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„Národ, který nezná svou minulost, je odsouzen k tomu, aby si ji zopakoval.“ 

Winston Churchill 
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Úvod 

Citát v úvodu této práce jsem nevybral náhodou. Když jsem hledal dostupnou literaturu 

věnující se měnové reformě z roku 1953, zjistil jsem nepříjemnou věc. Této bezesporu významné 

události v dějinách našeho národa se komplexně věnuje v podstatě pouze jediná publikace
1
, 

navíc vydaná v polistopadové euforii v roce 1992. I z tohoto důvodu jsem musel čerpat mimo 

jiné z archivních pramenů. Tato měnová reforma nebyla jen prostou účetní operací či výměnou 

platidel, jak se vládnoucí garnitura snažila přesvědčit československé obyvatelstvo. Také proto 

se zásadně používal eufemistický termín „peněžní reforma“, nevystihující pravou podstatu této 

operace. Nebyla to pouze událost patřící do hospodářských dějin, ale určitý historický milník, 

který ovlivnil celou společnost, její náladu a měl i zřetelné politické dopady. Velmi málo publi-

kací pojednává i o otevřeném (a často ozbrojeném) odporu proti tehdejšímu režimu v 50. letech. 

Jedná se stále o málo probádanou oblast. V dnešní společnosti také chybí povědomost o tom, 

že právě v tomto období se konaly desetitisícové demonstrace dělníků, na kterých nezaznívaly 

pouze požadavky po zlepšení sociálních a pracovních podmínek (mimochodem ty byly v období 

první pětiletky, i přes komunistické proklamace o vedoucí úloze dělnické třídy, otřesné), ale byla 

otevřeně požadována změna režimu, vypsání svobodných voleb, byl oslavován první českoslo-

venský prezident T. G. Masaryk jako „prezident osvoboditel“, navzdory komunistické propagan-

dě, že „Masaryk nechal střílet do dělníků“.  

Režim samozřejmě nenechal tyto projevy nespokojenosti bez odezvy. Mnoho účastníků 

těchto demonstrací bylo ve vykonstruovaných procesech odsouzeno k mnohaletým vězením, 

nebo do pracovních táborů, další tisíce občanů byly postiženy mimosoudními represemi. Komu-

nistická strana se se svou opozicí dokázala vypořádat s nebývalou razancí a brutalitou, ostatně 

období stalinismu v Československu se řadí vůbec k nejtvrdším diktaturám v tehdejším východ-

ním bloku. O tom svědčí jednak nebývale velké množství trestů smrti ve vykonstruovaných 

politických procesech (i na tehdejší lidově demokratické poměry), ale také obrovská míra centra-

lismu v ekonomice – vždyť v roce 1960 socialistický sektor tvořil téměř 100 % národního 

důchodu. Podobného výsledku bylo dosaženo už jen v Sovětském svazu a Bulharsku. Měnová 

reforma a následné násilné potlačení projevů nespokojenosti znamenalo pro komunisty upevnění 

jejich pozic. Nicméně pro mnoho občanů Československa, třebaže dříve nový režim podporova-

li, tyto události znamenaly určité vystřízlivění. Měnová reforma totiž drasticky postihla drtivou 

většinu obyvatel (mimo prominenty režimu), kteří měli sebemenší úspory. Naprostým výsmě-

                                                 
1 Mám na mysli publikaci od Z. Jiráska a J. Šůly nazvanou Velká peněžní loupež v Československu 1953 aneb 50:1. 
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chem československé společnosti bylo rozhlasové prohlášení prezidenta republiky Antonína 

Zápotockého den před oficiálním oznámením měnové reformy, když řekl, že „Naše měna 

je pevná a měnová reforma nebude, všechno to jsou fámy, které šíří třídní nepřátelé.“ Nebyla 

to první lež komunistů – ještě v květnu 1948 sliboval K. Gottwald podporu živnostníkům, 

aby na podzim téhož roku byla zahájena jejich likvidace, další slib, že „kolchozy u nás nebu-

dou“, vzal za své na počátku roku 1949, kdy započala násilná kolektivizace. Ale tak bychom 

mohli pokračovat ještě dlouho.  

Všechny tyto události měly zcela zřetelný dopad na atmosféru ve společnosti. Žádná dikta-

tura se neudrží dlouho u moci, pokud neudržuje většinu obyvatelstva ve strachu, což se komunis-

tům podařilo na výbornou. S výjimkou srpna 1968 a 1969 totiž až do konce 80. let nedošlo k tak 

masovým projevům nesouhlasu s vládou jedné strany jako v letech 1952 a 1953. Většina obyva-

telstva si zvolila bezpečnější taktiku pasivní rezistence, kdy naoko režim podporovali, přestože 

s ním vnitřně nesouhlasili. Nabízí se otázka, zdali tehdejší odcizení světa politiky od života 

občanů, neovlivňuje i dnešní dění ve společnosti. Vždyť právě v postkomunistických zemích 

se nejvíce projevuje naprostý nezájem občanů o veřejné dění, naprostá nedůvěra ve sliby politi-

ků, stále přetrvává nechuť k jakékoliv organizovanosti a z toho vyplývající nefunkčnost občan-

ské společnosti.  

Na první pohled se může zdát, že se tato práce zabývá událostmi, které s měnovou refor-

mou v roce 1953 nesouvisí. Považoval jsem ovšem za nutné alespoň nastínit, jaká byla politická 

a hospodářská situace v poválečných letech a především v období od února 1948 do června 

1953. Komunistická pozemková reforma, násilná kolektivizace, znárodňování, centralizace 

bankovnictví – to všechno zásadním způsobem ovlivnilo československé hospodářství a vyvola-

lo nutnost provedení měnové reformy v roce 1953. 
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1 Hospodářská a politická situace v Československu 

v letech 1945–1948 

Jak jsem již zmínil v úvodu, k pochopení příčin měnové reformy v Československu v roce 

1953 je nutné se zabývat hospodářskou a politickou situací o několik let dříve. 

1.1 Zatímní státní zřízení 

21. července 1940 uznala Velká Británie prozatímní Československou vládu sídlící v Lon-

dýně. Součástí tohoto zatímního státního zřízení byl prezident Edvard Beneš, exilová vláda 

a Státní rada. Toto zřízení navazovalo na Československý národní výbor založený 

17. listopadu 1939 v Paříži. Úkolem této zahraniční reprezentace bylo zajistit obnovení česko-

slovenského státu a likvidaci důsledků Mnichovské dohody a všeho, co po ní následovalo. 

Zdůrazňovaná byla především kontinuita československého státu a jeho právního řádu.  

Základním právním přepisem, od něhož se odvíjela legislativní činnost zatímního státního 

zřízení, byl ústavní dekret ze dne 15. října 1940 č. 2 Úředního věstníku československého, 

o prozatímním výkonu moci zákonodárné. Tento dekret rozšiřoval pravomoci prezidenta, zejmé-

na mohl na návrh vlády vydávat dekrety prezidenta republiky v případě potřeby změny, zrušení 

či vydání nového zákona. K úkonům prezidenta, ke kterým byl podle ústavní listiny z roku 1920 

nutný souhlas Národního shromáždění, dočasně stačil souhlas vlády. To se týkalo např. zastupo-

vání státu navenek, uzavírání mezinárodních smluv, vyhlášení válečného stavu atd. Toto přene-

sení pravomocí bylo odůvodňováno stavem ústavní nouze, ve kterém se Československo nachá-

zelo v době druhé světové války.
2
 

Pro poválečný právní řád byl klíčový ústavní dekret ze dne 3. srpna 1944 č. 11 Úř. věst. 

čsl. o obnovení právního řádu, kterým byla vyjádřena koncepce kontinuity předmnichovského 

právního řádu. Čl. 1 odst. 2 stanovil, že předpisy vydané na území Československa v době 

nesvobody (od 30. záři 1938 do 4. května 1945)
3
 nejsou součástí československého právního 

řádu. Podle čl. 2 odst. 1 bylo možné některé předpisy z doby nesvobody na přechodnou dobu 

používat, pokud se svým obsahem nepříčily znění nebo demokratickým zásadám československé 

ústavy. Naprosto bylo ale vyloučeno používání předpisů z doby nesvobody z oborů trestního 

práva hmotného a procesního, práva osobního a rodinného. Dle čl. 5 bylo pro další platnost 

dekretů prezidenta republiky na osvobozeném území nutné jejich dodatečné schválení       

                                                 
2 PAVLÍČEK, Václav a kol. Ústavní právo a státověda, II. díl Ústavní právo České republiky. Část 1. 2. vyd. Praha: Linde Praha, 

2008, s. 129–132. 
3 Počátek období byl vymezen zmíněným dekretem č. 11/1944 Úř. věst. čsl., konec vládním nařízením č. 31/1945 Sb. 
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(ratihabice) Národním shromážděním. Pokud by k ratihabici nedošlo do 6 měsíců ode dne, 

kdy se sešlo Národní shromáždění, měly dekrety pozbýt další platnosti. Individuální právní akty 

z doby nesvobody zůstaly v platnosti s ohledem na princip právní jistoty. Zrušeny mohly být 

na návrh stran v taxativně vymezených případech. 

V čele první i druhé exilové vlády stál Jan Šrámek, (21. července 1940–12. listopadu 1942 

a 12. listopadu 1942–5. dubna 1945). Prvním ministrem financí byl Eduard Outrata, od října 

1941 pak Ladislav Karel Feierabend. Londýnská exilová vláda usilovala o obnovení původního 

demokratického státu založeného na liberálních principech. 

Jinou představu o poválečném uspořádání státu mělo moskevské vedení Komunistické 

strany Československa (KSČ) v čele s Klementem Gottwaldem, ti počítali s výrazným posílením 

vlivu státu na hospodářství (omezení soukromého vlastnictví velkých podniků, státní plánování) 

a s budováním tzv. lidové demokracie. 

1.2 Košický vládní program 

Jednání mezi oběma skupinami proběhlo v Moskvě ve dnech 22.–29. března 1945. Vý-

sledkem jednání bylo odstoupení londýnské exilové vlády (2. dubna 1945) a vytvoření nové 

vlády Národní fronty (4. dubna 1945). Během moskevských jednání se projevila zřetelná mocen-

ská a politická převaha komunistického proudu. Tato první vláda Národní fronty měla 25 členů 

a tvořili ji zástupci jak českých (KSČ, Československá sociální demokracie, Československá 

strana národně socialistická, Československá strana lidová) tak slovenských stran (Komunistická 

strana Slovenska a Demokratická strana). Předsedou vlády se stal představitel levicového křídla 

sociální demokracie a dosavadní velvyslanec v SSSR Zdeněk Fierlinger. Komunisté obsadili 

mimo jiné posty ministra vnitra, informací nebo zemědělství.  

Na prvním zasedání 5. dubna 1945 schválila nová vláda Košický vládní program dohodnu-

tý v Moskvě. Košický vládní program obsahoval 16 článků, které se týkaly základních politic-

kých, hospodářských, sociálních a kulturních otázek. Mezi hlavní zásady patřilo: pomoc Rudé 

armádě při osvobozování ČSR, spojenectví se Sovětským svazem jako základ zahraniční politi-

ky, rovnoprávnost Čechů a Slováků, závazek potrestat zrádce a kolaboranty, s tím souvisí poža-

davek konfiskace majetku fašistů, zrádců a kolaborantů. Dále se počítalo s provedením pozem-

kové reformy a se znárodněním klíčových průmyslových podniků, finančních ústavů, pojišťoven 

nebo přírodních a energetických zdrojů.
4
 

                                                 
4 KUKLÍK, Jan a kol. Vývoj československého práva 1945–1989. 1. vyd. Praha: Linde Praha, 2008, s. 11–13. 
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1.3 Dekrety prezidenta republiky vydávané na osvobozeném 

československém území 

Na osvobozeném území bylo vydáno 98 z celkových 143 dekretů prezidenta republiky.
5
 

Dekrety vydávané na území Československa komplexně upravovaly všechny oblasti poválečné-

ho života. Zároveň je nutné zmínit, že naplňovaly především cíle Košického vládního programu. 

Tyto dekrety byly vydávány v relativně krátkém období do ustanovení Prozatímního Národního 

shromáždění (k čemuž došlo 28. října 1945). Oproti dekretům vydávaným v londýnském exilu 

se podíl Edvarda Beneše a jeho kanceláře na jejich přípravě zmenšoval a zároveň rostla politická 

odpovědnost stran Národní fronty a vlády.
6
  

1.3.1 Dekrety upravující majetkové poměry německé a maďarské 

národnostní menšiny a jiných nespolehlivých osob 

Do majetkových poměrů osob německé a maďarské národnosti, ale i ostatních nespolehli-

vých osob zasahovaly tyto dekrety prezidenta republiky: dekret č. 5/1945 Sb. z 19. května 1945, 

který zavedl národní správu na majetek Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a některých 

organizací a ústavů. Národní správa znamenala faktické omezení výkonu vlastnických práv. 

Tento dekret zároveň stanovil, že „jakékoliv majetkové převody a jakákoliv majetkoprávní 

jednání, ať se týkají majetku movitého či nemovitého, veřejného či soukromého, jsou neplatná, 

pokud byla uzavřena po 29. září 1938 pod tlakem okupace nebo národní, rasové nebo politické 

perzekuce“. Tento dekret se tak stal základem pro restituci majetku.  

Dekret č. 12/1945 Sb. z 21. června 1945 „o konfiskaci a urychleném rozdělení zeměděl-

ského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa“ vytvo-

řil předpoklady pro první etapu poválečné pozemkové reformy. S okamžitou platností a bez 

náhrady byl konfiskován zemědělský majetek, který byl ve vlastnictví osob německé a maďarské 

národnosti bez ohledu na státní příslušnost, dále zemědělský majetek zrádců a nepřátel republiky 

jakékoliv národnosti a státní příslušnosti a zemědělský majetek akciových a jiných společností 

a korporací, jejichž správa úmyslně a záměrně sloužila německému vedení války. Osobám 

německé a maďarské národnosti, které se aktivně účastnily odboje, se majetek nekonfiskoval.  

Příděly konfiskované půdy upravoval dekret č. 28/1945 Sb. z 20. července 1945 o osídlení 

zemědělské půdy Němců, Maďarů a jiných nepřátel státu českými, slovenskými a jinými   

                                                 
5 JECH, Karel. Archeografický úvod. In: Dekrety prezidenta republiky 1940–1945: dokumenty, Svazek 1. 1. vyd. Brno: Doplněk, 

1995. Editovali: JECH, K., KAPLAN, K. s. 43–44. 
6 KUKLÍK, Jan a kol. Vývoj československého práva 1945–1989. 1. vyd. Praha: Linde Praha, 2008, s. 15. 
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slovanskými zemědělci. V letech 1945–1947 byl v českých zemích konfiskován majetek 

o rozloze téměř 1 400 000 ha zemědělské a 1 000 000 ha lesní půdy. Do konce roku 1947 bylo 

150 000 uchazečů přiděleno 1 200 000 ha půdy. V atraktivních lokalitách proběhlo osídlení 

úspěšně, problémy nastaly v horských a podhorských oblastech, kde některá místa zůstala 

po odchodu Němců neobydlena.  

Dekret č. 108/1945 Sb. z 25. října 1945 konfiskoval bez náhrady pro Československou re-

publiku movitý i nemovitý majetek i majetková práva (cenné papíry, pohledávky atd.), které 

byly ke dni faktického skončení německé a maďarské okupace ve vlastnictví těchto právnických 

osob: Německé říše, Maďarského království, veřejnoprávních korporací podle německého nebo 

maďarského práva, nacistických a fašistických stran a dalších právnických osob včetně majetko-

vých fondů, dále fyzických osob německé a maďarské národnosti (pokud neprokázaly, že zůstaly 

věrny Československé republice) a fyzických osob, které vyvíjely činnost proti svrchovanosti, 

samostatnosti, celistvosti, demokraticko-republikánské státní formě, bezpečnosti a obraně ČSR 

a dalších osob. Osob německé národnosti se také dotklo zřízení vázaných účtů příslušníků 

německé menšiny a německých právnických osob a uložení povinnosti složit do vázané úschovy 

veškeré cennosti na základě vyhlášky ministra financí z 22. června 1945 č. 44 Úředního listu.
7
 

1.3.2 Trestněprávní dekrety a dekret upravující státní občanství 

Trestněprávní problematikou se zabýval dekret prezidenta republiky č. 16/1945 Sb. o po-

trestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech 

(tzv. velký retribuční dekret). Zavedl nové skutkové podstaty (členství v nacistických a fašistic-

kých organizacích, propagace nacistického a fašistického hnutí, udavačství atd.) a zvyšoval 

tresty – za nejtěžší zločiny byl ukládán trest smrti. Stejně jako podobné normy v zahraničí 

(např. ve Francii, Nizozemsku nebo Belgii) měl tento dekret retroaktivní působnost. V sídle 

krajských soudů byly zřízeny mimořádné lidové soudy, které rozhodovaly v pětičlenných sená-

tech (předsedou byl profesionální soudce, další byli navrhováni Okresními národními výbory 

z řad lidu).  

Subsidiární charakter k tomuto dekretu měl dekret č. 138/1945 Sb. o trestání některých 

provinění proti národní cti (tzv. malý retribuční dekret), který postihoval „nepřístojné chování 

urážející národní cítění českého nebo slovenského lidu“. Možným trestem bylo vězení do výše 

1 roku nebo pokuta do 1 milionu korun. V méně závažných případech bylo možné i veřejné 

pokárání.  

                                                 
7 KUKLÍK, Jan a kol. Vývoj československého práva 1945–1989. 1. vyd. Praha: Linde Praha, 2008, s. 24–33.  
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Pro vymezení osob, kterých se měl týkat tzv. odsun, byl klíčový ústavní dekret prezidenta 

č. 33/1945 Sb. z 2. srpna 1945 o úpravě československého státního občanství osob národnosti 

německé a maďarské. Jeho konečná verze vycházela z výsledků jednání Postupimské konferen-

ce. Dekret konstatoval, že československými státními občany nejsou ty osoby německé a maďar-

ské národnosti, které podle předpisů cizí okupační moci nabyly státní příslušnosti německé nebo 

maďarské. Zároveň byl stanoven okruh osob, kterým bylo občanství zachováno nebo které 

mohly o občanství znovu požádat.
8
 

1.3.3 Znárodňovací dekrety 

Pro další vývoj hospodářství byly zásadní znárodňovací dekrety. Úvahy o znárodnění klí-

čových odvětví průmyslu, bankovnictví a pojišťovnictví se objevil už v londýnském exilu 

i v programech domácího odboje. Přívrženci znárodnění uváděli tyto hlavní argumenty: podniky 

ve vlastnictví úzké skupiny majetných osob budou předány všemu lidu a jejich zisky budou 

sloužit celé společnosti, zanikne monopolní struktura hospodářství a hegemonie bank, menší 

podnikání se vymaní z nadvlády velkokapitálu, skončí transfer zisků do zahraničí, stát zachrání 

zadlužené subjekty před bankrotem atd. Veřejnost byla přesvědčena, že bez frontálního znárod-

nění nelze překonat hospodářské důsledky války. Prezident Edvard Beneš do polemik mezi 

politickými stranami o znárodnění přímo nevstupoval, ale nebyl stoupencem jeho maximalistické 

varianty. Jeho postoj nejlépe vyjadřuje rozhovor z prosince 1945 pro britský list Manchester 

Guardian: „Germanizace automaticky připravila hospodářský a finanční kapitál pro znárodně-

ní… Když jsme po osvobození Československa dělali hospodářskou válečnou bilanci našeho 

klíčového průmyslu a bank, zjistili jsme, že banky byly úplně vyplundrovány a zničeny tímto 

německým postupem a průmysl buď odcizen, nebo vyvlastněn z rukou původních vlastníků… 

Bylo prostě nemožné vrátit tento majetek a banky do rukou českých jednotlivců nebo je konsoli-

dovat bez značné státní podpory… Stát musil zakročit proto, aby zachránil práci širokým vrst-

vám obyvatelstva… (Tyto majetky) bylo proto lepší a spravedlivější ponechat ve veřejném 

vlastnictví a prohlásit je zásadně za státní majetek, i když by tento majetek měl být později 

spravován podle zásad soukromého podnikání a rentability…“
9
 

Vzhledem k masové podpoře znárodnění byli odpůrci ve značné defenzivě. Kritiku vyjad-

řovali převážně k rozsahu znárodnění – doporučovali postátnit nejdříve velké podniky němec-

kých a maďarských vlastníků a až poté pokračovat v dalších etapách. Panovaly také obavy, 

                                                 
8 KUKLÍK, Jan a kol. Vývoj československého práva 1945–1989. 1. vyd. Praha: Linde Praha, 2008, s. 18–19, 43–45. 
9 PRŮCHA, Václav a kol. Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918–1992. Díl 2, Období 1945–1992. 1. vyd. Brno: 

Doplněk, 2009, s. 89. 
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že socializace může ohrozit chod výroby, omezit soukromou iniciativu a vyřadit hospodářskou 

soutěž. Pro pomalejší znárodňovací proces se vyslovovali především činitelé lidové a demokra-

tické strany. Na opačném pólu stáli komunisté a velká část sociální demokracie. Oponenti 

rozsáhlého a jednorázového znárodnění nakonec kvůli kampani levicových stran a tlaku veřejné-

ho mínění ustoupili. Dalším důvodem byla obava, aby boj o znárodnění nepřerostl v politickou 

krizi.
10

 

Vláda projednávala čtyři znárodňovací dekrety na většině ze svých 41 řádných i mimořád-

ných zasedáních mezi 13. zářím a 24. říjnem 1945. Prezident Beneš dekrety podepsal 24. října, 

následně byl znárodňovací akt slavnostně vyhlášen na statisícové manifestaci na Václavském 

náměstí v Praze. Dekrety byly publikovány pod č. 100–103/1945 Sb.  

Podle dekretu č. 100/1945 Sb. byly znárodněny zestátněním všechny doly, klíčové podniky 

energetického průmyslu, železáren, oceláren, hutí, sléváren, válcoven, podniky kovodělného 

a elektrotechnického průmyslu nad 500 zaměstnanců, v některých odvětvích i nad 150 zaměst-

nanců (např. podniky pro výrobu technického porcelánu). Celkem bylo v průmyslu znárodněno 

na 3 000 podniků, což představovalo 16,4 % z celkového počtu průmyslových podniků, 

ve kterých k březnu 1947 pracovalo 61,2 % zaměstnanců průmyslu.  

Dekrety č. 102 a 103/1945 Sb. znárodňovaly akciové banky a soukromé pojišťovny. 

