýbrž právo k podání žádosti 

(Antragsrecht) přecházelo na tzv. oprávněné právní nástupce. Prvním formálním 

předpokladem bylo, že oprávněný žadatel zemřel dle tzv. kritéria dožití po 15. únoru 1999. 

Další podmínkou bylo, že alespoň jeden z oprávněných právních nástupců podal včas žádost, 

případně ve lhůtě do šesti měsíců oznámil úmrtí původního žadatele. Dle spolkového zákona 

se oprávněnými nástupci stávali stejným dílem přeživší manžel/manželka a dosud žijící děti. O 

dávku mohli v případě, že oprávněný žadatel nezanechal ani manžela/manželku ani děti, 

požádat stejným dílem také vnuci, nebo, pokud tito také nežijí, sourozenci. Pokud ani tyto 

osoby nepodají žádost, jsou k podání žádosti oprávněni dědicové ze závěti.108   

Dne 21. května 2002 bylo oznámeno zahájení výplat oprávněným právním nástupcům. 

Z důvodu omezeného rozpočtu ČNFB a vysokému počtu přihlášených bylo přistoupeno 

k vytvoření podkategorií pro oprávněné nástupce v rámci jednotlivých vyplácených skupin. 

Jejich dávky byly kráceny tak, že oprávnění nástupci obdrželi v kategorii A 9 000 DM, 

v kategorii B 3 000 DM a kategorii C od 750 do 3 0000 DM. Tímto opatřením bylo 

umožněno, že ČNFB nemusel krátit, na rozdíl od jiných partnerských organizací, platby 

žijícím obětem v kategorii A a B, které tak obdržely ve srovnání s ostatními zeměmi jedny 

z nevyšších částek odškodnění.109  

 

 

4.4. Stížnostní řízení 
  

§6 vzájemné smlouvy nařizoval partnerským organizacím zřídit nezávislou odvolací 

komisi. V ní zasedlo osm členů ze zástupců obětí i odborníků zabývajících se problematikou 

nuceného nasazení. V rámci kategorií otrocké a nucené práce, resp. jiného nacistického 

bezpráví odvolací komise posoudila celkem 9 462 případů, z toho 7 817 odvolání zamítla a 1  

645 uznala jako oprávněné. V rámci kategorie jiných osobních újem projednávala 765 

stížností, ve čtyřech případech mohla být uznána jako oprávněná, v 761 byla zamítnuta.110 

 
                                                 
108 Gesetz zur Errichtung einer Stiftung „Erinnerung, Verantwortung, Zukunft“, §13, odst. 1 
109 Hořák, Martin /ed./. Odškodnění 2000-2006, Česko-německý fond budoucnosti, Praha 2007, str. 74 
110 Tamtéž, str. 72 
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4.5. Celkový počet odškodněných v České republice 
 
ČNFB zaregistroval za dobu registrační lhůty od 1. října 2000 do 31. prosince 2001 

celkem 110 624 žádostí o platbu ze Spolkové nadace. Platba byla poskytnuta celkem 75 961 

obětem nacistického bezpráví.111 Poslední regulérní tranže byla odeslána 31. května 2005 a 

k poslednímu dni roku 2006 byly s definitivní platností ukončeny všechny výplaty ze 

Spolkové nadace. 

 

Kategorie                Počet odškodněných 

A- otrocká práce   8 656 

B- nucená práce 38 564 

C1- věznění nespadající do kategorie A        71 

C2- dislokace z protektorátu do pohraničí 5 011 

C3- deportace na zemědělské práce 1397 

C4- nedeportovaní nuceně nasazení (především 
z protektorátu) 

14 826 

C5- ukrývání před rasovou perzekucí 3031 

C6- omezení osobní svobody 4023 

C7- deportace s nuceně nasazenými rodiči 190 

 

Kategorie otrocké a nucené práce, resp. jiného nacistického bezpráví112 

 

                Počet odškodněných 

Pseudolékařské pokusy 157 

Umístění do domova pro děti nuceně nasazených  28 

Úmrtí dítěte v domově pro děti nuceně nasazených 7 

 

Kategorie jiných osobních újem113 

 

 

 

