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Úvod 
 

Ve své diplomové práci se věnuji oběživu po dobu celé existence Československa, 

otázka oběživa je oblast v životě společnosti, která se týká a týkala, mnohdy velmi hluboce, 

veškerého obyvatelstva.  

Ještě dnes žije mnoho pamětníků, kteří si živě vybavují útrapy způsobené při 

reformních zásazích státu do této oblasti. Též jsem mnohokrát za svého života zaslechl, 

především od svých prarodičů, stesky, jež se povětšinou týkaly měnové reformy uskutečněné 

v roce 1953, což také podnítilo moje úsilí odkrýt některé aspekty týkající se těchto reforem a 

oběživa vůbec.  

Jelikož právní zakotvení měny se bytostně týká celého hospodářství státu, klade si tato 

práce za cíl pokusit se prokázat vliv kvalitního právního zakotvení měny na hospodářský 

rozvoj v jednotlivých historických údobích Československa.  

Dále si tato práce klade za cíl učinit systematický popis platného oběživa v materiální 

podobě, a to s důrazem na legislativní zakotvení jednotlivých platidel. Jádro tohoto úkolu je 

obsaženo především v přílohách. 

Za nezbytné považuji v diplomové práci též popsat základní dějinný a hospodářsko-

politický kontext, jakož i institucionální zakotvení, a to s důrazem na změny v měnově-

politické oblasti, tedy především co se měnových reforem týče. 

První z následujících kapitol nastiňuje zrod československé měny, tedy stav, jež 

předcházel měnové odluce v roce 1919, tj. především projevy a důsledky první světové války, 

budování měnových institucí nového státu, jakož i měny samotné. 

Následující kapitola se zaobírá ději a metodami, jež ovlivňovaly oběživo v průběhu 

druhé světové války, dále odlišnostmi obou částí Československa, na konci války 

vystoupivšími. 

Následující kapitola již dopodrobna líčí děje související se započetím nového směru 

vývoje ve státě, s opatřeními v měnové oblasti učiněnými před měnovou reformou v roce 

1945, jakož i se samotnou měnovou reformu, tedy s její přípravou, a to jak koncepční, tak i co 

se legislativy a oběživa týče, a tedy popisuje jednak cíle, jichž měla dosáhnout, dále zásady, 

na nichž byla postavena, a též její samotné provedení. 

Následující kapitola s názvem „Socializace, měnová reforma 1953 a následující 

období“, na základě popisu hospodářského vývoje, a též jeho proměny v souvislosti 
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s únorovým převratem roku 1948, jež samozřejmě nachází svoji reflexi i v měnové oblasti, 

vyhledává příčiny vedoucí ke krizovému stavu, který nalezl své vyústění v měnové reformě 

roku 1953, uskutečněné již necelých osm let po měnové reformě předcházející. Dále jsou zde 

popsány i průběh a následky měnové reformy. Popis hospodářských a měnových procesů 

v údobí 60. až 80. let v práci - s ohledem na její rozsah - záměrně chybí, neboť tyto se nijak 

zásadně neodchýlily od nastoupené koncepce po měnové reformě 1953, ačkoliv zde 

existovalo několik nadějných reformních pokusů, i tyto však byly i nadále limitovány 

socialistickou cestou rozvoje ekonomiky a společnosti. 

 Následující kapitoly „Společenská přeměna po roce 1989“ a „Rozdělení měny roku 

1993“ se zaobírají zásadní přeměnou pohledu na otázku měny, jejíž předznamenání však lze 

vypozorovat již ke sklonku socialistického státu v rozbití konceptu „monobanky“, a dále 

následkem společenského vývoje ve státě, jenž vyústil v rozdělení státu a následně i měny. Na 

tyto dvě kapitoly je však nutno hledět jako jen na základní odrazový můstek následného 

směřování, který již není dále do současnosti rozvinut, neboť vzhledem k nedostatečnému 

historickému odstupu dle mého názoru nelze zatím přijímat jasné soudy o vývoji započatém 

v tomto období, zároveň si tak ponechávám i prostor pro případné hlubší zpracování tohoto 

tématu v rigorózní práci.   

Kapitola závěrečná se pak vypořádává s odpovědí na otázku vlivu kvalitního právního 

zakotvení měny na hospodářský rozvoj. 

 Při vytváření této práce jsem použil literaturu, jež se zabývá popisovanou 

problematikou. Ohledně měnového vývoje mne byla zvláště nápomocna díla, na nichž se 

podílel prof. Fr. Vencovský. Co se týče obecného hospodářského a politického vývoje, čerpal 

jsem především z děl autorů prof. V. Průchy a K. Kaplana. 

 Měnovou reformou 1945 se poměrně detailně zabývalo autorské duo S. Půlpánová a 

K. Půlpán při příležitosti jejího padesátého výročí, a dále pak V. Němečková. Tématem 

měnové reformy 1953 se zabývá např. prof. Z. Jirásek, jehož dílo samozřejmě také nemohlo 

být opomenuto. Dále jsem čerpal též z oficiálních dokumentů, neocenitelným pomocníkem 

při sestavování díla mne byly normativní prameny. 
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1. Založení měny a období meziválečné 

1.1.  Situace na počátku existence Československa 
 

Dne 28. října 1918 „samostatný stát československý vstoupil v život“1, nicméně jeho 

měnové poměry byly i nadále postaveny na torzu toho, co na sklonku války ještě zbývalo 

z rakousko-uherské korunové měny2, původně koncipované jako měny zlaté3. 

Rakousko-uherská banka i nadále využívala svého emisního privilegia, byla však zcela 

ve vleku inflační válečné emise, neboť její bankovky nebyly kryty skutečně hodnotnými 

aktivy tak jako před válkou, ale především státními cennými papíry a jinými pohledávkami za 

státem. Když na počátku války ke dni 23. července 1914 uváděla Rakousko-uherská banka ve 

své bilanci na straně pasiv bankovky v oběhu za 2 129 759 250 korun, pak ke konci války dne 

26. října 1918 to bylo již za 30 679 675 403 korun, přičemž emise těchto bankovek i nadále 

prudce stoupala. Ohledně aktiv ve zlatých mincích a slitkách v bilanci Rakousko-uherské 

banky byl nastoupen během války opačný trend, když je k 23. červenci 1914 vykazováno za 

1 237 878 750,23 korun a k 26. říjnu 1918 již jen za 267 722 585,76 korun.4 

Pokračující, válkou způsobený, nejen finanční rozvrat na území postupně se 

rozpadající habsburské monarchie, tak samozřejmě vyžadoval od nově ustavené 

československé moci kroky k stabilizaci situace, a to především z hospodářských důvodů.  

Už od vzniku československého státu na formování jeho finančních a měnových 

opatření měly vliv především dvě osobnosti, a to Alois Rašín a Karel Engliš. Právě Karel 

Engliš stál za prvním zákonem v měnové oblasti, který byl v Československu Národním 

shromážděním přijat. Jednalo se o zákon č. 49/1918 Sb. z. a n. o zavedení obchodních platidel 

ze dne 19. listopadu 1918.  

Podstatou zákona o zavedení obchodních platidel bylo, že by Zemská banka království 

Českého v Praze emitovala poukázky, jež by byly bezúročné a směnitelné za bankovky 

Rakousko-uherské banky, přičemž tyto poukázky by banka vydávala „na krátkodobé 

zápůjčky, nejvýše 90tidenní, a to buď eskontem nebo na lombard“5. Poukázky by tedy plnily 

                                                 
1 Z preambule zákona č. 11/1918 Sb. z. a n. o zřízení samostatného československého státu ze dne 28. října 1918. 
2 Rakousko-uherská koruna byla zavedena na základě zákonů č. 126/1892 ř.z. a č. 127/1892 ř.z. ze dne 2. srpna 
1892. 
3 Stanovený zlatý obsahu jedné rakousko-uherské koruny činil 0,304878 g, a tedy cena 1 kg ryzího zlata byla 
3 280 K, přičemž banka vyměňovala zlato za své bankovky, bankovky za zlato však nikdy konvertovat nezačala. 
4 Bilance Rakousko-uherské banky publikována např. v Kunert, J. – Novotný, J.: Centrální bankovnictví v 
českých zemích, s. 25. 
5 Dle § 2 odst. 1 zákona č. 49/1918 Sb. z. a n. o zavedení obchodních platidel ze dne 19. listopadu 1918. 
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funkci platidla, a v tomto ohledu by se o nich dalo i říci, že by se staly jakousi vlastní měnou 

nového státu. Bance byla v zákoně stanovena povinnost držet z nominální hodnoty poukázek 

nejméně 25 % hotovostní rezervy v bankovkách Rakousko-uherské banky, respektive 

v drobných mincích korunové měny. Tento zákon, který by sice vyřešil akutní problémy 

nedostatku oběživa v obchodním styku, nicméně zřejmě by nijak nevedl k nápravě 

rozvrácených měnových poměrů, nebyl uveden do praxe, neboť s příchodem Aloise Rašína do 

funkce ministra financí dne 14. listopadu 1918, tento následně začal s prosazováním své 

vlastní koncepce.  

V listopadu 1918 bylo jednáno s Rakousko-uherskou bankou o podmínkách 

dočasného ponechání společné měny, kdy československá strana nastolila tyto požadavky6: 

 

1) Právo každému nástupnickému státu na jmenování vládního komisaře u Rakousko-

uherské banky k dohlížení na její činnost, 

2) Zákaz lombardu válečných půjček a nepřijetí závazku ručení československé vlády za 

škody vzniklé lombardem válečných půjček, 

3) Zákaz poskytování půjček státům, leda se souhlasem států ostatních. 

 

Jelikož druhé podmínce nebylo vyhověno, bylo dne 11. listopadu 1918 zakázáno 

filiálkám Rakousko-uherské banky na československém území lombardovat válečné půjčky, a 

též byla zrušena možnost válečnými půjčkami platit daně7. 

Situace neodvratně spěla k vytvoření samostatné měny, ale tomuto kroku nejdříve 

muselo předcházet nejen technické zabezpečení takové akce, ale i ovládnutí teritoria, které 

bylo považováno za československé.  

Na historicky českém území došlo hned po osamostatnění Československa k vyhlášení 

čtyř německých provincií, jež se považovaly za součást Rakouska (Deutschböhmen, 

Sudetenland, Böhmerwaldgau a Deutschsüdmähren). Tyto provincie ustavily své vlastní 

sněmy i vlády. Zásah československých ozbrojených sil se ukázal jako nezbytný a pacifikace 

těchto pohraničních území probíhala až do prosince 1918.8  

Situace na Slovensku byla mnohem komplikovanější, neboť zde žádná historická 

hranice ani neexistovala a většina území byla po vyhlášení samostatnosti pod kontrolou 

                                                 
6 Viz Vencovský, F.: Vzestupy a propady československé koruny, s. 25-26. 
7 Viz Vencovský, F. a kol.: Dějiny bankovnictví v českých zemích, s. 266. 
8 Viz např. Průcha, V. a kol.: Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918 – 1992. Díl I., s. 25. 
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maďarských ozbrojených sil. Na konci prosince 1918 byla dohodovými mocnostmi stanovena 

provizorní hranice mezi Československem a Maďarskem. Československé ozbrojené síly této 

hranice dosáhly až 20. ledna 1919.9 

Existovala sice i další menší území, kde Československo usilovalo o nastolení své 

moci a v některých se tak posléze - alespoň částečně - stalo (Těšínsko, Vitorazsko, Valticko, 

Hlučínsko), ale lze konstatovat, že od ledna 1919 již byly vytvořeny předpoklady pro realizaci 

měnové odluky. 

  

1.2.  Rašínova měnová odluka 
 

„Není možno jiným způsobem provésti to odloučení, tu separaci naší měny od 

rakousko-uherské, než nějakým skutečným označením těch bankovek, které nadále mají 

býti naší československou měnou na rozdíl od měny států cizích. Bylo by to možno 

provésti buď jen výměnou těchto bankovek za nové státovky, to však bylo by provázeno 

těžkými obtížemi a dlouho by to trvalo, anebo jest to nutno provésti okolkováním a jest 

si jen přáti, aby technicky toto okolkování mohlo býti tak provedeno, aby nemohlo býti 

paděláno, aneb jiným způsobem zneužíváno. Pan finanční ministr doufá, že tomu tak 

nebude.“10 

 

Teoreticky existovaly tři názorové proudy, jak provést reformu v oblasti měny. Předně 

repudiace, tedy odmítnutí všech dosavadních rakousko-uherských bankovek a jejich 

nahrazení novými, které by však bylo třeba nejdříve nechat vyrobit, navíc toto opatření by 

velice těžce zasáhlo všechny držitele dosavadních bankovek. Dále devalvace, pro kterou již 

existoval vzor v řešení státního bankrotu roku 1811. A jako třetí restrikce peněz v oběhu, kdy 

přívržencem tohoto řešení byl ministr financí Alois Rašín a došlo také k jeho realizaci.11  

Rašínovým cílem bylo provedení měnové odluky Československa od zbylého území 

bývalé monarchie a radikální restringování výše oběživa, dále pak zvyšování kupní síly 

zavedené peněžní jednotky až na předválečnou úroveň.  

                                                 
9 Viz Průcha, V. a kol.: Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918 – 1992. Díl I., s. 25. 
10 Slova pronesená na 33. schůzi Národního shromáždění při přijímání zákona č. 84/1919 Sb. z. a n. zpravodajem 
dr. Horáčkem. Viz Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna [databáze online]. [Cit. 2009-10-
11]. Dostupné z URL: < http://www.psp.cz/eknih/1918ns/ps/stenprot/033schuz/s033001.htm >. 
11 Viz Vencovský, F.: Vzestupy a propady československé koruny, s. 29. 
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V úterý dne 25. února 1919 ve 4 hodiny a 20 minut odpoledne zahájilo Národní 

shromáždění svou 33. schůzi, kdy jejím hlavním programem byla zpráva finančního výboru o 

vládních osnovách zákona o okolkování bankovek a soupisu jmění, a dále zákona o státní 

půjčce ve zlatě, stříbře a cizích valutách (tisky 547 a 546).12 Když schůze v 6 hodin a 10 

minut končila, byly již oba zákony (č. 84/1919 Sb. z. a n. a č. 88/1919 Sb. z. a n.) přijaty a 

mohla započít akce do té doby nevídaná, kterou sám její hlavní strůjce později nazýval jako 

„bitvu bankovkovou“, a pro niž muselo být vytištěno cca 250 milionů kusů kolků a celkem 

5 340 300 kusů různých tiskopisů.13 

Ode dne 26. února až do 9. března 1919 byly pro zdárný průběh měnové odluky 

uzavřeny hranice „pro veškerou dopravu osob a zboží, drahou, poštou a jinými dopravními 

prostředky, jakož i každý přechod osob přes hranice“14. Okolkování bylo prováděno od 3. do 

9. března, na Slovensku pak - vzhledem ke zdejším specifickým poměrům - až do 12. března 

1919. Postup byl takový, že se za každou domácnost dostavil její „přednosta“ na určené místo 

a předložil bankovky, jichž se kolkovací akce týkala.15 Následně obdržel 50 % odevzdaného 

obnosu v okolkovaných bankovkách 10-, 20-, 50-, 100- a 1000-korunových, přičemž případný 

zlomek se zaokrouhlil na nejbližší vyšší číslo dělitelné deseti (též mohly být vydány 

neokolkované bankovky a k nim příslušné kolky k vylepení).  

Zbytek odevzdaného obnosu po srážce kolkovného ve výši 1 % z vyplacených 

bankovek se stal pohledávkou za státem, která byla vyznačena na tzv. vkladním listě. Tato 

pohledávka byla úročena 1 % p.a., byla ze strany věřitele nevypověditelná, avšak ze strany 

státu kdykoli splatná, byla mezi živými nepřevoditelná, nezastavitelná a nezabavitelná a byla 

stanovena možnost s ní platit budoucí dávku z majetku.16 

Celkem bylo předloženo ke kolkování bankovek za 7,157 mld. K, z toho domácnostmi 

5,149 mld. K. Okolkováno bylo bankovek za 4,704 mld. K, domácnostem v okolkovaných 

bankovkách z toho vyplaceno za 2,696 mld. K. Zadržená a státními dluhopisy krytá částka 

činila 2,453 mld. K.17  

                                                 
12 Viz Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna [databáze online]. [Cit. 2009-10-11]. Dostupné 
z URL: < http://www.psp.cz/eknih/1918ns/ps/stenprot/033schuz/s033001.htm >. 
13 Viz Mixa, M.: Lepírna kolků v roce 1919, s. 41-42. 
14 Dle § 9 nařízení ministra financí č. 86/1919 Sb. z. a n. 
15 Bankovky v hodnotách 10, 20, 50, 100 a 1000 K byly opatřovány kolkem (1000 K tištěným, ostatní bankovky 
lepeným) v hodnotě 1 % z nominální hodnoty bankovky, tedy v hodnotách 10, 20, 50 h, 1 koruna a 10 korun. 
Bankovky v hodnotách 25 a 200 K byly pouze přijímány. Bankovek v hodnotách 1 a 2 K se kolkovací akce 
netýkala. 
16 Dle § 1 zákona č. 84/1919 Sb. z. a n.   
17 Viz Vencovský, F.: Vzestupy a propady československé koruny, s. 30 – 31. 
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S měnovou odlukou souvisel i soupis majetku k 1. březnu 1919, dle kterého byla 

posléze ukládána majetková dávka. Co se týče přihlášených peněžních vkladů, tyto mohly být 

vypláceny maximálně do výše 50 %, nepřihlášené propadaly ve prospěch státu.  

 

1.3. Legislativní zajištění  
 

Hlavním legislativním podkladem pro provedení měnové odluky tedy byl zákon č. 

84/1919 Sb. z. a n., jímž se ministr financí zmocňuje, aby provedl nařízením okolkování 

bankovek a soupis jmění za účelem uložení majetkové dávky, a dále pak podle zmocnění v 

tomto zákoně obsaženém vydané nařízení ministra financí č. 85/1919 Sb. z. a n., o soupisu 

dluhopisů rakouských a uherských válečných půjček a pokladničních poukázek Rakousko-

uherské banky, nařízení ministra financí ve srozumění s ministrem spravedlnosti č. 86/1919 

Sb. z. a n. o okolkování bankovek vydaných Rakousko-uherskou bankou a nalézajících se na 

území československého státu a nařízení ministra financí č. 87/1919 Sb. z. a n. o zákazu 

vydávati uschované cenné papíry. Pro podporu nové měny pak byl přijat zákon č. 88/1919 Sb. 

z. a n. o státní půjčce ve zlatě, stříbře a cizích valutách. 

Z hlediska vzniku Koruny československé se zkratkou Kč však byl klíčový až zákon č. 

187/1919 Sb. z. a n., jímž se upravuje oběh a správa platidel v československém státě a 

doplňuje se zmocnění ministerstva financí dané zákonem ze dne 25. února 1919, č. 84 Sb. z. a 

n. Tento zákon, který byl vydán až dne 10. dubna 1919, totiž teprve jasně určil, co je 

zákonným platidlem v Československu a dal jméno tomuto platidlu, když ve svém § 5 

stanovil, že „měnová jednotka pro oblast Československého státu označuje se jako koruna 

československá, ve zkratce "Kč". 

 

1.4. Bankovní úřad ministerstva financí a státovkový dluh 
 

Nařízením vlády ze dne 6. března 1919 č. 119/1919 Sb. z. a n., o úpravě poměru k 

Rakousko-uherské bance, byl zřízen Bankovní úřad ministerstva financí, a to jako součást 

ministerstva financí, které tímto zákonem bylo pověřeno obstaráváním funkce státní cedulové 

banky. Podrobná právní úprava pro funkci této instituce byla obsažena v nařízení vlády č. 

246/1919 Sb. z. a n., o organisaci Bankovního úřadu ministerstva financí, o statutu 

Bankovního výboru při ministerstvu financí, o obchodech Bankovního úřadu ministerstva 
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financí, dále o převzetí a vyúčtování lombardu a pokladničních poukázek, vyúčtování 

žirových účtů Rakousko-uherské banky o převzetí zaměstnanců této banky. Název tohoto 

nařízení lze označit jako téměř říkající vše. Bankovní úřad byl chápán jako instituce dočasná, 

jež bude nahrazena regulérní cedulovou bankou, to se však stalo až v roce 1926, a tedy 

v podstatě celé období poválečné konsolidace, jak hospodářské tak měnové, se odehrávalo za 

existence tohoto úřadu. 

 Zvláštností povedené odluky byl vznik tzv. státovkového dluhu, který vznikl 

převzetím pasiv Rakousko-uherské banky, jež se nalézaly na našem území. Jeho výše činila 

přesně částku 10 189 905 599 Kč, jež tvoří součet bankovek, žirových účtů a pokladničních 

poukázek banky, které se nalézaly na území Československa. Účetně byla tato suma 

zachycena jako dluh státu vůči emisní instituci, tedy na počátku vůči Bankovnímu úřadu 

ministerstva financí.18 

 K umořování státovkového dluhu sloužily majetkové dávky dle zákona č. 309/1920 

Sb. z. a n., o dávce z majetku a dávce z přírůstku na majetku, těmto dávkám podléhaly fyzické 

i právnické osoby. Pro obě dávky bylo rozhodné jmění osob k 1. březnu 1919, přičemž pro 

dávku z přírůstku na majetku bylo toto jmění porovnáváno se stavem k 1. lednu 1914, a tedy 

de facto kromě měnových účelů sloužila i k postižení válečných zisků. 

 

1.5. Procesy v hospodářství 
  

Nastoupenou měnovou strategií v prvních letech samostatnosti byla tzv. deflační 

politika, která se nejdříve uskutečňovala restrikcí peněžního oběhu, kdy bylo vycházeno 

z kvantitativní teorie peněz, posléze byla deflační politika realizována prostřednictvím 

zvyšování kursu koruny vůči zahraničním měnám, což mělo za následek působení exportních 

cen na pokles cenové hladiny v domácí ekonomice, a tedy zhodnocování koruny.  

Ačkoliv deflační měnová politika je mnohdy chápána jako z dlouhodobého pohledu 

ozdravná pro konkurenceschopnost hospodářství, jsou s ní spojeny i negativní jevy, jako 

postižení proexportně orientovaných podniků a propouštění zaměstnanců, jež se taky začaly 

plně projevovat.  

Ve vlastnické struktuře byla prosazena pozemková reforma, kdy docházelo k záboru 

                                                 
18

 Viz Vencovský, F.: Vzestupy a propady československé koruny, s. 32 
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zemědělské půdy o výměře nad 150 ha, respektive nad 250 ha půdy. Prostřednictvím Státního 

pozemkového úřadu pak docházelo k prodeji či pronájmu zabrané půdy malorolníkům, resp. 

jiným poptávajícím subjektům. Ačkoliv za zábory příslušela původním vlastníkům náhrada, ta 

byla stanovena dle předválečných hodnot pozemků, a tedy významně podhodnocena. 

Legislativně byla pozemková reforma ošetřena zákonem č. 215/1919 Sb. z. a n., o zabrání 

velkého majetku pozemkového (tzv. zákon záborový), zákonem č. 81/1920 Sb. z. a n., kterým 

se vydávají po rozumu § u 10 zákona ze dne 16. dubna 1919, č. 215 Sb. zák. a nař., 

ustanovení o přídělu zabrané půdy a upravuje se právní poměr ku přidělené půdě (tzv. zákon 

přídělový), a zákonem č. 329/1920 Sb. z. a n. o převzetí a náhradě za zabraný majetek 

pozemkový (zákon náhradový). Přidělování půdy novým vlastníkům trvalo podstatně déle, 

než bylo zamýšleno, množství pozemků zůstávalo obhospodařováno prostřednictvím 

zbytkových velkostatků bez rozdělení malým pozemkovým vlastníkům. 

Ohledně podniků započala tzv. nostrifikace, jejímž účelem bylo zajistit převedení sídel 

podniků, jež se nalézaly na území Československa, do vlasti, ať už přeložením sídel, nebo 

rozdělením podniku.  

 

1.6. Národní banka Československá 
 

Dne 14. dubna 1920 byl přijat zákon č. 347/1920 Sb. z. a n., o akciové bance 

cedulové, dle jehož § 2 se vláda zmocňuje, aby v době kdy k tomu budou dány hospodářské 

předpoklady, zřídila akciovou cedulovou banku. V tomto zákoně byly obsaženy ustanovení 

řešící i měnovou oblast. V zákoně se mimo jiné stanoví, že úprava oběhu platidel je 

výhradním právem státu, upraveným tímto zákonem, zákonem měnovým, popřípadě dalšími 

zvláštními zákony. Dále je v zákoně řešen např. poměr banky ke státovkám a Bankovnímu 

úřadu, jakož i stanovy banky, její správa, jednací řád, státní dozor atd. Než bylo přistoupeno 

ke zřízení banky, byl zákon o akciové bance cedulové novelizován zákonem č. 102/1925 Sb. 

z. a n., k vydání měnového zákona nakonec nedošlo. Banka zahájila svou činnost až k 1. 

dubnu 1926 pod názvem Národní banka Československá, jejím prvním guvernérem se stal 

Vilém Pospíšil, dříve úzký spolupracovník Aloise Rašína. 

Jednalo se o akciovou společnost se základním kapitálem ve výši 12 mil. dolarů, 

přičemž třetina akcií byla vlastněna státem, zbytek byl rozprodán individuálním vlastníkům. 

Českoslovenští vlastníci alespoň deseti akcií tvořili valnou hromadu s nepříliš velkými 
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kompetencemi. Řídícím orgánem byla bankovní rada složená z guvernéra a devíti členů, 

z nichž tři byli jmenováni presidentem na návrh vlády a šest voleno valnou hromadou. 

Národní banka Československá nově emitovala bankovky na základě nákupu zlata, 

deviz a valut, a např. též eskontem či lombardem.19 Měnové krytí oběživa za dobu existence 

Národní banky Československé prodělávalo značné změny, a to jak ve smyslu do jaké míry 

bylo oběživo kryto, tak i ve smyslu jaká platidla byla kryta, jakož i čím bylo oběživo kryto.20 

 

1.7. Zlatá koruna 
 
 Dne 7. listopadu 1929 přijal Stálý výbor Národního shromáždění republiky 

Československé opatření č. 166/1929 o konečné úpravě Československé měny, kde bylo v § 1 

stanoveno, že Koruna československá „jest hodnotou svou rovna 44,58 miligramu ryzího 

zlata“.  

Národní bance Československé byla tímto opatřením stanovena povinnost na této 

úrovni udržovat kurs svých emitovaných bankovek. Dále byla stanovena povinnost vykupovat 

ve stanoveném kursu zlato, jakož i své bankovky ať za zlato či zlaté devisy směňovat, 

přičemž vládním nařízením vydaným po dohodě s bankou mělo být určeno, kdy výše uvedené 

povinnosti mají nastat.  

 V § 4 byla ustanovena ražba zlaté stokoruny (hřivny) o ryzosti 900/1000, kdy započetí 

ražby mělo být taktéž stanoveno vládním nařízením. 

 Jelikož uvedená vládní nařízení vydána nebyla, koruna se měnou krytou zlatem 

nestala a zůstala měnou zlaté devizy. 

 

1.8. Dvě devalvace 
 

Celosvětově propuknuvší krize měla za následek zvyšování ceny zlata na světových 

trzích, a tedy deflační tlaky na korunu, jakožto měnu vázanou na zlato. Postup jak čelit 

tomuto tlaku byl v zásadě dvojí, a to buď nechat přizpůsobit ekonomické ukazatele 

nezměněnému kursu, nebo snížením zlatého obsahu koruny přispět k znovunastolení souladu 

                                                 
19 Více o NBČS viz např. Bažantová, I.: Centrální bankovnictví v české historii po současnost. 
20 Více viz Půlpán, K.: Nástin českých a československých hospodářských dějin do roku 1990 – II. díl, s. 326 – 
327. 
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kupní síly koruny s cenou zlata bez nutnosti adaptace ekonomických ukazatelů. 

Vedení národní banky v čele s Vilémem Pospíšilem chtělo zlatý obsah koruny 

ponechat na dosavadní úrovni, jelikož však vláda s tímto řešením nesouhlasila, podala 

bankovní rada dne 16. února 1934 demisi21, následující den byl přijat zákon č. 25/1934 Sb. z. 

a n., kterým byl obsah zlata v hodnotě koruny ponížen z 44,58 na 37,15 miligramu, následně 

do vedení banky nastoupil jako guvernér Karel Engliš, zastánce devalvačního řešení.  

Jelikož některé země zlatého bloku devalvovaly své měny až posléze, bylo nutno 

přikročit k devalvaci koruny opětovně, stalo se tak dne 9. října 1936 zákonem č. 262/1936 Sb. 

z. a n., o nové úpravě československé měny, ve kterém byla koruna určena jako jednotka o 

nejméně 30,21 a nejvíce 32,21 miligramu ryzího zlata, s tím, že se vláda zmocňuje, aby 

v těchto mezích stanovila přesně hodnotu. Vládním nařízením č. 263/1936 Sb. z. a n., kterým 

se stanoví přesná hodnota koruny československé v poměru ke zlatu došlo ke stanovení 

hodnoty koruny ve výši 31,21 miligramu. 

 

1.9. Drobné peníze 
 

Ohledně oběživa měla Národní banka Československá privilegium na emisi bankovek. 

Též prováděla správu státovek, jež byly postupně umořovány. Suma drobných mincí, resp. 

drobných peněz byla zákonem limitována, přičemž jejich soustavu postupně upravovaly 

následující zákony. 

Zákon č. 103/1928 Sb. z. a n., o soustavě drobných mincí za drobné mince měny 

československé, jež mají být raženy, označuje mince po 5 a 10 haléřích ze směsi mědi se 

zinkem, mince po 20 a 50 haléřích a po 1 Kč ze spěže (bronzu) niklové a mince po 5 a 10 Kč 

ze stříbra. Limit drobných mincí je stanoven na nejvýše 600 milionů Kč.  

Zákon č. 94/1932 Sb. z. a n., o nové soustavě drobných peněz, jež nahradil zákon 

předchozí, již jako drobné mince měny československé k ražbě označuje mince po 5 a 10 

haléřích ze směsi mědi se zinkem, mince po 20, 25 a 50 haléřích a po 1 Kč ze spěže (bronzu) 

niklové a mince po 5, 10 a 20 Kč ze stříbra, dále však zavádí kategorii drobných peněz 

papírových, za něž jsou označeny bankovky Národní banky Československé po 10 a 20 Kč, 

takto uvolněná hodnota se stává příjmem státu. Limit drobných peněz je zde stanoven nejvýše 

na 1,2 mld. Kč. Tento zákon byl změněn a doplněn zákonem č. 36/1937 Sb. z. a n., kterým 

                                                 
21 Viz Bažantová, I.: Centrální bankovnictví v české historii po současnost, s. 70. 
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byl kov pětikoruny změněn na nikl a připuštěno překročit stanovenou výši oběhu drobných 

peněz. 

Následuje přijetí nového zákona č. 101/1938 Sb. z. a n., o soustavě drobných peněz, 

jež ruší zákon předchozí. Za drobné mince měny československé, jež mají být raženy, 

označuje tento zákon mince po 50 Kč a 20 Kč ze stříbra, mince po 10 Kč a 5 Kč z čistého 

niklu, mince po 1 Kč, 50 a 20 haléřích ze spěže (bronzu) niklové a mince po 10 a 5 haléřích 

ze směsi mědi se zinkem. Za drobné peníze papírové jsou prohlášeny dosavadní papírové 10 

Kč a 20 Kč, jakož i 50 Kč bankovky Národní banky Československé, o něž se celkový oběh 

bankovek snižuje a takto uvolněná hodnota je příjmem státu. Limit drobných peněz je nově 

stanoven na 160 Kč na hlavu dle posledního sčítání lidu. Ačkoliv ustanovení tohoto zákona 

ještě ani nebyla realizována, je pod tlakem vnějších okolností dne 19. září 1938 přijato 

opatření Stálého výboru č. 179/1938 Sb. z. a n., které stanoví povahu státovek (drobných 

peněz) i bankovkám po 100 Kč, a o jejich sumu zvyšuje přípustnou míru drobných peněz. 