V té době působilo na území Československa 14 obchodních akciových bank s více než 

300 pobočkami. Banky se po osvobození nacházely ve velmi špatné situaci – v českých zemích 

musely banky říšskoněmeckým ústavům předat část kapitálu a v jejích bilancích rostla položka 

bezcenných říšských směnek a pokladničních poukázek. Zároveň vlastní jmění 

bank (akciový kapitál a rezervy) bylo ve srovnání s vklady nepatrné. Bylo tedy zjevné, 

že se bankovní sektor bez státní pomoci neobejde a zároveň panovaly obavy, aby se znárodněné 

banky nestaly pro stát přítěží. Byl proto vypracován plán ozdravění, jehož nedílnou součástí 

se stala i měnová reforma z roku 1945 (té je věnována samostatná kapitola). Bezcenné pohledáv-

ky za Německem, Rakouskem a Maďarskem byly převedeny na Likvidační fond měnový (pro-

pojený s Národní bankou Československou) a tím byly banky uchráněny před nebezpečím 

bilanční nerovnováhy a následným ohrožením jejich činnosti. Ze znárodněných bank jmenujme 

především Živnostenskou banku, Zemědělskou banku, Ústřední banku družstev a na Slovensku 

Sedlickou banku, Tatrabanku a Slovenskou banku. Dekret č. 101/1945 Sb. znárodňoval podniky 

potravinářského průmyslu.  

                                                 
10 PRŮCHA, Václav a kol. Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918–1992. Díl 2, Období 1945–1992. 1. vyd. Brno: 

Doplněk, 2009, s. 85–91. 
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Veškerý majetek měl být znárodňován zásadně za náhradu. Náhrady měly vycházet ze sta-

vu majetku v den převzetí národním podnikem s přihlédnutím k závazkům podniku. Tím 

se velikost náhrad značně snížila – mnohé podniky byly po válce tak zadlužené, že je musel stát 

sanovat. V praxi se nakonec náhrady vyplácely v hotovosti formou záloh pouze úzkému okruhu 

osob (starým a nemocným lidem, vdovám, nezletilým pozůstalým po vlastnících nebo osobám 

pronásledovaným fašismem). Po únoru 1948 výplata náhrad skončila úplně. Náhrady za znárod-

něný zahraniční majetek byly přiznávány vlastníkům z vítězných a neutrálních zemí, výše, 

způsob a termíny splácení byly vyřešeny mezistátními dohodami. Už v roce 1947 byla taková 

dohoda uzavřena se Švýcarskem, mezi lety 1948–1951 např. se Spojeným královstvím, Francií, 

Nizozemskem, nebo Kanadou. Nejsložitější byla jednání s USA vzhledem k odlišným názorům 

na hodnotu znárodněného majetku. Majetkoprávní otázky mezi USA a Československem vyřeši-

la až mezistátní dohoda z ledna roku 1982.  

Na znárodňovací dekrety navazoval dekret č. 104/1945 Sb. o závodních a podnikových ra-

dách, který zaměstnancům zajišťoval účast na řízení a právo kontroly v soukromých i znárodně-

ných podnicích.
11

 

1.4 Prozatímní národní shromáždění a první poválečné vol-

by 

28. října 1945 zahájilo svou činnost jednokomorové Prozatímní národní shromáždění 

(ustaveno na základě ústavního dekretu prezidenta č. 47/1945 Sb.). Na základě zmocnění 

v čl. 1 odst. 3 tohoto dekretu upravila vláda náležitosti volebního práva a volitelnosti svým 

nařízením č. 48/1945 Sb. o volbě Prozatímního národního shromáždění. Poslanci PNS byli 

zvoleni na základě principu nepřímých voleb delegáty národních výborů a správních komisí 

na zemských sjezdech. Prozatímní národní shromáždění vykonávalo zákonodárnou moc pro celé 

území Československa a to do doby než se sešlo Národní shromáždění zvolené podle všeobecné-

ho, rovného, přímého a tajného volebního práva a podle zásady poměrného zastoupení 

(čl. 1 odst. 1).  

Hlavním úkolem Prozatímního národního shromáždění bylo potvrdit ve funkci prezidenta 

Edvarda Beneše a vykonávat přiměřeně pravomoc Národního shromáždění podle dřívějších 

ústavních přepisů. Na druhé schůzi PNS 28. října 1945 bylo přijato toto usnesení: „Prozatímní 

Národní shromáždění potvrzuje podle článku 2 ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 

                                                 
11 PRŮCHA, Václav a kol. Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918–1992. Díl 2, Období 1945–1992. 1. vyd. Brno: 

Doplněk, 2009, s. 91–102. 
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25. srpna 1945, č. 47 Sb. o Prozatímním Národním shromáždění, že president republiky 

dr. Edvard Beneš, řádně zvolený Národním shromážděním dne 18. prosince 1935, zůstává podle 

§ 58 odst. 5 ústavní listiny ve své funkci až do nové volby presidenta republiky.“ Povstá-

ním a hlasitým potleskem vyjádřili všichni poslanci souhlas s tímto usnesením. 6. listopadu 1945 

byla s nepatrnými změnami jmenována druhá vláda Zdeňka Fierlingera. 

28. března 1946 Prozatímní národní shromáždění přijalo ústavní zákon č. 57/1946 Sb., kterým 

se schválily a prohlásily za zákon všechny dekrety prezidenta republiky, pokud se tak již 

u některých dekretů nestalo dříve.
12

 Nepřímo zvolené Prozatímní národní shromáždění mělo také 

připravit ústavní podmínky pro vznik a činnost řádného parlamentu – Ústavodárného národního 

shromáždění (ÚNS).
13

 

Pro uskutečnění prvních přímých poválečných voleb do definitivního Ústavodárného ná-

rodního shromáždění byl klíčový ústavní zákon z 11. dubna 1946 č. 65/1946 Sb. o Ústavodár-

ném národním shromáždění. Tento parlament měl být jednokomorový, složený ze 300 poslanců 

zvolených podle všeobecného, rovného, přímého a tajného hlasovacího práva a podle zásady 

poměrného zastoupení (tedy podle principů vyjádřených v ústavní listině z roku 1920). Funkční 

období ÚNS bylo stanoveno do doby, než se sejde zákonodárný sbor podle nové ústavy přijaté 

tímto Ústavodárným národním shromážděním, nejdéle však na 2 roky. Na tento ústavní zákon 

navazoval zákon č. 67/1946 Sb. o volbě Ústavodárného národního shromáždění. Tímto zákonem 

byla mimo jiné zachována prvorepubliková volební povinnost. Do ÚNS mohli být zvoleni 

občané, kteří nebyli vyloučeni z práva volit a dovršili 21. rok věku.
14

 

Volby do Ústavodárného národního shromáždění se uskutečnily 26. května 1946. 

V českých zemích skončily jasným vítězstvím Komunistické strany Československa (40,17 % 

hlasů), následované národními socialisty (23,66 %), lidovci (20,23 %) a sociálními demokraty 

(15,18 %). Na Slovensku zvítězila Demokratická strana (61,43 %) před Komunistickou stranou 

Slovenska (30,37 %). V celostátním měřítku zvítězili komunisté (37,94 % hlasů) 

a v třísetčlenném Ústavodárném národním shromáždění získali celkem 114 mandátů, národní 

socialisté 55 mandátů, lidovci 46, Demokratická strana 43 a sociální demokraté 37 mandátů.
15

 

Výsledek těchto voleb ovlivnil vývoj v Československu na následujících 43 let. 

  

                                                 
12 „Uskutečněním ratihabice bylo stanoveno, že všechny dekrety prezidenta republiky je třeba považovat od jejich počátku 

za zákon, ústavní dekrety za ústavní zákon.“ 

Zdroj: PAVLÍČEK, Václav a kol. Ústavní právo a státověda, II. díl Ústavní právo České republiky. Část 1. 2. vyd. Praha: Linde 

Praha, 2008, s. 171. 
13 PAVLÍČEK, Václav a kol. Ústavní právo a státověda, II. díl Ústavní právo České republiky. Část 1. 2. vyd. Praha: Linde 

Praha, 2008, s. 155–157, 170–171. 
14 ibid., s. 178. 
15 KUKLÍK, Jan a kol. Vývoj československého práva 1945–1989. 1. vyd. Praha: Linde Praha, 2008, s. 61–64. 
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1.5 První vláda K. Gottwalda a předvečer únorových udá-

lostí 

Dne 18. června 1946 se sešlo nově zvolené Ústavodárné národní shromáždění, následující 

den byl poslanci jednomyslně zvolen Edvard Beneš prezidentem republiky. Po demisi dosavadní 

vlády byl Klement Gottwald jako předseda vítězné strany pověřen sestavením nové vlády. 

Ta byla prezidentem republiky jmenována 2. července 1946, předsedou vlády se stal Klement 

Gottwald. KSČ ve vládě získala celkem sedm křesel, KSS dvě, národní socialisté, lidovci 

a demokraté po čtyřech a sociální demokraté tři, dva ministři – Ludvík Svoboda a Jan Masaryk 

byli bez politické příslušnosti. 8. července 1946 přednesl předseda vlády Klement Gottwald 

před Ústavodárným národním shromážděním vládní tzv. Budovatelský program, který mimo jiné 

obsahoval záměr vypracovat novou ústavu, připravit dvouletý hospodářský plán na roky     

1947–1948 zaměřený na poválečnou rekonstrukci země, dokončit očistu národa, osídlit pohrani-

čí, posílit spolupráci se Sovětským svazem atd.  

Za účelem vypracování nové ústavy byl přijat zákon č. 197/1946 Sb. o ústavním výboru 

ÚNS. Tento výbor měl 36 členů zvolených podle poměrného zastoupení. Ústavní výbor zřídil 

sbor expertů, složený ze znalců veřejného a ústavního práva a dalších odborníků, kteří se podíleli 

na vzniku ústavní listiny z roku 1920. V probíhajících diskuzích vykrystalizoval odpor komunis-

tů k přímé demokracii nebo k ústavnímu a správnímu soudnictví. K připravované nové ústavě 

se Klement Gottwald vyjádřil takto: „Nová ústava musí zmařit naděje všech, kdož stále ještě 

doufají v navrácení znárodněného hospodářství hrstce velkokapitalistů. Na druhé straně se však 

ústavní ochrany dostane soukromému podnikání drobnému a střednímu, zejména pak má býti 

ústavně zabezpečen poctivě nabytý majetek našich zemědělců, živnostníků, obchodníků a všech 

ostatních fysických a právnických osob.“
16

 Jedná se jistě o pozoruhodné vyjádření ve svět-

le dalšího vývoje. Spory o koncepci nové ústavy s definitivní platností vyřešil komunistický 

převrat z února 1948. 

Těžištěm hospodářské politiky byl přechod k plánovanému řízení ekonomiky ve formě 

dvouletého plánu obnovy národního hospodářství na léta 1947–48. Konkrétní přípravy plánu 

začaly na základě vládního nařízení již 16. července 1946. Jednotlivým ministrům byly uloženy 

úkoly a také byla zřízena Ústřední plánovací komise při Hospodářské radě, ve které zasedli 

mimo jiné národohospodářští experti stran Národní fronty (např. předseda Národohospodářské 

komise při ÚV KSČ Ludvík Frejka). Na přípravě plánu se podílela také samotná Hospodářská 

                                                 
16 Programové prohlášení vlády ze dne 8. 7. 1946 [online]. c2012, [cit. 2012-3-2]. Dostupné z: 

<http://www.vlada.cz/assets/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/prehled-vlad-cr/1945-1960-csr/klement-gottwald-1/ppv-1946-

1948-gottwald1.pdf>. 
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rada a Státní úřad plánovací.  Plán byl vypracován překvapivě rychle a už 8. října byl předložen 

vládě. Osnova zákona byla 16. října postoupena Ústavodárnému národnímu shromáždění 

a po projednání ve výborech byla schválena 25. října. Zákon byl slavnostně podepsán preziden-

tem Benešem a předsedou vlády Gottwaldem na Pražském hradě 28. října 1946 a publikován 

pod číslem 192/1946 Sb.
17

 Tentýž den se na Václavském náměstí v Praze konala velká mani-

festace, na které přednesli své projevy Edvarda Beneš i Klement Gottwald.
18

 Dvouletý plán budil 

i značnou pozornost v zahraničí – Československo totiž patřilo po Sovětském svazu k prvním 

zemím přecházejícím k plánovanému hospodářství. 

Hlavním cílem dvouletky bylo překročení předválečné průmyslové výroby o 10 %, v ze-

mědělství, dopravě a spojích dosažení předválečné produkce a výkonů, dále zajištění dostatku 

nových bytů atd. Zvláštní pozornost byla věnována rozvoji hospodářsky zaostalejších regionů – 

Slovenska, jižních Čech, Českomoravské vrchoviny, Valašska, Slovácka aj. Zde dvouletka 

přesahovala rámec pouhé poválečné obnovy a položila základ industrializace těchto oblastí. 

Vzhledem k charakteru tehdejší smíšené ekonomiky ukládal dvouletý plán úkoly nejen národním 

podnikům, ale i soukromému sektoru.
19

 

Do vývoje hospodářství se nepříznivě promítlo Sovětským svazem vynucené odmítnutí 

Marshallova rekonstrukčního plánu a následky sucha v roce 1947. Ve 20. století se pravděpo-

dobně jednalo o nejhorší neúrodu, například produkce brambor klesla meziročně o 48 %, cukro-

vé řepy o 42 %, obilovin o 19%.
20

 V souvislosti s tím komunisté oživili předválečné heslo 

„ať platí bohatí“ a přišli s populistickým návrhem na zavedení tzv. milionářské dávky. 

31. října 1947 byl schválen příslušný zákon č. 185/1947 Sb. o mimořádné jednorázové dávce 

a mimořádné dávce z nadměrných přírůstků na majetku. Jednorázová dávka byla stanovena 

na 7–20 % podle velikosti čistého majetku (7 % pokud byl čistý majetek alespoň 1 mil. Kčs, 

20 % při čistém majetku nad 20 mil. Kčs.) Nadměrný přírůstek majetku byl definován jako 

majetkový přírůstek mezi 16. listopadem 1945 a 31. prosincem 1947 přesahující částku 

300 000 Kčs. Tento majetkový přírůstek byl základem mimořádné dávky z nadměrných přírůst-

ků na majetku a sazba z tohoto základu činila 100 %. Toto opatření příliš nezmírnilo ustanovení, 

                                                 
17 PRŮCHA, Václav a kol. Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918–1992. Díl 2, Období 1945–1992. 1. vyd. Brno: 

Doplněk, 2009, s. 152–156. 
18 K podpisu zákona o dvouletce bylo vydáno i patetické prohlášení politických stran Národní fronty: „My, lid český a slovenský 

z celého srdce a v nerozlučné jednotě slibujeme v této dějinné chvíli poctivou prací, věrně, ukázněně a ze všech mravních 

a fyzických sil, splnit s láskou a každý na svém místě, vznešený příkaz velikého budovatelského plánu… Věrni obětem boje 

za svobodu, hodni odkazu těch, kteří se nedočkali, zavázáni všem, kteří prošli bolestí a krví, naplněni láskou k přicházejícím 

pokolením a nemilosrdní k narušitelům díla, slibujeme na svou čest a před světem, který se na nás dívá, vybojované zajistit 

vítězstvím příkladné práce… My, lid český a slovenský, proměníme dvouletý plán v čin. Slibujeme! Slibujeme! Dvouletce zdar!“ 

Zdroj: První československý plán. 2. vyd. Praha: Ministerstvo financí, 1946, s. 9. 
19 PRŮCHA, Václav a kol. Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918–1992. Díl 2, Období 1945–1992. 1. vyd. Brno: 

Doplněk, 2009, s. 156–157. 
20 SOCIALISTICKÁ AKADEMIE ČSR. Plánované hospodářství v Československu. 3. vyd. Praha: Orbis, 1949, s. 59–61. 
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že za majetkový přírůstek se nepovažoval majetek nabytý děděním, věnem nebo darem mezi 

rodiči a dětmi. Mimořádné dávky mohly být placeny hotově nebo z tzv. vázaných vkladů 

(o problematice vázaných vkladů je pojednáno v následující kapitole). Kromě tohoto zákona byl 

schválen i zákon č. 200/1947 Sb. o dani z předmětů zbytné potřeby (tzv. přepychová daň). 

Poplatníkem přepychové daně byla osoba, která přepychové předměty vyráběla, při dovozu ze 

zahraničí zpravidla dovozce. Přepychové předměty byly vymezeny v příloze zákona a sazba 

se pohybovala od 10 do 100 % z ceny podle druhu předmětu.  

Politicky konfliktním tématem se stal tzv. boj o konfiskáty – tedy spor o osud průmyslové-

ho majetku zabaveného „zrádcům a kolaborantům“ na základě dekretů prezidenta republiky. 

Nekomunistické strany v čele s národními socialisty prosazovaly převedení majetku soukromé-

mu sektoru (v některých případech i formou restituce – tedy navrácení původním vlastníkům), 

proti tomu ostře vystupovala KSČ spolu s levicovým křídlem sociální demokracie a Revolučním 

odborovým hnutím (ROH). Tomuto tlaku nakonec nekomunistické strany podlehly a průmyslové 

konfiskáty byly včleněny do národních podniků, čímž byl ještě více posílen už tak hypertrofova-

ný státní sektor.
21

 

11. července 1947 byl schválen zákon č. 142/1947 Sb. o revizi první pozemkové reformy. 

Revize se týkala pozemkového majetku podléhajícímu záborovému zákonu z roku 1919 

v případech, kdy byla překročena horní hranice držby půdy – 150 ha zemědělské nebo 250 ha 

veškeré půdy včetně lesů. Proti návrhu KSČ (tzv. Hradecký program) byla konečná podoba 

zákona měkčí – „zbytkovým statkářům“
22

 bylo ponecháno 50 ha půdy a zákon nenabyl okamžité 

účinnosti. Poslední etapa poválečné pozemkové reformy – tzv. nová pozemková reforma nebyla 

do února 1948 schválena.
23

 

První Gottwaldova vláda se od počátku potýkala s vnitřními spory mezi komunistickými 

a nekomunistickými ministry, v září roku 1947 se vláda ocitla na hranici vládní krize díky 

tzv. Krčmaňské aféře. Tehdy byly třem nekomunistickým ministrům (P. Zenklovi, J. Masarykovi 

a P. Drtinovi) odeslány balíčky s výbušninou. Zatímco vyšetřování bezpečnostních složek 

spadajících pod Ministerstvo vnitra vedlo do ztracena, státní zastupitelství v Olomouci (v působ-

nosti Ministerstva spravedlnosti, ministrem spravedlnosti byl právě národní socialista Prokop 

                                                 
21 PRŮCHA, Václav a kol. Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918–1992. Díl 2, Období 1945–1992. 1. vyd. Brno: 

Doplněk, 2009, s. 184–186. 
22 Zbytkové statky získali po 1. světové válce noví nabyvatelé, převážně funkcionáři předválečné agrární strany. U zbytkových 

statků se v minulosti nedodržovalo pravidlo, že mohou vzniknout až po uspokojení drobných žadatelů o půdu. Tyto statky bylo 

možné převzít celé, pokud vlastníci nebyli zemědělci nebo na nich sami nehospodařili. 

 Zdroj: PRŮCHA, Václav a kol. Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918–1992. Díl 2, Období 1945–1992. 1. vyd. 

Brno: Doplněk, 2009, s. 182. 
23 PRŮCHA, Václav a kol. Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918–1992. Díl 2, Období 1945–1992. 1. vyd. Brno: 

Doplněk, 2009, s. 182–183. 
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Drtina) odhalilo důkazy vedoucí k sekretariátu KSČ v Krčmani na Olomoucku. Soudní proces 

s pachateli připravovaného atentátu měl začít v březnu 1948, k čemuž vzhledem k únorovým 

událostem nedošlo.  

Dalším třaskavým tématem byly spory zapříčiněné změnami ve velitelství Sboru národní 

bezpečnosti (SNB). Tyto změny prováděl komunistický ministr vnitra Václav Nosek bez dohody 

a projednání ve vládě mimo jiné proto, aby nebyly vyšetřovány politicky motivované provokační 

akce (již zmíněná Krčmaňská aféra, dále Mostecká aféra nebo spiknutí na Slovensku). 

13. února 1948 vláda proti vůli komunistů přijala usnesení, které mělo těmto změnám zabránit, 

nicméně ministr vnitra toto usnesení nesplnil a své rozhodnutí o jmenování resp. přeložení 

policejních důstojníků nezrušil. Nekomunističtí ministři proto odmítli účast na příštích schůzích 

vlády a pohrozili demisí. Vše vyvrcholilo komunistickým pučem, který proběhl mezi 

17. a 25. únorem 1948.
24

 

  

                                                 
24 KUKLÍK, Jan a kol. Vývoj československého práva 1945–1989. 1. vyd. Praha: Linde Praha, 2008, s. 107–108. 



15 

 

2 Měnová reforma v roce 1945 

Měnová situace byla po skončení války na území Československa katastrofální. V oběhu 

bylo sedm měn: protektorátní koruny, říšskoněmecké marky, slovenské koruny, polské zloté, 

maďarské pengö, poukázky československé východní armády a v červenci a srpnu 1945 byla 

obnovena i platnost předválečných československých mincí a některých bankovek.
25

 Úhrn 

oběživa byl v roce 1937 8,3 miliardy Kč, ke konci října 1945 vývoj kulminoval částkou 

123,5 mld. Kč. Co se týče úsporných vkladů, v roce 1937 byly ve výši 85 mld. Kč, na konci 

října 1945 to bylo už 208 mld. Kč. Toto nadměrné množství oběživa a vkladů představovalo 

velký inflační tlak na československou měnu. Ve znaleckém posudku v procesu s vyšším velite-

lem SS a policie v Protektorátu Čechy a Morava K. H. Frankem byly měnové škody způsobené 

československému hospodářství odhadnuty na 135 mld. Kč, přičemž národní důchod Českoslo-

venska činil v roce 1937 67 mld. Kč. Ještě před skončením války bylo jasné, že bude muset být 

provedena měnová reforma, podobně jako po první světové válce.
26

 

2.1 Příprava poválečné měnové reformy 

Přípravy na měnovou reformu započala londýnská exilová vláda už v roce 1941. Jak jsem 

již zmínil, post ministra financí zastával Eduard Outrata a po něm od roku 1941 Ladislav Feiera-

bend. Dr. Feierabend se snažil prosadit vznik exilové Národní banky Československé, tento jeho 

návrh ale narazil na odpor prezidenta Beneše, jenž se postavil proti osobám, které Feierabend 

navrhoval do čela této instituce. Kromě Josefa Malíka byl kandidátem Antonín Basch, profesor 

na univerzitě v Chicagu a obhájce liberální ekonomiky.
27

 Beneš totiž po skončení války počítal 

s posílením vlivu státu v hospodářských otázkách. Feierabend tedy zřídil alespoň Měnový 

a bankovní odbor Ministerstva financí, jehož vedoucím se stal mladý a vzdělaný ekonom 

Jan Viktor Mládek
28

, který před válkou pracoval ve studijním odboru Národní banky Českoslo-

venské. Měnový a bankovní odbor se zapsal do historie přípravou měnové reformy a účastí 

na uspořádání světových měnových poměrů po skončení války.
29

 

                                                 
25 PRŮCHA, Václav a kol. Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918–1992. Díl 2, Období 1945–1992. 1. vyd. Brno: 

Doplněk, 2009, s. 110–111. 
26 VENCOVSKÝ, František. Naše měnové reformy a odluky. In: Finance a úvěr č. 9/1993. Praha: Ministerstvo financí ČR, 1993, 

s. 397–398. 
27 Antonín Basch působil před válkou jako docent na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 
28 Jan Viktor Mládek byl absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, poté pokračoval studiem na Vysoké 

škole obchodní v Praze, posléze na francouzské Sorbonně a na anglické University of Cambridge. Po válce pracoval jako 

výkonný ředitel Mezinárodního měnového fondu za ČSR, po únoru 1948 zůstal v zahraničí. 
29 VENCOVSKÝ, František. Vzestupy a propady československé koruny. 1.vyd. Praha: Oeconomica, 2003, s. 103–105. 
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2.1.1 Tisk nových poválečných platidel 

Jak jsem již zmínil, konkrétní přípravy na měnovou reformu začaly koncem roku 1941 

za pomoci „Currency Commission“ britské vlády, v březnu 1942 byl dokončen plán na tisk 

nových poválečných československých platidel. Počítalo se přibližně s 13 miliardami oběživa. 