                                                 
111 Z rakouského Fondu smíření, ze kterého bylo pro české oběti vymezeno 501 milionů ATS, bylo vyplaceno 
celkem 10 964 osob. O problematice odškodní z Rakouské strany více např. Kunštát, Miroslav. Odškodnění 
českých obětí nacismu po roce 1989. [v tisku] 
112 Hořák, Martin /ed./. Odškodnění 2000-2006, Česko-německý fond budoucnosti, Praha 2007, str. 106 
113 Tamtéž, str. 107 
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IV. ZÁVĚR 
 

Více než šedesát let trvalo, než se obětem ze střední a východní Evropy dostalo 

alespoň částečné morální a finanční satisfakce ze strany německého státu a německých 

podniků za práci, kterou byly nuceny vykonávat pro německé hospodářství v době 2. světové 

války. Restriktivní postoj německých představitelů byl ovlivňován několika faktory. Jednak 

se proti odškodňovacím platbám stavěla západoněmecká veřejnost a alespoň z počátku by 

platby pro zpustošenou zemi znamenaly další finanční zátěž, čemuž se chtěly vyhnout také 

západní spojenci. Především však německému postoji nahrávala studená válka a odpor zvláště 

Spojených států vyplácet jakékoli finanční částky za železnou oponu a přispívat tak 

komunistickým vládám, neboť existovalo velmi důvodné podezření, že jakékoli odškodňovací 

dávky by se nedostaly k obětem samým, ale skončily právě ve vládních rukou. Mladá 

Spolková republika se však nedokázala odškodňovacím platbám vyhnout úplně a svou snahu 

o co nejrychlejší začlenění do západních společenství musela podpořit platbám obětem ze 

západní Evropy. Německu tak bylo umožněno vlastní diktování podmínek, komu budou 

platby poskytnuty.  

Pád železné opony s sebou přinesl velká očekávání všech „zapomenutých obětí“ ze 

střední a východní a Evropy, které předpokládaly napravení výše popsaného stavu. Byly si 

samy vědomy, že Spolková republika na ně „nezapomněla“, nýbrž je z odškodnění a restitucí 

systematicky vyloučila. Tato očekávání byla zpočátku zklamána dalším diplomatickým 

úspěchem znovusjednoceného Německa, kterému se podařilo vyhnout se při vyjednáváních 

otázce reparací a tím ji vlastně nadále považovat „za vyřešenou“. Země střední a východní 

Evropy se však s tímto stavem nehodlaly smířit a počátečním výsledkem jejich tlaku, který na 

Německo vyvíjely, bylo založení fondů, do kterých Spolková republika vložila finance, zčásti 

určené na odškodění obětí nacistického režimu.  

 Vnitropolitický posun v celém procesu znamenal nástup Gerharda Schrödera do 

funkce spolkového kancléře. Sám se profiloval jako stoupenec celkového odškodnění jednak 

obětí ze střední a východní Evropy a také všech nuceně nasazených již během předvolební 

kampaně. Odškodnění se stalo bodem koaličního ujednání poté, co si SPD za svého partnera 

zvolila stranu Zelených, která o napravení nacistického bezpráví usilovala již od svého vstupu 

do parlamentu v 80. letech.   

Jako ještě závažnější se ukázal vliv mezinárodní, který s sebou přinesl globalizaci 

celého problému. V něm sehrály zcela zásadní roli Spojené státy a jejich vliv na celosvětové 

dění. V oblasti společenské došlo spolu s pokrokem v bádání a odhalování dalších zločinů 
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nacistického režimu k obrovské vlně pozornosti americké veřejnosti a lobbistických skupin, 

kterou této problematice věnovaly. V oblasti právní došlo v 90. letech k velkému počtu kauz 

spojených s problematikou nuceného nasazení, využívajících institutu hromadných žalob. 

Jejich hrozba se ukázala pro německé podniky jako zásadní motiv pro řešení celého problému 

jednak z důvodu možných finančních ztrát v důsledku rozsudků ve prospěch obětí. Mnohem 

větší efekt však měla skutečnost, jak fatální vliv by mohly mít na ovlivnění mínění americké 

veřejnosti. Vzhledem k rozsáhlým investicím se společnosti vystavovaly obrovskému riziku 

ztráty prestiže až po možnost bojkotu jejich výrobků, což byla cena, jakou si nemohly dovolit 

zaplatit a souhlasily tak se založením spolkové nadace Připomínka, odpovědnost a 

budoucnost, z jejichž prostředků bylo odškodněno na 1,6 milionu lidí z celého světa. 