Následuje novelizace vládním nařízením ze dne 28. září 1938 č. 202/1938 Sb. z. a n., kterým 

je limit na osobu zvýšen ze 160 na 300 Kč, přičemž z tohoto limitu jsou vyjmuty státovky 

(drobné peníze) po 100 Kč. Dále je ministr financí zmocněn, aby dle potřeby bral z oběhu 

drobné mince, razil nové a místo drobných mincí vydával drobné peníze papírové.  
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2. Období druhé světové války 

2.1. První Česko-Slovenská měnová rozluka 
 

V pomnichovském štěpení státu došlo i na požadavek, aby bratislavská filiálka národní 

banky byla nadřízena všem ostatním slovenským filiálkám. Posléze k reorganizaci v tomto 

směru začalo i docházet. Vládním nařízením č. 16/1939 Sb. z. a n., ze dne 27. ledna 1939 

došlo k přejmenování měnové jednotky na Korunu česko-slovenskou se zkratkou „K“, jakož i 

k přejmenování emisní banky na Národní banku Česko-Slovenskou.  

Dne 4. dubna 1939 pak na Slovensku došlo ke zřízení Slovenské národní banky a 

vlastní korunové měny se zkratkou „Ks“. Slovenské pobočky národní banky však na počátku 

nedisponovaly dostatečným množstvím oběživa, které tedy bylo v potřebných nominálech 

dodáváno z české strany. Jako dočasné řešení pro separaci oběhu došlo k přetištění 

československých bankovek v hodnotách 100, 500 a 1000 korun nápisem „Slovenský štát“, za 

něž byly na Slovensku vyměňovány bankovky bez přetisku. Taktéž na slovenském území 

došlo ke stažení nominálu 5000 korun z oběhu. Následně došlo i ke stažení dalších hodnot a k 

jejich postupnému nahrazení novými slovenskými platidly. Stažené bankovky byly zaslány do 

Prahy, kde byly připsány na tzv. bankovkový účet.22 

 

2.2.  Německá exploatace českých zemí 
  

 Celá druhá polovina třicátých let byla v Československu ve znamení čelení hrozbám 

vycházejícím z hitlerovského Německa, když pak Československo svému sousedu v březnu 

1939 zcela podlehlo23, docházelo na území Protektorátu Čechy a Morava k promyšlené 

exploataci země. 

 Již v době před vyhlášením protektorátu došlo k převodu části měnového zlata na 

Německou říšskou banku, kdy německá strana opírala své nároky o požadavek plné náhrady 

oběživa, jež se nalézalo na území obsazeném podle Mnichovské dohody. Německý  

požadavek zněl na zlato za 466 mil. K a devizy za 15 mil. K. K podpisu dohody došlo 4. 

března 1939 a na jejím základě bylo vydáno zlato, jež bylo z části deponováno v cizině, 

                                                 
22 Více viz Němečková, V.: Naše měna a peníze v zajetí politiky 1938 – 1947, s. 32 – 39.  
23 Více viz např. Uhlíř, J. B.: Ve stínu říšské orlice, s. 9 – 39. 
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celkem šlo o cca 14,5 tuny.24  

 Po odtržení Slovenského štátu a okupaci zbytku území byl dne 16. března 1939 

Výnosem Vůdce a říšského kancléře (tedy Adolfa Hitlera) zřízen Protektorát Čechy a Morava. 

V tomto výnosu se v článku 10 praví toto: „Zákonným platidlem jest vedle říšské marky až na 

další koruna. Poměr obou měn navzájem určí říšská vláda.“25 Vládním nařízením byl kurs 

určen s účinností od 22. března na 1 Říšská marka (RM) = 10 Korun (K)26. Od 1. října 1940 

se pak Protektorát stává součástí říšského celního území27. Vládním nařízením č. 321/1940 

Sb. o nové úpravě měny, pak bylo s účinností od 1. října 1940 stanoveno, že „hodnota koruny 

určuje se jednou desetinou říšské marky“. 

 Země byla vtažena do německého velkoprostorového hospodářství a svým 

hospodářským potenciálem plně přispívala k naplňování německých válečných cílů. 

V ekonomice se hned od počátku okupace odstraňovaly tržní mechanismy a začínalo se 

uplatňovat státní řízení a regulace výroby, zemědělství, cen, mezd, rozmísťování pracovníků a 

obchodu jak vnitřního tak i vnějšího, dále docházelo k zásobování obyvatelstva pomocí 

lístkového systému.28 

 Národní banka Československá se vládním nařízením z 31. března 1939 změnila 

na Národní banku pro Čechy a Moravu a byl do ní dosazen zvláštní zmocněnec Říšské 

banky. Postupně docházelo k převodům zlata na Říšskou banku (zlato uložené v Londýně 

23,087 t, zlato v Praze 6,376 t, zlato ze Škody Plzeň a Zbrojovky Brno 1,009 t). Po skončení 

války československá vláda vyjádřila své požadavky na 45 488 kg měnového zlata, o které 

byla připravena Národní banka Československá29, ale jsou uváděna i jiná čísla30. 

 K exploataci země docházelo především nastavením kurzu koruny k marce, který se 

ve skutečnosti dle směnných relací pohyboval mezi 6-7 K za RM31, čímž nakupující 

v markách získávali zboží levněji. Povinností Národní banky pro Čechy a Moravu bylo, aby 

                                                 
24 Viz Vencovský, F.: Vzestupy a propady československé koruny, s. 92. 
25 Celý text výnosu např. v Uhlíř, J. B.: Ve stínu říšské orlice, s. 239 – 243. 
26 Viz Vencovský, F.: Vzestupy a propady československé koruny, s. 94.  
27 O aspektech celního sjednocení Gebhart, J. – Kuklík, J.: Dramatické i všední dny protektorátu, s. 151 – 157. 
28 Více o změnách v hospodářství a lístkovém systému např. Gebhart, J. – Kuklík, J.: Dramatické i všední dny 
protektorátu, s. 41 – 53 a 84 – 90. 
29 Srovnej Vencovský, F.: Vzestupy a propady československé koruny, s. 97; Vencovský, F. a kol.: Dějiny 
bankovnictví v českých zemích, s. 227. 
30 Např. v Průcha, V. a kol.: Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918 – 1992. Díl I., s. 488-489, je 
uváděno celkem 42 899 kg zlata měnového plus 1 009 kg zlata v majetku Škody a Zbrojovky. 
31 Např. Faltus, J. – Průcha, V.: Všeobecné hospodářské dějiny 19. a 20. století, s. 77; Šůla, J.: Přehled 
československé měny v letech 1918 – 1989, s. 21; Hásková, J. – Koštěl, M. – Novotný, J.: Československé 
bankovky, státovky a mince 1919 – 1992, s. 24. 
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marky, které k ní proudily z oběhu, dále do oběhu neuváděla, ale odváděla bance říšské, u níž 

byly tyto vedeny jako pohledávka NBČM za Říšskou bankou na takzvaném Interimkontě, 

docházelo tedy k tomu, že zboží kupované v Protektorátu za marky bylo placeno inflační 

emisí korun za ně vydaných bez protihodnoty ve zboží. Na konci války bylo na Interimkontě 

15,3 mld. korun a dalších marek na pokladnách národní banky za 1,4 mld. korun.  

 Obdobný mechanismus byl uplatňován při dodávkách zboží do Německa. Tyto 

dodávky byly dodavatelům propláceny v korunách Národní bankou, jež své platby měla 

vedeny u Říšské banky na zvláštním žirovém účtu k těmto potřebám, a na němž se na konci 

války objevuje cifra 57,8 mld. korun. Ve skutečnosti se tedy jedná o inflační emisi korun, jejíž 

jediné krytí spočívalo v daném žirovém účtu, jež samozřejmě nebyl nikdy splacen. Do 

Německa prý na konci války plyne 40 % hodnot vytvořených v protektorátu.32  

 Zahraniční obchod protektorátu se třetími zeměmi byl podřízen potřebám říše a jeho 

příjmy a výdaje byly po zrušení celní hranice vedeny na tzv. ústředním clearingu. České 

pohledávky z obchodů byly převzaty říší a jejich protihodnota byla připisována u Německé 

zúčtovací pokladny v Berlíně (Deutsche Verrechnungskasse) v RM. České aktivní saldo na 

clearingu dosáhlo 14,8 mld. K na konci války. 

 Dalším kořistnickým způsobem byla tzv. arizace, což byla konfiskace židovského 

majetku ve prospěch německého obyvatelstva, jíž podléhal nejen osobní majetek, ale i 

společnosti, kde židovské účasti přesahovaly 25 %, či kde byl ve správní radě Žid. 

 Protektorát byl dále nucen odvádět takzvaný „matrikulární příspěvek“ za ochranu před 

vnějším nebezpečím, celkově na něj bylo v letech 1940-1945 odvedeno cca 42 mld. K. 

 

     Tabulka č. 1: Státní rozpočet Protektorátu Čechy a Morava v letech 1941 až 1944  
V mld. K 1941 1942 1943 1944 
Příjmy 12,1 14,7 15,3 16,3 
Výdaje 18,3 22,8 26,6 29,0 
Saldo -6,2 -8,1 -11,3 -12,7 

     Zdroj: Vencovský, F.: Vzestupy a propady československé koruny, s. 97. 

 

 Státní rozpočet byl trvale schodkový (viz tabulka č. 1), i když z něj odpadlo mnoho 

výdajových položek, které zajišťoval v dobách dřívějších (např. obrana). Schodek byl 

způsobován především platbou matrikulárního příspěvku. Deficity byly kryty emisí vládních 

dluhopisů, které zůstaly i po osvobození dále v platnosti.  

                                                 
32 Viz Vencovský, F. a kol.: Dějiny bankovnictví v českých zemích, s. 216 a 265. 
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Co se týče cen, docházelo k velmi přísné regulaci. Prvním krokem bylo zřízení 

Nejvyššího úřadu cenového s rozsáhlými pravomocemi při tvorbě cen všech druhů zboží a 

služeb. Druhým krokem bylo zmrazení cen k 20. červnu 1939, dále bylo možno zvyšovat 

ceny jen se svolením Nejvyššího úřadu cenového. Tato velmi tvrdá regulace podporovaná 

ještě přídělovým systémem měla za následek jen velmi mírný růst cen, než jaký by se 

projevil v tržním prostředí vzhledem k inflační emisi oběživa a úzkoprofilovosti širokého 

sortimentu zboží. Inflační tendence tedy ústily především v nerealizované kupní síle 

obyvatelstva a ve zvyšování vkladů (viz tabulka č. 2). 

 

       Tabulka č. 2: Měnový vývoj v Protektorátu Čechy a Morava 
 

Období 
Peníze 

hotovostní 
Vklady 

 v mld. K 
31. 12. 1939 12,3 33,8 
31. 12. 1940 13,2 33,9 
31. 12. 1941 16,4 38,7 
31. 12. 1942 22,5 47,5 
31. 12. 1943 36,1 58,7 
31. 12. 1944 48,3 79,8 
30.  4. 1945 56,0 — 

         Zdroj: Vencovský, F.: Vzestupy a propady českosl. koruny, s. 101. 

 

Za připomenutí též stojí, že okupaci nepřežilo cca 360 000 občanů, po celou válku 

docházelo k perzekuci množství obyvatelstva, což všechno představovalo újmu, která byla 

Československu způsobena, a jež může být jen těžko vyčíslena v penězích.  

K vyčíslení škod, které byly způsobeny okupací, může být nápomocný znalecký 

posudek předložený při procesu s K. H. Frankem33. Tento posudek vyčíslil hospodářské 

škody jen za české země na 429,7 mld. Kč, z toho škody v měnové oblasti na 135,5 mld. Kč, 

to vše v cenách roku 1937, budiž pro srovnání uvedeno, že v tom samém roce se národní 

důchod Československa odhadoval na 67 mld. Kč.34  

Existují ale i jiné propočty škod způsobených okupací, například odhad škod, který 

byl předložen norimberskému tribunálu vyčísluje škody a ztráty v Československu 

způsobené německou exploatací a válkou na 375,5 mld. korun (zřejmě v jejich hodnotě před 

                                                 
33 Publikováno v Chmela, L.: Hospodářská okupace Československa, její methody a důsledky. Znalecký posudek 
v procesu s K. H. Frankem. 
34 Srovnej Vencovský, F.: Vzestupy a propady československé koruny, s. 101; Vencovský, F. a kol.: Dějiny 
bankovnictví v českých zemích, s. 265 a 228. 
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měnovou reformou 1945), na Slovensku v hodnotě 114,5 mld. korun. Struktura škod na 

jednotlivých oblastech hospodářství je v následující tabulce.35 

 
Tabulka č. 3: Ocenění škod způsobených německou okupací a válkou na území ČSR 
Druhy škody Ocenění v tis. K 
I. Hmotné škody a ztráty specifikované Komisí Spojenců 151 261 046 
    z toho průmysl a obchod 38 414 905 

zemědělství a lesnictví 44 508 810 
vnitrostátní doprava 20 836 705 
mořské a pobřežní lodi, přístavní a pobřežní stavby a zařízení 340 236 
silnice a cesty 3 944 960 
veřejné budovy a ústavy 3 815 604 
domy a jiné budovy, zvláště soukromý majetek 13 447 543 
platební prostředky a vědecká díla 15 453 471 
vklady (uložené jistiny) 10 498 812 

II. Vojenské a jiné hmotné škody a ztráty 16 539 353 
III. Ztráty na životech, zdraví a pracovní síle 25 429 300 
IV. Náklady německé okupace (kromě II. a III.) 113 835 618 
   z toho vynucené platy a úvěry poskytnuté v hotovosti 93 762 256 

jiné peněžní příspěvky 20 073 362 
V. Všechny ostatní nároky vůči Německu 40 447 057 
   z toho státní povahy 36 729 623 

soukromé povahy 3 717 434 
Úhrn I. – V. 347 512 374 
Zdroj: Průcha, V. a kol.: Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918 – 1992. Díl I., s. 576. 

 

2.3.  Situace na Slovensku 
  

 Dne 14. března 1939 byl vyhlášen Slovenský štát, který byl po dobu své existence 

satelitem Německa, Slovensko však na rozdíl od českých zemí bylo formálně samostatné. 

Hospodářská politika státu však byla do značné míry podřízena potřebám Německa, které 

kontrolovalo slovenské nerostné zdroje, provádělo geologický průzkum a dále kontrolovalo 

zemědělskou produkci a těžbu dřeva. Slovensko se podílelo na válečných operacích po boku 

svého spojence. Po vypuknutí Slovenského národního povstání pak došlo k přímému obsazení 

Slovenska německou armádou.  

 Slovensko se nestalo součástí celního prostoru Německa, ani na jeho území neplatila 

říšská marka jako v protektorátu, ale pouze koruna slovenská (Ks), jež se měnila při jejím 

zavádění v poměru 1:1 ke koruně česko-slovenské (K). Oficiální kurz l RM = 11,628 Ks 

pomáhal, a to ještě více než v protektorátu, k exploataci vzhledem k značné závislosti 

                                                 
35 Viz Průcha, V. a kol.: Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918 – 1992. Díl I., s. 575 – 576. 
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hospodářství Slovenska na obchodních stycích s říšským prostorem.36  

 Platební styk s Německem probíhal přes clearing, a na konci války jeho pasivní saldo 

vůči Slovensku činilo 7,2 mld. Ks, tato pohledávka nebyla Německem samozřejmě splacena a 

přičinila se lví měrou na inflačním vývoji, který lze dobře pozorovat na vzrůstu objemu 

hotovostních peněz a vkladů v tabulce č. 4.  

 

Tabulka č. 4: Měnový vývoj ve Slovenské republice 
Období Oběživo  

(v mil. Ks) 
Vklady na knížky  

(v mil. Ks) 
31. 12. 1939 1 743 2 862 
31. 12. 1940 2 050 3 049 
31. 12. 1941 2 378 3 264 
31. 12. 1942 3 121 3 666 
31. 12. 1943 4 059 4 360 
31. 12. 1944 8 627 4 795 
30.  3.  1945 11 649 - 

Zdroj: Průcha, V. a kol.: Hosp. a soc. dějiny Českosl. 1918 – 1992. Díl I., s. 539. 

 

2.4.  Rozdíl cenových hladin 
  

 Je nutno připomenout, že během války probíhal měnový vývoj odděleně v českých 

zemích a na Slovensku. Cenová regulace v protektorátu pod režií Nejvyššího úřadu cenového 

by se dala z hlediska potlačování cenového růstu označit za úspěšnější, zároveň však taky za 

velmi drastickou, neboť cenová hladina v období od ledna 1939 do dubna 1945 stoupla o 

pouhých 59 %,37 což je v porovnání se vzrůstem oběživa a vkladů obyvatelstva zřejmý 

nepoměr (viz tabulka č. 5). 

 

 Tabulka č. 5: Měnová situace před válkou a v roce 1945 
Období 

 
Hotovostní oběživo 

(v mld. korun) 
Vklady domácností 

(v mld. korun) 
31. 12. 1937 8,3 85 
31. 12. 1938 14,3 61,6 
31. 10. 1945 123,5 208 

 Zdroj: Vencovský, F. a kol.: Dějiny bankovnictví v českých zemích, s. 393. 
 

 Na Slovensku roku 1940 zřízený Cenový úřad nepostupoval natolik tvrdě, což se 

                                                 
36 Více např. Průcha, V. a kol.: Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918 – 1992. Díl I., s. 536 – 537. 
37 Viz Vencovský, F.: Vzestupy a propady československé koruny, s. 100; jedná se o vzrůst cenové hladiny 
měřený indexem úředních velkoobchodních cen a indexem životních nákladů dělnické rodiny; vzrůst u potravin 
72,6 %, textilního zboží 118,1 %, ostatního průmyslového zboží 36,6 %. 
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projevilo vzrůstem indexu velkoobchodních cen do června 1944 celkem o 115 %.38 

 Tato situace samozřejmě následně vystavila pro poválečné nově ustavené vedení státu 

úkol nejen vypořádat se s inflačním dědictvím války, ale také s rozdílnými cenovými 

hladinami v obou částech postupně osvobozované země, uvádí se, že rozdíl v cenách byl 

přibližně třetinový.39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38 Viz Vencovský, F.: Vzestupy a propady československé koruny, s. 102. 
39 Např. Vencovský, F.: Vzestupy a propady československé koruny, s. 100. 
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3.  Poválečná měnová opatření a konsolidace 
 

Úvahy londýnské exilové vlády o poválečném uspořádání musely podlehnout značné 

revizi. Dne 17. března 1945 přijíždí československá exilová reprezentace vedená E. Benešem 

na jednání do Moskvy a od 22. do 29. března 1945 zde probíhají porady čtyř českých 

politických stran (KSČ, lidové, národně socialistické a sociálně demokratické) a od 24. 

března 1945 i zástupců Slovenské národní rady (z KSS a Demokratické strany). Na jednání 

nebyl přítomen žádný zástupce domácího odboje. Výsledkem jednání bylo sestavení vládního 

programu, jehož podkladem se stal návrh komunistů vedených K. Gottwaldem.  

Dne 2. dubna 1945 odstoupila československá vláda v londýnské emigraci vedená 

J. Šrámkem a v Košicích byla 4. dubna 1945 jmenována první vláda Národní fronty, v jejímž 

čele stál sociální demokrat Z. Fierlinger a jež vzešla z moskevských jednání. Měla 25 členů 

a tvořili ji zástupci českých (KSČ, sociální demokracie, národní socialisté, lidovci) 

a slovenských stran (KSS a demokraté). Složení vlády bylo paritní a bez účasti domácího 

odboje.  

Ve vládě tedy chybělo mnoho předválečných stran, jimž nebyla povolena činnost pro 

svou nevhodnou angažovanost v době nesvobody (např. agrárníci, národní demokraté).  

Na své první schůzi 5. dubna 1945 v Košicích vláda schválila svůj vládní program 

dohodnutý v Moskvě známý pod jménem Košický vládní program. Obsahoval 16 kapitol 

týkajících se všech základních politických, hospodářských, sociálních a kulturních otázek. 

V ekonomické oblasti si vládní program kladl za cíl rychle obnovit válkou 

zpustošeného hospodářství, pod národní správu převést majetek Němců, Maďarů, zrádců a 

kolaborantů a vytvořit základy nové sociální politiky, která by byla ve prospěch všeho 

pracujícího lidu.  

Vládní program položil společně s nepsanými dohodami vládních stran základ 

novému, tzv. lidově demokratickému zřízení, jež nahradilo zřízení prvorepublikové 

buržoazní. Poválečná atmosféra naznačovala viditelný posun doleva, který však byl v této 

době patrný v celé Evropě.  

Vláda v prosazování své vůle narážela na problémy především v pohraničí a dále pak 

na Slovensku, kde měla své silné pozice Slovenská národní rada (SNR), orgán vykonávající 

jak zákonodárnou tak i výkonnou a vládní moc na Slovensku, který se profiloval již na konci 

roku 1943 a na vypuknutí Slovenského národního povstání na konci srpna 1944 měl 

rozhodující vliv. SNR postupovala i po konstituování domácí vlády v mnohých oblastech 
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značně nezávisle a dokonce si vymohla neplatnost některých presidentských dekretů na 

Slovensku. 

Vzájemné postavení mezi orgány celostátními a slovenskými dalo vzniknout 

asymetrickému státnímu uspořádání, jednotlivá centra moci však neměla jasně vymezeny své 

kompetence. Mocenské spory byly na čas uklidněny tzv. první pražskou dohodou z 2. června 

1945 uzavřenou mezi předsednictvem SNR a vládou. Dohoda potvrdila, že SNR je nositelkou 

státní moci na Slovensku, určila, že jednotliví pověřenci ze Sboru pověřenců jsou zodpovědni 

SNR a ne resortnímu ministrovi a dále vymezením okruhů, jež jsou řešeny na celostátní 

úrovni, rozšířila pravomoci vlády. 

Všechny strany Národní fronty se shodovaly na tom, že bude nutno provést rozsáhlé 

sociální a ekonomické reformy, především znárodnění a pozemkovou reformu a i další 

sociální opatření. Zásadní rozpory však již mezi vládními stranami panovaly v otázkách 

konkrétního provádění těchto změn.  

 

3.1.  Změny ve vlastnictví 

3.1.1. Národní správa a znárodnění 
 

Zásadním způsobem bylo do hospodářství v roce 1945 zasaženo změnami 

vlastnických poměrů, které požadovaly všechny politické síly v zemi.40 Všechny strany 

počítaly s konfiskacemi majetku Němců a kolaborantů, též se počítalo se zestátněním 

přírodních zdrojů. V tomto směru Československo netvořilo žádnou výjimku a podobnou 

cestou se vydaly i jiné země41. 

Hned po osvobození na základě dekretu presidenta republiky č. 5/1945 Sb. z. a n., ze 

dne 19. května 1945, o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a 

o národní správě majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a některých 

organisací a ústavů, byly jednak zneplatněny majetkové převody učiněné proti vůli vlastníků a 

dále byl majetek osob státně nespolehlivých dán pod národní správu, stejně tak se stalo i ve 

všech podnicích kde to vyžadoval plynulý chod výroby a hospodářského života, zejména v 

závodech opuštěných.  

                                                 
40 Objasnění procesu znárodňování např. v Lhota, V.: Znárodnění v Československu 1945 – 1948.   
41 O procesu vlastnických přeměn v porovnání s NDR např. Dufek, P.: K několika aspektům potlačování 
soukromého podnikání v Československu a Německé demokratické republice, s. 29 – 34. 



28 
 

Hned po vytvoření vlády nastala mezi jejími členy diskuse ohledně znárodnění, v níž 

lze pozorovat tři hlavní roviny42. 

Především šlo o rozsah znárodnění, kdy levicovější strany (komunisté, sociální 

demokraté) se přikláněly k většímu rozsahu, tedy k znárodnění nad rámec majetků nepřátel a 

zrádců. Znárodnění dle jejich názoru mělo v ekonomice vytvořit silný státní ekonomický 

sektor, který by tvořil rozhodující sílu v hospodářství. 

Další rovinou byla diskuse o tempu znárodnění. Otázkou bylo, zda znárodnění 

rozčlenit do etap, či provést jako jednorázový akt. Obě možnosti měly své pro a proti, neboť 

etapovitým znárodněním (např. v první vlně u nepřátel a kolaborantů) by se bylo možno 

poučit z chyb, ale na druhé straně by oddalování konečného řešení prodlužovalo nejisté 

provizorní postavení u podniků. 

Poslední rovinou byla forma znárodnění, jež teoreticky mohla nabývat i jiných forem 

než zestátnění, například převedení do družstev či pod národní výbory.  

Dle dekretu č. 50/1945 Sb., o opatřeních v oblasti filmu, ze dne 11. srpna 1945, 

dochází k znárodnění filmového průmyslu za náhradu a k vytvoření státního monopolu v této 

oblasti. Nejvýznamnějšími však byla sada dekretů, které vláda schválila v říjnu 1945, a jež 

president podepsal 24. října 1945. Šlo o tyto dekrety: 

• č. 100/1945 Sb., o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků, 

• č. 101/1945 Sb., o znárodnění některých podniků průmyslu potravinářského, 

• č. 102/1945 Sb., o znárodnění akciových bank, 

• č. 103/1945 Sb., o znárodnění soukromých pojišťoven. 

Znárodnění se týkalo všech bank a pojišťoven a dále klíčového průmyslu a ostatních 

závodů s více jak pěti sty zaměstnanci. O významnosti akce svědčí, že šlo celkem o 2 119 

podniků, jejichž podíl na průmyslové výrobě činil 75 % a v nichž bylo zaměstnáno 61 % 

pracovníků v průmyslu.43 

  

3.1.2.  Pozemková reforma 
 

U zemědělského majetku došlo u nepřátel a zrádců ke konfiskaci bez náhrady. 

                                                 
42 Srovnej Kaplan, K.: Československo v letech 1945 – 1948, s. 21 – 22. 
43 Viz Kaplan, K.: Československo v letech 1945 – 1948, s. 22. 
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V českých zemích se tak stalo dle dekretu č. 12/1945 Sb. z. a n., ze dne 21. června 1945, o 

konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a 

nepřátel českého a slovenského národa, a na Slovensku dle nařízení č. 104/1945 Sb. n. SNR, 

ze dne 23. srpna 1945, o konfiškovaní a urychlenom rozdelení pôdohospodárského majetku 

Nemcov, Maďarov, ako aj zradcov a nepriateľov Slovenskeho národa. Změny ve vlastnictví 

půdy na základě těchto zákonů jsou označovány jako první etapa pozemkové reformy, neboť 

dvě další etapy měly ještě následovat. Samotné rozdělování pozemků zájemcům se 

odehrávalo v letech 1945 – 1946 (na Slovensku až 1948). Půda připadající maďarským 

rolníkům byla později z reformy vyňata, a nebereme-li ji v úvahu, tak se reforma týkala 

celkem 2 946 tis. ha půdy44. 

 

3.2. Legislativní rámec 
 

Až do ustavení Prozatímního národního shromáždění vykonával zákonodárnou moc 

president republiky pomocí dekretů. Tato pravomoc nebyla v ústavě z roku 1920 nijak 

podložena a vycházela tedy ze stavu ústavní nouze.  

Prozatímní státní zřízení se konstituovalo v Londýně v červenci 1940 ve složení 

president, vláda a státní rada, což byl čtyřicetičlenný poradní orgán jmenovaný presidentem. 

Dle ústavního dekretu č. 2/1940 Úř. věst. čsl. o prozatímním výkonu moci zákonodárné 

vydává prezident předpisy ve formě dekretů na návrh vlády. Do 4. dubna 1945 se dekrety 

týkaly především organizace prozatímního státního zřízení.  

Na osvobozeném území pak již dekrety přesáhly do všech oblastí života, neboť 

národní shromáždění, tedy dle ústavy oprávněný legislativní orgán stále ještě neexistoval. 

V tomto období také dekrety položily zásadním způsobem základy novému lidově 

demokratickému režimu a tedy i hospodářským poměrům v republice. Vydávání dekretů 

trvalo až do 27. října 1945, tedy do dne předcházejícího svolání Prozatímního národního 

shromáždění.  

Dekrety podléhaly tzv. ratihabici, tedy následnému schválení národním shromážděním 

pro jejich další platnost. 

 Na Slovensku byla dekretální normotvorbě konkurencí nařízení Slovenské národní 

rady, která uvozovala své oprávnění nařízení vydávat od svrchovanosti slovenského národa. 

                                                 
44 Viz Průcha V.: Ekonomický vývoj Československa a aktuálne otázky hospodárskej politiky, s. 164. 
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SNR však připustila dekretální pravomoc prezidenta po dohodě s ní samotnou. Na 

osvobozeném území tedy byly dekrety posléze vydávány na návrh vlády a po dohodě se SNR. 

 Z výše uvedeného tedy plyne, že zásahy do hospodářství byly z legislativního hlediska 

až do svolání prozatímního parlamentu činěny jednak pomocí dekretů prezidenta, případně 

pomocí podzákonných norem vlády či ministerstev, a dále na Slovensku nařízeními SNR. 

 

3.3.  Institucionální rámec měnových poměrů 
 

Československý měnový úřad byla dočasná instituce zřízená na základě dekretu 

prezidenta republiky č. 16/1944 Úř. věst. čsl., vydaného dne 12. listopadu 1944, stalo se tak 

tedy ještě v době existence londýnského exilu. Úřad byl zřízen pro vykonávání funkce 

emisního ústavu na osvobozovaném území republiky a počítalo se s jeho existencí do doby, 

kdy bude moci být tato funkce převzata řádnou institucí. 

Na území Slovenského státu působila Slovenská národní banka. Po vypuknutí 

Slovenského národního povstání začala banskobystrická filiálka SNB pracovat pro povstalce 

a dne 14. září 1944 byla pověřena výkonem práv a povinností Slovenské národní banky 

v Bratislavě45, které se ve prospěch povstání po dobu jeho existence snažila plnit. Měnová 

oblast na Slovensku spravovaná Slovenskou národní bankou v Bratislavě pod mocí 

„klerofašistů“ se postupně zmenšovala pod postupem osvobozovacích armád z východu.  

Na území protektorátu působila Národní banka pro Čechy a Moravu, jejíž vedení bylo 

odvoláno dne 18. května 1945 dekretem prezidenta republiky. Po celou dobu její existence 

(31. března 1939 - 18. května 1945) byl guvernérem Ladislav František Dvořák. Národní 

banka se posléze navrátila ke svému původnímu názvu Národní banka Československá a 

převzala po NBČM všechny práva a povinnosti, je však nutno podotknout, že NBČS byla 

zatím jen v českých zemích, neboť na Slovensku stále ještě existovala Slovenská národní 

banka. 

Dříve existující bankovní rada byla nahrazena dočasnou správou jmenovanou 

předsedou vlády. Předsedou dočasné správy byl od 1. června 1945 do 9. září 1948 Jaroslav 

Nebesář. Dočasná správa byla pětičlenná, později se rozrostla na sedm členů o dva slovenské 

zástupce. Právě před NBČS stálo mnoho úkolů týkajících se měny, které měly samozřejmě 

mnohem širší hospodářské souvislosti a záležela na nich jak hospodářská obnova, tak i 

                                                 
45 Viz Šůla, J.: Přehled československé měny v letech 1918 – 1989, s. 23. 
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budoucí hospodářský rozvoj. Mezi tyto úkoly patřilo: 

• zbavit se v peněžním oběhu na území Československa cizích měn; 

• sjednotit měny dřívějšího Protektorátu Čechy a Morava a dřívějšího 

Slovenského státu; 

• zavést jediné zákonné platidlo na celém území státu; 

• zlikvidovat inflační emisi oběživa vzniklou ve válečných letech; 

• konsolidovat měnu a měnovou politikou přispět k hospodářské konsolidaci. 

 Završením v institucionální rovině byl dekret č. 139/1945 Sb., o přechodné úpravě 

právních poměrů Národní banky Československé, ze dne 19. října 1945, který nabyl účinnosti 

dnem 26. listopadu 1945 a bylo v něm stanoveno, že Národní banka Československá 

vykonává činnost banky cedulové na celém území Československa. Slovenská národní banka 

v Bratislavě se tímto stala oblastním ústavem NBČS pod názvem Národní banka 

Československá, oblastný ústav pre Slovensko. Dnem nabytí účinnosti tohoto dekretu, tedy 

ještě několik dnů po uskutečněné měnové reformě, skončila několikaletá institucionální 

roztříštěnost Československa v měnové oblasti. 