Tisk byl zadán třem anglickým tiskárnám – Bradbury, Wilkinson and Co. (natiskla státovky 

v hodnotách 100 Kčs, 500 Kčs a 1000 Kčs), Waterlow and Sons (státovky v hodnotách 20 Kčs 

a 50 Kčs) a De La Rue (5 Kčs a 10 Kčs). Uvažovalo se i o ražbě mincí ve Spojených státech, 

ke které však nedošlo. Všechny státovky z londýnské emise jsou vyobrazeny v příloze č. 2. 

Za nejdůležitější státovku byla považována stokoruna, na kterou byl umístěn portrét 

T. G. Masaryka, na dvacetikoruně byl vyobrazen K. H. Borovský, na padesátikoruně 

M. R. Štefánik, na pětisetkoruně J. Kolár a na tisícikoruně Jiří z Poděbrad. Složitým úkolem bylo 

najít ve Velké Británii zkušené grafiky a rytce, kteří by se vypořádali s výtvarnými nároky, 

nebyly totiž k dispozici spolehlivé podklady (Štefánikův portrét byl zpracován podle poštovní 

známky, portrét Jiřího z Poděbrad podle obrazu Mikoláše Alše, další portréty z „Československé 

vlastivědy“, Karlštejn podle turistického prospektu, slovenská krajina z fotografie apod.).
30

 

Beneš doporučoval, aby na státovkách byl jen český a slovenský text, z čehož Feierabend vyde-

dukoval, že počítá se ztrátou Podkarpatské Rusi a s vysídlením Němců a Maďarů.
31

  

Celkem bylo vyrobeno 376 milionů kusů státovek o celkové nominální hodnotě 

24,8 mld. Kč. Už v roce 1943 byly předány exilové vládě a uskladněny v 3 500 bednách 

v podzemních krytech nedaleko Bristolu, odkud byly v září 1945 letecky přepraveny do Prahy.
32

 

Počet vytištěných „londýnských“ státovek nakonec nestačil a bylo nutné provádět v roce 1945 

dotisky v Praze (tisícikorunové bankovky a stokorunové státovky pohotově vyrobila tiskárna 

Národní banky Československé). Přes opodstatněné obavy z případného padělání bylo v roce 

1944 vyrobeno i 200 milionů kolků v osmi typech, které byly po válce použity na Slovensku. 

Tam totiž byla situace komplikovaná tím, že nebylo možné zjistit, kolik milionů bankovek 

odvezla uprchlá klerofašistická slovenská vláda a jiní vysoce postavení představitelé Slovenské-

ho štátu. Pokud by se tyto peníze dostaly zpět do republiky, zvětšilo by se už tak velké množství 

nekrytého oběživa. Kolkování proběhlo v létě 1945 u papírových peněz v nominální hodnotě 

od 100 Ks výše.
33

 

                                                 
30 VENCOVSKÝ, František. Vzestupy a propady československé koruny. 1.vyd. Praha: Oeconomica, 2003, s. 104. 
31 PULPÁNOVÁ S., PULPÁN K. K 50. výročí měnové reformy v roce 1945. In: Finance a úvěr č. 11/1995. Praha: Ministerstvo 

financí ČR, 1995, s. 646. 
32 VENCOVSKÝ, František. Tři měnové reformy pro jednu generaci. In: Ekonomika, právo, politika č. 26/2003. Praha: CEP – 

Centrum pro ekonomiku a politiku, 2003, s. 122. 
33 PULPÁNOVÁ S., PULPÁN K. K 50. výročí měnové reformy v roce 1945. In: Finance a úvěr č. 11/1995. Praha: Ministerstvo 

financí ČR, 1995, s. 646. 
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2.1.2 Konference v Bretton-Woods 

Jak již bylo naznačeno, Měnový a bankovní odbor Ministerstva financí se také aktivně po-

dílel na přípravě poválečného uspořádání světových měnových poměrů. Jan Viktor Mládek 

spolupracoval se slavným anglickým ekonomem J. M. Keynesem na jeho verzi tohoto uspořádá-

ní. Keynesova představa ale nakonec musela ustoupit americké koncepci. Na závěrečné konfe-

renci v Bretton-Woods v červenci 1944 bylo Československo zastoupeno pětičlennou delegací, 

kterou vedl ministr financí Feierabend, místopředsedou byl Jan Viktor Mládek a dalšími členy 

Antonín Basch, Ervin Exner a Josef Hanč. Za Československo podepsal dohody o přistoupení 

k Mezinárodnímu měnovému fondu a k Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj mimořádný 

velvyslanec ve Washingtonu Vladimír Hurban. Dohody byly schváleny Prozatímním národním 

shromážděním 18. prosince 1945 a vyhlášeny pod č. 68 a  69/1946 Sb. Československý podíl 

na prostředcích Mezinárodního měnového fondu činil 125 mil. USD, výše československé účasti 

tak byla 12. nejvyšší z 45 členů MMF.
34

 

2.2 Průběh poválečné měnové reformy  

Finální podoba měnové reformy byla ovlivněna především Košickým vládním programem, 

jehož stěžejní ekonomickou koncepcí bylo směřování k direktivnímu centrálnímu řízení. 

To se týkalo i měnové politiky, což bylo vyjádřeno v čl. XII: „Opírajíc se o tvůr-

čí iniciativu nejširších vrstev národa, bude se vláda zejména snažit: … Postavit celý peněž-

ní a úvěrový systém… pod všeobecné státní vedení…“ Konečnou podobu měnové reformy 

připravovala skupina převážně levicově orientovaných ekonomů, jmenujme předsedu dočasné 

správy Národní banky Československé Jaroslava Nebesáře
35

 a jeho tajemníka Vladimíra Kadlece 

nebo vrchního ředitele Národní banky Československé Leopolda Chmela. Spolupodíleli se také 

Alois Král ze studijního oddělení předválečné Národní banky Československé a Ervin Exner, 

reprezentující bývalý londýnský Měnový a bankovní odbor Ministerstva financí.
36

 

                                                 
34 VENCOVSKÝ, František. Vzestupy a propady československé koruny. 1.vyd. Praha: Oeconomica, 2003, s. 105, 114. 
35 Jaroslav Nebesář, absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kritizoval prvorepublikovou politiku Národní 

banky československé a Karla Engliše. Prosazoval Keynesovu teorii aktivní hospodářské politiky vlády a aktivní peněžní politiky 

centrální banky za účelem dosažení hospodářského růstu v časech krize. Po roce 1945 je u Nebesáře patrný extrémní názorový 

posun k levici, což mu otevřelo cestu k dosažení vysokých veřejných funkcí. Ani to jej ale neuchránilo před politickými procesy 

– v roce 1954 byl odsouzen k 15 letům odnětí svobody.  

Zdroj: ibid., s. 123. 
36 VENCOVSKÝ, František. Tři měnové reformy pro jednu generaci. In: Ekonomika, právo, politika č. 26/2003. Praha: CEP – 

Centrum pro ekonomiku a politiku, 2003, s. 123. 
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2.2.1 Zřízení Československého měnového úřadu a obnovení Národ-

ní banky Československé 

Prvním reformním opatřením byl dekret prezidenta republiky z 12. listopadu 1944 

(č. 16/1944 Úředního věstníku československého), kterým byl zřízen Československý měnový 

úřad, jehož účelem bylo vykonávat funkci emisní banky na osvobozeném území. Vydával 

platidla označené jako poukázky znějící na koruny v hodnotách od 1 do 1000 korun. Tyto 

poukázky byly vytištěny v Moskvě a používaly se k platbám postupující Rudé armády (a s ní 

i československých jednotek) a československých úřadů za dodávky zboží a služeb, k vyplácení 

platů apod. Bylo to ovšem jen provizorní a okrajové řešení.
37

 

Dalším důležitým počinem byl dekret prezidenta republiky č. 139/1945 Sb. ze dne 

18. května 1945, kterým byla ukončena činnost Národní banky pro Čechy a Moravu 

a byla obnovena činnost Národní banky Československé. Předsedou její dočasné správy 

se stal výše zmíněný Jaroslav Nebesář, kterého jmenoval předseda vlády. Dočasná správa byla 

zpočátku pětičlenná, později přibyli dva slovenští zástupci. Po obnovení činnosti Národní ban-

ky Československé bylo možné podnikat konkrétní kroky k faktickému provedení měnové 

reformy.
38

 

2.2.2 Sjednocení peněžního oběhu 

Před provedením hlavní části reformy bylo nutné zlikvidovat oběh cizích měn na území 

Československa. Už 10. května 1945 byla opatřením Národní banky pro Čechy a Moravu říš-

ským markám odňata funkce zákonného platidla. Marky pak byly obyvatelstvem do 14. června 

1945 skládány na vázané účty (kurz byl stanoven na 1 říšská marka = 10 protektorátních korun). 

Na území tzv. Sudet, které se stalo po Mnichovském diktátu součástí nacistické Třetí říše, byly 

říšské marky stahovány až začátkem srpna 1945 z důvodu nenarušení hospodářského života 

v pohraničí (kurz byl stanoven také na 1 RM = 10 K). Na Slovensku rozhodla Slovenská národní 

rada (SNR) dne 19. března 1945 o stažení maďarské měny pengö z území, které podle Mnichov-

ské dohody připadlo Maďarsku. Kurz byl stanoven na 2 koruny slovenské = 1 pengö. Jako 

zákonné platidlo bylo pengö zrušeno 26. června 1945. Jak jsem již uvedl výše, 3. července 1945 

rozhodla SNR o evidenčním okolkování všech papírových peněz o nominální hodnotě od 100 Ks 

výše. Do konce srpna 1945 se podařilo množství obíhajících měn na území Československa 

zredukovat do té míry, že vznikly dvě korunové peněžní oblasti – česká a slovenská. Vzájemný 

                                                 
37 VENCOVSKÝ, František. Naše měnové reformy a odluky. In: Finance a úvěr č. 9/1993. Praha: Ministerstvo financí ČR, 

1993, s. 398. 
38 VENCOVSKÝ, František. Vzestupy a propady československé koruny. 1.vyd. Praha: Oeconomica, 2003, s. 111. 
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kurz byl stanoven na 1:1. Českou korunou však nebylo možné platit na Slovensku a naopak – 

slovenská koruna nebyla přijímána v českých zemích, platební styk byl od konce června 1945 

prováděn na základě zvláštního zúčtovacího sytému Národní banky v Praze a v Bratislavě.
39

 

I toto provizorium bylo nakonec odstraněno hlavní fází měnové reformy. 

2.2.3 Hlavní fáze měnové reformy 

Ta byla odstartována dekretem prezidenta republiky ze dne 19. října 1945 o obnovení čes-

koslovenské měny (č. 91/1945 Sb.). Počínaje 1. listopadem 1945 byla na základě § 1 odst. 1 

zavedena jednotná československá měna – koruna československá (Kčs), která nahradila dosa-

vadní korunové jednotky (protektorátní koruny, předválečné koruny československé a koruny 

slovenské) v poměru 1:1 (§ 1 odst. 2). Dalším důležitým předpisem byla prováděcí vyhláška 

ministra financi č. 92/1945 Sb. o nových platidlech československé měny, vydaná na základě 

zmocnění v § 2 odst. 1. Tyto předpisy posléze doplnil ještě dekret prezidenta republiky 

č. 95/1945 Sb. o přihlášení vkladů a jiných peněžních pohledávek, jakož i životních pojištění 

a cenných papírů. 

Podle § 7 dekretu č. 91/1945 Sb. byly veškeré vklady jakéhokoliv druhu (vkladní knížky, 

vkladní listy, běžné účty apod.) u poštovních spořitelen, peněžních ústavů a peněžních podniků, 

pokud nebyly učiněny v nových platidlech, počínaje dnem 1. listopadu 1945 zablokovány – 

vázány. Tímto dnem skončilo také jejich úročení. 

 Podle § 10 bylo možné si dosavadní peníze (hotovost, ale i vklady, životní pojistky 

a státní cenné papíry) vyměnit maximálně do výše 500 Kčs na každou fyzickou osobu, peněžní 

hodnoty přesahující tuto částku byly skládány na tzv. vázané účty (viz dále). 

§§ 11 a 13 zakotvily podmínky pro podnikatele (fyzické i právnické osoby) – těm mohla 

být z jejich vkladů vyplacena částka odpovídající výši jednoměsíčních platů a mezd jejich 

zaměstnanců, dále mohlo být počínaje 1. listopadem 1945 uvolněno dalších 10 % 

z jejich vázaných vkladů nezbytně nutných pro provoz podniku. § 14 počítal s uvolněním vkladů 

„v případech zvláštního zřetele hodných a zejména sociálně odůvodněných“, § 15 zabezpečoval 

dostatečné peněžní prostředky pro veřejné úřady, soudy, státní podniky či veřejnopráv-

ní korporace, § 19 umožňoval plnou výměnu pro spojenecké armády a zastupitelské úřady 

cizích států. 

Na základě dekretu č. 95/1945 Sb. byl proveden soupis všech peněžních hodnot – vázány 

tak nebyly jen všechny peněžní vklady a jiné peněžní pohledávky u peněžních ústavů, 

                                                 
39 VENCOVSKÝ, František. Vzestupy a propady československé koruny. 1.vyd. Praha: Oeconomica, 2003, s. 111–112. 
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ale i pojistky a cenné papíry včetně státních dluhopisů.
40

 Kdo nepodal přihlášku včas, ztratil 

dispoziční právo k těmto majetkovým hodnotám (to přešlo na stát). Celková suma vázaných 

vkladů byla ke konci roku 1945 kolem 258 mld. korun. Souhrn oběživa v nových penězích činil 

19 mld. Kčs, které nahradily přes 124 mld. „starých“ peněz.
41

 Tím byla utlumena velká inflační 

síla a zároveň toto opatření zachránilo likviditu československých bank, kterým byly zmraženy 

obrovské pohledávky v německých bankách. Stát si vyhradil rozhodování o eventuálním budou-

cím uvolňování vázaných vkladů, což se ze začátku dělo především ze sociálních a provozních 

důvodů. Později došlo k značnému rozšíření použitelnosti vázaných vkladů.
42

 

Zároveň bylo nutné upravit mzdové a cenové poměry. Ceny a mzdy byly zvýšeny tak, 

aby v celostátním průměru dosahovaly přibližně trojnásobku
43

 předválečné úrovně. Upraveny 

byly i cenové relace mezi českými zeměmi a Slovenskem, neboť se během války vyvíjely 

odlišně (oproti předválečné úrovni se ceny v českých zemích zvýšily o 60–70 %, na Slovensku 

o 30–50 %). Dále musela být přebudována daňová soustava, dopravní tarify, úrokové, poplatko-

vé, pojišťovací a další sazby. Zvýšení cenové hladiny pomohlo dlužníkům a tedy především 

státu.
44

 

V souvislosti s měnovou reformou byl stanoven i nový kurz koruny, a to vůči dolaru 50:1, 

z toho byl odvozen zlatý obsah koruny – 1 Kčs se rovnala 0,0177734 gramu ryzího zlata. Nový 

kurz koruny byl oznámen Mezinárodnímu měnovému fondu, který ho koncem roku 1946 přijal 

a oficiálně vyhlásil. Z kurzu k dolaru byly vypočítány kurzy koruny k ostatním zahraničním 

měnám. Proti předválečnému nereálnému kurzu k dolaru (1 USD = 28,69 Kč v roce 1937) byla 

koruna oslabena o 74 %, nový kurz byl ale vzhledem k hospodářskému rozmachu Spojených 

států a válkou poškozenému československým hospodářství reálný a rovnovážný, o čemž svědčí 

fakt, že ČSR ho byla schopna udržovat do února 1948.
45

 

                                                 
40 Výměna u nepodnikatelů – fyzických osob v praxi probíhala tak, že každý „přednosta“ domácnosti vyplnil výplatní list 

za všechny příslušníky domácnosti a v peněžním ústavu složil veškeré peněžní prostředky, pojistky a cenné papíry a přihlásil své 

vklady – jako protihodnotu obdržel v novém oběživu maximálně 500 Kčs na osobu, zbytek zůstal ve vázaných vkladech. 

Na výplatní list se kromě této prvotní částky zapisovaly další uvolněné prostředky.  

Zdroj: PULPÁNOVÁ S., PULPÁN K. K 50. výročí měnové reformy v roce 1945. In: Finance a úvěr č. 11/1995. Praha: 

Ministerstvo financí ČR, 1995, s. 647–648. 
41 VENCOVSKÝ, František. Vzestupy a propady československé koruny. 1.vyd. Praha: Oeconomica, 2003, s. 111–112. 
42 PULPÁNOVÁ S., PULPÁN K. K 50. výročí měnové reformy v roce 1945. In: Finance a úvěr č. 11/1995. Praha: Ministerstvo 

financí ČR, 1995, s. 647. 
43 Dodnes není zcela jasné, jak se došlo zrovna k trojnásobku – k autorství tohoto návrhu se nikdo nehlásil. „Toto zvýšení zůstane 

asi tajemstvím měnové alchymie.“  

Zdroj: HALBHUBER, Jaroslav. Hospodářská politika nového Československa. Praha: Práce, 1946, s. 87. 
44 PULPÁNOVÁ S., PULPÁN K. K 50. výročí měnové reformy v roce 1945. In: Finance a úvěr č. 11/1995. Praha: Ministerstvo 

financí ČR, 1995, s. 648. 
45 ibid., s. 648. 
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2.2.4 Dávka z majetku a z přírůstku na majetku 

Jedním ze způsobu jak redukovat obrovskou sumu vázaných vkladů byla zavedení dávky 

z majetku a z přírůstku na majetku. Z dnešního pohledu se toto opatření může jevit jako radikální 

zásah do vlastnických práv, nicméně těsně po válce panovala v této otázce politická shoda 

umocněná veřejným míněním. Podle všeobecného názoru se mnohamilionové zisky za okupace 

nedaly získat prací ani podnikáním, ale jedině plněním zakázek pro okupanty či obchodováním 

na černém trhu. Spory se vedly pouze o to, do jaké míry má být dávka progresivní. Jako v mnoha 

jiných případech nakonec svou představu prosadila KSČ a tak progrese byla velmi razantní. 

Příslušný zákon byl publikován pod č. 134/1946 Sb.
46

 

Sazba dávky z veškerého majetku (včetně pohledávek, cenných papíru, životních pojistek, 

po odečtení závazků) činila z prvních 200 000 Kčs 5 %, maximální sazba byla 30 % z majetku 

nad 20 mil. Kčs. 

Přírůstek na majetku získaný v období od počátku roku 1939 do 15. listopadu 1945, 

v případě, že domácnost měla majetek vyšší než 100 000 Kčs nebo dosáhla za toto období 

přírůstku majetku alespoň 20 000 Kčs, byl zdaněn sazbou od 5 % z prvních 5 000 Kčs vyměřo-

vacího základu až do 100 % (sazba byla odstupňovaná podle velikosti přírůstku). Zároveň pokud 

byl majetkový přírůstek nepřiměřený hospodářským poměrům a slušným výdělkovým možnos-

tem, byl poplatník vyzván, aby prokázal původ tohoto přírůstku. Pokud této povinnosti nedo-

stál, byl přírůstek zdaněn 100% sazbou. Vyměřovací základ se získal podrobně předepsaným 

způsobem v tiskopise „Přihláška majetku“ a po výpočtu všech přírůstků a úbytků dílčích položek 

vyšel základ, který se snižoval o 20 000 Kčs na poplatníka a na jeho manželku a o 5 000 Kčs 

na každé dítě.
47

 

Dávky mohly být zaplaceny hotově nebo právě z vázaných vkladů
48

, nicméně celkový pří-

jem z těchto dávek byl jen cca 35 mld. Kčs
49

, což ani zdaleka nestačilo na vyřeše-

ní problematiky vázaných vkladů.
50

 S těmito dávkami souvisel i zákon č. 185/1947 Sb., který 

zavedl tzv. milionářské dávky, které mohly být rovněž placeny z vázaných vkladů. Ani toto 

opatření ale nepřineslo jejich výraznou redukci (k problematice milionářských dávek viz podka-

pitola 1.4) 

                                                 
46 PULPÁNOVÁ S., PULPÁN K. K 50. výročí měnové reformy v roce 1945. In: Finance a úvěr č. 11/1995. Praha: Ministerstvo 

financí ČR, 1995, s. 651. 
47 ibid. 
48Nakonec bylo přes 90 % dávek zaplaceno z vázaných vkladů. 
49 Mnozí poplatníci se totiž zdařile vyhýbali placení dávek, nahromaděné majetky z války bylo obtížné kontrolovat, v neposlední 

řadě se přihlášené majetky rozepisovaly na příbuzné či zaměstnance. 
50 VENCOVSKÝ, František. Vzestupy a propady československé koruny. 1.vyd. Praha: Oeconomica, 2003, s. 116. 
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2.2.5 Vázané vklady a Likvidační fond měnový 

Pro stanovení koncepce měnové politiky po reformních opatřeních bylo nutné vyřešit pro-

blematiku vázaných vkladů. Jak se zostřoval politický boj, politické strany se začaly v této 

otázce chovat nezodpovědně. Zablokované peníze byly nejdříve uvolňovány z provozních 

a sociálních důvodů. Politické strany se ale chtěly zalíbit svým voličům a tak postupně docházelo 

k nezodpovědnému uvolňování většího množství vázaných vkladů. Argumentovalo se mj. tím, 

že vázané vklady jsou dostatečně kryté konfiskovaným majetkem Němců, Maďarů, kolaborantů, 

zrádců a také znárodněnými podniky.
51

 

Mimoto bylo zpočátku možné platit vázanými vklady daně, poplatky, jiné veřejné dávky 

a soukromoprávní dluhy, které vznikly do 31. října 1945. Tato úhrada starých dlu-

hů převodem z vázaných vkladů byla možná do 14. února 1946. Usnesením vlády z 5. listopadu 

1946 došlo k značnému rozšíření použitelnosti vázaných vkladů. Napříště jimi bylo umožněno 

uhradit část kupní ceny z přidělovaných movitých konfiskátů, dále přímé daně za posled-

ní dva měsíce roku 1945 a za rok 1946 a také dávky z majetku a z přírůstku majetku a milionář-

ské dávky. 