Jako cíl vyjednávání si pak uložila získání jistoty, že vyplacení částky, která 

z vyjednávání vzejde, nebude jen mezizastávkou na cestě k vyšším požadavkům. Nebyla 

ochotna přistoupit na jakékoli riziko, že by za stejné činy platila dvakrát- tedy jednak formou 

dobrovolného vyrovnání, které sama nazývala humanitárním gestem, a později při případných 

prohrách u amerických soudů. Jednoznačnou podmínkou pro vytvoření nadační iniciativy 

stala tzv. právní jistota, kterou mělo být pro podniky zajištěno, že všechny již probíhající i 

jakékoli případné budoucí žaloby stran využívání nucených prací za 2. světové války budou 

zamítnuty. Z původní představy o smlouvě schválené oběma parlamenty nakonec Němci 

museli ustoupit a spokojit se z tzv. statement of interest, kterým americká vláda doporučila, 

aby byly žaloby obětí nacismu v zahraničně politickém zájmu Spojených států zamítnuty.  

To, k jakým výsledkům nakonec jednání vedla, byla do velké míry zásluha samotných 

zástupců obětí z jednotlivých zemí střední a východní Evropy, kteří se nehodlali smířit s rolí 

pouhých pozorovatelů, kteří budou o průběhu jednání a jeho výsledcích pouze informováni. 

To, že dokázali v zásadě koordinovat své požadavky, jim umožnilo, že řada sporných bodů 

byla rozhodnuta v jejich prospěch.  

Český obětem se tak dostalo finančního odškodnění, které bylo koordinováno 

partnerskou organizací Spolkové nadace, Česko-německým fondem budoucnosti, resp. jeho 

pracovištěm- Kanceláří pro oběti nacismu. Během pěti let se jejím prostřednictvím dostaly 

platby k 75 961 obětem (či jejich oprávněným nástupcům) s trvalým bydlištěm v České 

republice, pro něž bylo určeno celkem 423 milionu DM. Zásadní byl především morální 

rozměr této celé akce, nicméně vzhledem k výši důchodů většiny českých obyvatel se zároveň 

jednalo velmi často o více než jen humanitární gesto.  
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Resumé  
 
Již v roce 1939 počala Třetí říše s nasazováním pracovníků a pracovnic z obsazených 

států v rámci svého stále se rozvíjejícího se průmyslu a dalších odvětví, kde žili v často 

nelidských podmínkách, které se mnohým z nich staly osudnými. Odškodnění těchto obětí 

bylo specifickou kapitolou, která byla pro obyvatele střední a východní Evropy zakončena až 

téměř šedesát let po konci 2. světové války. Tak dlouho trvalo, než se těmto obětem dostalo 

alespoň částečné morální a finanční satisfakce ze strany německého státu a německých 

podniků. Německé neochotě provést odškodění tisícům obětem z těchto zemí totiž 

v rozhodující míře nahrávala studená válka a podpora západních zemí. Nebylo totiž ani 

v jejich zájmu jednak neúměrně zatížit rozpočet zdevastované země a opakovat tak chybu 

z mírových jednání po konci 1. světové války, a především nebylo v jejich zájmu poukazovat 

jakékoli finanční částky do zemí za železnou oponou.  

Pád železné opony s sebou přinesl velká očekávání všech „zapomenutých obětí“ ze střední a 

východní a Evropy, které předpokládaly napravení tohoto stavu. Že toto morální i finanční 

zadostiučinění pro mnoho z nich přišlo pozdě, je ovšem nad míru zřejmé. Navíc se velmi brzy 

mělo ukázat, že k celkovému vyrovnání bude muset vést řada zdlouhavých a náročných 

jednání. Země střední a východní Evropy se však nehodlaly smířit s tím, že by byly opět 

z odškodňovacích výplat, případně z vyjednávání jejich podmínek vyloučeni, a počátečním 

výsledkem jejich tlaku, který na Německo vyvíjely, bylo založení fondů, do kterých Spolková 

republika vložila finance, zčásti určené na odškodění obětí nacistického režimu.  