 

3.4.  Měnová opatření před měnovou reformou 
 
 Na území bývalého prvorepublikového Československa byla na sklonku války velmi 

pestrá měnová mozaika, neboť kromě Korun (K) obíhajících na území Protektorátu Čechy a 

Morava a Korun slovenských (Ks) obíhajících na území Slovenského státu zde existovaly v 

oběhu ještě měny jiné. 

 Německé marky byly nejen paralelním platidlem v Protektorátu Čechy a Morava, ale i 

výlučným platidlem v pohraničních oblastech v německém záboru. Již 10. května 1945 byla 

markám odňata funkce zákonného platidla na území Protektorátu Čechy a Morava a majitelé 

marek s bydlištěm či sídlem na tomto území mohli dle vyhlášky ministra financí č. 12/1945 

Ú. l., o platidlech markové měny, ze dne 29. května 1945, tyto platidla složit od 6. do 14. 

června u poštovních úřadů, přičemž bylo ustanoveno, že složení nezakládá žádného právního 

nároku, jinými slovy tedy, že není jisté, že složitel někdy něco za své marky obdrží. 

 Nařízením vlády č. 7/1945 Sb. z. a n., o platidlech v zemích České a Moravskoslezské, 

ze dne 19. května 1945, byla rozšířena platnost protektorátního oběživa na celé území českých 

zemí. V pohraničí pak byly marky stahovány na počátku srpna v kurzu 1 RM = 10 K. 
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 Kromě říšskoněmeckých platidel obíhaly v oblastech západních Čech pod kontrolou 

americké armády též neoficiálně markové poukázky spojeneckých armád s rokem vydání 

1944. 

 Maďarské pengö obíhalo na Slovensku za války v oblastech maďarského záboru. 

Pengö se stahovalo v kursu 2 Ks = 1 pengö dle nařízení Předsednictva Slovenské národní rady 

č. 13/1945 Sb. n. SNR z 19. března 1945, a zákonným platidlem přestalo být 26. června 1945.  

 Na území Podkarpatské Rusi, která byla v maďarském záboru, se do oběhu začaly 

s postupem fronty dostávat platidla znějící na sovětské rubly a červoňce (1 červoněc = 10 

rublů), jež neoficiálně v omezeném množství pronikaly i na další československé území 

společně se sovětskou armádou. Vzhledem k  vývoji, který následoval a spěl neodvratně 

k připojení tohoto předválečného území Republiky československé k Sovětskému svazu46.  

 Při osvobozování se s postupujícími vojsky na slovenské území, ve svých 

předválečných hranicích, dostávaly do oběhu kromě slovenských korun (Ks) také korunové 

poukázky, které byly emitovány Československým úřadem měnovým. Na Podkarpatské Rusi 

obíhaly korunové poukázky již koncem roku 1944 (první výplata služného 

v Československém armádním sboru). Zákonným platidlem se poukázky staly na území 

Slovenska nařízením Předsednictva SNR č. 14/1945 Sb. n. SNR ze dne 19. března 1945 se 

zpětnou účinností již od 1. února, pro české země se staly platidlem nařízením československé 

vlády z 19. května 1945 (č. 7/1945 Sb. z. a n.). Papírové poukázky v hodnotách 1, 5, 20, 100, 

500 a 1000 korun byly vytištěny v Moskvě v závodě Goznak a nesly na sobě letopočet 1944.47 

  Dle nařízení Slovenské národní rady č. 62/1945 Sb. n. SNR, o vzetí z oběhu, označení 

a nahrazení některých platidel obíhajících na Slovensku, ze dne 3. července 1945, bylo 

provedeno kolkování papírových platidel v hodnotách 100, 500 a 1000 korun, což se týkalo 

jak slovenských papírových platidel, tak i korunových poukázek vydaných Československým 

úřadem měnovým. Opatření mělo zabránit případnému pokusu o rozvrat měny platidly, jež by 

byly mimo kontrolu nové moci, neboť nikdo nebyl dostatečně informován, zda se uprchnuvší 

slovenské vládě podařilo zmocnit nějakého významnějšího obnosu oběživa.  

                                                 
46 Konečné řešení osudu tohoto území bylo dáno smlouvou mezi československou a sovětskou vládou z 29. 
června 1945, jíž ratifikovalo 22. listopadu 1945 Prozatímní národní shromáždění jako ústavní zákon o 
Zakarpatské Ukrajině a úpravě státních hranic se SSSR; více např. Kaplan, K.: Pravda o Československu 1945 – 
1948, s. 23- 42. 
47 Viz Šůla, J.: Přehled československé měny v letech 1918 – 1989, s. 23; zobrazení poukázek např. v Novotný, 
V. – Moulis, M.: Papírová platidla Československa 1918 – 1993, České republiky a Slovenské republiky 1993 – 
1998, s. 82 – 87. 



33 
 

Kolky pro akci byly vytištěny již roku 1944 v Londýně, hned v osmi typech48 

v celkovém počtu 200 milionů kusů, z nichž všechny nebyly použity. Na všech kolcích byla 

ztvárněna podoba prvního presidenta Československé republiky T. G. Masaryka, přičemž je 

patrné, že kolky jsou vytvořeny z předobrazu, který tvořily meziválečné poštovní známky. 

Použité kolky jsou označeny písmeny K, B, Y a E. Kolek K oranžové barvy byl lepen na 

bankovku 100 Ks, kolek B červené barvy na bankovku 500 Ks a kolek Y sytě červené barvy 

na bankovku 1000 Ks. Na korunové poukázky byl lepen typ kolků v modré barvě s písmenem 

E, přičemž pro každou nominální hodnotu byl vyhotoven přetisk označující hodnotu 

poukázky, na kterou byl lepen, tedy 100 (přetisk vyveden v černé barvě), 500 a 1000 (oba 

přetisky v barvě červené).49 

Toto kolkovací opatření však částečně nabylo na své zbytečnosti tím, že původně 

zamýšlená neplatnost platidel neokolkovaných nebyla dodržena a nadále obíhala i platidla 

neokolkovaná. Dodatečný oběh neokolkovaných byl v případě korunových poukázek 

připuštěn po intervenci velitelství Rudé armády, které s kolkováním nesouhlasilo, protože prý 

narušovalo pohyb vojsk mezi Slovenskem, Moravou a Čechami.50 

Na Slovensku bylo platidlo s nejvyšším nominálem 1000 korun, což se jevilo 

vzhledem k nárůstu oběživa jako nedostačující, neboť k původně plánované emisi 5000 Ks 

bankovky Slovenským státem nestihlo dojít. K částečné nápravě došlo emisí poukázky znějící 

na 2000 korun s rokem 1945 a označením jako poukázky Republiky Československé, 

s platností však pouze na Slovensku od 24. srpna 1945. Poukázka platila tedy pouhých 66 dní, 

které zbývaly do připravované měnové reformy. Toto platidlo bylo při uvedení do oběhu 

prohlášeno nařízením č. 92/1945 Sb. n. SNR za bankovku Slovenské národní banky.51 

Do srpna se podařilo z oběhu odstranit měny jiných států a na území Československa 

existovaly již jen dvě měnové oblasti – české (protektorátní) koruny a slovenské koruny, 

jejichž platnost byla rozšířena i na dříve okupované oblasti Československa. Mezi slovenskou 

a protektorátní korunou byl určen kurs 1:1, v praxi však slovenská koruna a česká koruna 

nebyly platidlem v druhém státě, v obou částech platily pouze korunové poukázky, které se 

staly platidlem v obou částech republiky již 19. května 1945.  

Vzájemný platební styk mezi národní bankou v Praze a Bratislavě byl uvolněn 25. 

                                                 
48 Viz Půlpánová, S. – Půlpán, K.: K 50. výročí měnové reformy v roce 1945, s. 646. 
49 Kolky jsou vyobrazeny např. v Novotný, V. – Moulis, M.: Papírová platidla Československa 1918 – 1993, 
České republiky a Slovenské republiky 1993 – 1998, s. 88 – 93. 
50 Více viz Mixa, M.: Starosti s papírovými penězi ČSR za 2. světové války. Díl 1. 
51 Viz Němečková, V.: Naše měna a peníze v zajetí politiky 1938 – 1947, s. 87. 
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června 1945 a cestovní ruch byl umožněn volným přídělem peněz druhé měnové oblasti 

v poměru 1:1.52 

K rozšíření pestrosti oběživa došlo také obnovením platnosti mincí předválečného 

Československa vyhláškou ministra financí č. 24/1945 Sb., s platností od 12. července 1945, 

jednalo se o mince v hodnotách 10, 20, 50 haléřů, 1 koruna a 5 korun z niklu.  K tomuto 

opatření došlo z důvodu nedostatku drobného oběživa, které bylo do značné míry 

tezaurováno53 obyvatelstvem, neboť panovala obecná představa, že mincí se nevyhnutelná 

měnová opatření týkat nebudou, stejně jako při měnové reformě roku 1919. 

Dále byla od 25. srpna 1945 (č. 41/1945 Sb.) obnovena platnost předválečných 

papírových platidel v hodnotě 20, 50 a 100 korun pro oblast českých zemí. 

Bylo jasné, že na zásadní krok v měnové oblasti se teprve čeká, neboť inflační 

množství platidel nebylo stále odstraněno.  

 

3.5.  Vlastní průběh reformy 1945 

3.5.1. Cíle a příprava měnové reformy 1945 
 

Měnová reforma roku 1945 si kladla za cíl především zavedení jednotné měny na 

celém území Československa, což byl úkol mající své těžiště především v technicko-

organisačním zajištění celé akce. Druhým cílem, a dalo by se říci, že ještě významnějším než 

předchozí, bylo nastavení určitého kursu měnové politiky, který by sledoval především 

odstranění inflačního přebytku oběživa a vkladů a dále se vyvíjel v souladu s vládní politikou.  

Tento druhý cíl byl do značné míry ovlivněn nejednoznačností v nastavení směru nové 

měnové politiky, jež vycházela z dvou rozličných pohledů na věc. Prvním pohledem byla 

politika, jež sledovala stanoviska bývalé exilové vlády, kde byly přípravy na měnovou 

reformu započaty a druhým pohledem pak úkoly, které byly na měnu kladeny z hlediska 

potřeb budování nového lidově demokratického zřízení, jež více či méně kopírovaly 

stanoviska komunistů.  

Exilová vláda neměla svou politiku v oblasti měny nijak formulovánu, avšak hodlala 

zřejmě navázat na předválečné kořeny, dané existencí nezávislé NBČS, a přizpůsobovat své 

kroky nastalému vývoji na základě započaté mezinárodní kooperace. Levicový pohled počítal 

                                                 
52 Viz Půlpánová, S. – Půlpán, K.: K 50. výročí měnové reformy v roce 1945, s. 646. 
53 Tezaurace = vyjmutí hotovostních peněz z peněžního oběhu. 
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s měnou jako s nástrojem, který bude pod státním vedením realizovat uskutečňování vládou 

stanovených cílů. Tento druhý pohled na měnu, a tedy na celou podstatu a funkci peněz 

postupem času zcela převládl. 

Příprava měnové reformy byla zahájena na podzim roku 1941 pod taktovkou exilové 

vlády, v níž post ministra financí zastával nejprve Eduard Outrata (21. července 1940 – 27. 

října 1941) a po něm Ladislav Karel Feierabend (27. října 1941 – 5. dubna 1945). Bylo jasné, 

že situace se bez zásahu do měnové oblasti po válce neobejde. Od úvah na zřízení exilové 

NBČS bylo ustoupeno54, ale došlo ke zřízení zvláštního oddělení ministerstva financí, tzv. 

měnového odboru55 v čele s Janem Viktorem Mládkem, který měl na starosti přípravu 

měnových opatření. V březnu 1942 byl plán obnovy měny v hrubých obrysech připraven56. 

 Nejhmatatelnějším výsledkem byla příprava nových papírových platidel pro potřeby 

měnové reformy, což vzhledem k válečnému vývoji, kdy se nacistické Německo zdálo být na 

vrcholu své moci, bylo skutkem velmi odvážným. Původně plánovaná ražba mincí v USA se 

neuskutečnila57.  

Výtvarné návrhy na papírová platidla byly mnohdy velmi improvizované, kupříkladu 

motiv Karlštejna použitý na tisícikoruně byl vytvořen podle turistického prospektu a 

Hradčany na stokoruně podle pohlednice.  Jelikož v exilu nebyla vytvořena národní banka, 

nesou papírová platidla označení státovka. Došlo k rozhodnutí, i s ohledem k předválečným 

zvyklostem, vyrobit státovky v nominálech 5, 10, 20, 50, 100, 500 a 1000 korun. Samotná 

výroba státovek byla svěřena třem renomovaným britským tiskárnám: 

• Thomas de la Rue & Co. Limited, Hurstmead, Sussex58 – 5 a 10 korun 

• Waterlow & Sons Limited, London – 20 a 50 korun 

• Bradburry, Wilkinson & Co. Limited, New Malden, Surrey – 100, 500 a 1000 

korun 

Na státovky byl použit velmi kvalitní papír firmy Portals z Overtonu a celkově byly 

velmi dobře řemeslně zvládnuty59.  

 Celkem bylo státovek vyrobeno cca 376 milionů kusů o nominální hodnotě 24,8 mld. 

                                                 
54 Viz Půlpánová, S. – Půlpán, K.: K 50. výročí měnové reformy v roce 1945, s. 645. 
55 Viz Vencovský, F.: Tři měnové reformy pro jednu generaci, s. 122. 
56 Viz Šůla, J.: Přehled československé měny v letech 1918 – 1989, s. 23. 
57 Viz Vencovský, F. a kol.: Dějiny bankovnictví v českých zemích, s. 229. 
58 Služeb tiskárny Thomas de la Rue bylo využito také při tisku bankovek České republiky roku 1993. 
59 Viz Hásková, J. – Koštěl, M. – Novotný, J.: Československé bankovky, státovky a mince 1919 – 1992, s. 47. 
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korun a roku 1943 byly uskladněny v podzemních krytech nedaleko Bristolu, kde čekaly na 

své budoucí použití60. 

Státovky nesou podpis ministra financí (Feierabend) a jsou vyvedeny vždy jen buď 

v jazyce českém (5, 20, 100 a 1000 korun) nebo slovenském (10, 50 a 500 korun), což bylo - 

vzhledem k dosavadním Československým zvyklostem označovat papírová platidla nápisy 

v jazycích všech národnostních menšin - určitou novinkou. Další nezvyklostí bylo, že platidla 

na sobě nenesla žádný datum. 

 Dalším krokem měnového odboru bylo nasměrování budoucí měnové politiky jako 

součásti připravovaného poválečného světového měnového uspořádání, což se projevilo 

účastí na konferenci v Bretton-Woods v červenci 1944, kde bylo Československo zastoupeno 

pětičlennou delegací v čele s ministrem Feierabendem a došlo zde k podpisu o přistoupení  

Československa k Mezinárodnímu měnovému fondu a ke Světové bance. 

 Kroky exilové vlády po vytvoření košické vlády musely být skloubeny s představami 

moskevského exilu. Na domácí půdě příprava měnové reformy pak tedy byla na skupině s 

vedoucí úlohou levicově orientovaných ekonomů jako Leopold Chmela a Jaroslav Nebesář. 

Dále se podíleli Alois Král ze studijního oddělení bývalé Národní banky československé a 

Ervin Exner z bývalého londýnského ministerstva.61  

 Příprava reformy byla v gesci ministerstva financí ve spolupráci s Národní bankou, 

když pak byl připraven návrh reformy, tak jako podklad byl předložen pro jednání komise 

odborníků a komise politické, složené z členů vlády.62  

 Hlavním nedostatkem reformy, ačkoli po technicko-organisační stránce byla bez 

závad, se projevila její nezasazenost do nějaké jasné koncepce příští měnové politiky, což 

bylo zapříčiněno především tím, že úloha peněz v lidové demokracii se teprve nalézala, proto 

se reforma orientovala především na likvidaci přebytečné kupní síly.  

 

3.5.2.  Legislativní zajištění měnové reformy 
 

Nejdůležitějším právním krokem k měnové reformě bylo vydání dekretu presidenta 

republiky č. 91/1945 Sb., o obnovení československé měny, z 19. října 1945, který byl 

                                                 
60 Více viz Mixa, M.: Starosti s papírovými penězi ČSR za 2. světové války. Díl 2. 
61 Viz Vencovský, F.: Tři měnové reformy pro jednu generaci, s. 123. 
62 Viz Vencovský, F.: Vzestupy a propady československé koruny, s. 113. 
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doplněn vyhláškou ministerstva financí č. 92/1945 Sb., o nových platidlech československé 

měny, ze dne 20. října 1945. Za součást měnových opatření je třeba považovat také dekret č. 

95/1945 Sb., o přihlášení vkladů a jiných peněžních pohledávek u peněžních ústavů, jakož i 

životních pojištění a cenných papírů, ze dne 20. října 1945. 

 

3.5.3.  Principy měnové reformy 
 
 Dekretem č. 91/1945 Sb. došlo k zavedení platidla Koruny československé se zkratkou 

Kčs, a to od 1. listopadu 1945, což byla konečně jediná a jednotná měna pro celé území 

Československa, která nahradila dosavadní koruny obíhající v českých zemích (K) a na 

Slovensku (Ks) a také korunové poukázky obíhající na celém území.  

 Výměna starých korun za nové probíhala v poměru 1:1 ve dnech 29. října až 4. 

listopadu, ovšem každá fyzická osoba mohla obdržet pouze 500 Kč. V praxi měnová reforma 

probíhala tak, že takzvaný přednosta domácnosti za všechny členy své domácnosti vyplnil 

tzv. výplatní list a v peněžním ústavu složil veškeré finanční prostředky, ale i životní pojistky 

a cenné papíry, za což v novém oběživu obdržel maximálně 500 korun na osobu. Výplatní list 

sloužil k zapisování částek vyplacených jak při měnové reformě, tak i později z tzv. vázaných 

vkladů. 

 Vázané vklady byly zmrazené neúročené částky u finančních ústavů, které byly 

tvořeny jednak předchozími úložkami a dále odevzdaným oběživem nad rámec vyplacených 

částek při měnové reformě a životními pojistkami, cennými papíry a jinými pohledávkami. 

Povinnost nahlásit všechny tyto hodnoty vyplývala z dekretu č. 95/1945 Sb. Na vázaných 

vkladech se ke konci roku 1945 podařilo zablokovat 258 mld. korun63, které by jinak dále 

tvořily kupní sílu, jež by vyvolávala inflační tlaky. S uvolňováním prostředků z vázaných 

vkladů se počítalo především ze sociálních důvodů. 

 Vázané vklady měly v československém bankovnictví jeden velmi pozitivní dopad, 

zachránily totiž likviditu bank, které měly obrovské nedobytné pohledávky především za 

Německem. Zprvu se nepočítalo s tím, že částky budou vázány na věčné časy, ale očekávalo 

se s jejich uvolňováním v závislosti s uspokojováním pohledávek, jež měly československé 

banky vůči Německu, respektive poraženým zemím. 

 Kromě částek v nové měně vyplacených fyzickým osobám byly vyměňovány částky 

                                                 
63 Viz Vencovský, F.: Vzestupy a propady československé koruny, s. 116. 
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na mzdy, platy a provoz pro podnikatelskou sféru pomocí zvláštního uvolňovacího řízení a 

byly též zajištěny prostředky pro veřejnoprávní instituce a úřady. Plná výměna byla umožněna 

spojeneckým armádám a zastupitelským úřadům. 

 Ve skutečnosti nebyla všechna platidla v rámci reformy nahrazena novými, v oběhu 

zůstaly všechny dosud platné mince (protektorátní, slovenské a i československé), neboť 

výroba nových byla zcela mimo možnosti státu, ať již pro nedostatek kovu v poválečném 

hospodářství, technickou, organizační a finanční náročnost, či proto, že mincovna v Kremnici 

byla v dezolátním stavu. Mimo mincí zůstala v oběhu také jednokorunová poukázka z roku 

1944, neboť byl pociťován značný nedostatek tohoto nominálu. 

 Za platidla, která pozbývala platnosti byly do oběhu dány papírové peníze, které byly 

jednak vytištěny za války ve Velké Británii k tomuto účelu, jednalo se o státovky v nominální 

hodnotě 5, 10, 20, 50, 100, 500 a 1000 Kčs, z nichž však 500 a 1000 koruny byly ke dni emise 

prohlášeny za bankovky dle vyhlášky č. 92/1945 Sb., a dále byly dány do oběhu státovka 100 

Kčs a bankovka 1000 Kčs s datem 16. května 1945, které se již podařilo vyrobit v tiskárně 

národní banky po osvobození. Do oběhu se v nových penězích dostalo celkem 19 mld. Kčs za 

124 mld. korun oběživa starého64. 

 Byly provedeny také úpravy v oblasti cen a mezd. Ceny byly stále řízeny direktivně, 

na čemž se od konce války nic výrazného nezměnilo, stále také na rozsáhlý sortiment zboží 

existoval přídělový systém pomocí přídělových lístků. Cenová hladina byla zvýšena na 

přibližně trojnásobek cenové úrovně předválečné, také byly odstraněny dosud existující 

rozdíly v cenových relacích v obou částech státu. S úpravou v cenové oblasti souvisela s ní 

korespondující úprava ve mzdách.  

 Vůči zahraničí bylo nejdůležitějším krokem určení nového kursu koruny k 

zahraničním měnám. Důležitost tohoto kroku spočívala v jeho výrazném vlivu na celé 

hospodářství. Bylo rozhodnuto, na základě porovnávání vnitřních cen s cenami v západních 

zemích, stanovit kurs k americkému dolaru od 1. listopadu 1945 na 1 USD = 50 Kč. Tento 

kurs byl chápán jako první pokus o určení vyhovujícího kursu, jeho výše však byla stanovena 

natolik přesně, že v budoucnu nebylo třeba již žádných úprav. Došlo k nahlášení tohoto kursu 

Mezinárodnímu měnovému fondu a na jeho základě byly prováděny peněžní operace se 

zahraničím. 

 Koruna československá sice nebyla vázána na zlato, avšak ze zlatého obsahu 

                                                 
64 Viz Vencovský, F.: Vzestupy a propady československé koruny, s. 113. 
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amerického dolaru (0,888671 g) lze odvodit její zlatý obsah jako 1 Kčs = 0,0177734 g. Pro 

srovnání uvádím, že zlatý obsah koruny před válkou po druhé devalvaci 9. října 1936 byl 

0,03121 g.65 

 

3.5.4.  Dávka z majetku a z přírůstku majetku 
 
 Důležitým opatřením, jež také zasáhlo do měnových poměrů a s nímž se počítalo, jako 

se součástí měnové reformy, bylo zdanění válečných příjmů, čímž by se částečně odčerpal 

přebytek kupní síly, který od měnové reformy byl „uskladněn“ na vázaných vkladech.  

  Plánované mimořádné zdanění mělo potrestat válečné zbohatlíky, neboť u mnohých 

občanů nárůstky majetku mohly být jen stěží dosaženy poctivou prací a jednalo se spíše o 

profit z realizace zakázek pro okupační moc či z obchodů na černém trhu. Ohledně 

mimořádného zdanění panoval ve stranách Národní fronty všeobecný konsensus a i 

obyvatelstvo ho chápalo jako nutný krok, nedocházelo tedy k žádným výrazným protestům 

vůči jeho provedení. 

Zdanění bylo realizováno na základě zákona Prozatímního Národního shromáždění č. 

134/1946 Sb., o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku, ze dne 15. května 1946. 

Jednalo se o dvě různé daně, z nichž jedna byla označena jako dávka z majetkového přírůstku 

a druhá jako dávka z majetku. 

Povinnost podat přiznání k dávkám měla osoba (za rodinu její „hlava“), měla-li 

majetek v hodnotě vyšší jak 100 000 Kčs, či byl-li přírůstek majetku v rozhodném období u 

fyzických osob vyšší jak 20 000 Kčs a u osob právnických 10 000 Kčs. 

 Dávka z majetkového přírůstku byla vyměřována z přírůstku majetku mezi 1. lednem 

1939 a 15. listopadem 1945, takto stanovený základ pro výpočet dávky byl umenšen o 20 000 

Kčs za poplatníka, 20 000 Kčs za manželku (manžela, družku) a o 5 000 Kčs za každého 

dalšího rodinného příslušníka. U osob nemajících nároku na veřejnoprávní pojištění nebo 

starobní důchod se vyměřovací základ snižoval o dalších 20 000 Kčs. 

 U dávky z majetkového přírůstku se jednalo o velmi progresivní zdanění (viz tabulka 

č. 6), jež navíc bylo zostřeno ustanovením, kdy nemohl-li poplatník prokázat původ 

majetkového přírůstku, který byl vzhledem k jeho hospodářským poměrům a slušným 

                                                 
65 Srovnej např. Šůla, J.: Přehled československé měny v letech 1918 – 1989, s. 19; Vorel, P.: Od pražského 
groše ke koruně české 1300 – 2000, s. 416; Vencovský, F.: Vzestupy a propady československé koruny, s. 114. 
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výdělkovým možnostem nepřiměřený, byl mu onen přírůstek zdaněn sazbou 100 %.  

 Za nepřiměřené majetkové přírůstky byly považovány, dle § 38 daného zákona, 

zejména majetkové přírůstky, které vznikly z prodejů za ceny vyšší než úředně stanovené a 

majetkové přírůstky, jichž bylo dosaženo využitím poměrů vyvolaných okupací nebo národní, 

rasovou nebo politickou persekucí, podporou válečného úsilí okupantů nebo neoprávněným 

využitím tísně druhého. 

 

  Tabulka č. 6: Sazby dávky z majetkového přírůstku 
Dávka z majetkového přírůstku činila: 

Z prvých  5 000 Kčs vyměřovacího základu 5 % 
Z dalších 10 000 Kčs vyměřovacího základu 10 % 
Z dalších 10 000 Kčs vyměřovacího základu 20 % 
Z dalších 20 000 Kčs vyměřovacího základu 30 % 
Z dalších 30 000 Kčs vyměřovacího základu 40 % 
Z dalších 40 000 Kčs vyměřovacího základu 50 % 
Z dalších 50 000 Kčs vyměřovacího základu 60 % 
Z dalších 100 000 Kčs vyměřovacího základu 70 % 
Z dalších 100 000 Kčs vyměřovacího základu 80 % 
Z dalších 200 000 Kčs vyměřovacího základu 90 % 
Z dalších částek 100 % 
Zdroj: zákon č. 134/1946 Sb. z. a n.  

 

 Základem pro vyměření dávky z majetku byla celková hodnota veškerého majetku po 

srážce dluhů a břemen a  dávky z majetkového přírůstku. Tento základ byl zmenšen o 150 000 

Kčs za poplatníka, o dalších 150 000 Kčs za manželku (manžela, družku), a dále o 50 000 Kčs 

za každého dalšího rodinného příslušníka. U osob nemajících nároku na veřejnoprávní 

pojištění nebo starobní důchod se vyměřovací základ snižoval za každý rok, o který věk 

poplatníka přesahoval 30 let, o další částku 10 000 Kčs, nejvýše však o částku 300 000 Kč. 

 Vypočtený základ pro vyměření dávky z majetku pak byl progresivně zdaněn sazbami 

mezi 5 a 30 % dle tabulky č. 7. 

 Obě dávky bylo možno platit podle volby poplatníka hotově, vklady u tuzemských 

peněžních ústavů (volnými i vázanými), tuzemskými cennými papíry, uznanými nároky na 

náhradu válečných škod a i jinými majetkovými hodnotami, byl-li na takovém plnění zájem. 

Celkový výnos dávek byl cca 35 miliard Kčs, přičemž přes 90 % bylo zaplaceno vázanými 

vklady, asi 5 % cennými papíry a jen zlomek hotovostí.66 

 

                                                 
66 Viz Půlpánová, S. – Půlpán, K.: K 50. výročí měnové reformy v roce 1945, s. 652. 
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Tabulka č. 7: Sazby dávky z majetku 
Dávka z majetku činila: 

z prvých 200 000 Kč 5 % 
z dalších 300 000 Kč 7 % 
z dalších 400 000 Kč 9 % 
z dalších 500 000 Kč 12 % 
z dalších 600 000 Kč 15 % 
z dalších 2 000 000 Kč 18 % 
z dalších 6 000 000 Kč 21 % 
z dalších 10 000 000 Kč 25 % 
z částek přes 20 000 000 Kč 30 % 
Zdroj: zákon č. 134/1946 Sb. z. a n. 

 

 Výnos dávek byl určen výhradně k nápravě měny a počítalo se s jeho plynutím do 

fondu, který bude zřízen v souvislosti s řešením měnově-finančních otázek, což se také stalo 

ve formě Likvidačního fondu měnového. Finanční správa byla povinna výnos dávek 

spravovat odděleně od ostatních státních příjmů. Vybrané dávky, i přes svou radikálnost, 

vzhledem ke své celkové výši však v žádném případě nemohly vyřešit celý problém vázaných 

vkladů. 

 

3.6.  Konsolidace 
 

Měnová reforma do značné míry pomohla konsolidovat situaci a dala zdravý základ 

pro rozvoj hospodářství v budoucnosti, neboť konsolidované poměry a jednotný rámec 

hospodářství svědčí jak podnikatelskému a sociálnímu prostředí na domácí půdě, tak i 

vztahům se zahraničím, ať už se jedná o vztahy obchodní či zahraničněpolitické. 

 V sociální oblasti přispěla měnová reforma k určité nivelizaci společnosti, což dle 

původních představ na její realizaci vypracovávaných v exilu neměla v plánu. Měnová 

reforma se více dotkla movitějších sociálních vrstev a vrstev zaměstnavatelských, především 

díky rovnostářské „výplatě“ v nových penězích a dále díky progresi mimořádných 

majetkových dávek. 

 

3.6.1.  Měnový vývoj v prvním období po reformě 1945 
 

Měnový vývoj po reformě nebyl pevně v rukou národní banky, ale působilo na něj 

množství faktorů, a také institucí. Peněžní oběh byl kromě národní banky pod vlivem 

Likvidačního fondu měnového (č. 141/1947 Sb.), a také ministerstva financí.  
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Tabulka č. 8: Deficity státního rozpočtu v letech 1946 až 1948 
Rok Deficit (v mld. Kčs) Podíl deficitu na celk. výdajích 
1946 26,2 41 % 
1947 24,9 34 % 
1948 11,0 16 % 

Zdroj: Vencovský, F.: Vzestupy a propady československé koruny, s. 125. 

 

Státní rozpočet byl v období let 1946 až 1948 deficitní (viz tabulka č. 8), avšak ve 

skutečnosti méně, než jak předpokládaly návrhy rozpočtů. Emisní politika Národní banky 

Československé pak byla potřebám státního rozpočtu podřízena. 

 

3.6.2.  Národní banka Československá 
 

Národní banka prováděla emisní politiku pomocí lombardu cenných papírů a eskontu 

směnek, a dále obchody s cizími devizami, valutami a drahými kovy, jak však někteří autoři 

uvádějí67, tato emise byla znesnadňována nefunkčností kapitálového a devizového trhu a 

nedostupností kvalitních výše uvedených instrumentů.  

Uvádí se, že NBČS nemohla přímými instrumenty ovlivňovat cca 90 % oběživa,68 

neboť to vznikalo jinými cestami, jako výměnou platidel oběživa starého a uvolňováním 

z vázaných vkladů, které bylo navíc od zřízení Likvidačního fondu měnového v jeho rukou. 

Až do zřízení Likvidačního fondu měnového však Národní banka Československá sama 

uvolňovala prostředky na vázaných vkladech.  