V důsledku toho množství oběživa rostlo – z původních 19 mld. Kčs to ke konci roku 1947 

bylo již 61 mld. Kčs, vklady domácností dosáhly výše 27,5 mld. Kčs.
52

 Před tímto vývojem 

varovala i Národní banka Československá: „Měnově sterilní forma vázaných vkladů se mění 

na měnově účinné nové nepružné oběživo. Poněvadž naše měnová politika nemá nástroj, jakým 

by toto uvolňované oběživo bylo opět z oběhu odčerpáno, přesouvá se problém inflace ve staré 

měně do měny nové.“
53

 

Tíživou situaci okolo vázaných vkladů měl definitivně vyřešit Likvidační fond měnový 

zřízený zákonem za dne 2. července 1947 č. 141/1947 Sb. Likvidační fond měnový byl samo-

statnou právnickou osobou, řízenou předsednictvem, ve kterém zasedl předseda dočasné správy 

Národní banky Československé (vykonával funkci guvernéra fondu), dále první a druhý místo-

předseda, kteří byli jmenováni vládou na návrh ministra financí, dva zástupci Národní banky 

Československé a jeden zástupce slovenského pověřenectva financí. Předsedou nebo místopřed-

sedou fondu musel být Slovák.
54

  

                                                 
51 VENCOVSKÝ, František. Vzestupy a propady československé koruny. 1.vyd. Praha: Oeconomica, 2003, s. 115. 
52 ibid., s. 125. 
53 CHMELA, Ladislav. Zpráva vrchního ředitele Národní banky Československé ze dne 15. srpna 1946. In: VENCOVSKÝ, 

František. Vzestupy a propady československé koruny. 1.vyd. Praha: Oeconomica, 2003, s. 116. 
54 § 11 zákona č. 141/1947 Sb. 
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Hlavním úkolem Likvidačního fondu měnového bylo zlikvidovat vázané vklady, což také 

vyjádřil ministr financí Jaromír Dolanský ve svém rozhlasovém projevu z 23. května 1947: 

„Vázané vklady budou zlikvidovány z výnosu majetkových dávek, které byly zavedeny v květnu 

1946, z propadlých a konfiskovaných vkladů a z výtěžku z prodeje konfiskovaného nepřátelské-

ho majetku“, dále zdůraznil, že při uvolňování vkladů budou zohledněny sociální důvody 

(zejména se uvolní vklady osob s malými starobními důchody) a dále důvody hospodářské, 

aby „uvolňování drželo krok s rozmnožováním konzumních statků, jejichž rozsah se stále zvět-

šuje“.
55

 

Po všech provedených opatřeních se celková částka vázaných vkladů snížila 

z 258 mld. Kčs v roce 1945 na 120 mld. Kčs ke konci roku 1949. Zbývající vázané vklady byly 

s konečnou platností anulovány při měnové reformě v roce 1953.
56

 

Proti způsobu řešení problematiky vázaných vkladů kriticky vystoupil významný ekonom 

a právník Karel Engliš
57

 ve svém stanovisku k návrhu zákona o Likvidačním fondu měnovém 

z dubna 1947. Podle něj se návrh zákona vyhnul řešení přebytečné kupní síly, likvidace starých 

vkladů se bude dít na úkor další nucené úspory starých vkladatelů a především navrhované 

řešení bude likvidovat staré vklady, aniž se postará o jejich finanční vypořádání. Své stanovisko 

uzavřel slovy: „Považuji navrhované řešení pro střádaly za tragické a pro národní hospodářství 

za osudné.“
58

 

2.3 Zhodnocení měnové reformy 

Počáteční fázi měnové reformy z roku 1945, tedy její technickoorganizační část zahrnující 

zavedení nové měny a stažení starých platidel, lze bezesporu hodnotit pozitivně. Celá akce byla 

dobře promyšlená i provedená a probíhala rychleji než v roce 1919 především díky z té doby 

nabytým zkušenostem.
59

 

Komplikace ale přineslo následné nadměrné uvolňování vázaných vkladů, které probíhalo 

kvůli tlaku politických stran, přičemž nebyl brán ohled na názor představitelů Národní banky 

Československé a dalších ekonomů. Na druhou stranu lze toto chování politiků pocho-

                                                 
55 VENCOVSKÝ, František. Vzestupy a propady československé koruny. 1.vyd. Praha: Oeconomica, 2003, s. 115. 
56 ibid., s. 116, 118. 
57 Karel Engliš byl v té době rektorem Univerzity Karlovy v Praze. Významně se spolu s Aloisem Rašínem podílel na měnové 

reformě v roce 1919. Po roce 1948 rezignoval na všechny své funkce a v roce 1952 mu byl úředním rozhodnutím zakázán pobyt 

v Praze za to, že byl příslušníkem „buržoazní kapitalistické třídy“. Zbytek života strávil v rodné Hrabyni, kde v roce 1961 

zemřel. Na úmrtním oznámení stálo výmluvné motto: „Kdo sloužíš vlasti, odměny nečekej“.  

Zdroj: Karel Engliš (1880–1961) - vůdčí osobnost československé finanční a měnové politiky 20. a 30. let [online]. c2012, 

[cit. 2012-3-6]. Dostupné z: <http://www.euroekonom.cz/osobnosti-clanky.php?type=jz-englis>. 
58 VENCOVSKÝ, František. Vzestupy a propady československé koruny. 1.vyd. Praha: Oeconomica, 2003, s. 118. 
59 PULPÁNOVÁ S., PULPÁN K. K 50. výročí měnové reformy v roce 1945. In: Finance a úvěr č. 11/1995. Praha: Ministerstvo 

financí ČR, 1995, s. 652–653. 
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pit, neboť definitivní likvidace vázaných vkladů by pobouřila velkou část obyvatelstva. Občas-

ným uvolňováním vkladů naopak získávali politické body. Nicméně v porovnání s pováleč-

ným hospodařením jiných evropských států byly kroky představitelů Národní fronty poměrně 

rozumné.  

Zvrat nastal po únoru 1948, kdy byly z vázaných vkladů uvolňovány velké částky politic-

kým a kulturním špičkám novému režimu a na sociální případy. V kombinaci s novým rigidním 

modelem centrálně plánované ekonomiky se tak Československo už po pár letech diktatury 

proletariátu potýkalo s obrovskými hospodářskými obtížemi. Tyto problémy měl vyřešit faktický 

státní bankrot eufemisticky nazvaný jako „peněžní reforma“
60

 z roku 1953. Ve skutečnosti 

se jednalo o radikální měnovou reformu ožebračující široké vrstvy obyvatelstva. 

  

                                                 
60 Peněžní reformou se obvykle označuje prostá výměna nebo změna zákonných platidel. Obvykle probíhá jako součást reformy 

měnové nebo samostatně za účelem větší ochrany před falzifikací. Pojem měnová reforma naproti tomu označuje situaci, 

kdy se mění celý peněžní systém státu poté, kdy došlo k takovému jeho rozvratu, že nezbývá jiná možnost, než přejít na systém 

zcela nový, zpravidla za cenu obětování úplných nebo částečných peněžních rezerv obyvatelstva. 

Zdroj: VENCOVSKÝ, František. Naše měnové reformy a odluky. In: Finance a úvěr č. 9/1993. Praha: Ministerstvo financí ČR, 

1993, s. 394. 



25 

 

3 Politické, právní a hospodářské poměry po únoru 

1948 

3.1 Průběh „Vítězného února“ 

Hlavním cílem komunistů po volbách v roce 1946 bylo uchopení co největší moci ve státě 

– ať už pomocí nových voleb nebo násilím. KSČ pohlížela na ostatní strany Národní fronty jako 

na opoziční síly a naopak i nekomunistické strany stupňovaly kritiku komunistických praktik. 

Napětí mezi oběma tábory vyvrcholilo krizí v únoru 1948.  

Potom, co 17. února 1948 předseda vlády Klement Gottwald odmítl z důvodu nepřítom-

nosti ministra vnitra za KSČ Václava Noska projednat usnesení vlády z 13. února zabývající 

se zneužíváním Sboru národní bezpečnosti komunistickou stranou a nařizující ministrovi vnitra 

zrušit rozhodnutí o jmenování policejních důstojníků, pohrozili ministři České strany národně 

socialistické, lidové strany a Demokratické strany demisí. Zároveň se odmítli účastnit schůzí 

vlády, dokud nebude usnesení splněno. Přitom spoléhali na podporu ze strany sociální demokra-

cie a na prvorepublikové ústavní tradice. Tehdy se politické krize řešily tak, že vláda podala 

demisi a politické strany jednaly o nové koalici nebo o vypsání nových voleb.
61

 

20. února nakonec ministři tří výše jmenovaných stran (12 ministrů z 26) podali demisi 

do rukou prezidenta republiky. Tvořili však jen menšinu vlády – nepřipojili se k nim sociální 

demokraté ani dva nestraníci (Jan Masaryk a L. Svoboda). Vláda tedy podle § 80 ústavní listiny 

z roku 1920 zůstala usnášeníschopná.
62

 Jedinou jistou možností, jak prosadit demisi celé vlády, 

bylo vyslovení nedůvěry vládě poslaneckou sněmovnou podle § 75an. ústavní listiny.
63

 Takto 

ovšem strany, jejichž ministři podali demisi, nepostupovaly. Předsednictvo ÚNS jednomyslně 

rozhodlo, že se již svolaná schůze sněmovny odkládá až do vyřešení vládní krize. Předsednictvo 

ÚNS přitom bylo složeno paritně z poslanců všech politických klubů. Odstoupivší ministři 

tak mohli spoléhat pouze na podporu a pomoc prezidenta Beneše.
64

 K. Gottwald na jednání 

s Benešem navrhuje doplnění vlády podle komunistického návrhu a na 21. února svolává de-

monstraci na Staroměstském náměstí v Praze a do dalších měst.
65

 

                                                 
61 PAVLÍČEK, Václav a kol. Ústavní právo a státověda, II. díl Ústavní právo České republiky. Část 1. 2. vyd. Praha: Linde 

Praha, 2008, s. 190. 
62 Ústavní listinu z roku 1920 (121/1920 Sb.) bylo nutné vykládat v souladu s ústavním dekretem č. 1/1945 Sb. a zákonem 

č. 65/1946 o Ústavodárném národním shromáždění. 
63 Vláda byla podle § 75 ústavní listiny odpovědna poslanecké sněmovně, která jí mohla vyslovit nedůvěru. Návrh na vyslovení 

nedůvěry vládě musel být dle § 76 podepsán nejméně sto poslanci a přikázán výboru, který o něm měl podat zprávu do osmi dnů. 

§ 78 pak stanovil postup v případě, že byla skutečně vládě vyslovena nedůvěra – vláda musela podat demisi do rukou prezidenta 

republiky a prezident určoval, kdo vede vládní věci, pokud nová vláda nebyla ustavena. 
64 PAVLÍČEK, Václav a kol. Ústavní právo a státověda, II. díl Ústavní právo České republiky. Část 1. 2. vyd. Praha: Linde 

Praha, 2008, s. 191. 
65 PRŮCHA, Václav a kol. Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918–1992. Díl 2, Období 1945–1992. 1. vyd. Brno: 

Doplněk, 2009, s. 189–190. 
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Komunisté také začínají vytvářet vlastní stranické ozbrojené složky – Lidové milice. Budu-

jí tzv. akční výbory Národní fronty, a to v ústředních institucích, úřadech, závodech i na místní 

úrovni. Jejich činnost směřuje především k „očistě“ veřejného života od nekomunistů. 22. února 

se v Průmyslovém paláci v Praze konal sjezd závodních rad svolaný komunisty kontrolovanou 

Ústřední radou odborů. Závěrečná rezoluce obsahovala požadavek dalšího znárodňování a byla 

vyhlášena jednohodinová generální stávka na 24. února. Té se nakonec zúčastnilo na 2,5 milionů 

pracujících.
66

 

Na základě smyšlené zprávy o připravovaném ozbrojeném puči začínají být zatýkáni poli-

tičtí odpůrci KSČ a konají se prohlídky ve stranických sekretariátech. Zpočátku váhavý postoj 

sociálních demokratů (kritizovali rezignující ministry i KSČ) byl zlomen 24. února, kdy Lidové 

milice obsadily jejich sídlo v Lidovém domě v pražské Hybernské ulici. Pod tímto nátlakem 

předseda strany Laušman rozhodl, že sociální demokracie jako celek demisi nepodpoří a bude 

spolupracovat s KSČ. Komunisté zároveň stupňovali tlak na prezidenta Beneše, v továrnách 

organizovali podepisování rezolucí a hrozili další generální stávkou.
67

 

V noci z 24. na 25. února se vedení KSČ usneslo, že se K. Gottwald, V. Nosek a A. Zápo-

tocký následující den sejdou s prezidentem s požadavkem, aby Beneš přijal demisi nekomunis-

tických ministrů a aby byla jmenována Gottwaldem přebudovaná vláda „obrozené“ Národní 

fronty. Lidové milice byly zároveň v pražských továrnách vyzbrojovány puškami a hlídaly 

strategická místa ve městě. Na odpoledne 25. února se komunistům podařilo zorganizovat velkou 

demonstraci na Václavském náměstí, kde měla být vyhlášena další generální stávka v případě, 

že prezident Beneš odmítne Gottwaldovy požadavky.
68

 V podstatě jediným masovějším proje-

vem nesouhlasu s komunistickými návrhy byl pochod studentů na Pražský hrad. Prezident však 

jejich delegaci ani nepřijal a později bylo mnoho účastníků za svůj odvážný čin potrestáno. 

První dvouhodinová schůzka na Pražském hradě ještě nepřinesla jmenování nové vlády, 

ale na druhé už Beneš pod nátlakem kapituloval a souhlasil s Gottwaldem navrhovanými změ-

nami ve vládě.
69

 Klement Gottwald tak mohl na shromáždění na Václavském náměstí pronést 

                                                 
66 KUKLÍK, Jan a kol. Vývoj československého práva 1945–1989. 1. vyd. Praha: Linde Praha, 2008, s. 110. 
67 Únor 1948 – středa 24. února 1948 [online]. c2012, [cit. 2012-3-8]. Dostupné z: <http://www.totalita.cz/1948/1948_0224.php> 
68 KUKLÍK, Jan a kol. Vývoj československého práva 1945–1989. 1. vyd. Praha: Linde Praha, 2008, s. 111–112. 
69 Historik Jaroslav Valenta vyjádřil Benešovo dilema takto: „V rozhodujícím zápase o osud Československa nebylo možno 

se od Západu nadít ničeho víc než několika sympatizujících prázdných slov… Na druhé straně není pochyb o tom, 

že v rozhodujícím střetnutí byla Moskva ochotna své lidi podpořit všemi prostředky, nevyjímajíc zákrok svých armád, umístě-

ných ve všech sousedních zemích včetně Rakouska. Koluje informace, že Gottwald aktivní pomoc sovětské armády předem 

odmítl, neboť si byl jistý výsledkem. Nevidím reálné východisko, jež by E. Beneš v únoru 1948 měl, leda občanskou válku. 

Taková perspektiva ho však děsila, právem. Výsledek byl totiž předem jistý: prohra, provázená krveprolitím, po níž by následo-

vala neméně krvavá třídní pomsta. Demokratické síly neměly ani zbraně, ani organizaci, ani připravený plán. Komunisté měli 

jak zbraně ze zbrojovek, tak Lidové milice, tak plán, měli pohotovostní jednotky SNB, mohli zmobilizovat partyzány atd. Kdyby 

to všechno nestačilo, měli jistotu sovětské vojenské pomoci.“ Zdroj: Předmluva J. Valenty ke knize: TÁBORSKÝ, Eduard. 

Prezident Beneš mezi Západem a Východem. Praha: Mladá Fronta, 1993, s. 18. 
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svůj nejznámější projev: „Právě se vracím z Hradu od prezidenta republiky. Dnes ráno jsem panu 

prezidentu republiky podal návrh na přijetí demise ministrů, kteří odstoupili 20. února tohoto 

roku, a současně jsem panu prezidentu navrhnul seznam osob, kterými má býti vláda doplněna 

a rekonstruována. Mohu vám sdělit, že pan prezident všechny mé návrhy přesně tak, jak byly 

podány, přijal.“
70

 

Zde je třeba zmínit, že z ústavněprávního hlediska ani neschopnost vlády se usnášet, ne-

znamenala povinnost vlády podat demisi. Povinností předsedy vlády bylo udržet si především 

důvěru v parlamentu. Prof. Pavlíček dále uvádí toto: „O tom, že podání demise většinou ministrů 

samo o sobě není důvodem k demisi a novému utvoření celé vlády svědčí ostatně i to, že v době 

doplňování vlády 25. února již většina vlády ve stavu demise byla, a přesto prezident republiky 

toliko vládu doplňoval a nejmenoval vládu novou. Po jednání vedení sociálně demokratické 

strany podali totiž demisi její dva členové… I rozhodnutí o demisi vlády nebo ministrů vyžado-

valo spolupodpis, a to předsedy vlády. Podle ústavních zvyklostí propouštěcí dekrety – i svůj 

vlastní – spolupodepisoval odcházející předseda vlády, jmenovací dekrety nový předseda vlá-

dy… Prezident nemohl platně propustit premiéra neporaženého v Národním shromáždění proti 

jeho vůli z jeho úřadu. Prezident republiky bez spolupodpisu člena vlády nemohl do probíhající 

krize zasáhnout ani jiným aktem, pokud nechtěl porušit ústavu.“
71

 

Únorové komunistické uchopení moci představovalo státní převrat, byť bez použití otevře-

ného násilí. KSČ vyhlásila období tzv. lidově demokratické republiky, což sama chápala jako 

období diktatury proletariátu, tedy jakéhosi mezidobí mezi kapitalismem a komunismem. Vláda 

byla doplněna o loajální ministry, z Národní fronty se stala pouze „fasáda“ nového režimu. 

Ve srovnání s jinými zeměmi „východního bloku“ proběhl komunistický puč s relativně velkou 

podporou obyvatelstva, které bylo obelháno komunistickou propagandou o československé cestě 

k socialismu. Již brzy však bylo jasné, že se naše země ocitla zcela v područí mocenských zájmů 

Sovětského svazu. 

Nově jmenovaná vláda předstoupila 10. března 1948 před Ústavodárné národní shromáž-

dění a ve smyslu § 77 ústavní listiny požádala o vyslovení důvěry. Pro tzv. Akční program nové 

vlády hlasovalo všech 230 přítomných poslanců ÚNS.
72

 Akční program obsahoval především cíl 

nastolit centrálně plánovanou ekonomiku a „očistit“ veřejný život. Zároveň měly být urychleně 

                                                 
70 KUKLÍK, Jan a kol. Vývoj československého práva 1945–1989. 1. vyd. Praha: Linde Praha, 2008, s. 112. 
71 PAVLÍČEK, Václav a kol. Ústavní právo a státověda, II. díl Ústavní právo České republiky. Část 1. 2. vyd. Praha: Linde 

Praha, 2008, s. 192. 
72 Z nepřítomných poslanců jich 10 bylo ve vězení, mezi nimi slovenští poslanci, kteří byli již dříve parlamentem vydáni 

k trestnímu stíhání a dále ti, kteří byli zadrženi při pokusu o útěk za hranice. Do ciziny v té době uprchlo 33 poslanců. 

Zdroj: PAVLÍČEK, Václav a kol. Ústavní právo a státověda, II. díl Ústavní právo České republiky. Část 1. 2. vyd. Praha: Linde 

Praha, 2008, s. 193. 
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přijaty normy upravující znárodnění, pozemkovou reformu, národní pojištění, volby do Národní-

ho shromáždění atd. Po volbách do NS měla být přijata také nová ústava.  

Do účinnosti nové ústavy byl schválen ústavní zákon č. 74/1948 Sb. ze dne 16. dub-

na 1948. Čl. 5 odst. 1 tohoto zákona stanovil, že stávající Ústavodárné Národní shromáždění 

zůstává v činnosti až do té doby, dokud nebude zvoleno nové Národní shromáždění, nejdéle však 

do 17. června 1948. Podle čl. 1 odst. 2 zůstalo Národní shromáždění jednokomorovým parlamen-

tem o 300 členech, ale čl. 1 odst. 3 prodloužil volební období na 6 let. 

Volby naplánované na 30. května 1948 měly legitimovat nový režim. Jejich podobu upra-

voval zákon ze 16. dubna č. 75/1948 Sb. o volbách do Národního shromáždění. § 55 tohoto 

zákona značně rozšířil počet osob, u kterých existovala překážka volebního práva
73

, nebyla 

zajištěna ani tajnost hlasování. Občané měli na výběr pouze jednu volební kandidátku Národní 

fronty, na které bylo 70 % kandidátů z KSČ, zbytek připadl na kandidáty „obrozené“ Národní 

fronty. Volby proběhly v atmosféře strachu za přísného dozoru bezpečnostních složek. Není 

proto divu, že pro jednotnou kandidátku hlasovalo 86,6 % voličů, zbytek hlasů představoval 

protestní bílé lístky nebo neplatné hlasy. Průběh voleb velice výstižně zhodnotil tehdejší gene-

rální tajemník ÚV KSČ Rudolf Slánský: „Výsledek voleb nebyl dosažen úpravami (i když i k těm 

nezřídka docházelo, pozn. aut.), ale morálním tlakem… V některých krajích, jako například 

na Kladně, udělali ovzduší pogromové. V řadě případů volby nebyly tajné a došlo k inzultacím 

či jiným zákrokům vůči těm, kteří odevzdali bílé lístky. Za vytvoření této psychózy lze naše 

soudruhy jen pochválit…“
74

  

V obavě před komunistickou perzekucí z Československa jen do července 1948 emigrova-

lo na 8 000 osob, jmenujme např. předsedu ČSSD Bohumila Laušmana, bratra prezidenta repub-

liky Vojtěcha Beneše nebo dceru prvního československého prezidenta Alici Masarykovou. 