K celkovému uzavření celé problematiky pak výrazně přispěl tlak vnitrostátní, do 

jehož čela se postavil nový kancléř Gerhard Schröder, a tlak mezinárodní, především ze strany 

Spojených států amerických. Řada kol vyjednávání na svém konci vyústila v srpnu 2000 

v založení Spolkové nadace Připomínka, odpovědnost a budoucnost, jejíž partnerskou 

organizací se na české straně stal Česko-německý fond budoucnosti (ČNFB), který zajišťoval 

výplaty českým obětem nacistického bezpráví, a to až do jejich oficiálního zakončení poslední 

den roku 2006. Během pěti let se jeho prostřednictvím, resp. Kanceláře pro oběti nacismu, 

dostaly platby k 75 961 obětem (či jejich oprávněným nástupcům) s trvalým bydlištěm 

v České republice, pro něž bylo určeno celkem 423 milionu DM. 
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Zusammenfassung 
 

Schon im Jahre 1939 hatte das Dritte Reich angefangen die Arbeiter und Arbeiterinnen 

von den besetzten Gebieten in die aufblühende Industrie und andere Wirtschaftsbereiche 

einzusetzen, wo sie oft in grausamen Bedingungen gelebt hatten, die viele mit dem Leben 

bezahlt hatten. Die Entschädigung für solche Opfer war eine spezifische Kapitel, die für die 

Einwohner von Ost- und Mitteleuropa erst nach sechzig Jahren nach dem Kriegsende 

abgeschlossen wurde. So lange dauerte es nämlich, bis diese Opfer zumindest teilweise 

moralische und finanzielle Satisfaktion von dem deutschen Staat und deutschen Firmen 

erhielten. Deutsche Unwilligkeit diese Entschädigung durchzuführen wurde nämlich durch 

die Politik des  Kalten Kriegs und der Westmächten unterstützt. Es war natürlich auch nicht in 

ihrem Interesse den Haushalt des verwüsteten Landes zu überbelasten und so den Fehler von 

den Friedensgesprächen nach dem 1. Weltkrieg zu wiederholen. Und vor allem war nicht in 

ihrem Interesse irgendwelche Finanzsummen in die Länder hinter dem Eisernen Vorhang zu 

liefern.  

Der Fall des Eisernen Vorhangs brachte dann groβe Erwartungen aller „vergessen 

Opfer“ vom Ost- und Mitteleuropa mit sich, die auf die Wiedergutmachung dieses Zustandes 

hofften. Dass diese moralische und finanzielle Genugtuung für Viele zu spät kam, ist aber 

nicht zu bestreiten. Darüber hinaus sollte klar sein, dass zu der Endabfindung noch langer 

Weg von anstrengenden Verhandlungen führen wird. Die Länder Ost- und Mitteleuropas 

wollten sich nicht damit abfinden von den Entschädigungsauszahlungen, btw. von den 

Bedingungsverhandlungen, wieder ausgelassen zu werden. Der Druck, den die Delegationen 

dieser Staaten auf Deutschland ausübten, führte zu Fondsgründungen in den 90er, in die die 

deutsche Regierung Kapital investiert hat, die zum Teil für die Entschädigung der Opfer des 

NS-Verbrechens bestimmt waren.  

Zum Abschluss der ganzen Problematik trug dann wesentlich der innenstaatliche 

Druck an der Spitze mit dem neuen Bundeskanzler Gerhard Schröder bei. Der andere, 

zumindest ebenso wichtiger, Faktor war der international ausgeübte Druck, bei dem die 

gröβte Rolle die Vereinigten Staaten spielten. Die Verhandlungsreihe mündete schlieβlich im 

August 2000 in die Gründung der Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft. Zur 

Partnerorganisation an der tschechischen Seite wurde der Tschechisch-Deutsche 

Zukunftsfonds bestimmt, der die Auszahlungen für die tschechischen Opfer  des NS- 

Verbrechens bis zur offiziellen Schliessung am Ende 2006 vermittelte. Innerhalb von fünf 

Jahren wurden mittels des Fonds, btw. des Büros für die Opfer des Nationalsozialismus, die 
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Auszahlungen für 75 961 Opfer (oder ihren Rechtsnachfolger) mit dem Daueraufenthalt in der 

Tschechischen Republik geleistet, für die insgesamt 423 Millionen DM bestimmt wurden.  
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