Národní banka Československá zaujala strategii, která spočívala v dostupnosti peněz 

pro podniky tak, aby se pro nedostatek provozních prostředků nemohly dostat do finanční 

tísně, která by mohla ohrozit jejich provoz a zmenšit tak reálnou hodnotu měny. Národní 

banka zaujala liberální postoj k úvěrové a emisní politice a pro dostupnost peněz byly 

nastaveny nízké diskontní sazby; též rozvinula vlastní úvěrovou činnost. Hospodářství tedy 

disponovalo značným množstvím prostředků, což demonstruje například to, že k momentu 

zřízení Likvidačního fondu měnového bylo v oběhu již za 57,924 mld. Kčs nového oběživa69.  

Politika banky byla kritizována, neboť její uvolněná emise nebyla zcela v souladu 

                                                 
67 Viz Vencovský, F. a kol.: Dějiny bankovnictví v českých zemích, s. 394; Vencovský, F.: Vzestupy a propady 
československé koruny, s. 125. 
68 Viz Půlpánová, S. – Půlpán, K.: K 50. výročí měnové reformy v roce 1945, s. 650. 
69 Viz Půlpánová, S. – Půlpán, K.: K 50. výročí měnové reformy v roce 1945, s. 650. 
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s přáními komunistů, kteří upřednostňovali spíše kontrolu peněžních toků, jež by se 

směřovaly dle centrálně určovaných potřeb do jednotlivých oblastí hospodářství. 

V uvolňování peněz pro soukromý sektor byla viděna podpora buržoazie. 

NBČS se nepodařilo při měnové reformě přesvědčit státní orgány o nezbytnosti 

vytyčení vyváženého poměru mezi mzdovými a cenovými hladinami,70 což do značné míry 

také navozovalo inflační tlaky v podobě nemožnosti realizace volných prostředků u 

obyvatelstva. 

Celkově se období od měnové reformy do února 1948 dá označit jako období řízené a 

latentní (potlačené) inflace, která se vzhledem k řízení cen a mezd nemohla projevit, ale měla 

za následek růst přebytečné kupní síly, což lze demonstrovat na tabulce č. 9 zobrazující nárůst 

oběživa a vkladů domácností.  

 

 Tabulka č. 9: Vývoj nového oběživa a vkladů domácností po roce 1945 
Období Oběživo 

bankovky a drobné mince 
Vklady 

domácností 
po měnové reformě 1945 18,5 mld.Kčs - 

ke konci roku 1945 30,0 mld.Kčs 0,8 mld.Kčs 
ke konci roku 1946 46,5 mld.Kčs 15,2 mld.Kčs 
ke konci roku 1947 61,0 mld.Kčs 27,5 mld.Kčs 
ke konci roku 1948 72,0 mld.Kčs 33,6 mld.Kčs 

 Zdroj: Vencovský, F. a kol.: Dějiny bankovnictví v českých zemích, s. 394. 

 

3.6.3.  Likvidační fond měnový 
  

Likvidační fond měnový byla instituce zřízená pro vyřešení měnově-finančních otázek 

vzniklých následkem okupace a měnové reformy 1945. K jeho vzniku došlo zákonem č. 

141/1947 Sb., o Likvidačním fondu měnovém, ze dne 2. července 1947, ačkoliv požadavky 

na zřízení podobné instituce se objevovaly již při přípravách měnové reformy 1945. 

 Likvidační fond měnový měl za cíl především obstarávání likvidace vázaných vkladů. 

Také obstarával náhradu částek vydaných na výměnu starých platidel a na výplatu částek 

uvolněných z vázaných vkladů Národní bance Československé. Fond převzal pohledávky 

pojišťoven, zajišťoven a ústavů veřejnoprávního sociálního pojištění vůči Německé říši 

a Maďarskému státu a jejich cedulovým bankám a peněžním a pojišťovacím ústavům 

v Německu, Rakousku a Maďarsku, které existovaly k 31. prosinci 1945. 

                                                 
70 Viz Hásková, J. – Koštěl, M. – Novotný, J.: Československé bankovky, státovky a mince 1919 – 1992, s. 27. 
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 Národní banka Československá převedla na fond pohledávky vůči Německé říši 

a Maďarskému státu a vůči cedulovým bankám a peněžním ústavům (peněžním podnikům) 

v Německu, Rakousku a Maďarsku, a dále také pohledávky vůči státu. 

 Peněžní instituce převedly na fond také německé a maďarské pohledávky, a dále 

pohledávky za NBČS a jiným peněžním institucím, a to vše až do výše závazků z vázaných 

vkladů u nich uložených. Převyšovaly-li v některé peněžní instituci tyto závazky výše 

zmíněné pohledávky, zřídily tyto peněžní instituce ve výši přebytku ve prospěch Likvidačního 

fondu měnového „volný, zúročitelný a kdykoliv v rámci své likvidity splatný vklad“71. 

Aby Likvidační fond měnový mohl uskutečňovat svoje cíle, tak mu bylo určeno 

množství příjmů jako72: 

• výnosy dávky z majetkového přírůstku a  dávky z majetku, a dále propadlý 

majetek dle zákona upravujícího tyto dávky (vesměs majetek který nebyl 

přiznán při výměru dávek); 

• čistý výtěžek hospodaření odváděný příslušnými fondy, které spravovaly 

propadlý nebo konfiskovaný majetek určený k nápravě měny;  

• příspěvek státu z rozpočtu; 

• vklady a jiné peněžní pohledávky, životní pojistky a cenné papíry, které nebyly 

nahlášeny dle dekretu č. 95/1945 Sb.73, a propadly proto ve prospěch státu;  

• výnosy reparačních plnění (jež se však nedostavily v očekávané výši); 

• zisky z propadnutí platidel nepředložených ke kolkování na Slovensku 

a z propadnutí platidel nepředložených při měnové reformě; 

• některé další drobnější příjmy jako například dary a jiná věnování určená 

k obnovení a nápravě československé měny, atd. 

 Fond byl spravován devítičlenným předsednictvem, které se skládalo z guvernéra 

(předsedy správy) Národní banky Československé jako předsedy, ze dvou místopředsedů, 

jmenovaných vládou na návrh ministra financí, ze dvou zástupců ministerstva 

financí, z jednoho zástupce pověřenectva financí a ze tří zástupců Národní banky 

Československé.  

                                                 
71 Dle § 3 odst. 3 zákona č. 141/1945 Sb., o Likvidačním fondu měnovém, ze dne 2. července 1947.  
72 Viz zákon č. 141/1945 Sb., o Likvidačním fondu měnovém. 
73 Dekret presidenta republiky č. 95/1945 Sb., o přihlášení vkladů a jiných peněžních pohledávek u peněžních 
ústavů, jakož i životních pojištění a cenných papírů, ze dne 20. října 1945. 
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V politické rovině byla funkce Likvidačního fondu měnového deklarována jako 

nástroje, který bude peníze uvolňovat na základě dvou zásad: 

• zohlednění sociálních důvodů, tedy uvolňování vkladů osobám s malými 

starobními důchody; 

• důvody hospodářské, při kterých se mělo dbát, aby uvolněné prostředky byly 

v souladu s nárůstem vytvořených statků. 

Likvidační fond měnový převzal vázané vklady a německé a maďarské pohledávky 

v jejich stavu ke dni 31. srpna 1947 a od 1. září se pak uvolňované vázané vklady financovaly 

z prostředků peněžního trhu, docházelo tedy zejména k čerpání volných vkladů zřízených u 

jednotlivých peněžních ústavů, což však vedlo k odčerpávání v podstatě jediného dobrého 

krytí vázaných vkladů. 

 Po měnové reformě ke konci roku 1945 vázané vklady dosahovaly částky 258 mld. 

Kčs. Skladba vázaných vkladů byla z teritoriálního hlediska převážně záležitostí českých 

zemí, neboť z celkem, k 31. červenci 1947 evidovaných vázaných vkladů za 223,2 mld. Kčs, 

bylo 206,7 mld. v českých zemích.74 Při měnové reformě roku 1953 byly vázané vklady 

anulovány ve výši cca 100 mld. Kčs, přičemž na obyvatelstvo připadalo asi 80 mld. Kčs.75  

 Likvidační fond měnový do 16. února 1953, kdy bylo uvolňování vázaných vkladů 

zastaveno, uvolnil celkem do oběhu za 14 miliard Kčs nových korun a z toho 6,5 miliard Kčs 

do soukromých rukou76. Jak již bylo v této práci zmíněno výše, z majetkových dávek 

vplynulo do fondu cca 35 mld. Kčs. 

 

3.6.4.  Dvouletý plán 
 

Dvouletý plán, neboli „dvouletka“, byl schválen dne 25. října 1946 Ústavodárným 

národním shromážděním jako zákon č. 192/1946 Sb., o dvouletém hospodářském plánu. 

Počítalo se s ním jako s nástrojem k obnově a výstavbě hospodářství v letech 1947 a 1948. 

Dvouletý plán určoval v jednotlivých odvětvích hospodářství úrovně výroby, které by měly 

být dosaženy, a dále určoval maximální výši finančních prostředků, které do daných oblastí 

měly být investovány.  

                                                 
74 Viz Půlpánová, S. – Půlpán, K.: K 50. výročí měnové reformy v roce 1945, s. 650. 
75 Viz Zpráva o peněžní reformě a jejím vyúčtování, s. 71. 
76 Viz Vencovský, F. a kol.: Dějiny bankovnictví v českých zemích, s. 423. 



46 
 

Úkoly v plánu nebyly stanovovány jen znárodněnému sektoru, ale též soukromému. 

Plán nezahrnoval všechna odvětví hospodářství, ale hlavně ta, která se zdála být důležitými, 

například pro zahraniční obchod bylo stanoveno jen to, že bude organizován a řízen tak, aby 

se zabezpečilo plnění úkolů dvouletého plánu. Plán nebyl žádným direktivním nařízením, ale 

označuje se jako takzvaný plán indikativní.  

 Hlavními cíli dvouletého plánu bylo v průmyslu překročit koncem roku 1948 celkovou 

úroveň výroby z roku 1937 o 10 %, v zemědělství dosáhnout koncem roku 1948 předválečné 

úrovně výroby, ve stavebnictví především opatřit potřebný počet bytů a provést velké stavby 

pro průmysl a zemědělství, v dopravě pak dosáhnout dopravního výkonu z roku 1937. 

 Další hlavní cíle77 se zabývaly rozvojem regionů, přičemž za nejdůležitější bylo 

považováno urychlené vyrovnání hospodářské a životní úrovně Slovenska s českými zeměmi, 

k čemuž mělo být dospěno zejména dokonalejším využitím slovenských surovinových 

a energetických zdrojů a pracovních sil. Byla snaha o vytvoření nových pracovních 

příležitostí na Slovensku, což bylo realizováno industrializací Slovenska. 

 Druhým cílem v regionálním rozvoji byl plán povznést hospodářsky slabé kraje 

českých zemí, za které se považovaly oblasti jižních Čech, středního Povltaví a Podbrdska, 

Českomoravská vysočina, Valašsko a Slovácko, kam se měl přemístit či případě zde založit 

průmysl, který by využil místních zdrojů. 

 Dvouletý plán měl svůj závěr už v nových poúnorových podmínkách na konci roku 

1948. Jeho cíl dostat hospodářství na předválečnou úroveň se víceméně podařil, plán nebyl 

zcela splněn v zemědělství a stavebnictví. Na Slovensku započala industrializace. 

V mezinárodním obchodě byla v jeho průběhu nastartována přeorientace na východní trhy. 

Národní důchod byl roku 1948 o 3 % nižší než v roce 1939 a národní důchod v přepočtu na 

obyvatele, vzhledem k úbytku německého obyvatelstva, vyšší o 13 %.78 

 

 

                                                 
77 Viz § 1 zákona č. 192/1946 Sb., o dvouletém hospodářském plánu.  
78 Viz Průcha V.: Ekonomický vývoj Československa a aktuálne otázky hospodárskej politiky, s. 55. 
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4.  Socialisace, měnová reforma 1953 a následující období 

4.1.  Změny v hospodářství 

4.1.1. Vliv mezinárodní orientace 
 

Na návrhy několika zemí došlo v lednu 1949 k založení Rady vzájemné hospodářské 

pomoci (RVHP), která kromě svého ideologického základu dle zakladatelských zemí měla 

sloužit k překonávání hospodářských obtíží. RVHP nenaplňovala představy Československa, 

neboť průmyslově mnohem méně vyspělí partneři trvali na jiných prioritách. Na našem 

hospodářství bylo požadováno, aby se stalo strojírenskou velmocí sovětského bloku a 

dodávalo především stroje a investiční celky. 

V československém hospodářství se začaly dít hluboké strukturální přeměny směrem 

k těžkému průmyslu, šlo o změny jak na investice, tak i na lidskou pracovní sílu velmi 

náročné, a navíc nepříliš efektivní. Kořeny urychlené přestavby se dají vymezit počátkem 

roku 1950 a kromě snah o industrializaci zemí sovětského bloku, kterému Československo 

vydatně napomáhalo, sehrává svou úlohu i mezinárodní napětí. V roce 1950 se také začaly 

projevovat krizové jevy v ekonomice, začaly výpadky na trhu i ve výrobě, fakticky již začalo 

docházet k rozpadu pětiletého plánu, bylo tedy poněkud paradoxní, že byl plán v únoru 1950 

přepracován na ještě větší výkony, které však již neměly žádné ekonomické opodstatnění a 

jednalo se především o politické rozhodnutí.79 

Domácí ekonomika se podřizovala potřebám svých východních partnerů a podle nich 

také uzpůsobovala svoji strukturu hospodářství. Docházelo k prodejům na úvěr, neboť země, 

do kterých bylo vyváženo, neměly co adekvátního nabídnout jako protihodnotu. 

V souvislosti s Korejskou krizí docházelo na přelomu let 1950 a 1951 k výstavbě 

veliké armády. Docházelo k obrovským požadavkům na vyzbrojení armády jak domácí, tak i 

spojeneckých, což vytvářelo ještě větší obtíže v ekonomice a hrozilo krizovým stavem. 

Docházelo k paradoxní situaci, kdy požadavky na militarizaci se blížily téměř válečnému 

stavu a požadavky obyvatelstva vzrůstaly jako v době mírové, na což hospodářství nenalézalo 

zdroje a prostředky. 

Výdaje na armádu a bezpečnost v letech 1949 až 1953 byly 235,7 mld. Kčs a 

představovaly celou polovinu investic do hospodářství, výdaje na armádu v roce 1953 dosáhly 

                                                 
79 Viz Jirásek, Z.: Základní tendence vývoje československého měnového systému v letech 1945 – 1953, s. 93. 



48 
 

podílu 18 % na národním důchodu.80 Obrovské prostředky a zdroje, které militarizace vázala, 

byly do značné míry odebírány na úkor civilní výroby. 

V roce 1951 došlo v únoru k celkovému navýšení pětiletého plánu, které 

předobrazovalo ještě větší strukturální změny směrem k těžkému průmyslu a zbrojní výrobě, 

což dále umocňovalo ekonomickou krizi. Docházelo k rozpadu celého národohospodářského 

plánu a k rozsáhlým výpadkům plánované výroby, které bylo způsobeno tím, že docházelo ke 

skluzům v dokončování gigantické investiční výstavby výrobních kapacit. Prodlužování 

výstavby mělo za následek její prodražování a další tlaky na měnu.81 

 

4.1.2.  Hospodářské přeměny 
 

Po únoru 1948 se otevřely dveře k dalším změnám ve vlastnických vztazích, které 

byly ve znamení likvidace třísektorového hospodářství a vytváření jednoho státního a 

družstevního sektoru. O tempu, jakým vytváření jednosektorového hospodářství postupovalo, 

mnohé napoví následující tabulka. 

 
Tabulka č. 10: Podíl sektorů a vlastnických forem na tvorbě národního důchodu (v %, běžné ceny) 

Rok Národní 
důchod 

Socialistický sektor Osobní 
hospodářství 

Soukromý 
sektor 

  Celkem Státní podniky Družstva   
1948 100,0 65,5 62,9 2,6 1,1 33,4 
1949 100,0 75,1 72,8 2,3 1,0 23,9 
1950 100,0 80,0 76,4 3,6 1,0 19,0 
1951 100,0 86,7 82,3 4,4 1,5 11,8 
1952 100,0 90,4 85,5 4,9 1,8 7,8 
1953 100,0 89,9 84,3 5,6 2,5 7,6 

Zdroj: Průcha V.: Ekonomický vývoj Československa a aktuálne otázky hospodárskej politiky, s. 97. 

 

4.1.3.  Pozemková reforma 
 

Druhá etapa poválečné pozemkové reformy uskutečňovaná dle zákona č. 

142/1947 Sb., o revisi první pozemkové reformy, ze dne 11. července 1947, ve své podstatě 

revidovala některá rozhodnutí učiněná v dřívější době, která umožnila vyklouznutí 

z prvorepublikové pozemkové reformy, a dokonale tedy prováděla pozemkovou reformu na 

                                                 
80 Viz Kaplan, K.: Československo v letech 1948 – 1953, s. 102 - 103. 
81 Např. Jirásek, Z.: Základní tendence vývoje československého měnového systému v letech 1945 – 1953, s. 94. 
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základě zákonů z let 1919 – 1921. Cílem bylo omezit velkostatky na rozlohu 150 ha 

zemědělské půdy, či 250 ha veškeré půdy včetně lesů, a dále podstatná redukce či zánik 

zbytkových statků. Provádění druhé etapy se protáhlo až za únor 1948.   

Zemědělská politika hrála velkou úlohu, čehož bylo hbitě využíváno především 

komunisty, kteří 4. dubna 1947 vyhlásili takzvaný Hradecký program, který mimo jiné 

obsahoval kontury třetí etapy pozemkové reformy, jež by se týkala pozemků nad 50 ha a 

pozemků ke spekulačním účelům, u nichž by mělo dojít k vyvlastnění.  

 Došlo k urychlení druhé etapy pozemkové reformy a v jejím rámci došlo k revizi více 

jak 1 mil. ha půdy většinou ve vlastnictví bývalých latifundistů, církve a zbytkových 

velkostatků82. Bylo možno zrealizovat třetí etapu podle Hradeckého programu, stalo se tak 

zákonem č. 46/1948 Sb., o nové pozemkové reformě (trvalé úpravě vlastnictví k zemědělské 

a lesní půdě), ze dne 21. března 1948. Hlavním krédem tohoto zákona bylo, aby vlastnické 

poměry k půdě byly upraveny tak, aby zemědělská půda náležela výkonným zemědělcům 

podle zásady „půda patří těm, kdož na ní pracují“83. 

  Reforma se týkala půdy výkonného zemědělce včetně půdy jeho rodinných příslušníků 

přesahující výměru 50 ha, dále veškeré půdy ve vlastnictví právnických osob, spekulační, a 

takové, na které vlastníci trvale sami nepracovali. Se souhlasem místních rolnických komisí 

bylo možno ponechat půdu sloužící církvi do výměry 30 ha. V praxi docházelo 

k vyvlastňování půdy i pod 50 ha, ačkoli došlo k zanesení této hranice i do nově přijaté ústavy 

9. května.  

  Reforma se samozřejmě netýkala půdy, která byla v již existujících družstvech, a i 

některé jiné, jako např. národních podniků. Účelem vykoupení půdy státem pak bylo její 

přidělování jiným. Třetí etapa posléze splynula se združstevňováním a nepřekvapí tedy, že 

z celkem statkářům a církvi odňatých 253 tis. ha, dle stavu k 1. květnu 1951, připadlo 36 % 

do majetku státu, 12 % státním lesům, 29 % zemědělským družstvům a 23 % ostatním 

(drobným žadatelům, národním výborům aj.).84 

 

 

                                                 
82 Viz Průcha V.: Ekonomický vývoj Československa a aktuálne otázky hospodárskej politiky, s. 49. 
83 Dle § 1 odst. 1 zákona č. 46/1948 Sb., o nové pozemkové reformě (trvalé úpravě vlastnictví k zemědělské 
a lesní půdě), ze dne 21. března 1948.  
84 Viz Průcha V.: Ekonomický vývoj Československa a aktuálne otázky hospodárskej politiky, s. 50. 
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4.1.4.  Kolektivizace 
 
 Kolektivizace byl dalším způsobem likvidace soukromého sektoru v zemědělství. Přes 

dřívější, i poúnorové, ujišťování komunistů, že v Československu k zakládání obdoby 

sovětských kolchozů nedojde, však posléze převážila myšlenka nutnosti kolektivizace, neboť 

v prováděné pozemkové reformě bylo spatřováno posílení soukromé malovýroby. 

Za formu kolektivizace bylo zvoleno takzvané jednotné zemědělské družstvo (JZD), 

což bylo zpravidla jediné družstvo v obci, v němž se sjednotila všechna jiná družstva kromě 

spotřebních a výkupních. Legislativním podkladem pro zakládání takovýchto družstev byl 

zákon č. 69/1949 Sb., o jednotných zemědělských družstvech, ze dne 23. února 1949. 

Od léta 1952 začala kampaň hromadné kolektivizace, která měla do JZD zavést 

většinu rolníků na vesnicích a založit JZD i v obcích, kde dosud založena nebyla. V tomto 

období již docházelo k masivnímu nátlaku na rolníky a často též k nezákonnostem a k nucení 

ke vstupu perzekucemi a násilím.  

 

4.1.5. Nové kolo znárodnění 
 

Od konce dubna 1948 byla přijata celá řada znárodňovacích zákonů.85 Znárodnění se 

týkalo všech podniků velkoobchodu a zahraničního obchodu, cestovních kanceláří, 

zdravotních a lázeňských zařízení, podniků stavebních, dopravních, polygrafických, 

šlechtitelských, lihovarnických, sladovnických a jiných velkého významu. U závodů 

průmyslových a potravinářských byly znárodněny takové, ve kterých kdykoli od 1. ledna 

1946 počet osob v podniku zaměstnaných nebo činných dosáhl počtu 50 osob. V praxi 

docházelo ke znárodnění podniků i pod tuto mez. Do konce roku 1948 došlo ke znárodnění u 

více jak 5 000, přes 2 700 z nich zaměstnávalo více jak 50 osob a kapitalistický sektor ve 

výrobě již tvořilo jen 3 848 podniků s 3,5 % zaměstnanců v průmyslu.86 

Vnější hospodářské vztahy se staly výhradním monopolem státu, stejně tak existoval 

monopol státu ve stavebnictví a velkoobchodě. Znárodněné podniky se včleňovaly do 

existujících národních podniků, či vznikaly nové. Další znárodnění bylo politickým 

rozhodnutím a z ekonomického hlediska nemělo opodstatnění, neboť již na dřívějším 

                                                 
85 Podrobně popsáno např. v Lhota, V.: Znárodnění v Československu 1945 – 1948, s. 281 – 310. 
86 Viz Kaplan, K.: Československo v letech 1948 – 1953, s. 110. 
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znárodnění bylo možno sledovat negativní jevy z něj vyplývající. Národní podniky usilovaly 

o likvidaci své konkurence a chovaly se jako monopolní struktury na trhu, který si utvářely 

dle svých potřeb. 

4.1.6.  Likvidace živností a řemesel 
 

Po únoru 1948 začaly u živnostníků narůstat obavy z dalšího postupu znárodňování. 

Nejdříve docházelo k proklamacím o zachování drobného živnostenského podnikání, což se 

však ukázalo spíše jako předvolební rétorika, neboť po volbách již dochází k vyvolávání 

atmosféry u veřejnosti v neprospěch živnostníků. V listopadu pak dochází k přijetí politické 

linie proti kapitalistickým živlům, za které jsou považováni již ti, kdo zaměstnávají jednu 

osobu. Po zavedení volného trhu k 1. lednu 1949 byli všichni živnostníci vyřazeni z trhu 

vázaného, což u mnohých z nich zapříčinilo existenční obtíže. Živnostníci přecházeli pod 

národní či jiné podniky. 

Od roku 1949 dochází k plánované diferencované likvidaci soukromých živností87, 

kdy maloobchodníci jsou likvidováni hned v letech 1949 a 1950, řemesla pak nejsilněji 

v letech 1950 až 1952. 

Důsledkem likvidace drobných živnostníků pak bylo dovršení zániku soukromého 

podnikání a třísektorové ekonomiky, kterou nahradila jednosektorová. Dalším důsledkem byl 

nevyhovující sektor služeb, který nezvládal uspokojovat potřeby obyvatelstva, jedním 

z důvodů bylo i to, že cca 200 000 kvalifikovaných řemeslníků odešlo do jiných sektorů 

národního hospodářství88.  

 

4.2.  Vývoj v oblasti peněžnictví  

4.2.1.  Národní banka Československá  
 

I nadále, po únoru 1948, do měnového vývoje zasahovaly instituce jako v předchozím 

období, tedy především Národní banka Československá, u které dochází ke změnám na 

základě zákona č. 38/1948 Sb., o Národní bance československé, ze dne 11. března 1948. 

NBČS se stala veřejným státním ústavem s kmenovým jměním 500 mil. Kčs. Šlo vlastně o 

                                                 
87 O postupu likvidace např. Dufek, P.: K několika aspektům potlačování soukromého podnikání 
v Československu a Německé demokratické republice, s. 32. 
88 Viz Kaplan, K.: Československo v letech 1948 – 1953, s. 115. 
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zestátnění banky, které mělo být za náhradu, jež se však dle původních plánů neuskutečnila. 

Došlo k ukončení dočasné správy k 15. říjnu 1948, jíž nahradila osmičlenná bankovní 

rada, která byla jmenována vládou. V čele NBČS byl guvernér, jímž se stal dosavadní 

předseda dočasné správy Jaroslav Nebesář. 

 

4.2.2.  Koncentrace peněžního sektoru 
 

Již před únorem 1948 byly úspěšné snahy o koncentraci znárodněných bank, po 

sloučení, uskutečněném k 16. lednu 1948, jich bylo jen pět.  

Vláda dne 25. března 1948 rozhodla o dalším sloučení, po němž zůstaly již jen dvě 

provozní banky (Živnostenská banka, Slovenská Tatrabanka). Pro financování investiční 

výstavby byla zřízena Investiční banka na základě zákona č. 183/1948 Sb., o Investiční bance, 

ze dne 20. července 1948. To vše bylo důsledkem úsilí o vytvoření jedné takzvané 

monobanky, která by dopomohla k lepšímu naplňování cílů centrálně plánovaného 

hospodářství. 

Všechny banky na základě zákona č. 181/1948 Sb., o organisaci peněžnictví, 

podléhaly jednotnému řízení ministerstva financí, na základě téhož zákona byly též slučovány 

dosavadní ústavy lidového peněžnictví, které se přeměňovaly na tři typy ústavů (okresní 

spořitelny a záložny, spořitelny a záložny, záložny-kampeličky), jež byly řízeny jako 

družstva; Poštovní spořitelna pak měla funkci centra lidového peněžnictví.   

 

4.2.3.  Vznik Státní banky Československé 
 

Koncentrace bankovní soustavy nabyla svého vrcholu vytvořením Státní banky 

československé (SBČS), která vznikla k 1. dubnu 1950 na základě zákona č. 31/1950 Sb., o 

Státní bance československé ze dne 9. března 1950. SBČS byla vybudována dle sovětského 

vzoru jako jeden z vrcholných orgánů plánovitého řízení. SBČS nahradila od 1. července 

1950, kdy zahájila svou činnost, Národní banku československou ve funkci centrální emisní 

banky, jejími dalšími funkcemi bylo poskytování provozních úvěrů, vykonávání ústředí 

veškerého zúčtovacího styku jak v tuzemsku, tak se zahraničím, správa devizových rezerv, 

úvěrování družstev a podniků aj. SBČS přebírala všechny práva a závazky NBČS, 

Živnostenské banky, Slovenské Tatrabanky a Poštovní spořitelny, právní subjektivita těchto 
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ústavů zůstala zachována a počítalo se s jejich zánikem.   

Právo NBČS vydávat bankovky zaniklo 1. dubna 195089. Dosud Národní bankou 

československou vydané bankovky byly považovány za bankovky SBČS, byla i zahájena 

příprava na emisi bankovek, jež by nesly označení SBČS jako emitenta, ale do měnové 

reformy roku 1953 nedošlo k jejich vydání90. SBČS měla v čele generálního ředitele 

jmenovaného vládou na návrh ministra financí, prvním generálním ředitelem se stal Otakar 

Pohl. 

Státní banka československá začala od roku 1951 nad měnou ztrácet kontrolu, 

především proto, že profinancovávala hospodářský vývoj první pětiletky, což bylo jejím 

hlavním úkolem. Vzrůst kupní síly obyvatelstva byl již fakticky nekryt.91 

 

4.2.4.  Sektor peněžnictví v předvečer měnové reformy 
 

Dne 11. prosince byl přijat zákon č. 84/1952 Sb., o organizaci peněžnictví, v kterém 

bylo stanoveno, že s účinností od 1. ledna 1953 peněžní a úvěrovou soustavu tvoří státní 

peněžní ústavy, jimiž jsou Státní banka československá (jako emisní banka), Investiční banka 

(financování investic a poskytování dlouhodobých úvěrů) a státní spořitelny (především 

soustřeďování a správa vkladů obyvatelstva), v které byly přetvořeny všechny dosavadní 

ústavy lidového peněžnictví. 

 

4.2.5.  Změna pojetí peněz a měnové politiky 
 

Poúnorové změny umožnily přechod k použití měnové politiky jako součásti centrálně 

řízeného hospodářství dle sovětského vzoru. V novém pojetí peněz již nebylo potřeba 

peněžního, kapitálového a devizového trhu, neboť všechny peněžní vztahy v ekonomice byly 

direktivně řízeny.  

Funkce peněz spočívala jen v jakémsi vyjádření hodnotových vztahů dle 

administrativního určení, a dále ve zprostředkovávání směny a provádění platů, avšak dle 

jejich předurčení v národohospodářském plánu. Již se přestalo mluvit o měnové politice, jíž 

                                                 
89 Viz Šůla, J.: Přehled československé měny v letech 1918 – 1989, s. 25. 
90 Existují takovéto, vytištěné a do oběhu neuvedené, bankovky v hodnotách 100 Kčs (s datem 24. října 1951) a 
1000 Kčs (s datem 9. května 1951). Jejich vyobrazení např. v Novotný, V. – Moulis, M.: Papírová platidla 
Československa 1918 – 1993, s. 113-114. 
91 Viz Jirásek, Z.: Čtyři roviny měnové reformy 1953, s. 107.  
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nahradil termín řízení peněžního oběhu.92 

Jednotlivé podniky byly napojeny jen na svou místně příslušnou pobočku SBČS a 

mezi sebou nesměly vstupovat do žádných úvěrových vztahů. SBČS tak získávala velmi 

konkrétní informace o stavu každého z podniků, stejně tak i jakousi kontrolu nad jeho činností 

pomocí korigování finančních toků, což bylo označováno jako tzv. kontrola korunou.93 SBČS 

však své poznatky o podnicích nemohla použít k ovlivňování či usměrňování výroby 

z důvodu neefektivnosti, neboť výroba byla stanovena plánem a k naplnění plánu byly 

prostředky poskytovány bez ohledu na efektivnost jednotlivých podniků.  

 

4.3.  Zavedení volného trhu 
 

Od 1. ledna 1949 byl vedle vázaného trhu zaveden jako doplněk i trh volný, kde byly 

ceny výrobků o poznání vyšší. Volný trh pomáhal částečně odčerpávat přebytečnou kupní sílu 

a zároveň přesměroval prostředky, které by jinak skončily na černém trhu, ačkoliv tento 

samozřejmě nemohl být zcela odstraněn vzhledem k stále přetrvávající nedostatkovosti 

mnohého zboží. I na volném trhu byly ceny direktivně určovány. 

Pro vedoucí činitele muselo být velmi obtížné na jedné straně vyzdvihovat pomocí 

propagandy budovatelské úspěchy, když na druhé straně ještě tolik let po skončení války byly 

potraviny a řada průmyslového zboží na příděl. Na zodpovědných místech se začínaly 

objevovat úvahy o nutnosti řešení situace v hospodářství.  