Do roku 1953 toto číslo vzrostlo na 150–200 tisíc občanů.
75

 

Prezident Beneš abdikoval 7. června 1948 a umírá o několik měsíců později 3. září 1948 

v Sezimově Ústí. Na jeho místo 14. června 1948 nastupuje Klement Gottwald komunisty ozna-

čovaný jako „první dělnický prezident“. 

                                                 
73 Problematický byl především § 55 odst. 1 písm. e): „Překážka výkonu práva volebního budiž poznamenána ve stálých 

seznamech voličských u zápisu osob, které akční výbory Národní fronty vyřadily z veřejného a politického života, protože jsou 

odsouzeny nebo proti nim jest vedeno trestní řízení podle zákona na ochranu republiky, nebo se provinily proti lidovědemokra-

tickému řádu, nebo činně a vědomě usilovaly o hospodářský rozvrat, nebo zneužívaly své veřejné nebo politické funkce 

ke svému obohacení, zejména přijímáním úplatků.“ 
74 KUKLÍK, Jan a kol. Vývoj československého práva 1945–1989. 1. vyd. Praha: Linde Praha, 2008, s. 112–114. 
75 PRŮCHA, Václav a kol. Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918–1992. Díl 2, Období 1945–1992. 1. vyd. Brno: 

Doplněk, 2009, s. 191. 
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Únorový puč znamenal výrazný diskontinuitní milník v dějinách Československa. Došlo 

ke změnám bez nadsázky ve všech oblastech života společnosti a jednotlivců. Revoluce nastala 

v politickém systému, právním řádu, v hospodářství, kultuře nebo v sociální oblasti. 

3.2 Poúnorový politický systém 

Komunisté se po únoru 1948 snažili vytvořit zdání přirozeného pokračování demokratic-

kého vývoje státu – proto nezrušili ostatní politické strany, ale získali nad nimi naprostou kontro-

lu. Pokračovala i Národní fronta ve své očištěné podobě. Pod touto pseudodemokratickou „fa-

sádou“ ale rychle postupovala centralizace politické moci. V novém systému měla bezpochyby 

rozhodující postavení KSČ (spolu s KSS na Slovensku).  

O komunistickém postoji k demokratickým principům vypovídá i způsob, jakým zanikla 

Československá sociální demokracie (ČSSD). Již v dubnu 1948 vydalo vedení KSČ a ČSSD 

prohlášení o sloučení na principech marxismu-leninismu, za tímto účelem byly zřízeny 

tzv. slučovací výbory. Proces sloučení byl završen 27. června 1948 „Manifestem společného 

slavnostního shromáždění zástupců komunistické strany a sociální demokracie“. Vedení sociální 

demokracie ale nemělo k tomuto kroku mandát od členské základny – o ukončení činnosti strany 

mohl rozhodnout pouze sjezd členů strany, který se nikdy neuskutečnil. Do KSČ nakonec vstou-

pila jen přibližně třetina členů ČSSD.
76

 

Ani v ostatních politických stranách Národní fronty nezůstal kámen na kameni. Členské 

základny byly značně zredukovány, kompletně bylo vyměněno vedení těchto stran, které navíc 

bylo pod drobnohledem Státní bezpečnosti, některé strany musely změnit svůj název. Své po-

jmenování si zachovaly Československá strana lidová a Strana slobody na Slovensku, bývalá 

ČSNS se přejmenovala na Československou stranu socialistickou a část členů bývalé slovenské 

Demokratické strany vytvořila Stranu slovenskej obrody. Žádná z těchto strana neměla prakticky 

žádný vliv na utváření celostátní politiky. Důsledkem centralizace moci bylo i oslabení postavení 

Komunistické strany Slovenska. Na základě rezoluce z 28. září 1948 se KSS fakticky stala 

pouhou územní organizací KSČ.
77

 

Reorganizována byla i samotná Národní fronta, jejíž součástí se staly významné společen-

ské organizace kontrolované komunistickou stranou, jmenujme např. Revoluční odborové hnutí, 

Svaz československé mládeže, Pionýr, Československý svaz tělovýchovy, Svaz československé-

sovětského přátelství atd. Velké množství zájmových organizací a spolků bylo naopak rušeno, 
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např. Sokol, Orel, Junák. Z přibližně 60 tisíc organizací a spolků jich zůstalo zachováno jen 683, 

celý veřejný prostor tak byl pod kontrolou KSČ.
78

 

Faktická moc ve státě se soustředila v rukou úzké špičky komunistických funkcionářů, kte-

ří nepodléhali žádné formě kontroly. Řadoví členové neměli v podstatě žádný vliv na rozhodnutí 

učiněná v mocenském centru. Po únorovém puči disponovaly nezanedbatelnou mocí a vlivem 

i bezpečnostní orgány, což vyústilo v politické procesy, které postihly i špičky komunistické 

strany (např. Rudolfa Slánského). 

Významným nástrojem propagandy se stal tisk, rozhlas a později televize. Komunistům 

se podařilo ovládnout všechny sdělovací prostředky, které se tak staly nástrojem ideologické 

indoktrinace společnosti. Veškeré informace podléhaly tuhé cenzuře. 

Nadále pokračovala i „očista veřejného života“ uskutečňována akčními výbory Národní 

fronty. Čistky dopadly na vedoucí osoby ve státní správě, hospodářství, společenských organiza-

cích, ve školství, v kultuře atd. Z 600 ředitelů a náměstků znárodněného průmyslu přišlo o svoji 

funkci 294 osob, armádu muselo opustit 28 % důstojníků, úřednická místa 11 tisíc pracovníků, 

vyloučeno bylo 18 % studentů vysokých škol a více než 500 profesorů a docentů. Národní 

výbory byly „zeštíhleny“ o 75 tisíc osob. Podle odhadů se nucené odchody z nejrůznějších 

funkcí dotkly cca 200 tisíc občanů.
79

 Po 15 měsících od vzniku akčních výborů hodnotil Ústřední 

výbor KSČ při příležitosti IX. sjezdu jejich fungování takto: „Akční výbory se staly vykonavate-

lem očisty našeho veřejného a hospodářského života, z něhož byly odstraněny reakční, lidově 

demokratické republice nepřátelské živly.“
80

 Význam akčních výborů se ale postupně zmenšo-

val, oficiálně zanikly v letech 1953–1954. 

Na druhou stranu nelze přehlédnout to, jak se s novými poměry vypořádala značná část 

obyvatelstva. Ve snaze vylepšit své postavení vstupovaly statisíce lidí do KSČ. V únoru 1948 

měla Komunistická strana Československa přibližně 1,3 milionů členů, během jednoho roku 

se toto číslo zvýšilo na 2,3 milionů. Vedení KSČ na tento příliv reagovalo zavedením kandidát-

ské lhůty pro zájemce o členství ve straně a byly zavedeny prověrky stávajících členů, díky nimž 

bylo ze strany vyloučeno 104 tisíc osob.
81
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Politický kurz prvních poúnorových let byl určen především programem přijatým 

na IX. řádném sjezdu KSČ v květnu 1949. Byla stanovena generální linie výstavby socialismu. 

„Za rozhodující úkol strany v etapě diktatury proletariátu bylo stanoveno budování materiálně 

technické základny socialismu, soustavné zvyšování životní a kulturní úrovně lidu, střežení 

jednoty strany a čistoty jejího marxisticko-leninského učení, vedení nepřetržitého politického 

a ideového zápasu proti poražené buržoazii, proti kolísavosti maloburžoazních vrstev a tlaku 

imperialistického světa, neustálé prohlubování spojenectví se Sovětským svazem a lidově demo-

kratickými zeměmi.“
82

 Pro hospodářství bylo klíčové naplnění pětiletého hospodářského plánu, 

zaměřeného především na budování těžkého průmyslu a zapojení celé ekonomiky do hospodář-

ského prostoru východního bloku. 

3.3 Revoluce v právu 

Jelikož zevrubný popis všech změn v právním řádu by výrazně překročil rámec této práce, 

zaměřím se na ty nejdůležitější okolnosti, které podstatně ovlivnily život československé společ-

nosti. 

3.3.1 Ústava 9. května 

O přípravách nové ústavy jsem se již zmínil v kapitole 1.5. Spor o koncepci nové ústavy 

(někdy nazýván jako „boj o ústavu“) definitivně vyřešil únorový převrat. KSČ do ústavy prosa-

dila všechny své předúnorové představy. Nová ústava byla schválena na 114. schůzi personálně 

prořídlého Ústavodárného národního shromáždění 246 přítomnými poslanci jako ústavní zákon 

č. 150/1948 Sb. Ústava československé republiky. Podle dne schválení byla nazývána jako 

Ústava 9. května. Ústava byla členěna na 10 kapitol a měla celkem 178 paragrafů.
83

 

Základním rysem československého ústavního práva konce 40. a počátku 50 let byl příkrý 

rozpor mezi ústavními poměry de iure a de facto. Ústava totiž svým charakterem odrážela 

předúnorovou situaci v Československu – zachována byla např. formální struktura nejvyšších 

ústavních orgánů, ústavní zakotvení základních práv a svobod, nezávislé soudnictví apod. 

Tím se květnová Ústava značně lišila od sovětské ústavy nebo od ústav ostatních lidově-

demokratických států. Faktické ústavní poměry se ale s vrcholícím stalinismem stále více odchy-

lovaly od formálního znění Ústavy. Ústava byla soustavně porušována, obcházena a svévolně 
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interpretována, hrubě bylo zasahováno do občanských práv a svobod, role parlamentu byla 

v podstatě pouze formální, pošlapána byla nezávislost justice. V ústavních poměrech se tak jasně 

projevila faktická vedoucí úloha KSČ ve státě.
84

 

Dominující se stala koncepce „třídního pojetí práva“ resp. „vůle vládnoucí třídy povýšené 

na zákon“ a odmítání rozdílu mezi právem soukromým a veřejným. Toto pojetí práva se odrazilo 

v tzv. „právnické dvouletce“, kdy byly přijaty nové kodexy nejdůležitějších právních odvětví. 

Do občanských práv výrazně zasahovaly nové trestně právní předpisy, zákonem č. 52/1949 Sb. 

o hlášení obyvatelstva a povolování pobytu cizincům a č. 53/1949 Sb. o cestovních pasech byla 

zrušena svoboda pobytu a pohybu, dále byla fakticky zrušena svoboda sdružování a shromažďo-

vání (zákonem č. 68/1951 Sb. o dobrovolných organizacích a shromážděních). Svobodu slova 

potlačily a cenzuru zavedly zákony č. 94/1949 Sb. o vydávání a rozšiřování knih, hudebnin 

a jiných neperiodických publikací a č. 184/1949 Sb. o vydávání časopisů a o Svazu českosloven-

ských novinářů. Občanská práva a svobody zakotvené v 1. kapitole Ústavy se tak změnily 

v pouhou bezobsažnou deklaraci.
85

 

 Postavení a vzájemné vztahy nejvyšších ústavních orgánů (Národního shromáždění, pre-

zidenta, vlády) upravovala 2.–4. kapitola Ústavy. Květnová Ústava do jisté míry vycházela 

z ústavní listiny z roku 1920 a z koncepce parlamentní formy vlády, nicméně reálná moc byla 

soustředěna v jediném orgánu – politickém byru ÚV KSČ. Oproti předmnichovským poměrům 

bylo Národní shromáždění jednokomorové, ale stejně jako někdejší poslanecká sněmovna mělo 

300 poslanců a šestileté funkční období. Dalším podstatným rozdílem od prvorepublikové 

úpravy byla imperativnost mandátu – podle základního článku IV. byly zastupitelské sbory 

„lidem voleny, lidem kontrolovány a lidu odpovědny.“ Posíleno bylo postavení Předsednictva 

NS, které na základě § 65 podávalo závazný výklad zákonů a rozhodovalo o tom, zda zákon 

odporuje Ústavě (ústavně totiž nebyl zakotven ústavní ani volební soud). Podle § 66 odst. 2 mělo 

předsednictvo v době, kdy nezasedalo Národní shromáždění, činit neodkladná opatření, i kdyby 

k nim bylo jinak třeba zákona. Tato opatření muselo Národní shromáždění dodatečně schválit. 

Národní shromáždění se v 50. letech stalo okrajovou institucí – normotvorba byla soustředěna 

v jeho předsednictvu a zejména ve vládě.  

Úprava postavení prezidenta navazovala na ústavní listinu z roku 1920 – prezident byl vo-

len Národním shromážděním na 7 let, a to nanejvýš dvakrát po sobě (s výjimkou Edvarda  
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Beneše). Z výkonu úřadu byl prezident neodpovědný (§ 76) a každý jeho úkon moci vládní nebo 

výkonně potřeboval ke své platnosti spolupodpis odpovědného člena vlády (§ 77). Formální 

postavení vlády se příliš nelišilo od úpravy v jiných parlamentních demokraciích, ve skutečnosti 

se vláda stala nejdůležitější převodovou pákou mezi ÚV KSČ a mocí ve státě. Pravomoc vlády 

byla ještě více posílena zákonem č. 241/1948 Sb. o první pětiletce, který vládu v § 42 zmocnil 

k vydávání nařízení s mocí zákona, pokud šlo o opatření nutná ke splnění pětiletého plánu. 

Toto zmocnění bylo mimořádně široké a jednoznačně protiústavní.
86

 

Kapitola šestá Ústavy upravovala postavení národních výborů. Podle § 123 se národní vý-

bory členily na místní, okresní a krajské a na základě § 124 měly vykonávat veřejnou správu 

ve všech jejích oborech, zejména obecnou správu vnitřní, správu kulturní a osvětovou, ochranu 

práce a správu zdravotní a sociální, správu finanční. Faktická moc byla opět soustředěna 

v sekretariátech KSČ, především v rukou vedoucích tajemníků okresních a krajských výborů 

KSČ. 

Kapitola sedmá nazvaná „Soudy“ byla opět silně inspirovaná ústavní listinou z roku 1920. 

Novinkou byl institut soudců z lidu, které povolávaly příslušné národní výbory (§ 142). Tuto 

kapitolu nepřímo změnil ústavní zákon č. 64/1952 Sb. o soudech a prokuratuře, který strukturu 

soudnictví a prokuratury přiblížil sovětskému vzoru. Obecné soudnictví napříště vykonávaly 

soudy Nejvyšší, krajské a lidové (dříve okresní), zvláštní soudnictví potom vojenské a rozhodčí 

soudy. Nejvyšší soud se stal jediným nejvyšším soudním orgánem, Nejvyšší vojenský soud 

a Správní soud zanikly. Profesionální soudci a soudci z lidu byli při svém rozhodování vázání 

právním řádem – tedy i nařízeními vlády – nejen ústavními zákony a zákony, jak je 

v demokratických státech běžné. Nezávislost prokuratury a soudů byla zcela formální, 

v politicky exponovaných případech se soudci a prokurátoři zcela podřizovali stranickým direk-

tivám.
87

 

V ústavních dějinách Československa byla novinkou osmá kapitola pojmenovaná jako 

„Hospodářské zřízení“. Tato kapitola navazovala na základní článek XII.: „Hospodářská sousta-

va Československé republiky je založena na znárodnění nerostného bohatství, průmyslu, velko-

obchodu a peněžnictví; na vlastnictví půdy podle zásady ‘půda patří tomu, kdo na ní pracuje‘; 

na ochraně drobného a středního podnikání a na nedotknutelnosti osobního majetku. Všechno 

národní hospodářství v Československé republice nechť slouží lidu. V tomto veřejném zájmu řídí 
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stát veškerou hospodářskou činnost jednotným hospodářským plánem.“ § 146 zakotvil 

tzv. třísektorové hospodářské zřízení: „Výrobní prostředky jsou buď národním majetkem, nebo 

majetkem lidových družstev, anebo jsou v soukromém vlastnictví jednotlivých výrobců.“ 

§ 149 odst. 1 stanovil, že „Národní majetek je zásadně v rukou státu (státní vlastnictví)“ 

a § 148 obsahoval taxativní výčet majetku, který mohl být právě jen národním majetkem (např. 

doly, hutě, banky, pojišťovny, rozhlas, televize, film, podniky nad 50 zaměstnanců atd.). 

§§ 151, 158 a 159 zaručovaly soukromé hospodářské podnikání, soukromé vlastnictví drobných 

a středních podniků do 50 zaměstnanců a soukromé vlastnictví půdy zemědělců, kteří na ní sami 

pracují, do výměry 50 hektarů. Tato ustanovení byla skutečně jen deklaratorní, protože nic z toho 

nebylo naplněno. Drobní zemědělci a živnostníci byli naopak různými formami nátlaků a represí 

nucení ke vstupu do zemědělských, výrobních a jiných lidových družstev. Již v první polovině 

50. let tak soukromé vlastnictví výrobních prostředků téměř neexistovalo. K účelovému ohýbání 

ústavy přispěl i interpretační § 171, který stanovil, že „při výkladu jednotlivých ustanovení této 

ústavy je třeba vycházet z ducha tohoto celku a ze zásad, na kterých je založen“ a „všechny části 

této ústavy (prohlášení, základní články a podrobná ustanovení) platí jako celek“. Ducha Ústavy 

vyjadřovalo také úvodní Prohlášení, které deklarovalo, že československý lid 

chce „dojíti k společenskému řádu, v němž bude úplně odstraněno vykořisťování člověka člově-

kem – k socialismu.“ Ústava také v osmé kapitole obsahovala část označenou jako Jednotný 

hospodářský plán, konkrétně § 164 odst. 2 zněl takto: „Osoby fysické i právnické jsou povinny 

přizpůsobit svou hospodářskou činnost jednotnému hospodářskému plánu.“ V tehdejším stalinis-

tickém politickém klimatu byla zcela nepředstavitelná cesta k socialismu v koexistenci se sou-

kromým sektorem. 

Jednotný hospodářský plán byl v § 162 definován následovně: „Jednotným hospodářským 

plánem řídí stát veškerou hospodářskou činnost, zejména výrobu, obchod a dopravu, tak, 

aby byla zajištěna účelná míra národní spotřeby, aby množství, jakost a plynulost výroby byly 

stupňovány a aby tak postupně vzrůstala životní úroveň obyvatelstva.“ Jednotný hospodářský 

plán připravovala a prováděla vláda. Vypracovával se na určité období (v zásadě 5 let) a vyhla-

šoval se zákonem (§ 163). 

Devátá a desátá kapitola ústavy (obecná, závěrečná a přechodná ustanovení) upravovaly 

otázky státního občanství, hranic republiky, státních symbolů atd. Prezident republiky Edvard 

Beneš odmítl novou Ústavu podepsat a 7. června abdikoval. Ústava nabyla účinnosti vyhlášením, 

k čemuž došlo 9. června 1948.  
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3.3.2 Právnická dvouletka 

Jak jsem již zmínil výše, komunisté přikročili k zásadní proměně právního řádu, tak aby 

byl v souladu s novým lidově demokratickým zřízením. To bylo vyjádřeno v programovém 

prohlášení vlády Antonína Zápotockého ze dne 17. června 1948: „Čeká nás práce na vybudování 

právní a organizační výstavby, která se musí přizpůsobit všem společenským a hospodářským 

změnám, které přinesla národní a demokratická revoluce a které dovršily únorové události.“
88

 

Přípravné práce nových kodexů významně ovlivnil IX. řádný sjezd KSČ. Připravované zá-

koníky měly být jedním z nejdůležitějších prostředků, jak dosáhnout zásadní změny celého 

právního řádu. Na IV. sjezdu československých právníků, který se uskutečnil v září 1949, vy-

stoupil prezident Klement Gottwald se svým projevem: „V naší nové společnosti budující 

socialismus potřebujeme nové právo, takové, které slouží lidi a jeho blahu, které posiluje 

a chrání vládu lidu a jeho budovatelskou práci, které je zbraní proti nepřátelům lidu a socialismu. 

Tedy nikoli již lživé nadtřídní a nepolitické právo, nýbrž právo hájící otevřeně a upřímně věc 

lidu, právo socialistické, které dnes jedině odpovídá historické pravdě a vytváří dosud nejvyšší 

a nejspravedlivější právní řád.“
89

 

Kodifikační práce vycházely ze sovětských zkušeností a sovětského práva. Výsledky od-

borných diskusí byly konzultovány s dělníky na zvláštních setkáních. Nové právo mělo být totiž 

srozumitelné pro „obyčejného člověka“. Dělníci měli zároveň hájit své „třídní zájmy“.
90

 

Výsledkem právnické dvouletky byl zákon o právu rodinném č. 265/1949 Sb., trestní zá-

kon č. 86/1950 Sb., trestní řád č. 87/1950 Sb., trestní zákon správní č. 88/1950 Sb., trestní řád 

správní č. 89/1950 Sb., občanský zákoník č. 141/1950 Sb., občanský soudní řád č. 142/1950 Sb., 

zákon o podnikovém rejstříku č. 100/1950 Sb., zákon o akciových společnostech č. 243/1949 

Sb., dodnes platný a účinný zákon směnečný a šekový č. 191/1950 Sb. a další zákony.  

Právo vytvořené právnickou dvouletkou neskrývalo, že je ideově a třídně zabarvené, 

že hájí politické zájmy nového režimu. Nově přijaté kodexy byly ovlivněny především sovět-

ským vzorem, novým zákonům měli rozumět pracující dělníci a rolníci, což často vedlo 

k přílišnému zjednodušování právní úpravy. Právo bylo nově chápáno jako nástroj prosazení 

společenských změn. Kupříkladu trestní právo sloužilo ke kriminalizaci odpůrců nového režimu 

a mělo hlavně odradit celou společnost od jakýchkoliv projevů nesouhlasu s novým politickým 

kurzem. 

                                                 
88 Programové prohlášení vlády ze dne 17. 6. 1948 [online]. c2012, [cit. 2012-3-25]. Dostupné z: 

<http://www.vlada.cz/assets/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/prehled-vlad-cr/1945-1960-csr/antonin-zapotocky/ppv-1948-

1953-zapotocky.pdf>. 
89 KUKLÍK, Jan a kol. Vývoj československého práva 1945–1989. 1. vyd. Praha: Linde Praha, 2008, s. 125–126. 
90 ibid., s. 126–127. 
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3.3.3 Politicky motivované procesy 

Trestní právo se nejprve stalo nástrojem represí vůči odpůrcům režimu a jiným nepohodl-

ným osobám, politické procesy se ovšem později v rámci Stalinových tezí o „zostřování třídního 

boje“ a „hledání třídního nepřítele ve vlastních řadách“ obrátily i proti některým vrcholným 

funkcionářům KSČ. Podle Karla Kaplana byly politické procesy „nezastupitelné při formování 

režimu, uvolňovaly cestu jeho zrodu… Působily jako stabilizační faktor nastupující moci, likvi-

dovaly odpůrce skutečné i možné, vytvářely atmosféru strachu, vyvolávaly pocit ohrožení, 

nebezpečí způsobovaného protistátní a jinou nepřátelskou činností vnitřního i vnějšího půvo-

du“.
91

 Nejvíce politických procesů proběhlo v období od února 1948 do poloviny 50. let, 

kdy zároveň padaly nejtvrdší tresty. Karel Kaplan s využitím údajů o rehabilitacích podle zákona 

č. 119/1990 Sb. dospěl k závěru, že do konce roku 1955 si politické procesy vyžádaly 200 000–

220 000 obětí, po započítání rodinných příslušníků tak politické procesy ovlivnily životy kolem 

jednoho milionu občanů.
92

 

Významnou roli v represáliích vůči obyvatelstvu hrála Státní bezpečnost, jejíž příslušníci 

byli napojeni na sovětské poradce, kteří tak již od roku 1949 zasahovali do politických procesů. 

Příslušníci StB používali nezákonné a kruté metody vyšetřování včetně fyzického i psychického 

mučení.
93

 Politické procesy probíhaly i v dalších státech „východního bloku“, nicméně podle 

prof. Kuklíka trvaly v Československu nejdéle a vyznačovaly se i největší krutostí, širokým 

záběrem obětí a vysokým počtem trestů smrti.
94

 

K první vlně perzekucí po únoru 1948 byl využit prvorepublikový zákon na ochranu re-

publiky č. 50/1923 Sb., dále dosavadní trestní předpisy a byla obnovena účinnost retribučních 

dekretů na základě zákona č. 33/1948 Sb. Brzy byl ale přijat nový zákon č. 231/1948 Sb. 

na ochranu lidově demokratické republiky, jehož hlavním smyslem bylo stíhání odpůrců nového 

režimu (chráněn nebyl jen samotný stát a jeho celistvost jako v případě zákona č. 50/1923 Sb., 

ale i lidově demokratické zřízení). Novinkou tohoto zákona byl trestný čin velezrady, za který 

mohl byt podobně jako za t.č. útoku na život ústavních činitelů, vyzvědačství, válečného škůd-

nictví a tělesného poškozování ústavních činitelů uložen trest smrti. Chráněno bylo i nové 

                                                 
91 KAPLAN, Karel. Politické procesy 50. let v Československu. In: Politické procesy v Československu a „případ Slánský“. 

Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference, pořádané ve dnech 14.–16. dubna 2003 v Praze. Uspořádal Jiří Pernes a Jan 

Foitzik. Brno: Prius, 2005, s. 109. 
92 ibid. 
93 Do metodického aparátu StB patřilo bití, škrcení, odpírání spánku a jídla, mučení elektrickým proudem, lámání žeber, drcení 

prstů, vrážení špendlíků pod nehty, vytrhávání nehtů, kopání do varlat, nitrožilní aplikace drog – např. látky Scopolamin, 

která způsobovala ochromení mysli, vyslýchaný se potom přiznal k čemukoliv. Výjimkou nebyly ani dvacetihodinové a delší 

výslechy, při kterých musel vyšetřovaný stát v pozoru. 

Zdroj: Státní bezpečnost (StB) - fyzické vyšetřovací metody [online]. c2012, [cit. 2012-3-26]. Dostupné z: 

<http://www.totalita.cz/stb/stb_met_fyz.php>. 
94 KUKLÍK, Jan a kol. Vývoj československého práva 1945–1989. 1. vyd. Praha: Linde Praha, 2008, s. 170. 
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hospodářské zřízení zavedením trestných činů sabotáž
95

 a ohrožování jednotného hospodářského 

plánu z nedbalosti (§ 38). Dalším významným předpisem byl zákon č. 232/1948 Sb. o Státním 

soudu. Státní soud se stal nejdůležitějším orgánem pro provádění politicky motivovaných proce-

sů. Podle § 17 mu příslušelo konat řízení o činech trestných podle zákona na ochranu lidově 

demokratické republiky, pokud za ně bylo možné uložit trest smrti nebo trest odnětí svobody 

delší než 10 let nebo pokud to u jiných činů navrhl veřejný žalobce. Po nabytí účinnosti trestního 

zákona z roku 1950 rozhodoval Státní soud o trestných činech uvedených v hlavě první zákona 

na ochranu lidově demokratické republiky. Na základě § 12 byla při Státním soudu zřízena státní 

prokuratura (reprezentující veřejnou žalobu), v jejímž čele stál státní prokurátor. Státní prokura-

tura byla přímo podřízena ministru spravedlnosti. Obhajobu mohl zastávat pouze advokát zapsá-

ny ve zvláštním seznamu Ministerstva spravedlnosti.  

Nový trestní zákon č. 86/1950 Sb. byl ovlivněn sovětským právem a třídním přístupem. 

Jeho účel byl vyjádřen v § 1: „Trestní zákon chrání lidově demokratickou republiku, její socialis-

tickou výstavbu, zájmy pracujícího lidu a jednotlivce a vychovává k dodržování pravidel socia-

listického soužití. Prostředky k dosažení tohoto účelu jsou pohrůžka tresty, ukládání a výkon 

trestů a ochranná opatření“. Poněkud tragikomicky zněl § 17 odst. 2, který stanovil, že „výko-

nem trestu nesmí být ponížena lidská důstojnost“. Účel zákona o trestním řízení soudním 

č. 87/1950 Sb. byl vymezen v § 1 takto: „Projednávaní věcí se má dít tak, aby vychovávalo 

občany k ostražitosti vůči nepřátelům pracujícího lidu a jiným rušitelům jeho budovatelského 

úsilí a k plnění občanských povinností“. V trestním řádu se opět projevil sovětský vliv, 

kdy rozhodující roli v celém trestním řízení měl prokurátor, který disponoval rozsáhlými pravo-

mocemi.  

Další nástroj komunistického teroru byl zaveden zákonem č. 247/1948 Sb. z 25. října 1948 

o táborech nucených prací. Tábory nucených prací byly jedním ze způsobů, jak se vypořádat 

s nepřáteli nového režimu a zároveň se takto částečně vyřešil problém s nedostatkem pracovních 

sil v těžebním a těžkém průmyslu. Zrůdnost táborů nucených prací spočívala v tom, že do nich 

nebyli zařazováni jen pachatelé trestných činů a přestupků, ale i tzv. třídní nepřátelé, tedy osoby, 

které se „provinily“ jen nesprávným sociálním původem. Skončili v nich například bývalí 

podnikatelé, živnostníci, soukromí zemědělci (tzv. kulaci), příslušníci buržoazní inteligence atd. 

Doba internace se pohybovala od tří měsíců do dvou let, nicméně mohla být opakovaně prodlu-

žována. Životní podmínky v táborech byly špatné a práce velice fyzicky namáhavá. Zároveň 

                                                 
95 Skutková podstata t.č. sabotáž byla upravena § 36 odst. 1: „Kdo neplní nebo poruší povinnost vyplývající z jeho veřejné 

funkce, úřadu, služby, povolání nebo zaměstnání nebo plnění takové povinnosti obchází v úmyslu mařiti nebo ztížiti provádění 

nebo plnění jednotného hospodářského plánu, bude potrestán, nejde-li o čin přísněji trestný, pro zločin těžkým žalářem 

od jednoho roku do pěti let.“ 
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s těmito tábory existovaly i tábory pro výkon trestu odnětí svobody, do nichž se osoby umisťova-

ly jen na základě rozhodnutí soudu. Političtí vězni byli často přidělováni k práci do uranových 

dolů v Příbrami a Jáchymově.
96

 

Nyní se krátce zmíním o nejznámějších politických procesech. V kapitole věnované měno-

vé reformě z roku 1953 se budu zabývat i procesy s osobami, které se zúčastnily demonstrací 

nebo jinak projevily nesouhlas s touto reformou. Nemohu začít ničím jiným, než procesem 

se „záškodnickým centrem proti republice“. V tomto vykonstruovaném soudním procesu byla 

dr. Milada Horáková spolu s dalšími dvanácti představiteli předúnorových politických stran 

obviněna z rozsáhlé protistátní činnosti naplňující skutkovou podstatu velezrady, vyzvědačství 

a vyzrazování státního tajemství. Veškerý postup prokuratury a Státního soudu řídila Bezpeč-

nostní komise ÚV KSČ. Hlavní líčení probíhalo od 31. května do 8. června 1950. Milada Horá-

ková byla spolu s dalšími třemi obviněnými (J. Buchal, O. Pelc, Z. Kelandra) odsouzena k trestu 

smrti. Další obvinění byli odsouzeni k trestům doživotí, či žaláře nad 20 let, s nejnižším trestem 

vyvázl V. Dundr, odsouzený na 15 let. Proti vykonání trestu smrti nad ženou protestovala světo-

vá veřejnost včetně významných osobností, mezi nimi např. Albert Einstein, Winston Churchill 

nebo Eleanor Rooseveltová. Poprava byla vykonána oběšením na dvoře pankrácké věznice.
97

  

V rámci procesů s důstojníky československé armády byl k trestu smrti odsouzen zástupce 

náčelníka generálního štábu a hrdina zahraničního odboje generál Heliodor Píka, který 

už za války varoval prezidenta Beneše, že Sovětský svaz neusiluje o svobodné Československo, 

ale o diktaturu proletariátu. 

Komunistický režim hledal nepřátele i ve vlastních řadách, což vyvrcholilo vykonstruova-

ným procesem s „protistátním spikleneckým centrem“ v čele s generálním tajemníkem ÚV KSČ 

Rudolfem Slánským. Tento proces byl přímo řízen sovětskými poradci. R. Slánský a s ním 

dalších třináct vysoce postavených funkcionářů KSČ bylo obviněno z velezrady, špionáže, 

hospodářské sabotáže a dalších činů. Obvinění měli údajně spolupracovat s mezinárodním 

imperialismem a toto spiknutí mělo být zaměřeno proti Sovětskému svazu a celému lidově 

demokratickému bloku. Významnou roli hrál i židovský původ většiny obviněných, ale proces 

sledoval i další politické cíle – figurovaly zde i osoby, které měly na starost hospodářské pláno-

vání a tím, že byly obviňovány z maření plnění jednotného hospodářského plánu, byly vysvětle-

ny narůstající hospodářské potíže. Jedenáct osob bylo odsouzeno k smrti.  

                                                 
96 KUKLÍK, Jan a kol. Vývoj československého práva 1945–1989. 1. vyd. Praha: Linde Praha, 2008, s. 166–169. 
97 Na Pankráci se používala primitivní forma oběšení dlouho trvajícím škrcením. Ostatky Milady Horákové byly zpopelněny, 

nepohřbeny a dosud nebyly nalezeny. Zde jsou poslední slova M. Horákové: „Padám, padám, tento boj jsem prohrála, odcházím 

čestně. Miluji tuto zem, miluji tento lid, budujte mu blahobyt. Odcházím bez nenávisti k vám. Přeji vám to, přeji vám to…“ 

Zdroj: KAPLAN, K., PALEČEK, P. Komunistický režim a politické procesy v Československu. 1.vyd. Brno: Barris-

ter & Principal, 2001, s. 69.   
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Vlna politických procesů přinesla i takové absurdity, jako bylo odsouzení velké většiny 

hokejových mistrů světa z let 1947 a 1949. Podle zcela smyšlených obvinění se měli dopustit 

protistátní činnosti a připravovat emigraci. Na mistrovství světa v roce 1950 už nevyrazili… 

Procesy postihly také představitele církví, skautské vedoucí nebo kulaky („vesnické boháče“).
98

 

Jiří Pernes k politickým procesům uvádí následující: „Přestože se komunistická propagan-

da snažila politických procesů – a zejména procesu s protistátním spikleneckým centrem proti 

republice v čele s Rudolfem Slánským – využít ve prospěch režimu, nedařilo se jí to. Naopak, 

procesy – zejména ty proti komunistickým funkcionářům – se staly katalyzátorem politické krize 

komunistického režimu v Československu v 50. letech a výrazným způsobem přispěly k jeho 

znevěrohodnění v očích veřejnosti, a to i té její části, která až dosud vládu KSČ bezvýhradně 

podporovala.“
99

 

3.4 Sovětizace hospodářství 

Nyní se dostáváme k vývoji hospodářství po únoru 1948. Z následujících podkapitol jasně 

vyplývá, že přechod k centrálně plánované ekonomice přinesl takové hospodářské problémy, 

že měnová reforma v roce 1953 byla pro komunisty otázkou bytí a nebytí. Měnová reforma byla 

v podstatě nutným důsledkem hluboké hospodářské krize. 

3.4.1 Nová pozemková reforma a násilná kolektivizace 

Po únoru 1948 komunistům nic nebránilo v tom, aby realizovali své původní plány týkající 

se pozemkové reformy. Již 21. března 1948 byl přijat zákon č. 44/1948 Sb. o změně a doplnění 

zákona o revizi pozemkové reformy. Na základě tohoto předpisu mohl stát převzít zbytkové 

statky i pod výměru 50 ha a posílena byla úloha rolnických komisí, které spolurozhodovaly 

o přídělech půdy. Hradecky program byl realizován zákonem č. 46/1948 Sb. o nové pozemkové 

reformě. § 1 odst. 1 uzákonil zásadu, že „půda patří těm, kdož na ní pracují“. Vlastnictví půdy 

jednoho zemědělce včetně jeho rodinných příslušníků bylo omezeno na maximálně 50 ha. Půdu, 

která přesahovala tuto výměru, stát vykupoval za náhradu. Jednalo se tedy o specifickou formu 

vyvlastnění. Náhrada byla ve výši průměrné obecné ceny půdy za posledních 10 let snížené 

o 20 procent. Vyplácela se ale na vázané účty, které byly zlikvidovány měnovou reformou v roce 

1953. Vázané vklady se uvolňovaly jen v závažných, zejména sociálních případech. Vykoupe-

nou půdu spravoval až do jejího přidělení novým vlastníkům Národní pozemkový fond.     

                                                 
98 KUKLÍK, Jan a kol. Vývoj československého práva 1945–1989. 1. vyd. Praha: Linde Praha, 2008, s. 177–181. 
99 PERNES, Jiří. Krize komunistického režimu v Československu v 50. letech 20. století. 1.vyd. Brno: Centrum pro studium 

demokracie a kultury, 2008, s. 79. 
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Podmínky přídělu upravoval § 16. Na koordinaci pozemkové reformy se podílely místní 

a okresní rolnické komise, které zjišťovaly půdu podléhající výkupu, sjednávaly dohody, spolu-

působily při přidělování půdy atd. Nová pozemková reforma byla provedena v letech          

1949–1951. Do počátku května 1951 bylo vykoupeno kolem 250 000 ha půdy, okolo 42 % bylo 

přiděleno státním statkům a státním lesům, přes 34 % jednotným zemědělským družstvům, 

drobným přídělcům jen 3,6 % a zbytek připadl na ostatní kategorie oprávněných osob.
100

 Slib, 

že většina půdy bude přidělena drobným rolníkům, tak vzal za své. Hlavním cílem pozemkové 

reformy byla ekonomická likvidace velkostatků a zničení tzv. agrární buržoazie.  

S pozemkovou reformou souvisí také otázka násilné kolektivizace. Politiku tzv. socializace 

venkova podle stalinského vzoru formuloval K. Gottwald na zasedání ÚV KSČ v listopadu 1948. 

Jednalo se tak o jasné porušení slibů o specifické československé cestě k socialismu. Koncentra-

ce zemědělského sektoru měla usnadnit centrální kontrolu nad zemědělstvím, uvolnit statisíce 

lidé pro práci v průmyslu a přispět k růstu produktivity práce. Legislativní úprava tohoto nového 

politického kurzu na sebe nenechala dlouho čekat. Už v únoru 1949 byl přijat zákon 

č. 69/1949 Sb. o jednotných zemědělských družstvech (JZD). § 1 tohoto zákona stanovil, že JZD 

mají být zakládána na základě dobrovolnosti, ale praxe byla přesně opačná. Zpočátku se sice 

spoléhalo především na agitaci, postupem času ale komunistický režim otevřeně šikanoval 

ty rolníky, kteří odmítali do JZD vstoupit. Za tímto účelem byl přijat zákon č. 27/1949 Sb. 

o mechanizaci zemědělství, podle kterého stát nuceně vykupoval zemědělskou techniku 

od zemědělců, kteří neplnili plánované dodávky nebo techniku nevyužívali. Tato technika pak 

byla přednostně přidělována vznikajícím jednotným zemědělským družstvům. Dalším šikanují-

cím opatřením bylo vládní nařízení č. 6 a 7/1949 Sb. o zemědělské výrobě podle smlouvy 

a o výkupu a dodávce zemědělských výrobků podle smlouvy. Zemědělská výroba podléhala 

centrálnímu plánování a bylo zavedeno povinné uzavírání smluv o dodávkách v objemu a výši 

stanovené zemědělskými referáty Okresních národních výborů. V listopadu 1949 byl celý systém 

ještě zpřísněn. Neexistovaly žádné pevné normy – tzv. vesnickým boháčům (kulakům)
101

 tak 

byla často stanovena nesplnitelná výše dávek. Při neplnění dodávkové povinnosti jim byla 

zabavována zemědělská technika, zemědělci byli nuceni platit vysoké náhrady a výjimečné 

nebylo ani stíhání pro přestupek či trestný čin.  

                                                 
100 KUKLÍK, Jan a kol. Vývoj československého práva 1945–1989. 1. vyd. Praha: Linde Praha, 2008, s. 196–200. 
101 Při hledání dostatečně pejorativního označení pro majetnější zemědělce (rozloha jejich půdy po nové pozemkové reformě 

nepřesahovala 50 ha) se čeští komunisté inspirovali v Rusku. Slovo kulak (v překladu pěst) tam přišlo ve známost po roce 1906 

v souvislosti se Stolypinovou agrární reformou. Systém výhodných půjček a úlev vytvořil vrstvu 2,5 milionů úspěšných 

a bohatých sedláků. Během Stalinova teroru však byli ekonomicky a v mnoha případech i fyzicky zlikvidováni. 

Zdroj: JECH, Karel. Kolektivizace a vyhánění sedláků z půdy. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 2008, s. 59–60. 
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Přesto stále rychlost kolektivizace neodpovídala představám funkcionářů KSČ, a tak byl 

koncem roku 1950 zformulován požadavek urychlení kolektivizace a tvrdšího postihu vůči 

„třídním nepřátelům na vesnici“. Dalšími opatřeními bylo omezeno vlastnické právo k půdě 

nejen kulakům (nakládat s ní mohli jen se souhlasem ONV), ale i drobným členům JZD (půda 

zůstala členům, ale právo užívací mělo JZD, dobytek a stroje se staly družstevním vlastnictvím). 

Komunisté se snažili přesvědčit veřejnost, že za nedostatek potravin mohou právě kulaci, 

a tak se politické procesy nevyhnuly ani jim (např. případ Babice). V listopadu 1951 byla spuš-

těna Akce K (kulak) – v soudních řízeních byly ve velké míře vyslovovány tresty propadnutí 

majetku a zákaz pobytu v dosavadním bydlišti, což bylo rozšiřováno (v naprostém rozporu 

s ústavou) i na rodinné příslušníky. Teror se nevyhnul ani těm kulakům, kteří do JZD vstoupili, 

často jim nepomohlo ani členství v KSČ. Třídní princip se naplno projevil i v zákonech 

č. 77/1952 Sb. o zemědělské dani a č. 56/1952 o dodávkové povinnosti a o výkupu zeměděl-

ských výrobků.  

Všechna tato diskriminační opatření přinesla svůj výsledek: v roce 1949 vlastnilo půdu 

o výměře 20–50 ha přes 35 tisíc soukromých závodů (celkově drželi půdu o výměře přes 

1 milion hektarů), v roce 1955 to bylo už jen cca 6 tisíc závodů s necelými 150 tisíci hektary 

půdy. Na druhé straně rychle rostl počet JZD (koncem roku 1953 jich bylo 6 679). Mezi lety 

1953–1955 ale mnoho nespokojených členů vystupovalo z méně úspěšných družstev. Zároveň 

se zvětšovala plocha neobdělávané půdy, o kterou neměly zájem JZD ani státní statky. Důsled-

kem kolektivizace byl i přes původní očekávání pokles efektivity zemědělské výroby.
102

  

Na zemědělce tvrdě dopadla měnová reforma z roku 1953. Přišli o své úspory na vázaných 

účtech a navíc došlo ke snížení výkupních cen zemědělské produkce v poměru méně příznivém 

než 5:1. Index těchto cen (1937 = 100) byl v roce 1952 405, ale o rok později už jen 93,5, z toho 

např. u pšenice 64,8 a u jatečného skotu rovněž 64,8. Rolnická hospodářství se tak ocitla bez 

finančních prostředků, neboť z loňské produkce již nebylo co prodávat a do nové sklizně zbývaly 

dlouhé týdny. Postupně proto rostla nespokojenost zemědělců, což vedení KSČ nutilo k různým 

taktickým ústupkům. Byly zreálněny dodávkové normy, zvýšeny výkupní ceny zemědělských 

produktů a v červenci 1953 byla na centrální úrovni zastavena i Akce K.
103

 

                                                 
102 KUKLÍK, Jan a kol. Vývoj československého práva 1945–1989. 1. vyd. Praha: Linde Praha, 2008, s. 202–217. 
103 JECH, Karel. Kolektivizace a vyhánění sedláků z půdy. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 2008, s. 191. 
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3.4.2 Další vlna znárodnění a likvidace živností 

Požadavek dalšího znárodnění se objevil už na celostátním sjezdu závodních rad a odboro-

vých organizací 22. února 1948, což Gottwaldova vláda zohlednila ve svém poúnorovém Akč-

ním programu. V dubnu 1948 došlo k legislativní úpravě tohoto kroku, a to buď novelizací 

stávajících dekretů, nebo přijímáním nových zákonů. Deklarovaným cílem bylo zbavit buržoazii 

zbývající ekonomické základny, zlomit její vliv na střední vrstvy a odstranit „vykořisťování“ 

pracujících. Znárodnění podléhaly malé i střední podniky a dokonce i živnosti. Hranice pro 

znárodnění byla obecně stanovena na 50 zaměstnanců a stačilo, pokud podnik dosáhl této hrani-

ce kdykoliv po 1. lednu 1946. V průmyslu byl ale značně rozšířen okruh odvětví, v nichž byly 

znárodněny všechny podniky bez ohledu na počet zaměstnanců (chemický průmysl, výroba skla, 

pivovary, lihovary…). Stejně tak byl kompletně znárodněn velkoobchod, podniky zahraničního 

obchodu a mezinárodní zasilatelství. V jiných odvětvích bylo zase uplatněno kritériem technic-

kého vybavení podniků nebo ročního objem produkce.
104

 

Zde podávám výčet některých zákonů z dubna 1948 týkajících se znárodnění: zákon 

č. 114/1948 Sb. o znárodnění některých dalších průmyslových a jiných podniků a závodů, zákon 

č. 115/1948 Sb. o znárodnění dalších průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů 

v oboru potravinářském (tyto dva zákony novelizovaly dekrety č. 100 a 101/1945 Sb.), zákon 

č. 118/1948 Sb. o organizaci velkoobchodní činnosti a znárodnění velkoobchodních podniků, 

zákon č. 120/1948 Sb. o znárodnění obchodních podniků s 50 nebo více činnými osobami, zákon 

č. 121/1948 Sb. o znárodnění ve stavebnictví, zákon č. 122/1948 Sb. o organizaci a znárodnění 

cestovních kanceláří, zákon č. 124/1948 Sb. o znárodnění některých hostinských a výčepnických 

podniků a ubytovacích zařízení aj. 