V roce 1951 přijela do Československa první skupina sovětských ekonomických 

poradců, kteří měli za úkol především pomoci přebudovat hospodářství dle sovětského vzoru, 

avšak dotýkali se také i měnových otázek.94 Jsou i názory95, že právě v přebudovávání 

hospodářství dle sovětských principů je nutno spatřovat hlavní důvod pro měnovou reformu 

v roce 1953, neboť pro řízení peněžnictví a peněžního oběhu v systému centrálního plánování 

bylo žádoucí, aby se začalo „od nuly“, tedy bez zatížení dosavadním měnovým vývojem. Též 

je pravdou, že měna byla v roce 1953 již poslední oblastí československého hospodářství, 

                                                 
92 Více o národohospodářském plánování a novém významu peněz např. Vencovský, F.: Vzestupy a propady 
československé koruny, s. 126 – 131; Půlpán, K.: Nástin českých a československých hospodářských dějin do 
roku 1990 – I. díl, s. 235 – 242. 
93 Více např. Vencovský, F.: Vzestupy a propady československé koruny, s. 130 – 131. 
94 Jirásek, Z.: Základní tendence vývoje československého měnového systému v letech 1945 – 1953, s. 94 – 95. 
95 Srovnej Tuček, M.: Měnová reforma v mezinárodním kontextu, s. 114; Vencovský, F.: Vzestupy a propady 
československé koruny, s. 132. 
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která nebyla uzpůsobena na sovětské zvyklosti.  

Já se však domnívám, že se již především jevilo jako nutnost zrušení lístkového 

přídělového systému, aby nedošlo k diskreditaci režimu v očích obyvatel. Opatření v oblasti 

měny, tak jak byly učiněny, pak vyvstaly jako podmínka pro provedení úspěšného přechodu 

na volný trh, což podporuje i pasáž ve Zprávě o peněžní reformě a jejím vyúčtování96, jež 

byla vypracována v srpnu 1953 ministerstvem financí pro politický sekretariát ÚV KSČ, kde 

se o vývoji, který dospěl až k provedení měnové reformy tak, že téměř zastínila ostatní kroky 

v hospodářství, praví následující:   

„… peněžní reforma byla v prvních etapách uvažována jako podpůrné opatření 

pro zajištění přechodu z lístkového systému na volný trh s jedinými státními 

maloobchodními cenami. Teprve v průběhu prací (poučení z konzultace - Rumunsko 

provedlo peněžní reformu, aniž zrušilo lístkový systém) se peněžní reforma jevila stále 

zřetelněji nejen jako podpůrná akce k připravovanému zrušení lístkového systému a k 

zavedení volného trhu s jedinými státními maloobchodními cenami, ale jako významné 

opatření, které samo o sobě přispěje k tomu, aby se peníze mohly stát v naší výstavbě 

socialismu tím účinným nástrojem, kterým mají být vedle důsledků politických, pokud 

jde o likvidaci finanční základny zbytku kapitalistů, zbavených výrobních prostředků po 

únoru 1948. Váha peněžní reformy v tomto smyslu se dostávala stále více a více do 

popředí a v závěrečné fázi byla její primérnost vyjádřena i v koncepci samotného 

usnesení strany a vlády97, v němž byla funkce peněz v socialistickém hospodářství 

vyzdvižena tím, že peněžní reforma byla jednoznačně postavena do prvého pořadí.“98 

 

4.4.  Průběh a následky měnové reformy 1953 

4.4.1. Přípravné práce  
 

Přípravné práce na provedení měnové reformy vzhledem ke svojí delikátnosti 

probíhaly samozřejmě v utajení, o jejich průběhu se lze základní informace dozvědět ze 

                                                 
96 Viz Zpráva o peněžní reformě a jejím vyúčtování. In: Měnová reforma a její sociální důsledky. Studie a 
dokumenty, s. 45 – 94.  
97 Jedná se o „Usnesení vlády republiky Československé a Ústředního výboru Komunistické strany 
Československa ze dne 30. května 1953 o provedení peněžní reformy a zrušení lístků na potravinářské a 
průmyslové zboží“. 
98 Viz Zpráva o peněžní reformě a jejím vyúčtování, s. 47; tento dobový dokument se samozřejmě nezmiňuje o 
dalších důvodech zapříčiněných špatnou koncepcí hospodářské politiky (těžký průmysl, militarizace atd.).  
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Zprávy o peněžní reformě a jejím vyúčtování99, nejdůležitější události v ní obsažené popisuji 

v následujících řádcích.  

V období mezi květnem a červnem 1952 byla odděleně rozpracovávána problematika 

zrušení lístkového systému, tedy s tím spojené úkoly přechodu na volný trh s jedinými 

maloobchodními cenami, a provedení měnové reformy.  

V následujícím období do srpna 1952 vypracovávala sedmičlenná pracovní skupina 

podrobnější návrhy na opatření, které bylo nutno učinit v souvislosti se zrušením lístkového 

systému, avšak bez zásahů do měnové oblasti. V závěrečné zprávě této skupiny byla zahrnuta 

úvaha o spojení přechodu na volný trh s provedením měnové reformy, neboť živelnost kupní 

síly z důvodu nadbytku peněžních prostředků u obyvatelstva by hladké uskutečnění přechodu 

na volný trh mohla znemožnit. 

Mezi říjnem a listopadem 1952 došlo ke zpracování materiálu pro rozhodnutí ve všech 

otázkách, jež určily základní principy měnové reformy, jako například obsah zlata v koruně a 

její kurs k rublu, měřítko cen a mezd, zásady výměny starých peněz za nové peníze, otázky 

soustavy nových peněz, otázky vázané měny, náhrad za znárodnění a náhrad za válečné 

škody. V čele skupiny ekonomů na akci se podílejících měl stát Václav Hůla100. Příprava 

reformy v této fázi byla striktně oddělena od příprav na zrušení lístkového systému a přísně 

utajena.  

Od prosince 1952 do března 1953 byly činěny kroky převážně na přípravu technického 

zabezpečení, s čímž vydatně napomohl Sovětský svaz poskytnutými konzultacemi a 

především pak výrobou nových platidel. Došlo také k vypracování plánů na rozmístění 

platidel a vypracování návrhů na různé směrnice a usnesení. Rozhodování o základních 

otázkách bylo soustředěno u presidenta K. Gottwalda. 

V měsících duben a květen 1953 byly činěny závěrečné práce na konečných 

propočtech, potřebných dokumentech a na převozu, přechodném uskladnění a samotném 

rozvozu nových peněz. 

 

4.4.2. Příprava platidel pro měnovou reformu 
 

V druhé polovině roku 1952 byly ministrem financí Kabešem zkoumány možnosti 

                                                 
99 Viz Zpráva o peněžní reformě a jejím vyúčtování, s. 46 – 50. 
100 Viz Jirásek, Z.: Čtyři roviny měnové reformy 1953, s. 108; Jirásek, Z. – Šůla, J.: Velká peněžní loupež 
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pražské tiskárny bankovek. Zpráva z 10. září 1952 odhalila, že tiskárna vzhledem ke svým 

potížím není schopna vytisknout nové oběživo v potřebném množství. Vláda se tedy obrátila 

17. listopadu 1952 dopisem na vládu SSSR, kterou požádala o pomoc při tisku papírových 

platidel a ražbě mincí, čemuž bylo vyhověno.101 

 

Tabulka č. 11: Smluvně dohodnutá skladba v SSSR vyhotovovaného oběživa  
Hodnota Počet kusů Částka v korunách 

Mince 
1 haléř 30 000 000 300 000 
3 haléře 40 000 000 1 200 000 
5 haléřů 60 000 000 3 000 000 
10 haléřů 160 000 000 16 000 000 
25 haléřů 160 000 000 40 000 000 
Celkem mince 450 000 000 60 500 000 

Papírová platidla 
1 koruna 60 000 000 60 000 000 
3 koruny 32 000 000 96 000 000 
5 korun 30 000 000 150 000 000 
10 korun 40 000 000 400 000 000 
25 korun 20 000 000 500 000 000 
50 korun 25 000 000 1 250 000 000 
100 korun 43 000 000 4 300 000 000 
Celkem papírová platidla 250 000 000 6 756 000 000 
Celkem všechna platidla 700 000 000 6 816 500 000 
Zdroj: Jirásek, Z. – Šůla, J.: Velká peněžní loupež v Československu 1953 aneb 50 : 1, s. 39. 

 

Dne 10. dubna 1953 byla podepsána smlouva zplnomocněncem Bohumilem 

Suchardou za ministerstvo financí s Všesvazovou exportní a importní společností Exportles, 

jejímž obsahem bylo zhotovení a dodání platidel v množství a struktuře dle tabulky č. 11, a 

dále dodání 150 tun bankovkového papíru a 1125 kg barviv, jež by umožnily další - již 

domácí - výrobu oběživa. Cena za toto zboží byla stanovena na 14 813 736 rublů. Původně 

dohodnutý termín dodání 5. dubna byl nakonec přesunut až na 24. května 1953, též došlo ke 

změně v obsahu dodávky, takže nakonec bylo dodáno 256 935 000 kusů papírových platidel 

v částce 6 986 885 000 Kčs za cenu 15 063 594 rubly a česká strana nakonec, včetně ve 

smlouvě stanoveného úroku, za dodávku zaplatila 8. července 1953 částku 27 183 761, 73 

Kčs v nové měně.102 

Mince v hodnotách 1, 3, 5, 10 a 25 haléřů z hliníku byly vyraženy v leningradské 

                                                                                                                                                         
v Československu 1953 aneb 50 : 1, s. 17. 
101 Viz Jirásek, Z. – Šůla, J.: Velká peněžní loupež v Československu 1953 aneb 50 : 1, s. 35 – 36. 
102 Více o jednání, včetně textu celé smlouvy v Jirásek, Z. – Šůla, J.: Velká peněžní loupež v Československu 
1953 aneb 50 : 1, s. 36 – 45. 



58 
 

mincovně, s jejich ražbou se posléze pokračovalo v mincovně v Kremnici. Státovky (1, 3 a 5 

Kčs) a bankovky (10, 25, 50 a 100 Kčs) byly vytištěny v moskevské tiskárně Goznak, dále 

pak v jejich tisku bylo pokračováno ve Státní tiskárně cenin v Praze. 

4.4.3. Legislativní zajištění 
 

Dne 30. května se od 9 hodiny konala schůze ÚV KSČ v Míčovně Pražského hradu. 

President republiky Antonín Zápotocký zde pronesl projev, který referoval o předloženém a 

předem připraveném návrhu na zrušení vázaného trhu a provedení peněžní reformy, tento 

návrh byl ÚV KSČ jednomyslně přijat. 

Toho samého dne dopoledne se sešla na svou mimořádnou schůzi vláda, která 

schválila, kromě „Usnesení vlády republiky Československé a Ústředního výboru 

Komunistické strany Československa o provedení peněžní reformy a zrušení lístků na 

potravinářské a průmyslové zboží“, také vládní návrh zákona o peněžní reformě, opatření 

související s provedením zákona o peněžní reformě a nové státní maloobchodní ceny 

potravinářského a průmyslového zboží.103  

V souvislosti s měnovou reformou byla přijata vládní nařízení č. 42/1953 Sb., 

o opatřeních v oboru mezd, důchodů a některých sociálních dávek v souvislosti se zrušením 

lístkového systému zásobování, č. 43/1953 Sb., kterým se upravují procenta zvýšení a snížení 

daně ze mzdy, a ještě č. 44/1953 Sb., o volném prodeji zemědělských výrobků a o 

zemědělských trzích. 

V 13 hodin se sešlo Národní shromáždění, jež schválilo předložený návrh zákona, 

který vyšel ve Sbírce zákonů jako zákon č. 41/1953 Sb., o peněžní reformě.   

Nová platidla byla vydána, na základě zmocnění uvedeném v zákonu o peněžní 

reformě, pomocí vyhlášky ministra financí č. 45/1953 Sb., o vydání peněz vzoru 1953, v níž 

byl uveden popis nových mincí, státovek a bankovek. 

Velmi důležitá byla pro provedení reformy směrnice ministra financí č. 159/1953 Ú. l., 

ze dne 30. května 1953, o způsobu provedení peněžní reformy, která byla vydána na základě § 

10 zákona č. 41/1953 Sb., o peněžní reformě, a v souhlase s výše zmíněným usnesením vlády 

a ÚV KSČ. Ve směrnici byly mimo jiné stanoveny a objasněny velmi detailně následující 

aspekty měnové reformy: 

                                                 
103 O časovém průběhu legislativních úkonů, a též o jednotlivých schůzích orgánů více viz např. Jirásek, Z. – 
Šůla, J.: Velká peněžní loupež v Československu 1953 aneb 50 : 1, s. 66 – 79. 
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• podmínky a způsob výměny starých peněz,  

• způsob a lhůty pro placení starými penězi, 

• způsob přepočtu mezd, cen, tarifů a sazeb daní a dávek a závazků z 

poskytnutých půjček, 

• způsob výplaty mez a peněžních odměn, pensí, stipendií a podpor, 

• způsob přepočtu uložených prostředků ve státních spořitelnách a ve Státní bance 

československé, 

• způsob naložení s vázanými vklady a cennými papíry, 

• způsob zúčtování dluhů a jiných závazků a pohledávek. 

 

4.4.4. Stanovení nového kurzu koruny  
 

Od 1. června 1953 se stala peněžní jednotkou československá koruna (Kčs) se 

stanoveným obsahem ryzího zlata 0,123426 g. Došlo k odpoutání měny od amerického dolaru 

a k připoutání k sovětskému rublu v kurzu 1,80 Kčs = 1 rubl. 

 Všechny mzdy a jiné odměny za práci a služby, jakož i rodinné přídavky, pense, 

stipendia či podpory, a též ceny, daňové i jiné sazby, tarify a  částky stanovené v právních 

předpisech v československých korunách, se ke dni 1. června 1953 přepočetly v poměru 5 

Kčs starých peněz za 1 Kčs nových peněz. 

 Bereme-li však k úvahu dřívější, z dolaru odvozený, obsah zlata v koruně 

(0,0177734 g)  a nový obsah zlata (0,123426 g), dospějeme ke kurzu 6,944 : 1, jehož bylo 

také použito v poměru k zahraničním měnám. V této době však již měl zlatý obsah spíše 

ideologické, než ekonomické opodstatnění104. 

 

4.4.5.  Výměna a přepočty  
 

Počínajíc dnem 1. června 1953 byly dány do oběhu nové peníze vzoru 1953 vyrobené 

v Sovětském svazu, od tohoto data vyplácely peněžní ústavy hotovosti z účtů a vkladů v 

nových penězích. Doposud platné peníze všech hodnot, včetně mincí, vyměňovala Státní 

banka československá obyvatelstvu ve výměnných střediscích za nové peníze ve dnech 1., 2., 

                                                 
104 Více k tomuto např. Tuček, M.: Měnová reforma v mezinárodním kontextu, s. 114 – 115. 
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3. a 4. června 1953. 

Občanům, kteří nepoužívali námezdní práce a nebyli vyloučeni ze zásobování na 

vázaném trhu a jejich rodinným příslušníkům se vyměnilo nejvýše 300 Kčs starých peněz na 

osobu v poměru 5 Kčs starých peněz za 1 Kčs nových peněz, a dále se hotovosti vyměňovaly 

v poměru 50 Kčs starých za 1 Kčs novou. Stejně byla provedena výměna i osobám, které 

nepoužívaly námezdní práce, avšak byli přechodně vyloučeni ze zásobování na vázaném trhu 

(jednalo se zejména o některé členy JZD a drobné a střední rolníky). 

Ostatním občanům byla celá hotovost vyměněna v poměru 50 Kčs starých za 1 Kčs 

novou, stejně tak byla vyměněna hotovost v pokladnách hospodářských, rozpočtových a 

ostatních organizací a zařízení. 

Výměna se obyvatelstvu prováděla po předložení občanských průkazů jednou osobou 

za všechny jedince dané rodiny. Ti, kteří měli nárok na zvýhodněnou výměnu, předkládali 

ještě tzv. lístek pro domácnost, u přechodně vyloučených ze zásobování na vázaném trhu byl 

předložen lístek pro domácnost s doložkou „Nárok na výměnu 300 Kč“, jež dotyčným 

osobám poskytoval místně příslušný národní výbor. Lístek pro domácnost byl ve výměnném 

středisku ponechán pro dodatečnou kontrolu. 

Mezi 1. a 4. červnem přijímali všichni obchodníci a organizace i platby ve starých 

penězích, ovšem ve výměnném poměru 50 : 1. Od 5. června 1953 pak staré peníze ztrácely 

svoji platnost. Hotovostní staré peníze mohly být do SBČS odváděny státními spořitelnami, 

poštovními úřady a pobočkami Investiční banky nejpozději do 18. hodiny dne 5. června 1953. 

Ve dnech 1. až 5. června 1953 se ve státních spořitelnách a v SBČS nepřijímaly, ani 

nevyplácely vklady obyvatelstva a docházelo k přepočtům dle stanovených, dále popsaných, 

kritérií.  

Vklady na vkladních knížkách a na běžných účtech obyvatelstva ve státních 

spořitelnách a ve SBČS se ke dni 1. června 1953 přepočítávaly diferencovaně. U vkladních 

knížek z pravidelného závodního spoření, vkladních knížek žáků, včetně vkladů kroužků 

střadatelů školního spoření, a též u zůstatků na vkladních knížkách z prémií laureátům 

státních cen byl použit poměr 5 Kčs starých za 1 Kčs novou. U ostatních vkladů byl použit 

odstupňovaný výměnný poměr. 

Ovšem u nových vkladů obyvatelstva počínajíc dnem 16. května 1953 se použilo 

přepočtu v poměru 50 Kčs starých za 1 Kčs novou.  

Tam, kde jeden majitel měl více účtů či vkladních knížek, byl proveden přepočet na 
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celkové sumě zůstatků. Běžné účty, na které byly soukromým osobám skládány částky za 

prodej či nájem movitostí nebo nemovitostí, a též běžné účty, na které bylo prováděno 

nájemné z činžovních domů, se přepočetly v poměru 50 : 1. 

 

Tabulka č. 12: Přepočítací poměry u vkladních knížek obyvatelstva 
Do   5 000 Kčs včetně v poměru 5 : 1 
Do   5 000 Kčs dle předchozího, a dále   5 000 – 10 000 Kčs v poměru 6,25 : 1 
Do 10 000 Kčs dle předchozích, a dále 10 000 – 20 000 Kčs v poměru 10 : 1 
Do 20 000 Kčs dle předchozích, a dále 20 000 – 50 000 Kčs v poměru 25 : 1 
Do 50 000 Kčs dle předchozích, a nad  50 000 Kčs v poměru 30 : 1 
Zdroj: sestaveno dle směrnice č. 159/1953 Ú. l., o způsobu provedení peněžní reformy. 

 

Prémie u životního pojištění byly přepočteny v poměru 20 Kčs starých za 1 Kčs 

novou. 

Vklady na účtech hospodářských, rozpočtových a ostatních organizací a zařízení, 

stejně jako vklady státu, státních zařízení, státních, národních, komunálních a družstevních 

podniků, a též běžné účty jednotných zemědělských družstev III. a IV. typu včetně jejich 

vkladů na účtech nedělitelných fondů, byly přepočteny v poměru 5 : 1. Vklady na běžných 

účtech jednotných zemědělských družstev I. a II. typu se však přepočítaly stejně jako vklady 

na vkladních knížkách u obyvatelstva. Zastupitelským úřadům byly prostředky na účtech u 

SBČS přepočítány v poměru 5 : 1. 

 Prostředky na běžných účtech soukromých průmyslových a jiných podniků, s 

výjimkou zemědělských podniků drobných a středních rolníků, se přepočetly u částky nutné 

pro činnost podniku, ne však v částce vyšší jak v předcházejícím měsíci vyplacených mezd, 

v poměru 5 : 1. Částky nad tuto hranici pak v poměru 50 : 1.    

 

4.4.6. Vázané vklady a cenné papíry 
 

Od 1. června 1953 byly zrušeny všechny zbývající pohledávky a závazky z vázaných 

vkladů vzniklých při měnové reformě roku 1945, stejně tak byly zrušeny i závazky a 

pohledávky z tuzemských cenných papírů, které byly od předchozí měnové reformy v 

povinné úschově, a z životního pojištění z údobí před měnovou reformou roku 1945.  

Kromě anulace hodnot, jež byly vázány od předchozí měnové reformy, však došlo i ke 

zrušení dluhopisů Československého státu vydaných po roce 1945 a dílčích dluhopisů a 

zástavních listů vydaných po roce 1945 bývalými úvěrními ústavy. 
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4.4.7. Vyplácení dluhů a jiných závazků 
 

Dluhy a smluvní závazky mezi organizacemi a zařízeními navzájem, a dále v korunách 

vyjádřené dluhy a smluvní závazky mezi Československou republikou a cizími státy, se 

přepočítaly v poměru 5 : 1. Ve stejném poměru se přepočítávaly též závazky obyvatelstva 

vůči hospodářským, rozpočtovým či jiným organizacím a zařízením. Ovšem na druhou stranu 

všechny peněžní částky, které měly tyto organizace a zařízení vyplatit obyvatelstvu, a které 

občané neobdrželi před prvním červnem 1953, byly od 1. června 1953 propláceny v nových 

penězích v poměru 50 : 1, ve stejném poměru byly u organizací přepočteny i různé zálohy od 

obyvatelstva. 

Pokud obyvatelé v období mezi 16. květnem a 31. květnem 1953 zaplatili daně, dávky, 

poplatky, národní pojištění, nájemné, pojistné, dluhy aj., ačkoliv byly splatné až po 15. červnu 

1953, tak se jim tyto platby přepočetly v poměru 50 : 1. 

Všechny druhy peněžních převodů, a též akreditivy, určené k výplatě v hotovosti, 

které byly uskutečněny před 31. květnem 1953, byly propláceny v nových penězích v poměru 

50 : 1. 

O komplexní propracovanosti zásad svědčí i to, že na výhry u losů Československé 

třídní loterie, z posledního tahu konaného 15. června, jejichž prodej byl od 1. června zastaven, 

se v pokynech pro měnovou reformu také pamatovalo a došlo k jejich proplacení v poměru 50 

ku 1. 

 

4.4.8. Zrušení vázaného trhu 
 

Od 1. června bylo zcela odstraněno přídělové hospodářství potravinami a 

průmyslovým zbožím pomocí přídělových lístků a zaveden jednotný volný trh, na kterém 

byly ceny v intervalu mezi předchozími cenami na volném trhu a vázaném trhu. 

Nastavení cen při měnové reformě bylo o něco blíže směrem k cenám bývalého 

volného trhu, než k trhu vázanému, což posléze v následujících letech umožňovalo u 

některých položek mírný pokles jejich cen. 
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4.4.9. Likvidace Likvidačního fondu měnového 
 

Zákonem o peněžní reformě došlo od 1. června 1953 ke zrušení Likvidačního fondu 

měnového a k převodu jeho práv na stát. Jeho likvidace byla zakončena k 15. září 1953, ale i 

nadále byla vedena evidence pohledávek Likvidačního fondu měnového, tedy zejména vůči 

německé říši, německým bankám a proti Rakousku. 

Měnovou reformou byly zrušeny vázané vklady, na nichž bylo ke dni reformy cca 100 

mld. Kčs. Z toho vkladů obyvatel dle odhadu asi 80 mld. Kčs a vkladů organizací 20 mld. 

Kčs.105 

 

4.5. Některá čísla měnové reformy  
 

Při realizaci výměny hotovostí u obyvatelstva se vyskytly některé závažné nedostatky, 

například v zásobování novým oběživem u 751 výměnných středisek v Praze, jež byly 

zásobovány z jediného místa.106 

U nehotovostních vkladů došlo u státních spořitelen k přepočtu 4 652 952 vkladních 

knížek, 574 860 běžných účtů, 156 983 úhrad k hotové výplatě, 836 741 úvěrových účtů, tedy 

celkem  6 221 536 účtů.107 Následující tabulka č. 13 ukazuje skladbu volných vkladů u 

státních spořitelen. 

 

  Tabulka č. 13: Volné vklady u státních spořitelen k 31. květnu 1953 (v mil. starých Kčs) 
Obyvatelstvo 

Vkladní knížky 28 793 
Běžné účty 5 164 
Vklady obyvatelstva celkem 33 957 
V tom: Vklady školního-podnikového spoření (5:1) 1 226 

  Ostatní vklady v přepočtu 5:1 až 30:1 29 170 
  Vklady uložené v době 16.5.-31.5. (50:1) 867 
  Vklady soukromých podniků (50:1) 596 
  Vklady na účtech nájemného aj. (50:1) 2 098 

Organizace 
Vkladní knížky (odhad) 2 500 
Běžné účty 5 931 
Vklady organizací celkem  8 431 
Vklady u státních spořitelen celkem 42 388 

 Zdroj: Zpráva o peněžní reformě a jejím vyúčtování, s. 57. 

                                                 
105 Viz Zpráva o peněžní reformě a jejím vyúčtování, s. 71. 
106 Viz Zpráva o peněžní reformě a jejím vyúčtování, s. 53 – 54. 
107 Viz Zpráva o peněžní reformě a jejím vyúčtování, s. 56 a 65. 
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Po přepočtu vkladů vykazovaly zůstatky vkladů obyvatelstva u státních spořitelen 

3.500 mil. Kčs nových peněz na vkladních knížkách a 382 mil. Kčs na běžných účtech. Dále 

mělo obyvatelstvo ještě vklady na běžných účtech u SBČS, jejichž zůstatek k 31. květnu 1953 

činil 387,7 mil. Kčs starých peněz a po přepočtu 45,4 mil. nových Kčs.108 

 

     Tabulka č. 14: Výměna hotovostního oběživa 
Oběživo ve starých penězích k 31. květnu 1953 52 058,3 mil. Kčs 
Z toho: Obyvatelstvo předložilo k výměně 38 058,0 mil. Kčs 

  Organizace složily na své účty 11 021,3 mil. Kčs 
  Nevrátilo se bankovek 1 589,0 mil. Kčs 
  Nevrátilo se státovek a mincí 1 390,0 mil. Kčs 

     Zdroj: Zpráva o peněžní reformě a jejím vyúčtování, s. 70. 

  

Ačkoli k 16. květnu 1953 byla výše oběživa 63,1 mld. Kčs, došlo k jejímu snížení 

k 31. květnu na 52,1 mld., což bylo zapříčiněno především bezprecedentní nákupní horečkou, 

jež se v druhé polovině května odehrála i přes snahy o její tlumení. Jak dopadla výměna 

oběživa, ukazuje tabulka č. 14.109 

U životního pojištění došlo k přepočtu 1 183 415 pojistek, přičemž z celkové hodnoty 

2 002,7 mil. Kčs na pojistkách (vyjádřených v nové měně kursem 5:1) bylo vyškrtnuto 814,9 

mil., neboť byly ve vázaných penězích, a dále z důvodu převodu v poměru 20:1 ubylo dalších 

848,2 mil., což celkové nároky pojistníků v nové měně snížilo na 339,6 mil. Kčs. Po 

provedení reformy docházelo ke zvýšenému počtu rušených a zpět odprodávaných pojistek, 

neboť obyvatelstvo ztrácelo důvěru v tuto formu zajištění.110 

Reformou došlo ke zrušení státního vnitřního emisního dluhu, jež činil 109 943,3 mil. 

Kčs, a dále za 9 497,0 mil. Kčs závazků státu z bezúročného dluhu státu za zrušeným 

Likvidačním fondem měnovým. Též byly zrušeny pohledávky a závazky z tuzemských 

cenných papírů v povinné úschově, k nimž patřily především zástavní listy Investiční banky 

(1 479 mil.), obligace elektrárenských a průmyslových podniků aj.111  

 

4.5.1. Náklady a výnosy měnové reformy  
 

Náklady samotného provedení akce měnové reformy byly vyčísleny na téměř 51 mil. 

                                                 
108 Viz Zpráva o peněžní reformě a jejím vyúčtování, s. 63. 
109 Viz Zpráva o peněžní reformě a jejím vyúčtování, s. 61 – 62. 
110 Viz Zpráva o peněžní reformě a jejím vyúčtování, s. 58. 
111 Více viz Zpráva o peněžní reformě a jejím vyúčtování, s. 67 – 69, 80 - 82 a 93. 
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nových Kčs, přičemž výnosy akce tvořily v podstatě jen částky obdržené od sběrných surovin 

za kov a papír již neplatného oběživa. Konkrétní strukturu nákladů a výnosů obsahuje 

následující tabulka. 

 

 Tabulka č. 15: Vyúčtování nákladů a výnosů při provádění měnové reformy (v nových Kčs) 
Náklady 

I.  Osobní náklady (práce přesčas) 17 005 498,75 
Z toho:   u SBČS včetně armády a národní bezpečnosti 14 000 000,00 

státní spořitelny 2 960 000,00   
hlavní správa Státní pojišťovny 45 498,75  

II. Věcné náklady 33 921 810,89 
Z toho:   u SBČS vyúčtované v ústředí 29 186 640,18 

vyúčtované v pobočkách v českých krajích 2 630 113,28 
vyúčtované ve slovenských krajích 958 507,82 
odhad nákl. nepředložených dosud SBČS k proplacení v českých krajích 443 976,27 
totéž ve slovenských krajích 395 773,34 
u státních spořitelen 306 800,00 

Náklady celkem 50 927 309,64 
Výnosy 

Tržba SBČS za kov z mincí odevzdaných při výměně platidel 940 415,86 
Tržba SBČS za papír z odevzdaných bankovek a státovek (10 hal./kg)  15 310,10 
Náhrada přepravních výloh od odběratele 1 646,22 
Výnosy celkem 957 472,18 

 Zdroj: Zpráva o peněžní reformě a jejím vyúčtování, s. 94 

 

4.5.2. Celková ztráta obyvatelstva z měnové reformy 1953 
 

V tabulce č. 16 je vyčíslena ztráta obyvatelstva v důsledku měnové reformy roku 

1953, jedná se o její oficiální vyjádření uvedené ve „Zprávě o peněžní reformě a jejím 

vyúčtování“, jež byla vypracována ministerstvem financí pro politický sekretariát ÚV KSČ. K 

jednotlivým ztrátám se většinou dospívá na základě porovnání přepočtů hodnot v poměru 5 : 

1 s jejich přepočty skutečnými dle zásad reformy, též se mnohdy jedná pouze o odhady ztrát. 

Do ztrát však nejsou započteny všechny hodnoty, jež byly od měnové reformy roku 1945 

vázány a při měnové reformě roku 1953 došlo k jejich anulaci. 

Oficiálně byla ztráta obyvatelstva z výměny hotovostí vyčíslena na 6 770,1 mil. Kčs. 

K tomuto číslu se dospěje, přepočtou-li se peníze předložené k výměně a peníze, které se 

z oběhu nevrátily v poměru 5:1, a od této částky (8 207,4 mil.) se odečte částka, která byla 

obyvatelstvu při výměně vydána v nových penězích (1 437,3 mil.).112 

                                                 
112 Viz Zpráva o peněžní reformě a jejím vyúčtování, s. 71. 
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Tabulka č. 16: Oficiální vyčíslení ztrát obyvatelstva z měnové reformy (v mil. nových Kčs)  
Ztráty z výměny oběživa 6 770,1 
Ztráty z přepočtů vkladů a účtů 3 082,3 
Ztráty z přepočtu pojistek 848,2 
Ztráty ze zrušení cenných papírů 699,0 
Ztráty z přepočtu peněz, odvedených při nákupech ve dnech l. až 4. června 1 500,0 
Ztráty z přepočtu pohledávek vůči národním a komunálním podnikům a družstvům 1 039,6 
Ztráty z přepočtu pohledávek vůči FZH 500,0 
Ztráty z přepočtu pohledávek vůči rozpočtovým a ostatním organizacím a zařízením 100,0 
Ztráty z přepočtu pohledávek zemědělců za stroje 90,0 
Celkem  14 629,2 
Zdroj: Zpráva o peněžní reformě a jejím vyúčtování, s. 73. 

 

Všechny vklady u státních spořitelen činily po přepočtu v nových penězích 5 034 mil. 

Kčs, ovšem přepočetly-li by se v poměru 5:1, tvořily by vklady 8 477 mil. Kčs, z čehož lze 

odvodit ztrátu 3 443,3 mil. Kčs, na které se obyvatelstvo podílelo odhadem částkou 3 042,3 

mil. Kčs. Po připočtení ztráty 40 mil. Kčs, jež obyvatelstvu vzešla z přepočtu běžných účtů u 

SBČS, dospíváme k cifře 3 082,3 mil. Kčs, což je ztráta obyvatelstva z přepočtu volných 

vkladů.113 Dále obyvatelstvo přišlo o, již výše několikrát zmíněných, přibližně 80 mld. starých 

korun na vkladech vázaných. 