V praxi byly ovšem tyto zákony překračovány a znárodňovány byly i podniky které nespl-

ňovaly zákonná kritéria, nebo se alespoň nalezly záminky k ukončení jejich činnosti. Jak jsem již 

dříve zmínil, základní článek XII. Ústavy 9. května ve spojení s §§ 158 a 159 zaručoval ochranu 

drobného a středního podnikání a nedotknutelnost soukromého majetku. Tato ustanovení však 

byla bezostyšně porušována. 

Ve druhé polovině roku 1948 byly navíc postátněny léčebné a ošetřovací ústavy, nestátní 

železnice, veřejná silniční doprava, letecká a vodní doprava. Už koncem roku 1948 

v Československu prakticky neexistovaly soukromé podniky s více než 20 zaměstnanci. 

K 1. listopadu 1948 bylo v rámci druhé znárodňovací etapy znárodněno téměř 3 700 průmyslo-

vých podniků, v rukou státu tak bylo 94,1 % z celkového počtu průmyslových podniků. Socialis-

                                                 
104 PRŮCHA, Václav a kol. Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918–1992. Díl 2, Období 1945–1992. 1. vyd. Brno: 

Doplněk, 2009, s. 198–200. 
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tický sektor se podílel ze 70 % na tvorbě národního důchodu. Znárodnění mělo podobně jako 

v případě dekretů z roku 1945 probíhat za náhradu. Značně byl ale rozšířen okruh osob, které 

neměly na tuto náhradu nárok, a navíc bylo stanoveno velké množství dalších omezujících 

podmínek. Vyplácení náhrad se tak stalo spíše výjimkou než pravidlem a pokud už byly vypla-

ceny, tak je následně znehodnotila měnová reforma z roku 1953.  

Po zasedání ÚV KSČ 17.–18. listopadu 1948 byl zcela v rozporu s dřívějšími sliby komu-

nistů
105

 zahájen útok na živnostenské podnikání – a to propagandou, ekonomickými a finančními 

nástroji, administrativní šikanou a také trestní represí. Živnosti měly být převáděny do „vyšších 

forem socialistického podnikání“ – řemeslné živnosti byly na vesnici začleňovány do JZD, 

ve městech do národních podniků, maloobchod do družstevního nebo státního obchodu. Část 

živnostníků se sdružovala dobrovolně, většina tak ale činila v důsledku hospodářských nesnází 

a nátlaku. Jestliže na konci roku 1948 cca 220 tisíc živnostenských závodů zaměstnávalo 

570 tisíc osob, koncem roku 1956 to bylo jen 47 tisíc živností s 50 tisíci zaměstnanci. V podstatě 

byl zlikvidován maloobchod, který zaměstnával jen 1 500 osob. Proces socializace byl dokončen 

do roku 1960, kdy byla zrušena většina dosud živořících živností.
106

 Socialistický sektor 

(do něhož spadaly podniky státní, znárodněné, komunální a družstevní) tak dosáhl podílu 100 % 

na průmyslové výrobě a maloobchodním obratu. Z mezinárodního srovnání vyplývá, že podobně 

rychle proběhla socializace už jen v Bulharsku. Naopak mezi nejliberálnější socialistické státy 

v tomto ohledu patřila Jugoslávie a NDR.
107

 

Překotné změny zasáhly také tzv. svobodná povolání, např. lékaře, zubní techniky, zvěro-

lékaře, advokáty, notáře, umělce atd. Celkem v tomto sektoru v roce 1947 pracovalo na 42 tisíc 

občanů. Tyto osoby musely nuceně vstupovat do státních institucí nebo se sdružovaly v nově 

vzniklých institucích. Např. advokáti (kterých v té době bylo cca 2 600) museli od počátku roku 

1949 přejít do krajských sdružení, která soustřeďovala příjmy z jejich advokátní činnosti a podle 

výkonu pak rozdělovala odměny. Advokacii mohl navíc vykonávat jen občan „oddaný lidově 

demokratickému zřízení“. V prosinci 1951 byli advokáti převedeni do pracovních kolektivů 

advokátních poraden.
108

 

                                                 
105 Na Manifestačním sjezdu československého živnostnictva 23. května 1948 přednesl Klement Gottwald tento projev: „Naše 

hospodářství potřebuje drobné podnikání v malovýrobě i maloobchodě, v hostinství i dopravě… Ti, kdož rozšiřují pomluvy, 

že živnostníci mají být vyvlastněni nebo združstevněni, anebo že budou zničeni živnostníci a podnikatelé, kteří mají více než 

jednoho zaměstnance nebo učedníka, jsou lháři a škůdci státu… Náš nový řád zbavuje živnostníky navždycky velkokapitalistické 

konkurence, odstraňuje hospodářské krise a zahání exekutora, který byl nechvalně znám v předválečné republice. A náš nový 

řád… počítá i pro budoucnost s živnostenským podnikáním, chce podporovat jeho rozvoj.“ 

Zdroj: PRŮCHA, Václav a kol. Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918–1992. Díl 2, Období 1945–1992. 1. vyd. 

Brno: Doplněk, 2009, s. 333. 
106 KUKLÍK, Jan a kol. Vývoj československého práva 1945–1989. 1. vyd. Praha: Linde Praha, 2008, s. 131–133. 
107 PRŮCHA, Václav a kol. Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918–1992. Díl 2, Období 1945–1992. 1. vyd. Brno: 

Doplněk, 2009, s. 342. 
108 ibid., s. 331–332. 
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3.4.3 Centralizace bankovnictví a měnová politika 

Překotné změny v bankovním sektoru byly zahájeny hned po osvobození Československa 

v roce 1945. Nejdříve se přistoupilo ke zrušení a likvidaci České banky Union, České eskomptní 

banky a jiných německých peněžních ústavů. Naopak byla obnovena Pražská úvěrní banka 

a Legiobanka. Do vedení velkých bank byla zaváděna národní správa. V souvislosti s připravo-

vaným znárodněním bank byl nejdříve snížen jejich počet, a to na osm bank v českých zemích 

a šest bank na Slovensku. Dekretem č. 102/1945 Sb. z 24. října 1945 byly velké banky přeměně-

ny v národní podniky. V rámci schválené dvouletky byl vysloven požadavek další koncentrace 

znárodněných bank, za tímto účelem byla zřízena Ústřední správa bank, která měla být nástrojem 

jednotného vedení společných záležitostí všech bankovních ústavů. Na základě usnesení vlády 

z 16. ledna 1948 tak po dalším sloučení existovaly v českých zemích tři banky (Živnostenská 

banka, Legiobanka a Moravská banka) a na Slovensku banky dvě (Tatrabanka a Slovenská 

banka). 

Po únorovém převratu proces centralizace bankovnictví pochopitelně pokračoval. Po dal-

ším usnesením vlády z 25. března 1948 zůstaly v Československu dvě provozní banky - Živnos-

tenská banka pro české země a Slovenská Tatrabanka pro Slovensko. Zákonem č. 183/1948 Sb. 

ze dne 20. července 1948 byla pro financování a kontrolu investic a pro poskytování dlouhodo-

bých úvěrů zřízena Investiční banka. Tato opatření doplňoval zákon č. 181/1948 Sb. o organizaci 

peněžnictví, který všechny banky podřídil jednotnému řízení Ministerstva financí. Centralizace 

neminula ani lidové peněžnictví. Sloučením všech záložen a spořitelen v okrese vznikly Okresní 

spořitelny a záložny.
109

 

Postavení centrální emisní banky – Národní banky československé – bylo upraveno záko-

nem ze dne 11. března 1948 č. 38/1948 Sb. NBČS se stala veřejným státním ústavem s kmeno-

vým jměním ve výši 500 milionů Kčs. V podstatě se jednalo o zestátnění centrální banky, které 

mělo být provedeno za náhradu. Stát do té doby vlastnil jednu třetinu, tj. 40 tisíc akcií o nomi-

nální hodnotě 3 375 Kčs za kus. Zbylých 80 tisíc akcí znějících na zlaté dolary držely různé 

instituce a soukromí investoři. Mechanismus náhrad mělo stanovit Ministerstvo financí, k čemuž 

nikdy nedošlo. Dočasná správa NBČS bylo ukončena ke dni 15. října 1948 a byla nahrazena 

osmičlennou bankovní radou jmenovanou vládou. Guvernérem se stal dosavadní předseda 

dočasné správy Jaroslav Nebesář. Peněžní systém začal být přetvářen podle sovětského modelu 

v souladu s potřebami centrálního hospodářského plánování.
110
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Tento proces vyvrcholil zákonem z 9. března 1950 č. 31/1950 Sb. o Státní bance českoslo-

venské, kdy byl podle sovětského vzoru zřízen systém jediné banky (tzv. monobanky). Počtem 

zaměstnanců tak vznikla po sovětském Gosbanku druhá největší evropská banka. Státní banka 

československá (SBČS) plnila funkci centrální emisní banky, depozitní banky, banky pro posky-

tování provozních úvěrů, správce devizových rezerv a ústředí veškerého platebního styku. SBČS 

byla nadto pověřena prováděním společenské kontroly, což spočívalo např. ve sledování počtu 

pozastavených inkasních příkazů mezipodnikového platebního styku, podle nichž se odhadovala 

celková úroveň plnění plánu. SBČS podléhala Ministerstvu financí, svou činnost zahájila 

1. července 1950 a jejím prvním generálním ředitelem byl jmenován Otakar Pohl
111

. Vedle 

SBČS dále působila Investiční banka, která financovala a úvěrovala investice a poskytovala 

provozní úvěry stavebním firmám. Fungovala do roku 1958, kdy její agenda přešla na SBČS. 

Omezena byla působnost Živnostenské banky (nově také součást SBČS), která napříště pouze 

poskytovala směnárenské služby a vedla tzv. tuzexové účty soukromým osobám. Pomocí své 

pobočky v Londýně zajišťovala platební styk s cizinou. Zákonem č. 84/1952 Sb. o organizaci 

peněžnictví byly všechny ústavy lidového peněžnictví (spořitelny, záložny, kampeličky) přemě-

něny k 1. lednu 1953 ve státní spořitelny.
112

 

Komunistická ideologie pochopitelně ovlivnila i uspořádání měnových poměrů a pohled 

na funkci peněz jako takových. Existenci peněžního, kapitálového a devizového trhu nahradilo 

direktivní řízení všech peněžních vztahů. V rámci pětiletých hospodářských plánů byl adminis-

trativně řízen vývoj oběživa, cen, mezd, deviz a měnového kurzu. Změnilo se také samotné 

chápání funkce peněz – nebyly faktorem působícím na utváření reálných, resp. hmotných pro-

porcí v ekonomice, na jejich změny, strukturu a rovnováhu. Úrok nebyl cenou kapitálového trhu, 

měnový kurz nebyl výsledkem devizového trhu. V centrálním národohospodářském plánu plnily 

peníze funkci peněžního vyjádření hodnotových vztahů tak, jak byly tyto vztahy centrálně 

a administrativně určeny v cenových relacích a v cenové hladině a funkci zprostředkování směn 

zboží a služeb a provádění platů v souladu s tím, jak byly tyto směny a platy předurčeny hmot-

nými proporcemi v centrálním plánu. Toto vymezení peněz předurčilo podobu měnové politiky 

na počátku 50. let. V podstatě už nešlo o měnovou politiku, ale pouze o řízení peněžního oběhu 

tak, jak bylo stanoveno v centrálním pětiletém plánu. Řízení peněžního oběhu se soustřeďovalo 

do těchto čtyř částí hospodářského plánu: 

1. Pokladní plán určoval množství hotovostního oběživa v celém hospodářství. Pomocí 

mezd, starobních důchodů a jiných sociálních dávek byly stanoveny příjmy            

                                                 
111 V čele SBČS stál až do roku 1969 s přestávkou mezi lety 1954–1957. 
112 VENCOVSKÝ, František. Vzestupy a propady československé koruny. 1.vyd. Praha: Oeconomica, 2003, s. 123–124. 
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domácností. Tyto příjmy determinovaly tržby v maloobchodě a službách a vzhledem 

k rigiditě cen a nedostatkovosti zboží i nerealizovanou kupní sílu (a z toho vyplývající 

tezauraci hotovosti a růst úsporných vkladů). Pokladní plán byl detailně rozepisován 

ve formě plánovaných úkolů v „peněžní emisi“ na každou pobočku SBČS. 

2. Úvěrový plán vymezoval objem, strukturu a umístění bankovních úvěrů tak, aby se ji-

mi profinancovaly hmotné proporce centrálního plánu v případě, že podnikům chyběly 

vlastní prostředky. Tyto finanční prostředky pocházely z centrálního úvěrového fondu, 

tvořeného úsporami domácností (vkladové účty), podnikovými finančními prostředky 

a zůstatky státního rozpočtu. Úvěrový plán stanovil i konkrétní alokace jednotlivých 

úvěrů až na úroveň jednotlivých podniků. Úvěry byly pouze přímé, tedy byl možný 

jen vztah pobočka SBČS – podnik, vyloučen byl mezipodnikový nebo dodavatelský 

úvěr. Úvěry byly přísně účelově určené, úrokové sazby byly nastaveny centrálně. 

3. Devizový plán byl sestavován s velkou opatrností, aby byla zajištěna vyrovnaná pla-

tební bilance. Veškeré devizové prostředky se soustřeďovaly v ústředí SBČS, odtud 

byly také podle přísných plánů přidělovány na konkrétní dovozní potřeby podniků za-

hraničního obchodu.  

4. Úhrnný finanční plán porovnával všechny finanční zdroje (příjmy státního a místních 

rozpočtů, zisk a odpisy atd.), které budou v národním hospodářství k dispozici, 

se všemi finančními potřebami (výroba, investice, zahraniční obchod, spotřeba). 

Úhrnný finanční plán přesně určoval rozsah a strukturu peněžního vývoje v zemi, tedy 

vývoj úvěrů, vkladů a oběživa. 

Jak jsem již uvedl, tyto čtyři plány byly součástí centrálního národohospodářského plánu. 

Byly kompletovány ve Státní plánovací komisi a schvalovány vládou. Peníze, v pojetí  komunis-

tické strany, ztrácely svoji základní funkci. Byly pouze pasivním odrazem hmotných proporcí 

státního plánu. František Vencovský tento systém charakterizuje tak, že „peníze šly za zbožím, 

nikoliv zboží za penězi“. Peníze nepůsobily na hmotné procesy, na strukturu a výkonnost výro-

by, chyběla objektivní kritéria rentability. Centrální řízení peněžního oběhu skrývalo problém 

efektivnosti hospodářských aktivit (a jejich případnou ztrátovost), rovnováhy ekonomiky, hos-

podářského růstu a také inflačních projevů. Tyto jevy se postupně projevily v zaostávání ekono-

miky a degeneraci výše popsaného systému. Československá ekonomika se dostávala do stále 

větší izolace od světových modernizačních a rozvojových trendů.
113

 

                                                 
113 VENCOVSKÝ, František. Vzestupy a propady československé koruny. 1.vyd. Praha: Oeconomica, 2003, s. 126–129. 
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3.4.4 Problémy první pětiletky 

Přípravy nového hospodářského pětiletého plánu začaly v rámci Ústřední plánovací komise 

již v říjnu 1947. Tento nový plán měl v letech 1949–1953 plynule navázat na již schválený 

dvouletý hospodářský plán obnovy. Zpočátku byly mezi stranami Národní fronty vedeny živé 

diskuse o konečné podobě pětiletky, po mocenském zvratu v únoru 1948 již přípravy probíhaly 

výhradně pod taktovkou KSČ. Příslušný zákon č. 241/1948 Sb. o prvním pětiletém hospodář-

ském plánu rozvoje Československé republiky byl schválen Národním shromážděním 25. října 

1948, prezident K. Gottwald jej slavnostně podepsal 28. října. První pětiletka tak mohla být 

zahájena 1. ledna 1949. 

Přijetí zákona o hospodářském plánu předpokládala Ústava 9. května ve svém základním 

článku XII. a v § 163 odst. 1. Významnou roli ale hrály zejména stranické direktivy – úkoly 

pětiletky vycházely především z usnesení IX. sjezdu KSČ. První pětiletka měla vybudovat 

základy pro přechod od lidově demokratického režimu k socialismu. Tento plán měl podobnou 

strukturu jako předchozí plán dvouletý. Zásadní změnou bylo, že podle § 34 zákona o pětiletém 

plánu byla vláda zmocněna formou usnesení vydávat roční, popřípadě čtvrtletní prováděcí plány, 

jimiž určovala úkoly připadající na toto období. Vláda měla při plnění plánu úzce spolupracovat 

s jinými ústředními orgány. V podkapitole pojednávající o Ústavě 9. května jsem se zmínil 

o protiústavním a mimořádně širokém zmocňovacím ustanovení v § 42 zákona o pětiletém 

plánu. Vláda byla do 31. prosince 1953 zmocněna činit nařízeními opatření nutná ke splnění 

úkolů pětiletého plánu, k nimž by jinak bylo potřeba zákona. Tato nařízení podléhala souhlasu 

prezidenta. V podstatě tak vláda mohla měnit úkoly pětiletky bez nutnosti přijímat novely 

zákona o pětiletém plánu.
114

 

Původní podoba prvního pětiletého plánu ještě vcelku respektovala možnosti i potřeby 

československé ekonomiky, nicméně krátce po uzákonění pětiletky došlo k závažným meziná-

rodním i vnitropolitickým událostem, které zásadně ovlivnily vývoj ekonomiky. Především 

vyvrcholilo napětí mezi západním a východním blokem a započalo období nazývané jako stude-

ná válka. Hrozba třetí světové války se promítla do hospodářské politiky obou znepřátelených 

stran. Začala éra horečného zbrojení. Vzhledem k dominantní západní orientaci hospodářských 

styků v prvních poválečných letech bylo Československo zvlášť silně zasaženo hospodářským 

embargem kapitalistických států vůči socialistickému bloku. Původně schválený hospodářský 

plán začal být v letech 1950 a 1951 upravován podle potřeb Sovětského svazu a zemí Rady 

vzájemné hospodářské pomoci (RVHP). Největší důraz byl kladen na těžký průmysl a zbrojní 

                                                 
114 KUKLÍK, Jan a kol. Vývoj československého práva 1945–1989. 1. vyd. Praha: Linde Praha, 2008, s.  133-134. 
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výrobu. Toto období je typické zcela mechanickým přebíráním sovětského modelu centrálního 

plánování pod heslem „Sovětský svaz – náš vzor“. V souvislosti s tím byla zahájena politika 

urychlené socializace zemědělství, řemesel, maloobchodu, služeb a svobodných povolání. 

Do relativně vyspělé československé ekonomiky tak byly přenášeny postupy a metody z napros-

to odlišného prostředí. Tato nová strategie byla schválena na IX. sjezdu KSČ jako součást 

generální linie výstavby socialismu v ČSR.  

Nyní podrobněji rozeberu zmíněné změny pětiletého plánu z let 1950 a 1951. 

V listopadu 1949 se uskutečnilo zasedání Informačního byra komunistických a dělnických 

stran
115

, jehož účastníci deklarovali, že imperialismus přistoupil k otevřené přípravě války. 

Její vypuknutí se očekávalo kolem roku 1953. Z toho byl vyvozen závěr, že je třeba vystupňovat 

tempo industrializace a zejména zvýšit kapacity zbrojní výroby. Československo se, jako prů-

myslově nejvyspělejší země sovětského bloku, stalo objektem soustavného tlaku ze strany 

SSSR a dalších zemí na maximalizaci tempa růstu strategicky významné produkce. Do Česko-

slovenska přicházeli zejména v letech 1950–1951 sovětští poradci, kteří měli pomoci 

s reorganizací celého hospodářství podle sovětského vzoru.
116

 Závěry Informbyra 

se projednávaly na zasedání ÚV KSČ v únoru 1950, vláda na základě toho 10. května 1950 

přijala usnesení, které stanovilo závazek upravit pětiletý hospodářský plán tak, aby byl urychlen 

růst průmyslové výroby, aby byly intenzivněji využívány domácí surovinové zdroje a především 

měly být investiční prostředky využity více ve prospěch těžkého průmyslu. Ještě razantnější 

revize pětiletky byla dohodnuta na zasedání ÚV KSČ v únoru 1951, tyto změny pak legislativně 

posvětilo vládní nařízení č. 33/1951 Sb. Ještě více se zvýšila preference těžkého průmyslu 

na úkor průmyslu lehkého. Za zmínku stojí především to, že do zmíněných revizí se pětiletý plán 

dařilo vcelku úspěšně plnit, nicméně úkoly stanovené v letech 1950 a 1951 byly zcela mimo 

reálné možnosti československé ekonomiky (např. v těžkém průmyslu byl naplánován pětiletý 

růst o 133 %, v některých oborech dokonce i o 200 %). Plán se podařilo splnit v podstatě jen 

v hutním průmyslu, kovoprůmyslu, chemickém a potravinářském průmyslu. Naprostým krachem 

naopak skončila zemědělská výroba, těžba uhlí a železné rudy, textilní a kožedělný průmysl 

a stavební výroba.
117

 

                                                 
115 Zkráceně Informbyro – jednalo se o organizaci utvořenou v září 1947 (navazovala na činnost meziválečné komunistické 

internacionály) s cílem koordinovat činnost evropských komunistických stran, rozhodující vliv v této organizaci měla pochopi-

telně Moskva. 
116 Sovětští poradci měli privilegované postavení, jejich platy odpovídaly platům československých ministrů (což byl zhruba 

čtyřnásobek průměrné mzdy) a byly plně hrazeny z československých zdrojů. Odpovědnost při přijímání jejich doporučení 

ale zcela spočívala na československých představitelích.  