U životních pojistek při porovnání přepočtu 5 : 1 se skutečného přepočtem 20 : 1 

dospějeme ke ztrátě 848,2 mil. Kčs, která však anticipuje od další ztráty 814,9 mil. v nových 

korunách, jež vznikla anulací od roku 1945 vázaných pojistek.114 

U cenných papírů byla ztráta obyvatelstva vyčíslena na 699,0 mil. nových Kčs, což je 

přepočet součtu hodnoty cenných papírů, jež byly od roku 1945 v povinné úschově (3 340 

mil. starých korun), a odhadu hodnoty cenných papírů vydaných po roce 1945 v držení 

obyvatelstvem (156 mil. starých Kčs).115  

V době výměny hotovostního oběživa, kdy bylo možno nakupovat i za staré oběživo 

v poměru 50 : 1, se dle výše tržeb v obchodě odhaduje ztráta obyvatelstva na 1 500 mil. 

nových Kčs. I další odhady ztrát vyplývají z rozdílných přepočtů než 5 : 1. Například u 

závazků podniků vůči soukromníkům, jež byly soustředěny u Fondu znárodněného 

hospodářství, u pohledávek zemědělců z akce vykupování strojů, či pohledávek obyvatel vůči 

státu a organizacím z důvodu předčasných plateb či důvodů jiných.116 

                                                 
113 Viz Zpráva o peněžní reformě a jejím vyúčtování, s. 57 a 71. 
114 Viz Zpráva o peněžní reformě a jejím vyúčtování, s. 71. 
115 Viz Zpráva o peněžní reformě a jejím vyúčtování, s. 71. 
116 Viz Zpráva o peněžní reformě a jejím vyúčtování, s. 72. 
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4.5.3.  Finanční výsledky měnové reformy pro stát 
 

Stát kromě zisku ve výši 3 509,2 mil. nových korun117, jež byl výsledkem výměny 

peněz, přepočtu tuzemských a zahraničních peněžních vztahů a zrušení cenných papírů, 

dosáhl dalšího profitu, neboť úpravy provedené v souvislosti s měnovou reformou měly, 

mimo již jinde uvedených částek, další pozitivní vliv na státní rozpočet roku 1953 ve výši cca 

0,7 mld. Kčs, a dále došlo ke zrušení dluhů státu v celkové výši 119 440,3 mil. starých Kčs118, 

tím samozřejmě i částek nutných na jeho úmor a obhospodařování v budoucnu, ovšem na 

druhou stranu bylo nutno též počítat s určitými kompenzacemi subjektům, jež měly v držení 

tyto zrušené pohledávky za státem.119 

 

  Tabulka č. 17: Finanční výsledek měnové reformy pro stát (v mil. nových Kčs) 
Příjmy 

Ztráty obyvatelstva 14 629,2 
Pohledávky LFM za peněžními ústavy převedené na stát 6 316,8 
Odvod částek do st. rozpočtu hospod. organizacemi v důsledku nového ocenění zásob 700,0 
Úspora na úrocích vnitřního státního dluhu 383,0 
Příjmy celkem 22 029,0 

Výdaje 
Úhrada peněžním a pojišťovacím ústavům k vyrovnání ztrát u zrušených st. dluhopisů 8 172,8 
Úhrada SBČS k vyrovnání její pohledávky za LFM 9 042,0 
Ztráta na vlastní zásobě drobných peněz 533,8 
Saldo kursových rozdílů u zahraničních vztahů 771,2 
Výdaje celkem 18 519,9 
Čistý finanční výsledek měnové reformy 3 509,2 

  Zdroj: Zpráva o peněžní reformě a jejím vyúčtování, s. 84 – 85. 

 

Velmi pěkně charakterizuje přínos reformy, nejen pro stát, následující stať uvedená ve 

Zprávě o peněžní reformě a jejím vyúčtování:  

 

„Peněžní reforma odstranila státní dluh, vzniklý z hospodářství okupantů, i 

vázané vklady a pojistky. Nadto dokončila nejen dílo měnové reformy z r. 1945, ale též 

vítězného února 1948. Odstranila též státní dluh, vzniklý po revoluci ze schodků 

rozpočtového hospodaření i důsledky uvolňování vázaných vkladů. Přinesla navíc 

                                                 
117 Jeho struktura rozvedena v tabulce č. 17. 
118 Ve skladbě: zrušený vnitřní státní dluh 109 943,3 mil. Kčs a bezúročný dluh státu vůči LFM 9 497,0 mil. Kčs; 
dle Zprávy o peněžní reformě a jejím vyúčtování, s. 81. 
119 Více o finančním výsledku pro stát viz Zpráva o peněžní reformě a jejím vyúčtování, s. 65 – 70, 80 – 82, 84 – 
86 a 93.  
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státnímu hospodářství výsledný zisk v částce přes 4 miliardy Kčs v nových penězích. 

Peněžní reforma má dále veliký význam i v tom, že ukázala vedoucím 

hospodářským pracovníkům spojitost peněžních vztahů v celém hospodářství. Ukázala, 

že oběživo není izolovaný instrument, nýbrž výslednice všech hospodářských sil, jejichž 

rovnováhu nelze porušovat bez následků pro měnu. …“120 

 

4.6.  Následující období 
 

Měnová reforma byla deklarována jako útok proti bývalým kapitalistům, ale zasáhla v 

podstatě všechny vrstvy obyvatelstva. Dle podílu na úsporách však nejvíce bylo postiženo 

dělnictvo a inteligence (41,15 % úspor) a rolníci (38,5 %), bývalých kapitalistů (7,53 %) se 

tedy zdaleka tolik nedotkla jako předchozích skupin. Reálná hodnota všech příjmů poklesla na 

88,4 % (v porovnání s rokem 1950), poklesla i osobní spotřeba obyvatelstva a v její struktuře 

se zvětšil podíl potravin. Byl zlikvidován vzrůst dělnických mezd od roku 1948. Nejhůře byly 

postiženy rodiny s malými dětmi, měla-li rodina dvě a více dětí, její životní úroveň poklesla o 

více než třetinu.121  

Reforma měla za následek všeobecnou kritiku vládní politiky a výbuch 

nespokojenosti, na nějž však představitelé moci tvrdě odpověděli. Dle oficiálních, a ne zcela 

úplných údajů, šlo v souvislosti s měnovou reformou do stávky celkem 32 359 pracujících ve 

129 závodech, přičemž ve 114 závodech se stávkovalo jeden den, ve 13 dva dny, tři dny se 

stávkovalo jen v jednom závodě a čtyři dny také jen v jednom, též došlo k mnoha zatčením, 

oficiálně 472 osob, ale skutečný počet byl jistě vyšší.122 Nejmohutnější protesty se odehrávaly 

v Plzni, Praze a Ostravě, dále například ve Strakonicích, Horažďovicích, Vimperku, či 

Bohumíně.  

Měnová reforma v roce 1953 také jistě přispěla ke zlepšení přesnosti centrální 

plánování, neboť se ji podařilo odstranit v podstatě jakékoliv samostatné pohyby peněz, jež 

byly - především ve formě nadbytečné kupní síly – často velmi nepředvídatelným 

faktorem.123  

                                                 
120 Viz Zpráva o peněžní reformě a jejím vyúčtování, s. 81 – 82. 
121 Viz Kaplan, K.: Sociální souvislosti krizí komunistického režimu v letech 1953 - 1957 a 1968 - 1975, s. 15; 
Kaplan, K.: Československo v letech 1953 – 1966, s. 6 – 7. 
122 Viz Přehled o stávkách a o srocení v jednotlivých závodech v době peněžní reformy, s. 141. 
123 Viz Tuček, M.: Měnová reforma v mezinárodním kontextu, s. 114. 
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Státní vedení se domnívalo, že reformou vytvoří podmínky pro uskutečňování 

dosavadní ekonomické koncepce, ovšem proces uvolnění v mezinárodním napětí, který nastal 

v souvislosti se Stalinovou smrtí, a události ve východním bloku v roce 1953, podnítily 

přehodnocení dosavadní politiky. Byl nastoupen tzv. nový kurz, který se vyznačoval určitými 

korekturami dosavadní linie, která ovšem byla stále považována za správnou. Byly činěny 

kroky k vzestupu životní úrovně obyvatelstva, především růstem reálných příjmů a výrobou 

spotřebního zboží, dále v hospodářství došlo k ústupkům ohledně pozice těžkého 

strojírenství, též byla věnována větší pozornost zemědělství a zahraničnímu obchodu s jinými 

než socialistickými zeměmi.   

Mezinárodní následky měnové reformy se projevily především ukončeným členstvím 

Československa u Mezinárodního měnového fondu. Důvodem bylo, že MMF nebyl 

informován o provedení měnové reformy, ani s ním nebyly činěny žádné konzultace v tomto 

směru, teprve 2. června 1953 byla MMF telegramem sdělena informace o provedení reformy 

a nové zlaté krytí koruny.124 Členství Československa bylo v MMF ukončeno v roce 1954.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
124 Obsah telegramu je publikován v Jirásek, Z. – Šůla, J.: Velká peněžní loupež v Československu 1953 aneb 
50 : 1, s. 110. 
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5. Společenská přeměna po roce 1989 

5.1. Konec „monobanky“ 
 

Na konci osmdesátých let došly reformní procesy, ovlivněné sovětskou perestrojkou, i 

do Československa. V oblasti peněžnictví po zralých úvahách došlo k rozhodnutí rozdělit 

Státní banku československou na část, jež by plnila emisní funkci, a na část, jež by plnila 

funkci obchodní úvěrovou.125 Cíle, které měly být tímto opatřením při přestavbě hospodářství 

dosahovány, se však již, vzhledem ke změně společenského klimatu, nemohly uskutečnit. 

Přijetím zákona č. 130/1989 Sb., o Státní bance československé a zákona č. 158/1989 

Sb., o bankách a spořitelnách, jež nabyly účinnosti dne 1. ledna 1990, došlo k rozbití 

konceptu „monobanky“, tedy konceptu kdy emisní banka plní zároveň funkci hlavní obchodní 

banky.  

Vedle Státní banky československé sice existovaly ještě další bankovní ústavy, jejich 

funkce však byly v centrálně plánovaném hospodářství jasně rozvrženy na dílčí úkoly. 

Takovými bankovními ústavy byly Investiční banka, založená 1. října 1948, jež se zabývala 

především financováním a úvěrováním stavebnictví, Živnostenská banka, orientující se na 

soukromou zahraniční klientelu a správu tzv. tuzexových účtů, Československá obchodní 

banka, založená roku 1965, vyvíjející bankovní činnost v oblasti zahraničního obchodu, a 

Česká státní spořitelna a Slovenská státní spořitelna, zabývající se drobnou klientelou.126 

Ze Státní banky československé byly delimitovány Komerční banka se sídlem v Praze 

a Všeobecná úverová banka se sídlem v Bratislavě, které převzaly – každá v jedné z republik 

federace – pobočkovou síť Státní banky československé, která si ponechala pouze svá 

republiková ústředí a krajské správy. 

Dle § 8 písm. a) zákona č. 130/1989 Sb., má Státní banka československá výhradní 

právo vydávat československé peníze, a tedy účinností tohoto zákona přešla i emise mincí do 

působnosti banky z Ministerstva financí. 

Přijetí výše uvedených zákonů podstatně napomohlo k vytvoření bankovní soustavy, 

jež byla schopna se snadno adaptovat z centrálně řízené ekonomiky na ekonomiku tržní, už na 

samém počátku polistopadového vývoje.  

Jelikož však brzy tyto zákony upravující bankovnictví nestačily tempu doby, byl dne 

                                                 
125 Více viz Skaunic, I.: Historické změny v českém bankovnictví v letech 1989 – 1990 
126 Viz Průcha, V. a kol.: Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918 – 1992. Díl II., s. 820 – 823. 
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20. prosince 1991 přijat zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, který je s četnými novelizacemi 

platný dodnes, a zákon č. 22/1992 Sb., o Státní bance československé, jež však nepřežil, 

stejně jako Státní banka československá, existenci československého státu, a tedy platil jen 

pár měsíců. 

 

     Tabulka č. 18: Počet komerčních bank v ČSFR k 31.12.1992 
Ukazatel ČR SR Celkem ČSFR 
Státní peněžní ústavy  1 2 3 
Čs. banky bez zahraniční majetkové účasti 22 7 29 
Čs. banky s částečnou zahraniční majetkovou účastí 6 3 9 
Čs. banky se zahraniční majetkovou účastí ve výši 100 % 7 - 7 
Pobočky zahraničních bank 2 - 2 
Celkem  38 12 50 

     Zdroj: Průcha, V. a kol.: Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918 – 1992. Díl II., s. 974. 

 

Bankovní sektor v této době zažíval opravdový rozkvět, co se týče počtu nově 

zakládaných bank. Zatímco k 1. lednu 1990 existovalo jen osm výše zmíněných peněžních 

ústavů, tak při rozdělení federace to již bylo ústavů padesát (viz tabulka č. 18). Jen o několik 

let později se ukázalo, že ne všechny byly řízeny s náležitou péčí, což vyústilo v krach 

mnohých z těchto nově zakládaných bank. 

 

5.2. Transformace 
 

V hospodářské politice státu mělo být přestoupeno od centrálního plánování 

k uplatňování fiskální a měnové politiky, alokace prostředků již neměla být prováděna 

direktivně, ale pomocí finančního trhu. Nešlo zde o nějaké vylepšování dosavadního 

hospodářského systému, ale o jeho principiální změnu, přerod v tržní systém. 

Původně existovalo několik variantních návrhů, jak v procesu transformace 

postupovat a jaké činit postupně transformační kroky. Nakonec uplatněný směr vycházel 

z dílny Federálního ministerstva financí, v jehož čele stál Václav Klaus, přičemž tento směr 

spočíval v rychlé strategii přeměny. Zastánci rychlého procesu transformace vycházeli 

z možnosti uskutečnění i velmi tvrdých ekonomických opatření, vzhledem k celkově 

pozitivnímu naladění společnosti, která zásadní hospodářské změny očekávala a byla celkově 

proreformně naladěna. 

Nastoupená transformační strategie spočívala především v liberalizaci cen a 
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zahraničního obchodu, dále v privatizaci státního majetku, jakož i v restituci majetku 

původním vlastníkům zabaveného. Některých cílů z těchto oblastí transformace bylo 

dosaženo během několika málo měsíců či let, v jiných, například v otázce transformace 

družstevního majetku či církevních restitucí, však existují nevyřešené problémy dodnes. 

 

5.3. Směnitelnost koruny 
 

 Konečným cílem byla plná směnitelnost koruny, která by propojila domácí trh s trhem 

zahraničním, ovšem bylo jasné, že takového cíle nemůže být bezprostředně dosaženo. 

Doposud existoval v Československu složitý systém směnných kurzů, jež rozlišoval, za jakým 

účelem je směna prováděna, jakož i zda jde o prodej či nákup deviz, resp. valut. 

 Cestou ke směnitelnosti koruny měla být devalvace úředně stanoveného kursu, během 

roku 1990 byla koruna třikrát devalvována, a to k 8. lednu, 15. říjnu a 28. prosinci. Při třetí 

devalvaci došlo ke stanovení jednotného směnného kurzu ve výši 28 korun za americký 

dolar.127 

Devalvovaná hodnota koruny byla důležitým tzv. transformačním polštářem, 

umožňujícím například prorazit i s jinak hůře konkurenceschopným zbožím na západní trhy 

vzhledem k nízké ceně, též šlo o brzdící faktor pro dovozy zboží ze zahraničí.  

Ke dni 1. ledna 1991 byla zavedena vnitřní směnitelnost koruny přijetím devizového 

zákona č. 528/1990 Sb., čímž byl opuštěn přídělový systém v hospodaření s devizami. Tento 

zákon operoval s pojmem devizový tuzemec, kterým byla buď fyzická osoba, která má v 

tuzemsku evidováno bydliště, nebo osoba právnická, jež má v tuzemsku své sídlo, ostatní 

subjekty byly devizovými cizozemci.  

Vnitřní směnitelnost koruny spočívala ve stanovování kurzu na základě nabídky a 

poptávky, přičemž devizoví tuzemci (právnické osoby), měli povinnost nabídnout bance své 

devizové prostředky a zlato, s výjimkou zlatých mincí, v celkovém rozsahu jaký byl nabyt.  

Pokud banka odkup odmítla, vydala o tom potvrzení, a s takovými prostředky mohla 

osoba nadále zacházet volně.  

Na druhou stranu mohli tito devizoví tuzemci, k uhrazení svého peněžitého závazku 

                                                 
127 Viz Průcha, V. a kol.: Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918 – 1992. Díl II., s. 963. 
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vůči devizovému cizozemci, získat od banky devizy za československou měnu.   

 Samy banky měly stanovenu povinnost odkupem získané prostředky nabídnout Státní 

bance československé. Koruna však byla i nadále vůči zahraničí měnou nekonvertibilní, tedy 

neobchodovatelnou na západních devizových trzích. 

Z hlediska orientace zahraničního obchodu, jež byl v souvislosti s vnitřní 

směnitelností koruny taktéž liberalizován, se Československo postupně vyvázalo z pevné 

vazby RVHP, která byla nakonec dne 28. června 1991 rozpuštěna. 

Relace koruny vůči zahraničním měnám byla určována pomocí tzv. měnového koše, 

v kterém byly obsaženy pro Československo důležité světové měny. Množství a procentuální 

zastoupení světových měn bylo několikrát změněno. Vůči tomuto koši držela centrální banka 

pevný kurz koruny, nejdříve zcela fixní, později s procentuálně stanoveným fluktuačním 

pásmem.   

 Stavu plné směnitelnosti koruny bylo dosaženo až přijetím devizového zákona č. 

219/1995 Sb., jež nabyl účinnosti dne 1. října 1995. 

 

5.4. Liberalizace cen 
 

 Smyslem liberalizace cen bylo obnovení tržního mechanismu při cenotvorbě, neboť 

doposud byly ceny centrálně určovány. Vzhledem k existenci tzv. záporné daně z obratu byly 

ceny některých druhů výrobků pro spotřebitele dotovány, jednalo se především o 

potravinářské výrobky. Tento postup lze do jisté míry chápat i jako způsob, jak si předchozí 

režim „kupoval“ obyvatelstvo.   

 Liberalizace cen, provedená k 1. lednu 1991, tento systém dotací prostřednictvím 

obratové daně odstranila. Následkem liberalizace cen bylo podstatné zvýšení životních 

nákladů obyvatelstva, jakož i výrazné zvýšení inflace. Že liberalizace cen byla velmi 

drastickým opatřením, dokládá i skutečnost, že statisticky měřený údaj životních nákladů 

dělníků a jiných zaměstnanců vykazoval v červnu 1991 v porovnání s prosincem 1990 nárůst 

o 44,3 procenta.128 

Státní banka československá, v jejímž čele stál, nejdříve jako předseda a později jako 

guvernér, Josef Tošovský, v počínajícím období transformace prováděla restriktivní měnovou 

                                                 
128 Viz Průcha, V. a kol.: Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918 – 1992. Díl II., s. 964. 
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politiku, a to i pomocí administrativních nástrojů, neboť zde byla snaha vyhnout se inflačnímu 

vývoji, jenž provázel transformaci v řadě dalších ekonomik bývalého sovětského bloku. 

Vzhledem k tuzemskému příznivému inflačnímu vývoji a stavu devizových rezerv začala být 

posléze prováděna centrální bankou měnová politika neutrální. 

 

5.5. Privatizace 
 

Československo bylo i v rámci východního bloku výjimkou v tom, že téměř všechny 

výrobní prostředky byly v rukou státu, respektive družstev, existovalo jen velice nepatrné 

množství soukromých zemědělců, taktéž ke sklonku éry socialismu byla připuštěna omezená 

forma drobného podnikání, jež se však nestačila nijak rozvinout.  

Transformačním úkolem v této oblasti bylo převedení vlastnictví podniků do 

privátních rukou. Za tímto účelem byl přijat dne 25. října 1990 zákon č. 427/1990 Sb., o 

převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, jinak též 

zvaný jako zákon o malé privatizaci, a dále zákon ze dne 26. února 1991 č. 92/1991 Sb., o 

podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, tzv. zákon o velké privatizaci. 

Do vlastnických vztahů, především v oblasti zemědělství, vedle restitučních opatření, 

významně zasáhl též tzv. transformační zákon, tedy zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě 

majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech. 

 

5.5.1. Malá privatizace  
 

Zákon o malé privatizaci upravoval převody tzv. provozních jednotek, definovaných 

jako „movité a nemovité věci, které jako majetková podstata provozních částí organizací 

působících v oblasti služeb, obchodu a jiné než zemědělské výroby tvoří nebo mohou tvořit 

soubor, který je ucelenou hospodářskou nebo majetkovou jednotkou“,129 jednalo se tedy 

vesměs o malé provozovny vhodné pro formu živnostenského podnikání. Vyloučeny 

z prodeje v malé privatizaci byly provozovny, u kterých se očekávalo převedení vlastnictví 

formou restituce. 

Metodou převodu vlastnictví v malé privatizaci byla veřejná dražba, vlastníkem 

                                                 
129 Viz § 2 odst. 1 zák. č. 427/1990 Sb. 
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draženého majetku se však mohly stát pouze fyzické osoby, které v té době, nebo po 25. 

únoru 1948, byly československým státním občanem, respektive právnické osoby, jejichž 

účastníky nebo společníky byly výlučně takové fyzické osoby. Pouze těmto osobám také 

mohl být vydražený majetek prodán v následujících dvou letech, pokud se nejednalo o 

majetek vydražený v opakované dražbě. Též byla stanovena povinnost pokračovat jeden rok 

v prodeji potravin, pokud provozní jednotka k takovému účelu dosud sloužila.  

 

5.5.2. Velká privatizace 
 

Zákon o velké privatizaci spočíval ve vypracování privatizačního projektu podniku, 

respektive privatizačního projektu majetkové účasti státu na podnikání, tam kde měl stát 

majetkovou účast na právnické osobě. Z velké privatizace byly vyňaty majetky, jež měly 

zůstat ve vlastnictví státu, a dále majetky určené či zamýšlené k restituci, či podléhající malé 

privatizaci. 

Dle schváleného privatizačního projektu příslušným orgánem, následně došlo 

zakladatelem podniku k jeho zrušení bez likvidace nebo k vyjmutí části jeho majetku, a 

k převedení na Federální fond národního majetku či na fondy republikové (Fond národního 

majetku České republiky a Fond národního majetku Slovenské republiky).  

Majetky, které fondy národního majetku takto nabyly, mohly být - v souladu se 

schválenými privatizačními projekty – použity k privatizaci způsobem spočívajícím v: 

 

• založení akciové nebo jiné obchodní společnosti a nakládání majetkovými účastmi na 

těchto společnostech; 

• prodeji majetku podniku nebo jeho části; 

• převodu privatizovaného majetku na obce; 

• převodu privatizovaného majetku pro účely nemocenského a důchodové pojištění. 

 

V případě prodeje majetku tak bylo činěno buď smlouvou uzavřenou s kupujícím, 

nebo veřejnou dražbou jako v malé privatizaci. Dalším způsobem převodu státního majetku 

ve velké privatizaci, o kterém se dosud vedou velice bouřlivé polemiky, byla forma tzv. 

kuponové privatizace. 
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5.5.3. Kuponová privatizace 
 

Každý občan s trvalým bydlištěm na území republiky a starší osmnácti let za 1035 Kčs 

(cena kuponové známky a kuponové knížky) prostřednictvím kuponové metody privatizace 

mohl participovat na dřívějším majetku státu. Účastí na kuponové privatizaci osoba získala 

investiční kupony, čímž se stala DIKem (držitelem investičních kuponů).  

Investiční kupony byly nepřevoditelné cenné papíry, které mohly být investovány 

v jednotlivých kolech v dané vlně kuponové privatizace, a jejichž prostřednictvím docházelo 

buď k nákupu účastí na investičních privatizačních fondech, nebo přímo akciových podílů na 

společnostech do kuponové privatizace privatizačním projektem zařazených. Investiční 

privatizační fondy využily DIKy „svěřených“ investičních kuponů přímo k nákupu akciových 

podílů.  

Před rozdělením Československa proběhla první vlna kuponové privatizace, 

v samostatné České republice byla následně realizována i druhá vlna.   

Z hlediska cíle, tedy převodu majetku státu do soukromých rukou, lze kuponovou 

metodu jednoznačně považovat za úspěch, ovšem z hlediska hospodářského byla tato metoda 

podrobena z mnoha směrů značné kritice. Kuponovou metodou nezískaly takto privatizované 

společnosti žádný kapitál, který byl potřebný pro jejich restrukturalizaci a rozvoj, navíc 

rozdrobenost akcionářů přispívala k vyvádění majetku společností ze strany managementu, 

tedy k jevu označovanému jako tunelování.  

 

5.6. Restituce 
 

Dalším významným krokem do vlastnických struktur v zemi, a tedy i do 

hospodářského života státu, byla restituce majetku, realizovaná dle zákona č. 403/1990 Sb., o 

zmírnění následků některých majetkových křivd, který byl přijat dne 2. října 1990.  

Zmírnění následků majetkových křivd spočívalo ve vydání věci fyzické nebo 

soukromé právnické osobě, které byla odňata, respektive v poskytnutí peněžní náhrady pokud 

vydání nebylo možné, nebo ve vydání kupní ceny v případě předchozího prodeje jiné fyzické 

osobě, anebo v doplatku rozdílu mezi peněžní náhradou a kupní cenou, pokud kupní cena byla 

nižší než by byla peněžní náhrada. Takto byly zmírňovány jen majetkové křivdy, jež 

nenastaly dříve, než byly přijaty znárodňovací předpisy z roku 1948.  
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Restituce církevního majetku byla prozatímně vyřešena „výčtovým zákonem“ č. 

298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a 

arcibiskupství olomouckého, který taxativně uvedl nemovitosti, jež se staly účinností zákona 

vlastnictvím jednotlivých řádů a kongregací.  

Na definitivní restituční tečku u církevního majetku se čeká dodnes, když jednání o 

přijetí vládního návrhu zákona o narovnání vztahu mezi církvemi a státem uvázla na mrtvém 

bodě. 
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6. Rozdělení měny roku 1993 

6.1. Rozdělení Československa 
 

V nově nastolených demokratických poměrech náhle začaly vyplouvat na povrch i 

problémy, které dříve zůstávaly utlumeny, jedním takovým byla otázka poměru federace 

k republikám, a vůbec otázka participace Slovenska na celkovém dění ve státě.  

Jako zajímavá předehra následujících těžkostí se může zdát takzvaná „pomlčková 

válka“, ve které šlo o nové pojmenování federace, když dosavadní název Československá 

socialistická republika, vzniklý v souvislosti s přijetím socialistické ústavy v roce 1960, byl 

vzhledem ke změně poměrů naprosto nevyhovující.  

Ústavním zákonem č. 81/1990 Sb., o změně názvu Československé socialistické 

republiky, který byl přijat dne 29. března 1990, byla federace pojmenována jako 

Československá federativní republika. Toto pojmenování vyvolalo značnou nevoli ze strany 

slovenské politické reprezentace, a tak již 20. dubna 1990 byl přijat ústavní zákon č. 101/1990 

Sb., o změně názvu Československé federativní republiky, znovu měnící název státu, 

tentokrát na kompromisní a pravopisně v obou jazycích nesprávnou formu, Česká a Slovenská 

Federativní Republika, resp. Česká a Slovenská Federatívna Republika ve slovenské mutaci. 

Tento název pak vydržel státu následující celé dva roky a osm měsíců. 

Obě části federace byly postupující transformací do jisté míry zasaženy rozdílně, když 

Slovensko například vykazovalo značně vyšší míru nezaměstnanosti, zřejmě i v důsledku 

útlumu těžkého průmyslu pro zbrojní potřeby, který se zde nalézal.  

Vznikaly zde nepříjemné politické a sociální tlaky mezi oběma částmi federace, když 

česká strana nadále chtěla prohlubovat transformační úsilí, zatímco slovenská strana 

požadovala spíše zvolnění tempa.130 Zároveň pokračovala soustavně snaha v oklešťování 

pravomocí federace ve prospěch republik, kdy dokonce ze slovenské strany vzešel návrh na 

vytvoření tria centrálních bank.131 

 Ve dnech 5. až 6. června 1992 se konaly volby do Federálního shromáždění, jakož i do 

národních rad republik, z nich nově vzešlé politické reprezentace, česká v čele s Občanskou 

demokratickou stranou, a slovenská v čele s Hnutím za demokratické Slovensko, pak 

                                                 
130 Viz Průcha, V. a kol.: Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918 – 1992. Díl II., s. 995 – 996. 
131 Viz Průcha, V. a kol.: Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918 – 1992. Díl II., s. 997. 
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započaly s jednáním o dalším státoprávním uspořádání, jejichž výsledkem bylo rozhodnutí 

rozdělit federaci na dva samostatné nezávislé státy.   

  

6.2. Česká národní banka 
 

Dne 16. prosince 1992 byla Českou národní radou přijata Ústava České republiky, 

která ve svém článku 98 stanovila, že Česká národní banka je ústřední bankou státu, jejímž 

hlavním cílem činnosti je péče o stabilitu měny, přičemž do její činnosti lze zasahovat pouze 

na základě zákona.  

Za atmosféry plné legislativní práce na rozdělení federace počínaje dnem 1. ledna 

1993, byl přijat Českou národní radou dne 17. prosince 1992 zákon vydaný ve Sbírce zákonů 

České republiky jako č. 6/1993 Sb., o České národní bance, kde byl hlavní cíl České národní 

banky určen jako zabezpečování stability české měny. Tento zákon celkově do značné míry 

vycházel z nedávno přijatého zákona č. 22/1992 Sb., o Státní bance československé, který byl 

účinností nového zákona zrušen. 

Postavení České národní banky vycházelo z osvědčeného konceptu nezávislosti na 

vládě, neboť nejen z českých historických zkušeností jasně vyplývá, že v případě závislosti 

emisní instituce na vládní hospodářské politice, se měna stává hračkou, které se jen těžko 

odolává, což má pro stabilitu měny obvykle neblahé následky. 

Na federální úrovni se zánik Státní banky československé řešil přijetím ústavního 

zákona č. 541/1992 Sb. ze dne 13. listopadu 1992, o dělení majetku České a Slovenské 

Federativní Republiky mezi Českou republiku a Slovenskou republiku a jeho přechodu na 

Českou republiku a Slovenskou republiku, který v čl. 6 odst. 4 stanovil, že „emisní banka 

České republiky a emisní banka Slovenské republiky převezmou ke dni zániku České a 

Slovenské Federativní Republiky příslušnou část majetku, práv a povinností Státní banky 

československé“, a tedy Česká národní banka nemusela 1. ledna 1993 vzniknout na zelené 

louce, ale mohla plně fungovat již od počátku. 

Co však zůstalo i po rozdělení státu a emisní banky společné, byla měna. Česká 

republika a Slovenská republika se ocitly v měnové unii, kde funkci emisní banky plnily hned 

dvě instituce. Na základě Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o 

měnovém uspořádání z října 1992 byl zřízen Měnový výbor ze zástupců obou emisních 
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bank.132 Vzhledem k tomu, že oba státy chtěly jít i v měnové politice svou vlastní cestou, to 

však mělo být řešení jen dočasné. 

 

6.3. Příprava měnové odluky 
 

Již v době sporů národních politických reprezentací byly ze strany některých 

pracovníků Státní banky československé činěny snahy o získání souhlasu k přípravě řešení 

případného rozdělení měny, kdy vedení banky takový souhlas odmítalo vydat, a to až do 

doby, kdy politické subjekty jasně naznačovaly své priority v oblasti existence společného 

státu.133 

Následovaly utajené přípravy v rámci Státní banky československé, které by rozdělení 

měny vyřešily pro obě části federace, byla dokonce zadána zakázka na výrobu kolků u 

Poštovní tiskárny cenin Praha, avšak vzhledem k prozrazení této aktivity, když v srpnu 1991 o 

tomto informoval tisk,134 došlo k zastavení příprav výroby kolků v důsledku intervence ze 

slovenské strany.135  

Až posléze byla z české strany na podzim roku 1992 za účelem vytištění kolků 

kontaktována britská tiskárna Thomas de la Rue and Company Limited136, která také tyto 

kolky s označením hodnot 100, 500 a 1000 vytiskla. 

Metoda kolkování při odluce byla inspirována stejně provedenou měnovou odlukou 

v roce 1919, využito též bylo legislativy k měnové reformě roku 1953, ačkoliv tato měla zcela 

jiné cíle.137 Při přípravě odluky byly samozřejmě velmi nápomocny zkušenosti, jež byly při 

podobné akci v minulosti nasbírány.  

Na české straně bylo vycházeno z předpokladu, že bankovky v hodnotách 100, 500 a 

1000 Kčs tvoří zhruba 96 % celkové sumy hodnoty bankovek a přibližně 93 % hodnoty 

veškerých peněz v oběhu138, a tedy okolkování těchto hodnot se jeví jako nejúčelnější 

vzhledem k jejich počtu. Slovenská strana přistoupila i ke kolkování bankovek v hodnotě 20 a 

50 Kčs.  

                                                 
132 Viz Průcha, V. a kol.: Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918 – 1992. Díl II., s. 999. 
133 Viz Vokatý, F.: Měnová odluka 1993 očima experta na peněžní oběh, s. 106. 
134 Viz Surga, L. – Pekárek, J.: České bankovky a mince 1993 – 1998, s. 24. 
135 Viz Vokatý, F.: Měnová odluka 1993 očima experta na peněžní oběh, s. 107. 
136 Viz Surga, L. – Pekárek, J.: České bankovky a mince 1993 – 1998, s. 24. 
137 Viz Vokatý, F.: Měnová odluka 1993 očima experta na peněžní oběh, s. 107. 
138 Viz Vokatý, F.: Měnová odluka 1993 očima experta na peněžní oběh, s. 108. 
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6.4. Legislativní zajištění 
 

Po dohodě se slovenskou stranou byl dne 2. února 1993 v České republice přijat zákon 

č. 60/1993 Sb. o oddělení měny. Na Slovensku byla přijata téhož dne obdobná právní norma, 

a sice zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 26/1993 Z. z., o opatreniach na 

zabezpečenie prechodu česko-slovenskej meny na slovenskú menu a o zmene a doplnení 

devízového zákona. 

Zákon o oddělení měny zmocnil vládu k vydání nařízení, kde bude stanoven den 

oddělení měny, doba, po kterou se bude provádět výměna bankovek, a dále doba omezení 

výběrů hotovostí z účtů u bank a z vkladních knížek a ukončení omezení placení v hotovosti. 

Na základě tohoto zmocnění bylo tentýž den vydáno nařízení vlády č. 61/1993 Sb., 

k provedení zákona o oddělení měny. Zde bylo stanoveno, že měna České republiky se dnem 

8. února 1993 odděluje od československé měny. 

Dále byla zákonem o oddělení měny zmocněna Česká národní banka, aby vyhláškou 

stanovila druhy bankovek podléhajících okolkování, druhy kolků a jejich popis a popis 

pokladních potvrzenek, a též postup při výměně bankovek podle tohoto zákona, což Česká 

národní banka učinila vyhláškou č. 62/1993 Sb. ze dne 2. února 1993. 

 

6.5. Provedení odluky 
 

Již od ledna 1993 bylo prováděno kolkování zásob bankovek oběma emisními ústavy, 

aby byl zajištěn zdárný průběh akce. Jak již bylo výše uvedeno, v České republice se 

kolkování týkalo bankovek v hodnotě 100, 500 a 1000 Kčs. Bylo použito lepených kolků, a u 

1000 Kčs též kolku tištěného. 

Zásadou byla výměna československých korun za české v poměru 1 : 1, a záruka 

výměny peněž všem určeným osobám.  

Sama logisticky nesmírně náročná akce výměny neokolkovaných bankovek za 

okolkované u obyvatelstva probíhala ve dnech od 4. do 7. února 1993. Fyzické osoby s 

pobytem na území České republiky vyměňovaly své bankovky u vybraných poboček České 

pošty a České spořitelny na základě předloženého občanského průkazu. Osobám starším 15 

let bylo vyměněno za okolkované bankovky nejvýše za 4000 Kčs na osobu, osobám mladším 

15 let nejvýše za 1000 Kčs na osobu.  
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Bankovky předložené nad tyto výše uvedené částky, mohly osoby složit u poboček 

České spořitelny na zvláštní potvrzení splatné nejpozději do 31. července 1993. U poboček 

České pošty mohly být bankovky nad uvedené částky složeny na vkladní knížky, mohly za ně 

být nakoupeny vkladové listy, vydány pokladní potvrzenky České národní banky, nebo je 

osoby mohly uložit jiným nabídnutým způsobem, popřípadě je mohly odeslat poštovní 

poukázkou typu C, a to třeba na svou vlastní adresu. 

Výměna bankovek se prováděla u každé osoby jednorázově a výměna bankovek byla 

vyznačena do průkazu totožnosti. 

Dle § 9 zákona o oddělení měny mohla Česká národní banka vydat pokladní 

potvrzenky, považované za cenné papíry. Pokladní potvrzenky byly skutečně vydány, a to 

v hodnotách 2000 a 5000 Kčs, bylo na nich uvedeno datum 1. února 1993, ovšem jejich text 

se odkazoval na to, že byly vydány podle § 33 zák. č. 6/1993 Sb., o České národní bance a § 1 

odst. 1 zák. č. 600/1992 Sb., o cenných papírech. Splatnost potvrzenek byla do 31. července 

1993. Vytištěny byly tiskárnou Victoria Security Printing, a. s.139 

Cizincům prováděly výměnu bankovek ve dnech od 7. do 9. února 1993 pobočky 

České národní banky a vybrané pobočky bank, a to do výše prokázané legálně nabyté částky 

československé měny. 

Výměna právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikatelům se prováděla v 

bankách ve dnech od 8. do 9. února 1993, popřípadě i 7. února 1993. U těchto osob došlo 

zároveň k omezení výběrů hotovostí, a to limitem do částky 10 000 Kč, s výjimkou 

prostředků na mzdy. 

Česká národní banka tedy dělala vše pro to, aby co nejvíce zmenšila potřebné 

množství bankovek pro oběh. Při rozdělení bilance Státní banky československé připadlo dle 

principu 2 : 1 na Českou národní banku peněz v oběhu za 66,1 miliardy korun. Ve dnech 

výměny peníze v oběhu poklesly pod úroveň 30 miliard korun.140   

 

6.6. Nové mince a bankovky 
 

Kromě okolkovaných bankovek byly ode dne 8. února 1993 také nově emitovány 

bankovky v hodnotě 200 Kč, jejichž vydání bylo umožněno díky tomu, že původně – již ve 

                                                 
139 Viz Surga, L. – Pekárek, J.: České bankovky a mince 1993 – 1998, s. 27 – 28. 
140 Viz Vokatý, F.: Měnová odluka 1993 očima experta na peněžní oběh, s. 110. 
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vysokém stádiu připravenosti – plánovaná československá bankovka, byla upravena pro 

potřeby České republiky, resp. České národní banky. Tisk bankovky prováděla Státní tiskárna 

cenin Praha. Na prvních bankovkách této hodnoty bylo zvláštností, že na takzvaném 

ochranném okénkovém proužku byl uveden text „200 Kčs“. 

 Celá série nových českých bankovek byla vydána v průběhu roku 1993, s výjimkou 20 

Kč (vydána roku 1994), kde dříve došlo k vydání mince této hodnoty, a 2000 Kč (vydána 

roku 1996), jež nebyla natolik potřebným nominálem, a tak původní, ať už kolkované nebo 

nekolkované, československé bankovky mohly být brzy staženy z oběhu.  

U nekolkovaných bankovek v hodnotě 10, 20 a 50 Kčs byla ukončena jejich platnost 

k 31. červenci 1993, u okolkovaných bankovek pak k 31. srpnu 1993 (vyhláškou č. 112/1993 

Sb. pro 1000 Kčs, č. 158/1993 Sb. pro 100 Kčs a č. 159/1993 Sb. pro 500 Kčs). 

Nové bankovky výtvarně navrhl Oldřich Kulhánek, jejich tisk byl u nominálů 50, 100 

a 500 Kč nejdříve zajišťován britskou tiskárnou Thomas de la Rue and Company Limited, 

posléze již všechny bankovky tiskla Státní tiskárna cenin Praha.  

Se zakázkou na výrobu nových mincí, jelikož původní československá mincovna 

v Kremnici byla plně vytížena potřebami ražby pro Slovenskou republiku, se bylo nutno 

obrátit na zahraniční mincovny.  

Ražbu mincí v hodnotách 10, 20 a 50 haléřů a 10, 20 a 50 korun zajistila mincovna 

Hamburgische Münze, mince zde vyražené jsou opatřeny značkou znázorňující hradební věže 

ze znaku města Hamburg.  

Ražbu mincí v hodnotách 1, 2 a 5 Kč prováděla mincovna Royal Canadian Mint a její 

mince jsou opatřeny značkou javorového listu.  

Dne 1. července 1993 byla otevřena v Jablonci nad Nisou nová mincovna, jež 

následně začala postupně realizovat ražbu všech nominálů, přičemž mince zde vyražené jsou 

opatřeny značkou „b“ s korunkou, tedy podnikovou značkou jablonecké Bižuterie. Již v roce 

1993 stihla tato mincovna realizovat ražbu všech haléřových nominálů.  

Posledním československým oběžným mincím, konkrétně dvou- a pětikorunám, byla 

v České republice ukončena platnost k 30. listopadu 1993, čímž také byla měnová rozluka 

završena. Nadále byly společným zákonným platidlem pouze pamětní mince vydávané od 

roku 1953 Státní bankou československou, ty však jako sběratelská záležitost reálně 

neobíhaly. V České republice byla ukončena jejich platnost až 30. června 2000 vyhláškou 

České národní banky č. 142/2000 Sb. 
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6.7. Vypořádání se Slovenskem 
 

Jelikož při rozdělení Československa nebylo jasné, kolik oběživa se v jaké části 

federace nalézá, byla v bilanci Státní banky československé položka peníze v oběhu rozdělena 

dle principu 2 : 1, ačkoliv už v té době česká strana namítala, že reálně se na území České 

republiky nalézá větší množství oběživa.  

 Účetně na Českou národní banku připadlo peněž v oběhu za 66,1 miliardy korun, 

přičemž odhady skutečného stavu se pohybovaly kolem 70 až 75 miliard, proto také bylo 

v dohodě o rozdělení měny stanoveno, že po ukončení výměny bude provedeno 

vypořádání.141 

Ačkoliv ze Slovenské strany nebyly dodány konkrétní údaje, Česká národní banka 

odhadla, že mimořádný příjem z nepředložených peněz k výměně za celou Státní banku 

československou by činil více než 3,8 miliardy. Naopak z titulu předložení většího množství 

peněz, než vyplývalo z účetního rozdělení bilance, utrpěla Česká národní banka ztrátu ve výši 

1,6 miliardy korun.142 

Tato pohledávka, společně s mnoha dalšími, pak zůstala nevyřešeným problémem po 

rozdělení federace, a to až do schválení smlouvy o rozdělení zbývajícího federálního majetku 

v roce 2000.143  

 

  

 

 

 
 
 

 
 
 

                                                 
141 Viz Vokatý, F.: Měnová odluka 1993 očima experta na peněžní oběh, s. 110. 
142 Viz Vokatý, F.: Měnová odluka 1993 očima experta na peněžní oběh, s. 111. 
143 Více viz Průcha, V. a kol.: Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918 – 1992. Díl II., s. 998. 
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Závěr 
 

V této práci jsem se zabýval otázkou měny a popisem jejího vývoje v celém období 

existence Československa, a to jak z pohledu vývoje hospodářského, tak z pohledu práva, 

zbývá tedy už jen se pokusit zhodnotit vlivy kvalitního právního zakotvení měny na 

hospodářský rozvoj, když další z cílů práce, tedy systematický popis oběživa v materiální 

podobě je obsažen v přílohách. Považuji však za nutné nejdříve stručně vyhodnotit z hlediska 

právního zakotvení měny a hospodářského vývoje jednotlivá období. 

V době všeobecného měnového a hospodářského rozkladu po první světové válce byla 

provedena měnová odluka, která - velmi zjednodušeně řečeno - si vystačila s urputným 

nasazením jediného člověka, Aloise Rašína, právě jeho maximální zaměření na měnovou 

otázku stálo za úspěchem akce, ačkoliv právní a technické zabezpečení bylo spíše 

minimalistické, o tom, že svou jasnou koncepcí zajistil základnu pro hospodářský rozvoj 

nelze mít pochybnosti, neboť příklady rozvratu států v sousedství tomu jasně přitakávají. 

Ovšem nastoupená deflační politika se, z dnešního úhlu pohledu, kdy řešením většiny krizí 

jsou fiskální či monetární impulsy, může zdát jako neskutečně tvrdá. 

Založení národní banky bylo z hlediska hospodářského rozvoje jistě správným 

krokem, bylo to konečné konstituování instituce, která bude, do značné míry odděleně od 

exekutivy, vyvíjet emisní politiku. Na počátku působení banky, tedy v druhé polovině 

dvacátých let, také nastává hospodářsky nejlepší období meziválečné republiky, základy pro 

to ale byly zřejmě položeny již dříve. 

Následné uzákonění „zlaté měny“ se v historickém kontextu může však zdát jako 

přijaté pět minut po dvanácté, jako pouhé pozdní vystavění krásné konzervativní stavby, které 

však už je vrtáno do základů, aby mohla být přestavěna. Pevné základy se ale odstraňují těžce, 

a proto torzo stavby přetrvává i v dalších dobách, tedy i v době kdy jediným skutečným 

právním zakotvením měny je být dobrým servisem pro účely financování války. Protektorát 

Čechy a Morava se v područí Říše ve všech směrech dostává do vleku vnějších vlivů.   

Po konečném vyřešení poválečného měnového chaosu, na jistě špatné poměry vcelku 

dobře zvládnutého především díky zajištění bankovek londýnskou vládou v emigraci, však 

nebylo náležitě využito příležitosti, jistá nekoncepčnost, posléze spíše dvojakost, aktérů nejen 

měnové politiky, tak zřejmě musela být převálcována poúnorovou koncepcí více než jasnou, 

avšak zaměřenou jednostranně na plnění hospodářských cílů strany a vlády, cílů, pro které je 

právní zakotvení nakonec stejně vedlejší, neboť se podle něj příliš nejedná. 
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Nelze nezmínit měnovou reformu 1953, neboť ta byla (nejen) legislativně vskutku 

mistrně propracovaným - až téměř ďábelským - dílem. Její perfekcionalismus v postihu všech 

finančních hodnot je bravurní, a ačkoliv se o ni dá prohlásit, že byla spíše ve službách zla než 

dobra, mohla by jistě sloužit jako měřítko kvality pro měnové reformy. 

Po únoru nastoupená koncepce zcela jiného pohled na měnu, tedy redukce její funkce 

téměř na pouhou účetní jednotku v hospodářském plánování a degradování na pouhý peněžní 

oběh, se však vymstilo dlouhým obdobím postupného hospodářského zaostávání, neboť měna 

zde nemohla ukázat plně svoji funkcionalitu „indikátoru“ hodnot v hospodářství, když tržní 

prostředí bylo zcela popřeno.  

Polistopadové znovunastolení tržních mechanismů, a ruku v ruce s nimi jdoucí 

zakotvení měny, která je pod ochranou vskutku nezávisle jednající centrální banky, se zdá být 

jako šťastný konec, ale teprve budoucnost může ukázat, zda již dnes nejedeme po špatné 

výhybce. 

 

* 

 

Mám za to, že vzhledem k výše napsanému nelze říci, že kvalitní právní zakotvení 

měny je zárukou kvalitního hospodářského rozvoje, už proto, že v ekonomické realitě není 

uplatňována jen politika monetární, ale i fiskální, a ta je obvykle určována politickou 

reprezentací, která svým působením při nevhodné hospodářské politice může hospodářský 

rozvoj plynoucí z kvalitního zakotvení měny zcela negovat, dokonce i sami aktéři monetární 

politiky mohou selhávat. 

Dle mého názoru lze především konstatovat, že právní zakotvení měny, jež 

neodpovídá aktuálním potřebám rozvoje, se stává jeho brzdou, vyvolávající potřebu 

legislativní změny. Na druhou stranu však jsou tyto aktuální potřeby rozvoje často diktovány 

soudobou politickou atmosférou a dostávají se do područí vládnoucích politických aktérů. 

Dosahování vytyčených hospodářských cílů, jež vyvolávají legislativní změny v měnové 

oblasti, pak vždy nepůsobí ke skutečně kvalitnímu hospodářskému rozvoji. 
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Příloha č. 1 
 
Oběžné a pamětní mince platné v Československu od 28.10.1918 do 15.03.1939  

Oběžné mince 

Hodnota Druh kovu Zákonným 
platidlem od 

Dle právního 
předpisu 

Zákonným 
platidlem do 

Dle právního 
předpisu 

Mince Rakouské/Uherské1 
1 h CuSnZn 12.04.1919 187/1919 20.11.1924 246/1924 
2 h CuSnZn 12.04.1919 187/1919 20.11.1924 246/1924 
2 h Fe 12.04.1919 187/1919 20.11.1924 246/1924 

10 h Ni 12.04.1919 187/1919 20.11.1924 246/1924 
10 h CuZnNi 12.04.1919 187/1919 20.11.1924 246/1924 
20 h Ni 12.04.1919 187/1919 18.02.19222 49/1922 
20 h3 Fe 12.04.1919 187/1919 18.02.19224 49/1922 
1 K AgCu 12.04.1919 187/1919 24.08.1928 103/1928 
1 Fl5 AgCu 12.04.1919 187/1919 24.08.1928 103/1928 
2 K AgCu 12.04.1919 187/1919 24.08.1928 103/1928 
5 K AgCu 12.04.1919 187/1919 24.08.1928 103/1928 

10 K AuCu 12.04.1919 187/1919 24.08.1928 103/1928 
20 K AuCu 12.04.1919 187/1919 24.08.1928 103/1928 

100 K AuCu 12.04.1919 187/1919 24.08.1928 103/1928 
Mince I. republiky 

2 h Zn 17.03.1924 56/1924 31.12.1928 154/1928 
5 h CuZn 13.08.1923 167/1923 30.09.1941 267/1941 

10 h CuZn 17.02.1923 31/1923 30.09.1941 267/1941 
20 h CuNi 18.02.1922 48/1922 30.09.1941 267/1941 
25 h CuNi 02.05.1933 67/1933 30.09.1941 267/1941 
50 h CuNi 18.02.1922 48/1922 30.09.1941 267/1941 
1 Kč CuNi 31.05.1922 156/1922 31.07.1941 164/1941 
5 Kč CuNi 25.07.1925 169/1925 30.06.1931 46/1931 
5 Kč AgCu 18.09.1929 129/1929 31.05.1947 73/1947 
5 Kč Ni 02.05.1938  88/1938 31.07.1941 164/1941 

10 Kč AgCu 01.07.1931 94/1931 31.05.1953 41/1953 
20 Kč AgCu 22.03.1934 48/1934 31.05.1953 41/1953 

Pamětní mince 

Hodnota Výročí Druh kovu Zákonným 
platidlem od  

Dle právního 
předpisu 

Zákonným 
platidlem do 

Dle právního 
předpisu 

Mince Rakouské/Uherské6 
1 K 1000 let příchodu Maďarů(1896) AgCu 12.04.1919 187/1919 24.08.1928 103/1928 
1 K 60 let vlády F. J. I. (1908) AgCu 12.04.1919 187/1919 24.08.1928 103/1928 
5 K 40 let od korunovace F.J.I. 

uherským králem (1907) 
AgCu 12.04.1919 187/1919 24.08.1928 103/1928 

5 K 60 let vlády F. J. I. (1908) AgCu 12.04.1919 187/1919 24.08.1928 103/1928 
10 K 60 let vlády F. J. I. (1908) AuCu 12.04.1919 187/1919 24.08.1928 103/1928 
20 K 60 let vlády F. J. I. (1908) AuCu 12.04.1919 187/1919 24.08.1928 103/1928 

100 K 40 let od korunovace F.J.I. 
uherským králem (1907) 

AuCu 12.04.1919 187/1919 24.08.1928 103/1928 

100 K 60 let vlády F. J. I. (1908) AuCu 12.04.1919 187/1919 24.08.1928 103/1928 
Mince I. republiky 

10 Kč 10. výročí ČSR AgCu 28.10.1928 168/1928 31. 5. 1953 41/1953 
20 Kč Úmrtí T. G. Masaryka AgCu 21.12.1937 229/1937 31. 5. 1953 41/1953 

                                                 
1 Tyto mince byly logicky zákonným platidlem již od vzniku republiky dne 28.10.1918. Mince byly raženy vždy ve verzi 
rakouské a uherské, kdy zákonný poměr výše celkem emitovaného oběživa mezi oběma částmi monarchie byl 70:30. Od 
začátku války byl skutečný výskyt mincí z drahých kovů v oběhu spíše symbolický. 
2 Dle nařízení vlády č.  49/1922 Sb. z. a n. dále zákonným platidlem v hodnotě 10 haléřů, a to až do 20.03.1922, kdy mince 
přestala být platidlem dle vyhlášky ministra financí č. 70/1922 Sb. z. a n. 
3 V Československu u této mince zákonným platidlem jen ročníky 1916, 1917 a 1918. 
4 Dle nařízení vlády č.  49/1922 Sb. z. a n. dále zákonným platidlem v hodnotě 10 haléřů, a to až do 20.03.1922, kdy mince 
přestala být platidlem dle vyhlášky ministra financí č. 70/1922 Sb. z. a n. 
5 1 Fl (florin), tedy jeden zlatý či zlatník, byla stříbrná mince rakouské zlatníkové měny (Ö.W.) z let 1857 - 1892, která 
posléze platila jako 2 koruny, a to i v Československu. 
6 Tyto pamětní mince byly logicky zákonným platidlem již od vzniku republiky dne 28.10.1918. 



 
 

 Příloha č. 2 
 

Korunové oběžné a pamětní mince platné v Protektorátu Čechy a Morava 
Oběžné mince 

Hodnota Druh kovu Zákonným 
platidlem od 

Dle právního 
předpisu 

Zákonným 
platidlem do 

Dle právního 
předpisu 

Mince I. republiky 
5 h CuZn 13.08.1923 167/1923 30.09.1941 267/1941 

10 h CuZn 17.02.1923 31/1923 30.09.1941 267/1941 
20 h CuNi 18.02.1922 48/1922 30.09.1941 267/1941 
25 h CuNi 02.05.1933 67/1933 30.09.1941 267/1941 
50 h CuNi 18.02.1922 48/1922 30.09.1941 267/1941 
1 Kč CuNi 31.05.1922 156/1922 31.07.1941 164/1941 
5 Kč AgCu 18.09.1929 129/1929 31.05.1947 73/1947 
5 Kč Ni 02.05.1938 88/1938 31.07.1941 164/1941 

10 Kč AgCu 01.07.1931 94/1931 31.05.1953 41/1953 
20 Kč AgCu 22.03.1934 48/1934 31.05.1953 41/1953 

Mince Protektorátu Čechy a Morava 
10 h Zn 25.11.1940 405/1940 31.12.1951 101/1951 
20 h Zn 06.07.1940 219/1940 31.05.1948 110/1948 
50 h Zn 13.08.1940 255/1940 29.02.1948 18/1948 
1 K Zn 15.12.1941 422/1941 31.12.1951 101/1951 

Pamětní mince 

Hodnota Výročí Druh kovu Zákonným 
platidlem od  

Dle právního 
předpisu 

Zákonným 
platidlem do 

Dle právního 
předpisu 

Mince I. republiky 
10 Kč 10. výročí ČSR AgCu 28.10.1928 168/1928 31.05.1953  41/1953 
20 Kč Úmrtí T. G. Masaryka AgCu 21.12.1937 229/1937 31.05.1953  41/1953 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha č. 3 
 

Korunové oběžné a pamětní mince platné v českých zemích od konce 2. sv. války do měnové reformy roku 1945 
Oběžné mince 

Hodnota Druh kovu Zákonným 
platidlem od 

Dle právního 
předpisu 

Zákonným 
platidlem do 

Dle právního 
předpisu 

Mince I. republiky 
10 h CuZn 12.07.1945 24/1945 31.12.1947 199/1947 
20 h CuNi 12.07.1945 24/1945 31.05.1953 41/19537 
50 h CuNi 12.07.1945 24/1945 31.05.1953 41/19538 
1 Kč CuNi 12.07.1945 24/1945 31.05.1947 73/1947 
5 Kč AgCu 18.09.1929 129/1929 31.05.1947 73/1947 
5 Kč Ni 12.07.1945 24/1945 31.05.1947 73/1947 

10 Kč AgCu 01.07.1931 94/1931 31.05.1953 41/1953 
20 Kč AgCu 22.03.1934 48/1934 31.05.1953 41/1953 

Mince Protektorátu Čechy a Morava 
10 h Zn 25.11.1940 405/1940 31.12.1951 101/1951 
20 h Zn 06.07.1940 219/1940 31.05.1948 110/1948 
50 h Zn 13.08.1940 255/1940 29.02.1948 18/1948 
1 K Zn 15.12.1941 422/1941 31.12.1951 101/1951 

Pamětní mince 

Hodnota Výročí Druh kovu Zákonným 
platidlem od  

Dle právního 
předpisu 

Zákonným 
platidlem do 

Dle právního 
předpisu 

Mince I. republiky 
10 Kč 10. výročí ČSR AgCu 28.10.1928 168/1928 31.05.1953 41/1953 
20 Kč Úmrtí T. G. Masaryka AgCu 21.12.1937 229/1937 31.05.1953 41/1953 

 

 

 
Korunové oběžné a pamětní mince platné na Slovensku v období od konce 2. sv. války do měnové reformy roku 1945 

Oběžné mince 

Hodnota Druh kovu Zákonným 
platidlem od 

Dle právního 
předpisu 

Zákonným 
platidlem do 

Dle právního 
předpisu 

Mince Slovenské republiky 
5 h Zn 14.12.1942 230/1942 31.12.1947 199/1947 

10 h CuZn 20.11.1939 282/1939 31.12.1951 101/1951 
20 h9 Al 28.11.1942 228/194210 31.05.1948 110/1948 
50 h CuNi 12.03.1941 38/1941 29.02.1948 18/1948 
50 h Al 15.09.1943 116/194311 29.02.1948 18/1948 
1 Ks CuNi 30.12.1940 342/1940 31.05.194712 73/1947 
5 Ks Ni 26.07.1939 179/1939 31.05.1947 73/1947 

10 Ks AgCuNiZn 10.08.1944 110/1944 31.12.1947 199/1947 
20 Ks AgCuNiZn 06.10.1941 222/1941 31.12.1947 199/1947 

Pamětní mince 

Hodnota Výročí Druh kovu Zákonným 
platidlem od  

Dle právního 
předpisu 

Zákonným 
platidlem do 

Dle právního 
předpisu 

Mince Slovenské republiky 
20 Ks Volba presidenta AgCuNiZn 26.10.1939 267/1939 31.12.1947  199/1947 
50 Ks 5. výr. Slovenské republiky AgCu 13.03.1944 26/1944 31.12.1947 199/1947 

  
 
 
 

                                                 
7 Lze mít i jisté pochybnosti, zda byl zákonný oběh této mince ukončen až tímto předpisem. 
8 Lze mít i jisté pochybnosti, zda byl zákonný oběh této mince ukončen až tímto předpisem. 
9 Pro úplnost uvádím existenci 20 h mince ze slitiny mědi a zinku (CuZn), jež byla zákonným platidlem jen v průběhu 
existence Slovenské republiky, a to od 15.05.1940 (dle č. 105/1940 Sl. z.) do 31.07.1943 (dle č. 87/1943 Sl. z.). 
10 Mění vyhlášku ministra financií č. 105/1940 Sl. z. o vydaní slovenských dvadsaťhalierových mincí. 
11 Mění vyhlášku ministra financií č. 38/1941 Sl. z. o vydaní slovenských päťdesiathalierových mincí. 
12 Ročník 1945 této mince byl ovšem zákonným platidlem až do 31. 12. 1947, kdy její platnost byla ukončena dle vyhlášky 
ministra financí č. 199/1947 Sb. 



 
 

Příloha č. 4 
 

Oběžné a pamětní mince platné v Československu v období mezi měnovými reformami roku 1945 a 1953 
Oběžné mince 

Hodnota Druh kovu Zákonným 
platidlem od 

Dle právního 
předpisu 

Zákonným 
platidlem do 

Dle právního 
předpisu 

Mince I. republiky 
10 h CuZn 01.11.1945 91/1945 31.12.1947 199/1947 
20 h CuNi 01.11.1945 91/1945 31.05.1953 41/195313 
50 h CuNi 01.11.1945 91/1945 31.05.1953 41/195314 
1 Kč CuNi 01.11.1945 91/1945 31.05.1947 73/1947 
5 Kč AgCu 01.11.1945 91/1945 31.05.1947 73/1947 
5 Kč Ni 01.11.1945 91/1945 31.05.1947 73/1947 

10 Kč AgCu 01.11.1945 91/1945 31.05.1953 41/1953 
20 Kč AgCu 01.11.1945 91/1945 31.05.1953 41/1953 

Mince Protektorátu Čechy a Morava 
10 h Zn 01.11.1945 91/1945 31.12.1951 101/1951 
20 h Zn 01.11.1945 91/1945 31.05.1948 110/1948 
50 h Zn 01.11.1945 91/1945 29.02.1948 18/1948 
1 K Zn 01.11.1945 91/1945 31.12.1951 101/1951 

Mince Slovenské republiky 
5 h Zn 01.11.1945 91/1945 31.12.1947 199/1947 

10 h CuZn 01.11.1945 91/1945 31.12.1951 101/1951 
20 h Al 01.11.1945 91/1945 31.05.1948 110/1948 
50 h CuNi 01.11.1945 91/1945 29.02.1948 18/1948 
50 h Al 01.11.1945 91/1945 29.02.1948 18/1948 
1 Ks CuNi 01.11.1945 91/1945 31.05.1947 73/1947 

1 Ks (1945) CuNi 01.11.1945 91/1945 31.12.1947 199/1947 
5 Ks Ni 01.11.1945 91/1945 31.05.1947 73/1947 

10 Ks AgCuNiZn 01.11.1945 91/1945 31.12.1947 199/1947 
20 Ks AgCuNiZn 01.11.1945 91/1945 31.12.1947 199/1947 

Mince ČSR vydané po roce 1945 
20 h CuZn 29.05.1948 109/1948 31.05.1953 41/1953 
20 h AlMn 22.10.1951 79/1951 31.05.1953 41/1953 
50 h CuZn 25.03.1947 33/1947 31.05.1953 41/1953 
50 h AlMn 01.09.1951 72/1951 31.05.1953 41/1953 

1 Kčs CuNi 25.04.1946 73/1946 31.05.1953 41/1953 
1 Kčs AlMn 17.03.1950 22/1950 31.05.1953 41/1953 
2 Kčs CuNi 27.05.1947 78/1947 31.05.1953 41/1953 

Pamětní mince 

Hodnota Výročí Druh kovu Zákonným 
platidlem od  

Dle právního 
předpisu 

Zákonným 
platidlem do 

Dle právního 
předpisu 

Mince I. republiky 
10 Kč 10. výročí ČSR AgCu 01.11.1945 91/1945 31.05.1953 41/1953 
20 Kč Úmrtí T. G. Masaryka AgCu 01.11.1945 91/1945 31.05.1953 41/1953 

Mince Slovenské republiky 
20 Ks Volba presidenta AgCuNiZn 01.11.1945 91/1945 31.12.1947 199/1947 
50 Ks 5. výr. Slovenské republiky AgCu 01.11.1945 91/1945 31.12.1947 199/1947 

Mince ČSR vydané po roce 1945 
50 Kčs 3. výročí SNP AgCuNiZn 28.08.1947 151/1947 31.05.1953 41/1953 
50 Kčs 3. výr. Květnové revoluce AgCuNiZn 05.05.1948 93/1948 31.05.1953 41/1953 
50 Kčs 70. výr. narození J.V.Stalina AgCuNiZn 21.12.1949 255/1949 31.05.1953 41/1953 

100 Kčs 600 let University Karlovy AgCuNiZn 07.04.1948 37/1948 31.05.1953 41/1953 
100 Kčs 30. výročí ČSR AgCuNiZn 27.10.1948 239/1948 31.05.1953 41/1953 
100 Kčs 700 let horních práv AgCuNiZn 31.08.1949 203/1949 31.05.1953 41/1953 
100 Kčs 70. výr. narození J.V.Stalina AgCuNiZn 21.12.1949 255/1949 31.05.1953 41/1953 
100 Kčs 30. výročí KSČ AgCuNiZn 16.05.1951 39/1951 31.05.1953 41/1953 
 

 

                                                 
13 Lze mít i jisté pochybnosti, zda byl zákonný oběh této mince ukončen až tímto předpisem. 
14 Lze mít i jisté pochybnosti, zda byl zákonný oběh této mince ukončen až tímto předpisem. 



 
 

Příloha č. 5 
 

Oběžné mince platné v Československu v období od měnové reformy roku 1953 do jeho zániku 
Oběžné mince 

Hodnota Druh kovu Zákonným 
platidlem od 

Dle právního 
předpisu 

Zákonným 
platidlem do15 

Dle právního 
předpisu 

Mince Československé republiky 
1 h Al 01.06.1953 45/1953 30.04.1993 101/1993 
3 h Al 01.06.1953 45/1953 31.01.1976 131/1975 
5 h Al 01.06.1953 45/1953 31.12.1978 124/1978 
10 h Al 01.06.1953 45/1953 31.12.1977 66/1977 
25 h Al 01.06.1953 45/1953 31.12.1972 63/1972 

1 Kčs CuAl 02.09.1957 48/1957 30.09.1993 141/1993 
Mince Československé socialistické republiky – jen změna označení státu a státního znaku 

1 h Al 02.05.1962 43/1962 30.04.1993 101/1993 
3 h Al 01.12.1962 110/1962 31.01.1976 131/1975 
5 h Al 01.12.1962 110/1962 31.12.1978 124/1978 
10 h Al 01.12.1961 131/1961 31.12.1977 66/1977 
25 h Al 01.12.1962 110/1962 31.12.1972 63/1972 

1 Kčs CuAl 01.12.1961 131/1961 30.09.1993 141/1993 
Mince Československé socialistické republiky – nově emitované 

5 h Al 01.07.1977 33/1977 30.04.1993 101/1993 
10 h Al 01.12.1974 82/1974 31.07.1993 107/1993 
20 h CuZnNi 01.10.1972 62/1972 31.07.1993 108/1993 
50 h CuZn 01.04.1963 28/1963 31.12.1979 139/1979 
50 h CuNi 02.10.1978 101/1978 31.07.1993 109/1993 

2 Kčs CuNi 01.10.1972 62/1972 30.11.1993 142/1993 
3 Kčs CuNi 01.11.1965 106/1965 31.12.1972 63/1972 
5 Kčs CuNi 01.08.1966 61/1966 30.11.1993 143/1993 

Mince České a Slovenské Federativní Republiky 
1 h Al 01.04.1991 60/1991 30.04.1993 101/1993 
5 h Al 01.04.1991 60/1991 30.04.1993 101/1993 
10 h Al 01.04.1991 60/1991 31.07.1993 107/1993 
20 h CuZnNi 01.04.1991 60/1991 31.07.1993 108/1993 
50 h CuNi 01.04.1991 60/1991 31.07.1993 109/1993 

1 Kčs CuAl 01.04.1991 60/1991 30.09.1993 141/1993 
2 Kčs CuNi 01.04.1991 60/1991 30.11.1993 142/1993 
5 Kčs CuNi 01.04.1991 60/1991 30.11.1993 143/1993 

10 Kčs (TGM)16 CuAlNi 23.10.1990 410/1990 31.07.1993 110/1993 
10 Kčs (MRŠ)17 CuAlNi 02.09.1991 329/1991 31.07.1993 110/1993 
10 Kčs (Rašín) CuAlNi 04.05.1992 130/1992 31.07.1993 110/1993 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
15 Po 31.12.1992 uváděna platnost pro Českou republiku a odpovídající právní předpis ve Sbírce zákonů České republiky. 
16 Druhé vydání této mince s letopočtem 1993 bylo zákonným platidlem od 15.10.1992, a to dle vyhlášky Státní banky 
československé č. 463/1992 Sb. z., o dalším vydávání mincí po 10 Kčs. 
17 Druhé vydání této mince s letopočtem 1993 bylo zákonným platidlem od 15.10.1992, a to dle vyhlášky Státní banky 
československé č. 463/1992 Sb. z., o dalším vydávání mincí po 10 Kčs. 
 



 
 

Příloha č. 6 
 

Papírová platidla platná v Československu od měnové odluky roku 1919 do 15.03.1939 
Hodnota a druh 

platidla 
Datum na 
platidle 

Zákonným 
platidlem od 

Dle právního 
předpisu 

Zákonným 
platidlem do 

Dle právního 
předpisu 

Rakousko-Uherské bankovky nekolkované 
1 K S 01.12.1916 03.03.1919 86/1919 14.10.1919 506/1919 
2 K S 05.08.1914 03.03.1919 86/1919 14.10.1919 506/1919 
2 K S 01.03.1917 03.03.1919 86/1919 14.10.1919 506/1919 

Rakousko-Uherské bankovky okolkované18 
10 K S 02.01.1915 03.03.1919 86/1919 20.06.1920 367/1920 
20 K S 02.01.1913 03.03.1919 86/1919 20.06.1920 367/1920 
50 K S 02.01.1914 03.03.1919 86/1919 20.06.1920 63/1920 
100 K S 02.01.1912 03.03.1919 86/1919 15.11.1919 573/1919 

1000 K S 02.01.1902 03.03.1919 86/1919 31.12.1919 639/1919 
Státovky I. emise vydané BÚMF 

1 Kč S 15.04.1919 24.09.1919 507/1919 31.12.1924 247/1924 
5 Kč S 15.04.1919 24.09.1919 507/1919 31.12.1922 320/1922 

10 Kč S 15.04.1919 26.02.1920 107/1920 31.05.1944 120/1944 
20 Kč S 15.04.1919 31.01.1920 47/1920 30.06.1928 143/1927 
50 Kč S 15.04.1919 08.11.1919 577/1919 31.12.1924 247/1924 

100 Kč S 15.04.1919 07.07.1919 363/1919 31.01.1921 599/1920 
500 Kč S 15.04.1919 20.10.1919 544/1919 31.08.1922 161/1922 

1000 Kč S 15.04.1919 12.12.1919 640/1919 30.06.1937 79/1937 
5000 Kč S 15.04.1919 07.08.1919 395/1919 15.04.1921 97/1921 

Státovky II. emise vydané BÚMF 
5 Kč S 28.09.1921 25.09.1922 268/1920 31.12.1926 72/1926 

50 Kč S 12.07.1922 26.05.1924 106/1924 30.06.1933 200/1932 
100 Kč S 14.01.1920 10.11.1920 599/1920 30.06.1939 119/1939 
500 Kč S 06.10.1923 25.01.1924 16/1924 31.12.1931 91/1931 

5000 Kč S 06.07.1920 10.02.1921 42/1921 31.08.1944 180/1944 
Bankovky Národní banky Československé 

10 Kč19 B20 02.01.1927 11.04.1927 36/1927 31.05.1944 120/1944 
20 Kč B21 01.10.1926 26.03.1927 19/1927 31.01.1945 2/1945 
50 Kč B22 01.10.1929 27.04.1931 34/1931 30.11.1944 257/1944 

100 Kč B23 10.01.1931 25.10.1932 90/1932 30.10.1944 244/1944 
500 Kč24 B 02.05.1929 16.03.1931 15/1931 31.07.1944 149/1944 
1000 Kč25 B 08.04.1932 22.07.1933 146/1933 15.01.1944 323/1943 
1000 Kč B 25.05.1934 07.12.1935 219/1935 31.12.1944 266/1944 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Tyto rakousko-uherské bankovky nebyly bez kolku v Československu dle § 8 nařízení 86/1919 Sb. z. a n. počínajíc 
10.03.1919 zákonným platidlem.  
19 Jedná se o upravenou 10 Kč státovku I. emise. 
20 Od 27.06.1932 prohlášena za státovku (drobný peníz papírový) zákonem č. 94/1932 Sb. z. a n. 
21 Od 27.06.1932 prohlášena za státovku (drobný peníz papírový) zákonem č. 94/1932 Sb. z. a n. 
22 Od 23.05.1938 prohlášena za státovku (drobný peníz papírový) zákonem č. 101/1938 Sb. z. a n. 
23 Od 21.09.1938 prohlášena za státovku (drobný peníz papírový) opatřením Stálého výboru č. 179/1938 Sb. z. a n. 
24 Jedná se o upravenou a jinak barevně provedenou 500 Kč státovku II. emise. 
25 Jedná se o upravenou 1000 Kč státovku I. emise. 



 
 

Příloha č. 7 
 

         Korunová papírová platidla platná v Protektorátu Čechy a Morava 
Hodnota a druh 

platidla 
Datum na 
platidle 

Zákonným 
platidlem od 

Dle právního 
předpisu 

Zákonným 
platidlem do 

Dle právního 
předpisu 

Státovky I. emise vydané BÚMF 
10 Kč S 15.04.1919 26.02.1920 107/1920 31.05.1944 120/1944 

Státovky II. emise vydané BÚMF 
100 Kč S 14.01.1920 10.11.1920 599/1920 30.06.1939 119/1939 

5000 Kč S 06.07.1920 10.02.1921 42/1921 31.08.1944 180/1944 
Bankovky Národní banky Československé 

10 Kč26 S27 02.01.1927 11.04.1927 36/1927 31.05.1944 120/1944 
20 Kč S28 01.10.1926 26.03.1927 19/1927 31.01.1945 2/1945 
50 Kč S29 01.10.1929 27.04.1931 34/1931 30.11.1944 257/1944 

100 Kč S30 10.01.1931 25.10.1932 90/1932 30.10.1944 244/1944 
500 Kč31 B 02.05.1929 16.03.1931 15/1931 31.07.1944 149/1944 
1000 Kč32 B 08.04.1932 22.07.1933 146/1933 15.01.1944 323/1943 
1000 Kč B 25.05.1934 07.12.1935 219/1935 31.12.1944 266/1944 

Státovky Protektorátu Čechy a Morava vydané Ministerstvem financí 
1 K33 S neuvedeno 09.02.1940 -34 31.05.1940 158/1940 
1 K S neuvedeno 10.04.1940 122/1940 31.10.1945 91/1945 

5 K35 S neuvedeno 09.02.1940 -36 31.05.1940 158/1940 
5 K S neuvedeno 27.03.1940 94/1940 31.10.1945 91/1945 

10 K S 08.07.1942 18.12.1942 407/1942 31.10.1945 91/1945 
20 K S 24.01.1944 20.04.1944 95/1944 31.10.1945 91/1945 
50 K S 12.09.1940 30.09.1941 338/1941 31.10.1945 91/1945 
50 K S 25.09.1944 25.01.1945 9/1945 31.10.1945 91/1945 

100 K37 S 20.08.1940 15.08.1941 294/1941 31.10.1945 91/1945 
Bankovky Protektorátu Čechy a Morava vydané NBČM 

500 K38 B 24.02.1942 29.09.1942 335/1942 31.10.1945 91/1945 
1000 K39 B 24.10.1942 15.07.1943 191/1943 31.10.1945 91/1945 
5000 K B 24.02.1944 29.08.1944 179/1944 31.10.1945 91/1945 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
26 Jedná se o upravenou 10 Kč státovku I. emise. 
27 Od 27.06.1932 prohlášena za státovku (drobný peníz papírový) zákonem č. 94/1932 Sb. z. a n. 
28 Od 27.06.1932 prohlášena za státovku (drobný peníz papírový) zákonem č. 94/1932 Sb. z. a n. 
29 Od 23.05.1938 prohlášena za státovku (drobný peníz papírový) zákonem č. 101/1938 Sb. z. a n. 
30 Od 21.09.1938 prohlášena za státovku (drobný peníz papírový) opatřením Stálého výboru č. 179/1938 Sb. z. a n. 
31 Jedná se o upravenou a jinak barevně provedenou 500 Kč státovku II. emise. 
32 Jedná se o upravenou 1000 Kč státovku I. emise. 
33 Šlo o přetiskem upravenou československou mobilizační státovku, jež nebyla dána do oběhu.  
34 Publikováno bylo pouze stažení. 
35 Šlo o přetiskem upravenou československou mobilizační státovku, jež nebyla dána do oběhu. 
36 Publikováno bylo pouze stažení. 
37 Druhé vydání této státovky s označení na rubu „II. AUFLAGE - II. VYDÁNÍ“ bylo v platnosti od 28.02.1944 dle vyhl. MF 
č. 46/1944 Sb. 
38 Druhé vydání této bankovky s označení na rubu „II. AUFLAGE - II. VYDÁNÍ“ bylo v platnosti od 25.04.1944 dle vyhl. 
MF č. 96/1944 Sb. 
39 Druhé vydání této bankovky s označení na rubu „II. AUFLAGE - II. VYDÁNÍ“ bylo v platnosti od 15.12.1943 dle vyhl. 
MF č. 305/1943 Sb. 



 
 

Příloha č. 8 
 

           Korunová papírová platidla platná v českých zemích od konce 2. sv. války do měnové reformy roku 1945 
Hodnota a druh 

platidla 
Datum na 
platidle 

Zákonným 
platidlem od 

Dle právního 
předpisu 

Zákonným 
platidlem do 

Dle právního 
předpisu 

Bankovky Národní banky Československé 
20 Kč S40 01.10.1926 25.08.1945 41/1945 31.10.1945 91/1945 
50 Kč S41 01.10.1929 25.08.1945 41/1945 31.10.1945 91/1945 

100 Kč S42 10.01.1931 25.08.1945 41/1945 31.10.1945 91/1945 
Státovky Protektorátu Čechy a Morava vydané Ministerstvem financí 

1 K S neuvedeno 10.04.1940 122/1940 31.10.1945 91/1945 
5 K S neuvedeno 27.03.1940 94/1940 31.10.1945 91/1945 

10 K S 08.07.1942 18.12.1942 407/1942 31.10.1945 91/1945 
20 K S 24.01.1944 20.04.1944 95/1944 31.10.1945 91/1945 
50 K S 12.09.1940 30.09.1941 338/1941 31.10.1945 91/1945 
50 K S 25.09.1944 25.01.1945 9/1945 31.10.1945 91/1945 

100 K43 S 20.08.1940 15.08.1941 294/1941 31.10.1945 91/1945 
Bankovky Protektorátu Čechy a Morava vydané NBČM 

500 K44 B 24.02.1942 29.09.1942 335/1942 31.10.1945 91/1945 
1000 K45 B 24.10.1942 15.07.1943 191/1943 31.10.1945 91/1945 
5000 K B 24.02.1944 29.08.1944 179/1944 31.10.1945 91/1945 

Korunové poukázky 1944 vydávané Československým měnovým úřadem46  
1 K S 1944 - 7/1945 13.04.1946 71/1946 
5 K S 1944 - 7/1945 31.10.1945 91/1945 

20 K S 1944 - 7/1945 31.10.1945 91/1945 
100 K S 1944 - 7/1945 31.10.1945 91/1945 
500 K S 1944 - 7/1945 31.10.1945 91/1945 

1000 K S 1944 - 7/1945 31.10.1945 91/1945 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                                 
40 Od 27.06.1932 prohlášena za státovku (drobný peníz papírový) zákonem č. 94/1932 Sb. z. a n. 
41 Od 23.05.1938 prohlášena za státovku (drobný peníz papírový) zákonem č. 101/1938 Sb. z. a n. 
42 Od 21.09.1938 prohlášena za státovku (drobný peníz papírový) opatřením Stálého výboru č. 179/1938 Sb. z. a n. 
43 Druhé vydání této státovky s označení na rubu „II. AUFLAGE - II. VYDÁNÍ“ bylo v platnosti od 28.02.1944 dle vyhl. MF 
č. 46/1944 Sb. 
44 Druhé vydání této bankovky s označení na rubu „II. AUFLAGE - II. VYDÁNÍ“ bylo v platnosti od 25.04.1944 dle vyhl. 
MF č. 96/1944 Sb. 
45 Druhé vydání této bankovky s označení na rubu „II. AUFLAGE - II. VYDÁNÍ“ bylo v platnosti od 15.12.1943 dle vyhl. 
MF č. 305/1943 Sb. 
46 Platnost poukázek v českých zemích řeší retroaktivně až vládní nařízení č. 7/1945 Sb. z. a n. o platidlech v zemích České a 
Moravskoslezské ze dne 19.05.1945, které poukázky v § 1 odst. 1 prohlašuje na celém tomto území za platidla, když toto 
vládní nařízení dle § 5 „má pro tu kterou část země České a Moravskoslezské účinnost od okamžiku, kdy byla osvobozena od 
nepřítele“. 



 
 

Příloha č. 9 
 

     Korunová papírová platidla platná na Slovensku od konce 2. sv. války do měnové reformy roku 1945 
Hodnota a druh 

platidla 
Datum na 
platidle 

Zákonným 
platidlem od 

Dle právního 
předpisu 

Zákonným 
platidlem do 

Dle právního 
předpisu 

Bankovky Národní banky Československé 
20 Kč S47 01.10.1926 25.08.1945 41/1945 31.10.1945 91/1945 
50 Kč S48 01.10.1929 25.08.1945 41/1945 31.10.1945 91/1945 

100 Kč S49 10.01.1931 25.08.1945 41/1945 31.10.1945 91/1945 
Státovky Slovenské republiky vydané Ministerstvem financí 

5 Ks S neuvedeno 15.02.1945 25/1945 31.10.1945 91/1945 
10 Ks S 15.09.1939 23.10.1939 306/1939 31.10.1945 91/1945 
10 Ks S 20.07.1943 26.10.1944 190/1944 31.10.1945 91/1945 
20 Ks S 15.09.1939 09.12.1939 306/1939 31.10.1945 91/1945 
20 Ks S 11.09.1942 25.09.1943 126/1943 31.10.1945 91/1945 

Bankovky Slovenské republiky vydané Slovenskou národní bankou 
50 Ks B 15.10.1940 18.12.1941 263/1941 31.10.1945 91/1945 

100 Ks50 B 07.10.1940 01.09.1941 188/1941 31.10.1945 91/1945 
500 Ks B 12.07.1941 26.10.1944 192/1944 31.10.1945 91/1945 

1000 Ks B 25.11.1940 17.08.1942 161/1942 31.10.1945 91/1945 
Korunové poukázky 1944 vydávané Československým měnovým úřadem51  

1 K S 1944 01.02.1945 14/1945 Sb. SNR  13.04.1946 71/1946 
5 K S 1944 01.02.1945 14/1945 Sb. SNR 31.10.1945 91/1945 

20 K S 1944 01.02.1945 14/1945 Sb. SNR 31.10.1945 91/1945 
100 K S 1944 01.02.1945 14/1945 Sb. SNR 31.10.1945 91/1945 
500 K S 1944 01.02.1945 14/1945 Sb. SNR 31.10.1945 91/1945 

1000 K S 1944 01.02.1945 14/1945 Sb. SNR 31.10.1945 91/1945 
Poukázka 1945 vydaná Slovenskou národní bankou 

2000 K B52 1945 24.08.1945 92/1945 Sb. SNR 31.10.1945 91/1945 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                                 
47 Od 27.06.1932 prohlášena za státovku (drobný peníz papírový) zákonem č. 94/1932 Sb. z. a n. 
48 Od 23.05.1938 prohlášena za státovku (drobný peníz papírový) zákonem č. 101/1938 Sb. z. a n. 
49 Od 21.09.1938 prohlášena za státovku (drobný peníz papírový) opatřením Stálého výboru č. 179/1938 Sb. z. a n. 
50 Druhé vydání této bankovky s označením na rubu „II. emísia“ bylo v platnosti od 26.01.1945 dle vyhl. MF č. 12/1945 Sl.z. 
51 Platnost poukázek na Slovensku prvně řeší retroaktivně až vládní nařízení předsednictva Slovenské národní rady č. 
14/1945 Sb. n. SNR o oběhu československých platidel ze dne 19.03.1945, které poukázky v § 1 prohlašuje na osvobozeném 
území Slovenska za zákonné platidlo, a to dle § 4 tohoto nařízení s účinností od 01.02.1945, kdy již ovšem poukázky na 
území Slovenska obíhaly, a to cca od počátku roku 1945. 
52 Platidlo neslo označení poukázka Republiky československé s měnovou jednotkou koruna, při uvedení do oběhu byla 
prohlášena za bankovku Slovenské národní banky. 



 
 

Příloha č. 10 
 

           Papírová platidla platná v Československu v období mezi měnovými reformami roku 1945 a 1953 
Hodnota a druh 

platidla 
Datum na 
platidle 

Zákonným 
platidlem od 

Dle právního 
předpisu 

Zákonným 
platidlem do 

Dle právního 
předpisu 

Korunové poukázky 1944 vydávané Československým měnovým úřadem 
1K S 1944 01.11.1945 91/1945 25.04.1946 71/1946 

Státovky připravené exilovou vládou (tzv. londýnská emise) 
5 Kčs S neuvedeno 01.11.1945 92/1945 31.05.1953 41/1953 

10 Kčs S neuvedeno 01.11.1945 92/1945 31.05.1953 41/1953 
20 Kčs S neuvedeno 01.11.1945 92/1945 31.05.1953 41/1953 
50 Kčs S neuvedeno 01.11.1945 92/1945 31.05.1953 41/1953 
100 Kčs S neuvedeno 01.11.1945 92/1945 31.05.1953 41/1953 
500 Kčs B53 neuvedeno 01.11.1945 92/1945 31.05.1953 41/1953 

1000 Kčs B54 neuvedeno 01.11.1945 92/1945 31.05.1953 41/1953 
Ostatní státovky a bankovky emitované od měnové reformy 1945 

5 Kčs55 S 25.01.1949 25.05.1949 118/1949 31.05.1953 41/1953 
10 Kčs56 S 04.04.1950 27.05.1950 78/1950 31.05.1953 41/1953 
20 Kčs S 01.05.1949 21.12.1949 259/194957 31.05.1953 41/1953 
50 Kčs S 03.07.1948 07.12.1948 267/1948 31.05.1953 41/1953 
50 Kčs S 29.08.1950 21.12.1950 158/195058 31.05.1953 41/1953 
100 Kčs S 16.05.1945 01.11.1945 92/1945 31.05.1953 41/1953 

500 Kčs59 B 12.03.1946 21.06.1946 211/1946 31.05.1953 41/1953 
1000 Kčs B 16.05.1945 01.11.1945 92/1945 31.05.1953 41/1953 
5000 Kčs B 01.11.1945 03.05.1946 85/1946 31.05.1953 41/1953 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                                 
53 Za bankovku prohlášeno dnem uvedení do oběhu. 
54 Za bankovku prohlášeno dnem uvedení do oběhu. 
55 Již v tuzemsku tištěné platidlo, ovšem stejného motivu jako u londýnské emise. 
56 Již v tuzemsku tištěné platidlo, ovšem stejného motivu jako u londýnské emise. 
57 Druhá, jen mírně upravená, emise tohoto platidla byla vydána na základě vyhlášky č. 96/1951 Sb. ze dne 15. 
listopadu 1951 s účinností od 6. prosince 1951. 
58 Druhá, jen mírně upravená, emise tohoto platidla byla vydána na základě vyhlášky č. 96/1951 Sb. ze dne 15. 
listopadu 1951 s účinností od 6. prosince 1951. 
59 Již v tuzemsku tištěné platidlo, ovšem stejného motivu jako u londýnské emise. 



 
 

Příloha č. 11 
 

          Papírová platidla platná v Československu v období od měnové reformy roku 1953 do jeho zániku 
Hodnota a druh 

platidla 
Datum na 
platidle 

Zákonným 
platidlem od 

Dle právního 
předpisu 

Zákonným 
platidlem do60 

Dle právního 
předpisu 

Státovky Československé republiky vydané Ministerstvem financí 
1 Kčs S 1953 01.06.1953 45/1953 31.05.1960 48/1960 
3 Kčs S 1953 01.06.1953 45/1953 31.12.1972 63/1972 
5 Kčs S 1953 01.06.1953 45/1953 31.12.1972 63/1972 

Bankovky Československé republiky vydané Státní bankou československou 
10 Kčs B 1953 01.06.1953 45/1953 31.12.1963 110/1962 
25 Kčs B 1953 01.06.1953 45/1953 31.12.1962 43/1962 
25 Kčs B 1958 01.12.1958 77/1958 31.12.1971 125/1971 
50 Kčs B 1953 01.06.1953 45/1953 31.12.1967 30/1967 
100 Kčs B 1953 01.06.1953 45/1953 31.12.1967 30/1967 

Státovky Československé socialistické republiky vydané Ministerstvem financí 
3 Kčs61 S 1961 01.12.1961 131/1961 31.12.1972 63/1972 
5 Kčs62 S 1961 01.12.1961 131/1961 31.12.1972 63/1972 

Bankovky Československé socialistické republiky vydané Státní bankou československou 
10 Kčs B 1960 01.12.1961 131/1961 30.06.1988 8/1988 
10 Kčs B 1986 01.07.1986 36/1986 31.07.1993 110/1993 
20 Kčs B 1970 01.04.1971 24/1971 30.06.1991 413/1990 
20 Kčs B 1988 01.10.1988 122/1988 31.07.1993 111/1993 

25 Kčs63 B 1961 02.05.1962 43/1962 31.12.1971 125/1971 
50 Kčs B 1964 01.04.1965 27/1965 30.06.1991 413/1990 
50 Kčs B 1987 01.10.1987 68/1987 31.07.1993 111/1993 

100 Kčs64 B 1961 01.12.1962 110/1962 07.02.1993 60/1993 
100 Kčs B 1989 01.10.1989 79/1989 31.12.1990 412/1990 
500 Kčs B 1973 01.11.1973 109/1973 07.02.1993 60/1993 

1000 Kčs B 1985 01.10.1985 71/1985 07.02.1993 60/1993 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
60 Po 31.12.1992 uváděna platnost pro Českou republiku a odpovídající právní předpis ve Sbírce zákonů České republiky. 
61 Jedná se o upravenou 3 Kčs státovku z roku 1953 přizpůsobenou změně názvu státu a státního znaku. 
62 Jedná se o upravenou 5 Kčs státovku z roku 1953 přizpůsobenou změně názvu státu a státního znaku. 
63 Jedná se o upravenou 25 Kčs bankovku z roku 1958 přizpůsobenou změně státního znaku. 
64 Po ukončení výroby 100 Kčs bankovky z roku 1989 (zobrazující K. Gottwalda), která po změně politických poměrů 
v listopadu 1989 přestala ideologicky vyhovovat, bylo opět započato s výrobou bankovky 100 Kčs (1961), tentokrát však se 
změněným vodotiskem, jež byla v platnosti od 01.03.1990 dle vyhl. SBČS č. 42/1990 Sb. 



 
 

Příloha č. 12 
 

 

Vývoj výše československého oběživa v letech 1919 až 1992 

Ke konci roku V mld. korun65 Ke konci roku V mld. korun 

1919 5,851 1953 4,378 
1920 12,433 1954 5,828 
1921 12,782 1955 6,476 
1922 10,664 1956 7,321 
1923 10,565 1957 7,314 
1924 9,975 1958 7,805 
1925 9,150 1959 8,114 
1926 9,353 1960 7,346 
1927 9,378 1961 8,822 
1928 9,582 1962 8,893 
1929 9,237 1963 8,971 
1930 8,755 1964 9,745 
1931 8,477 1965 10,244 
1932 7,876 1966 11,570 
1933 7,749 1967 13,077 
1934 7,385 1968 16,260 
1935 7,152 1969 17,308 
1936 7,950 1970 17,848 
1937 8,335 1971 19,491 
1938 9,736 1972 22,006 
1939 10,303 1973 24,504 
1940 15,624 1974 25,901 
1941 17,813 1975 27,729 
1942 29,091 1976 30,358 
1943 45,971 1977 34,038 
1944 72,251 1978 36,183 

Září 1945 118,038 1979 39,285 
Měnová reforma 1945 1980 41,578 

Listopad 1945 30,384 1981 43,268 
1946 56,646 1982 46,105 
1947 69,015 1983 49,330 
1948 77,652 1984 52,050 

Duben 1949 72,245 1985 53,967 
 1986 56,203 
 1987 58,648 

SBČS 1988 62,473 
02.07.1950 71,214 1989 68,059 

1950 74,304 1990 73,653 
1951 71,289 1991 88,597 
1952 56,865 1992 99,245 

  Zdroj: Kunert, J. – Novotný, J.: Centrální bankovnictví v českých zemích, s. 91 a 123. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
65 Výkaz celkového oběživa (bankovky, státovky, drobné peníze papírové, mince, žiro a pokladniční poukázky; v letech 
1939-1945 včetně slovenského oběživa). 
 



 
 

Summary 

Czech and Czechoslovak Currency within Economic and Legal Context 

 

This diploma thesis is dedicated to currency throughout the whole history of 

Czechoslovakia. Currency and its legal definition is a very important question not only for 

country’s economy but also for each individual in the society. 

Above all, the phenomenon of monetary reforms, which have been mentioned very 

frequently by my grand-parents within the context of monetary reform put into life in 1953, 

encouraged me in seeking to discover some aspects concerning these reforms and currency as 

a general term. 

As the legal definition of the currency is a crucial element having impact on the whole 

country’s economy, this thesis aims at proving the positive impact of sound currency legal 

definition on the economic development in particular historical periods of Czechoslovakia. 

Furthermore, the thesis intends to create methodical description of valid currency in its 

material shape, emphasizing the legal definition of particular means of payment. This task’s 

core can especially be found in the supplements. 

The thesis also describes basic historical and politico-economical frame as well as the 

institutional definition, putting stress on the monetary-political area and above all the 

monetary reforms. 

Chapter One outlines the nascence of Czechoslovakian currency, i.e. the status quo 

preceding the monetary separation in 1919, i.e. especially monetary consequences of World 

War 1, creation of new country’s monetary institutions and the currency itself. 

Chapter Two characterizes both the processes and methods affecting the currency throughout 

World War 2 and the differences of two part of Czechoslovakia that appeared in the end of the 

war. 

Chapter Three explores in details the processes related to new direction of 

development in the country as a consequence of monetary measures taken before the 

monetary reform in 1945 as well as the monetary reform itself and its implementation. 

Chapter Four named “Socialization, Monetary Reform in 1953 and the subsequent 

period”, investigates the causes of the crisis that yielded in the monetary reform in 1953, 

being implemented in less than eight years after the previous one. The investigation is 

grounded in the description of economic development and its changes due to the February 



 
 

Coup in 1948 that logically manifested itself also in the monetary field. It also describes the 

course of the monetary reform and its consequences. 

The following chapters “Society Transition after 1989“ and “Currency split in 1993“ 

focus on break-through transformation of perception of the currency issue, whose first signs 

already appeared in the end of socialist era, when the idea of breaking the “monobank” 

concept down arose and that culminated in the country‘s and subsequently the currency’s 

separation. 

Based on preceding legal and economic development in our country, the last chapter 

answers the question of impact of sound currency legal definition on the economic 

development. In my opinion, the legal definition of currency that is not appropriate to the 

existing needs of development turns into its brake, demanding a necessity of legal change. On 

the other hand, the existing needs of development are often caused by simultaneous political 

atmosphere and get under the thumb of political actors. Reaching the stipulated economic 

goals causing legal changes in monetary field doesn’t always have to result in true quality 

economical development. 
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