Zdroj: KAPLAN, Karel. Sovětští poradci v Československu 1949–1956. 1. vyd. Praha: Úst. pro soud. dějiny AV ČR, 1993, s. 8-9. 
117 PRŮCHA, Václav a kol. Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918–1992. Díl 2, Období 1945–1992. 1. vyd. Brno: 

Doplněk, 2009, s. 269–274. 
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Období první pětiletky je charakteristické nejtužší centralizací hospodářství v celém pová-

lečném vývoji Československa. Míra centralizace přesáhla únosnou míru, ústřední orgány 

se utápěly v řešení problémů operativního rázu, centralizace brzdila iniciativu nižších složek 

a pracovních kolektivů. Vnitřní logika celého systému nemohla vést k ničemu jinému než 

k nehospodárnosti na všech úrovních výroby. Podniky skrývaly rezervy a nadsazovaly potřebu 

pracovních sil, surovin a materiálu. V letech 1949–1953 byl průměrný roční růst národního 

důchodu 9,7 %, nicméně přírůstky byly v jednotlivých odvětvích značně nevyvážené. V roce 

1953 již tyto disproporce přerostly do těžko překonatelných bariér růstu, takže v posledních 

měsících pětiletky bylo nutné snížit některé plánované úkoly. 

Disproporce v hospodářství ovlivňovaly každodenní život obyvatelstva. Nejpalčivějším 

problémem bylo zaostávání ve výrobě spotřebního zboží a potravin. Peněžní příjmy obyvatelstva 

rostly rychleji, než nabídka spotřebního zboží, takže se zvyšovala nerealizovaná kupní síla 

a rostly inflační tlaky. Stále trval přídělový systém, objevovaly se problémy s dodávkou elektřiny 

a paliv pro domácnosti. Osobní spotřeba obyvatelstva vyjádřená ve stálých cenách vzrostla 

za první dva roky pětiletky o 20 %, za další dva roky už jen o 3 %. Kvůli měnové reformě klesla 

v roce 1953 o 4 % na úroveň roku 1950.
118

 Na druhou stranu se příznivě vyvíjela tzv. hmotná 

společenská spotřeba, tedy statky poskytované obyvatelstvu prostřednictvím školství, zdravot-

nictví nebo sociální péče. 

Hospodářské problémy byly zdůvodňovány záškodnickou činností kapitalistických států, 

ale i vnitřních nepřátel. Tato paranoia se naplno projevila v již popisovaných politických proce-

sech. Např. v monstrprocesu s Rudolfem Slánským a jinými vysoce postavenými funkcionáři 

KSČ se v žalobě mimo jiné uvádělo, že národohospodářská komise ÚV KSČ byla složena 

„z vybraných kapitalistických nepřátelských živlů“, aby bylo možno „zločinně zasahovat 

do všech úseků československého hospodářství“. K určitému uvolnění poměrů v zemích sovět-

ského bloku došlo po smrti J. V. Stalina v březnu 1953 a po omezení bojových operací 

na Korejském poloostrově v červenci téhož roku. Sílil také tlak obyvatelstva na zlepšení životní 

úrovně. Postupné změny v hospodářské a sociální politice byly nazývány jako období „nového 

kurzu“.
119

 

3.4.5 Rada vzájemné hospodářské pomoci 

Vývoj československého hospodářství byl výrazně ovlivněn členstvím ČSR v Radě vzá-

jemné hospodářské pomoci. Tato mezinárodní organizace vznikla v Moskvě ve dnech              

                                                 
118 PRŮCHA, Václav a kol. Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918–1992. Díl 2, Období 1945–1992. 1. vyd. Brno: 

Doplněk, 2009, s. 276–277. 
119 ibid., s. 277–278. 



50 

 

5.–8. ledna 1949 „k uskutečnění širší hospodářské spolupráce zemí lidové demokracie a SSSR“. 

Československo patřilo spolu s Bulharskem, Maďarskem, Polskem, Rumunskem a Sovětským 

svazem mezi zakládající státy. V únoru 1949 se počet členů rozšířil o Albánii a v záři 1950 

o NDR. 

Deklarovaným cílem RVHP byla výměna zkušeností z ekonomiky a vzájemná pomoc 

v technické oblasti, se surovinami, potravinami a stroji. Ve skutečnosti bylo záměrem vytvořit 

ekonomicky soběstačné uskupení zemí sovětského bloku a koordinovat jejich hospodářskou 

politiku. RVHP byla reakcí na ekonomické embargo ze strany kapitalistických států a také 

na odmítnutí Marshallova plánu (který údajně nebyl slučitelný se státní suverenitou).  

Od počátku bylo členství v RVHP pro Československo nevýhodné. ČSR sklidilo hned 

na prvním zasedání Rady kritiku za přílišnou orientaci zahraničního obchodu na západní státy. 

Situace vyústila v tzv. sofijské usnesení, které Československu uložilo postupovat v obchodní 

politice vůči kapitalistickým státům koordinovaně, vyměňovat si informace o obchodních jedná-

ních s těmito státy a uplatňovat odvetná opatření vůči státům a společnostem, které se připojily 

k embargu. Byla zřízena komise složená z náměstků ministrů zahraničního obchodu, která měla 

koordinovat obchod se západními státy. Dovoz z těchto států měl být omezen pouze na zboží, 

které bylo v zemích RVHP nedostatkové, a vývoz byl omezen na zboží, které bylo přebytkové. 

Další usnesení ukládalo státům povinnost bezplatně v rámci RVHP předávat patenty, licence 

a jinou dokumentaci k výrobkům. Pro československý výzkum a vývoj to znamenalo, že se ani 

zčásti nevracely náklady vložené do tohoto odvětví. Přínosný výzkum existoval v podstatě už jen 

v SSSR. Příjemci dokumentace hradili jen náklady spojené s jejím kopírováním. Důležitým 

orgánem byla také Stálá komise pro obranný průmysl, která jednotlivým státům „doporučovala“, 

na který druh vojenské techniky se ve výrobě zaměřit.
120

 

Karel Kaplan popsal situaci po druhém zasedání Rady v Sofii takto: „Československu 

se zúžil ekonomický svět. Jeho dosavadní snahu o hospodářskou nezávislost na kapitalistických 

státech při udržení obchodu s nimi nahrazovala rozhodnutí institucí mimo Československo. Bylo 

vtlačeno na trh RVHP takovým způsobem a v takovém rozsahu, že ztratilo ekonomickou samo-

statnost, nemohlo si svobodně vybírat obchodní partnery podle svých potřeb… Partnery ČSR 

byly země méně vyspělé, jejich zájmy v RVHP převážily, a v čele se Sovětským svazem určova-

ly linii ekonomické politiky… Prostřednictvím RVHP mohly rozhodovat o obchodních stycích 

ČSR s kapitalistickým světem.“
121
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4 Krize komunistického režimu v 50. letech 20. století 

Měnová reforma v roce 1953 byla nepochybně projevem a důsledkem hluboké krize, 

do které se československá ekonomika a vůbec celá společnost dostala. Tato reforma byla 

jedním z prostředku překonání této krize, avšak navzdory propagandě režimu měla být výhodná 

především pro stát. Na následujících řádcích se pokusím stručně popsat projevy zmíněné celo-

společenské krize v hospodářské, sociální a politické oblasti. 

4.1 Hospodářské potíže 

Hospodářskému vývoji jsem se věnoval již v předchozích podkapitolách. Nyní se pokusím 

stručně vystihnout nejvíce problematická místa tehdejší československé ekonomiky.  

Již od počátku první pětiletky se objevovaly výpadky některých výrob a v důsledku toho 

narůstaly tzv. úzké profily, tedy nedostatkové zboží. Dalším problémem byla překotná změna 

orientace zahraničního obchodu na zaostalé země sovětského bloku a politické požadavky nově 

vzniklé RVHP. Československo bylo vystaveno tlaku na razantní přeměnu struktury hospodář-

ství, a tak se přistoupilo k nákladným a málo efektivním investicím do hutí, dolů, těžkého strojí-

renství a zbrojního průmyslu.
122

 Bylo sice dosaženo obrovského tempa růstu národního důchodu, 

zároveň ale vznikly obrovské disproporce ve vývoji jednotlivých průmyslových odvětví. Růstu 

těžkého průmyslu neodpovídalo rozšiřování energetické a surovinové základny, ruku v ruce s tím 

rostly i příjmy obyvatelstva, čemuž na druhé straně neodpovídala produkce spotřebního zboží.
123

 

Situaci v zemědělství navíc komplikovala probíhající násilná kolektivizace a následné výpadky 

v dodávkách potravin. Kvůli výše zmíněným důvodům přetrvával v ČSR poněkud kuriózně 

přídělový lístkový systém na potraviny a průmyslové zboží. Navíc se, jak poznamenávají autoři 

v knize „Velká peněžní loupež v Československu 1953 aneb 50:1“, rozšířil trend, kdy např. hutě 

pracovaly pro doly a doly pro hutě, postupně tak vznikal začarovaný kruh výroby pro výrobu. 

Jak dále uvádí, situaci doprovázel rozpad dodavatelsko-odběratelských vztahů. Vzájemné dluhy 

se stále zvyšovaly, vzhledem k politickému klimatu však nemohlo dojít k vyhlášení bankrotu 

některého podniku. Militarizace společnosti a preference těžkého průmyslu kladly mimořádné 

nároky na pracovní síly, také z toho důvodu došlo k útlumu neprioritních odvětví – v krizi 

                                                 
122 PERNES, Jiří. Krize komunistického režimu v Československu v 50. letech 20. století. 1.vyd. Brno: Centrum pro studium 

demokracie a kultury, 2008, s. 41–49. 
123 Neuspokojená kupní síla obyvatelstva představovala velkou latentní hrozbu (což dokazovaly i periodické nákupní horečky, 

kdy docházelo ke kompletnímu vyprodání určitého druhu zboží), po měnové reformě v roce 1945 navíc zůstaly vázány vklady 

v hodnotě 80 miliard, jejichž uvolnění by pravděpodobně vedlo k úplnému zhroucení trhu. 

Zdroj: PRŮCHA, Václav a kol. Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918–1992. Díl 2, Období 1945–1992. 1. vyd. 

Brno: Doplněk, 2009, s. 283. 
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se ocitl především textilní, sklářský a keramický průmysl. Československá ekonomika nabyla 

mnoha rysů válečného hospodářství.
124

 

Násilná přestavba československého hospodářství stála u počátku hluboké ekonomické 

krize, která vyvrcholila v roce 1953. V souvislosti s tím pochopitelně rostla i nespokojenost 

širokých vrstev obyvatelstva. Velice výstižně popsal situaci v československém hospodářství 

rakouský velvyslanec v Praze dr. Falser ve své zprávě do Vídně z 13. února 1953: „Českosloven-

ský průmysl dnes zaznamenává značný nedostatek surovin a má těžkosti s jejich obstaráváním 

v zahraničí, dále ale pracuje z velké části pro válečné hospodářství; v souvislosti s tím vzniká 

značný výpadek ve spotřebním zboží pro potřeby obyvatelstva, nehledě na to, že Českosloven-

sko musí nést obchodní a politické zatížení vůči státům východního bloku, jež převyšuje jeho 

výkonnost. Těžkosti, které vznikají ve výživě, pocházejí jednak z nedostatku zemědělských 

pracovních sil, vyvolaného zbrojením, a z neekonomického vedení výrobního procesu a také 

z … pasivní rezistence rolnictva. Rozhodující instance se sice nyní všemi prostředky pokoušejí 

zvládnout potravinovou a hospodářskou krizi v zemi drakonickými opatřeními, musíme však 

pochybovat o tom, zda tyto snahy budou vzhledem k téměř úplnému převedení produkce v zemi 

na válečné hospodářství skutečně doprovázeny úspěchem.“
125

 

4.2 Sociální potíže 

Komunisty deklarovaným cílem první pětiletky byl růst životní úrovně obyvatelstva. 

Nicméně realita se od očekávání veřejnosti značně lišila. Chronický nedostatek spotřebního 

zboží se projevoval pověstnými dlouhými frontami před obchody. Jak jsem již naznačil výše, 

paralelně vedle sebe stále fungovaly dva trhy – vázaný, kde bylo zboží dostupné pouze 

na základě přídělových lístků a trh volný, kde se mohlo nakupovat bez omezení, ovšem 

za násobně vyšší ceny (dvojí legální trh byl zaveden od 1. ledna 1949, tím byl do značné míry 

omezen černý trh se zbožím). V únoru 1951 byl znovu zaveden přídělový systém na chléb, 

pečivo a mouku a byly také zvýšeny ceny. Projevoval se nedostatek masa, másla a vajec. Záso-

bování potravinami se přesto dále zhoršovalo, na což vláda reagovala drastickým zvýšením cen 

potravin a jiných výrobků na volném trhu.
126

 Zároveň byly sníženy příděly masa na vázaném 

trhu, další volně prodejné potraviny byly převáděny na lístkový systém. K 1. lednu 1952 došlo 

u některých skupin obyvatelstva k dalšímu snížení přídělů. Situace se nelepšila ani 

                                                 
124 JIRÁSEK, Z., ŠŮLA, J. Velká peněžní loupež v Československu 1953 aneb 50:1. 1. vyd. Praha: Svítání, 1992, s. 7–15. 
125 PERNES, Jiří. Krize komunistického režimu v Československu v 50. letech 20. století. 1.vyd. Brno: Centrum pro studium 

demokracie a kultury, 2008, s. 49. 
126 Ke konci roku 1951 činila průměrná měsíční dělnická mzda cca 5 000 Kč. Na volném trhu stál jeden kilogram pomerančů 120 

Kč, kilogram šunky 500 Kč, kilogram zrnkové kávy 1 300 – 1 500 Kč, pánský konfekční kabát 5 500 Kč. Zdroj: ibid., s. 51. 
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v následujících měsících, proto 1. února 1953 nabyla účinnosti vyhláška ministra vnitřního 

obchodu ze dne 13. ledna 1953 č. 11/1953 Úředního listu, která odňala odběrové a potravinové 

lístky kulakům („vesnickým boháčům“) a příslušníkům jejich rodin, živnostníkům a taktéž 

příslušníkům jejich domácností, osobám vyhýbajícím se práci, důchodcům z řad bývalých 

vyšších úředníků z let před rokem 1945 (např. důstojníkům četnictva, okresním hejtmani, vrch-

ním státním zástupcům) a jejich vdovám. O vyloučení ze zásobování na vázaném trhu rozhodo-

valy místní národní výbory. Krajský národní výbor mohl navíc ze zásobování vyloučit „zbytky 

kapitalistických živlů“, tedy továrníky, bankéře, akcionáře atd. Tuto drastickou vyhlášku doplni-

lo zvýšení ceny mléka o 50 % a snížení přídělů cukru. Ve společnosti rostla všeobecná nespoko-

jenost a to i u těch, kteří doposud komunistický režim bezvýhradně podporovali.
127

 

Dalším nenaplněným slibem vládnoucí garnitury bylo zlepšení životní úrovně dělnické tří-

dy. V letech 1951–1952 klesly reálné mzdy průmyslového dělnictva o 12 % a až v roce 1953 

dosáhly úrovně z roku 1949. O postoji komunistů k dělnické třídě vypovídá zrušení Ministerstva 

ochrany práce a sociální péče. V prosinci 1951 byl přijat zákon č. 102/1951 Sb. o přebudování 

národního pojištění. Do systému sociálních dávek a služeb byla zavedena třídní kritéria a značně 

byla posílena kontrola státu nad fungováním celého sociálního systému. Dalším palčivým 

problémem byla nadměrná přesčasová práce, průměrná pracovní doba v průmyslu činila v roce 

1953 51,5 hodin týdně. Výjimkou ale nebyly ani podniky, kde na jednoho zaměstnance průměr-

ně připadlo přes 90 přesčasových hodin v měsíci. Značně upadala i úroveň pracovního prostředí, 

např. koncem 50 let čtvrtina dělníků pobírala příplatky za těžké pracovní podmínky. Nespokoje-

nost dělnictva s pracovními podmínkami dokonce čas od času přerostla ve spontánní stávky.
128

 

Paradoxem je, že právě v lidově demokratickém režimu byla omezována dělnická práva, která 

si pracující vybojovali ve více než stoletém zápasu. K omezení dělnických práv přispělo i sjed-

nocení odborového hnutí v roce 1945, tedy vznik Revolučního odborového hnutí. Po únoru 1948 

přestalo ROH hájit práva a zájmy dělníků a stalo se pouze převodovou pákou zájmů komunistic-

ké strany. Odbory byly využívány k potlačení veškerých projevů nespokojenosti ze strany 

dělnictva.
129

 

K náladě ve společnosti na počátku 50. let uvádí Jiří Pernes následující: „Protože tyto sliby 

a reálné naděje lidí na hospodářskou prosperitu a na růst životní úrovně, které byly hlavními 

stimuly podpory nové moci, se neplnily, rostla nespokojenost a postupně i odpor obyvatelstva 
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proti vládnoucí garnituře. Postupně nebyly účinné ani politické motivy, jimiž se nová moc 

snažila získat oporu v dělnických masách. Tak, jak se uzavírala před příchodem nových lidí, 

jak rostl byrokratismus a represe, které se obracely i proti dělníkům, mizely jejich iluze o této 

moci.“
130

 

4.3 Politická krize 

Jak jsem již uvedl, režim postupně ztrácel podporu v řadách dělnictva. To se projevilo také 

v tom, že v letech 1948–1953 tvořili dělníci 25–30 % obětí politických perzekucí a to jak soud-

ních tak mimosoudních. Byla to reakce na demonstrativní přerušování práce, různé protestní 

akce (vnitropodniková srocení), bojkoty práce na směny atd. Dělnictvo zkrátka postupně přestalo 

pohlížet na nový režim jako na systém, který by měl hájit jejich práva. Od února roku 1948 

do konce roku 1953 se v Československu uskutečnilo 218 stávek.
131

 K dosud největšímu projevu 

nesouhlasu došlo v listopadu 1951 v tehdejším Brněnském kraji po tom, co vláda odsouhlasila 

omezení výše vánočního příspěvku. Nepokoje propukly v brněnské Zbrojovce a postupně 

se rozšířily do dalších podniků. Zaměstnanci přerušili práci a asi 10 000 z nich se shromáždilo 

na náměstí Svobody v centru Brna, kde provolávali protirežimní hesla. Demonstraci rozehnaly 

až jednotky Lidových milicí, 87 účastníků bylo zadrženo a potrestáno v trestním nebo správním 

řízení.
132

 

Ke konci roku 1951 se projevy nespokojenosti začaly ozývat i z členské základny KSČ, 

především ze základních organizací. Byly zaznamenány výroky jako:  „Za Hitlera bylo lépe 

než nyní“ nebo „Jak můžeme žít, když nedostaneme ani lístky, ani šatenky“, „Máme se hůře 

než dříve“ atd. Koncem roku se již dá hovořit o krizi důvěry vůči osobnostem a orgánům zodpo-

vědným za řízení státu. O tom svědčí i vývoj počtu členů KSČ – lidé začali ze strany dobrovolně 

vystupovat, a tak jejich počet klesl na konci roku 1953 o 500 tisíc na 1,8 milionu členů.
133

 

K politickému odcizení mezi KSČ a občany ČSR docházelo stejnou měrou ve městech 

i na venkově. Stávky, protirežimní demonstrace i množící se ilegální odbojové skupiny začaly 

mít celospolečenský dopad, vedení KSČ na tuto situaci reagovalo dalším posilováním represiv-

ního aparátu. Je třeba zdůraznit, že protikomunistické aktivity nedosáhly takové úrovně, 
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aby skutečně ohrozily vládu jedné strany v Československu, avšak politické náklady násilného 

potlačování dělnických nepokojů byly nepochybně vysoké.  

V této rozjitřené společenské atmosféře představovala osoba Klementa Gottwalda jednu 

z posledních jistot, na niž se mohli stoupenci komunistického režimu spolehnout. Klement 

Gottwald byl stále pro většinu společnosti autoritou, strana také pečlivě budovala a upevňovala 

jeho kult osobnosti.
134

 Propaganda začala používat heslo: „Řekneme strana – myslíme Gottwald. 

Řekneme Gottwald – myslíme strana“. V době, kdy politické procesy zasáhly nejvyšší vedení 

KSČ, představoval Klement Gottwald jakýsi pevný bod pro velkou část společnosti. V těchto 

měsících vrcholil bezmezný nekritický kult jeho osoby. Klement Gottwald ale 14. března 1953 

umírá (krátce po návratu ze Stalinova pohřbu) na výduť srdeční aorty, pravděpodobně zapříčině-

nou jeho alkoholismem a pokročilým stádiem syfilidy. Gottwaldovo a Stalinovo úmrtí ještě více 

prohloubilo politickou krizi v zemi a špičky KSČ si to dobře uvědomovaly. Proto byl Gottwal-

dův vojensko-civilní pohřeb pojat jako demonstrace síly režimu, symbolizoval odhodlání ne-

vzdat se získaných mocenských pozic.
135

 

Vedení KSČ rozhodovalo o nástupci Klementa Gottwalda relativně svobodně, neboť mos-

kevští představitelé KSSS byli po úmrtí Stalina zaneprázdněni bojem o stranické funkce natolik, 

že vývoji v ČSR nevěnovali velkou pozornost. Předsednictvo ÚV KSČ se sešlo 20. března 1953, 

tedy den po Gottwaldově pohřbu, aby se usneslo na jeho následovníkovi. Bylo navrženo, 

aby se funkce prezidenta republiky ujal dosavadní předseda vlády Antonín Zápotocký, jeho 

místo měl zaujmout Viliam Široký. Předsednictvo se zároveň dohodlo, že uvolněné místo před-

sedy KSČ nebude obsazeno a řízením sekretariátu ÚV KSČ bude pověřen Antonín Novotný. 

ÚV KSČ se sešel následující den a všechny návrh schválil, Antonín Zápotocký se tak stal spo-

lečným kandidátem KSČ a obrozené Národní fronty na funkci prezidenta republiky. Národní 

shromáždění jej ještě ve stejný den do této funkce zvolilo. Hrozba bezvládí v čele státu 

i ve straně byla zažehnána. Nové vedení KSČ si vytyčilo jako hlavní cíl stabilizovat situaci 

v Československu. K překonání hluboké společenské a hospodářské krize, vyvolané předchozími 

chybnými rozhodnutími komunistické strany, byl nevyhnutelný jeden krok – odstranění nepří-

jemného dědictví minulosti provedením radikální měnové reformy.
136

   

                                                 
134 Faktická moc Klementa Gottwalda byla omezena libovůlí a sympatiemi ze strany J. V. Stalina. Klement Gottwald si dobře 

uvědomoval rostoucí nekontrolovatelnou moc bezpečnostních složek (infiltrovaných sovětskými poradci a agenty), tím spíš 

v době, kdy před politickými procesy nedokázal uchránit ani nejbližší spolustraníky, na kterých mu záleželo (např. Ludvíka 

Frejku). Klement Gottwald byl údajně zděšen, když v roce 1952 objevil ve svém bytě odposlouchávací zařízení, o němž 

mu nikdo nebyl schopen říci, kam vede a kdo je nainstaloval. 
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5 Měnová reforma v roce 1953 

Jak vyplývá z předchozích řádků, československé hospodářství se po nastolení rigidního 

systému centrálního řízení nacházelo v takové situaci, že provedení měnové reformy se stalo pro 

komunistický režim nevyhnutelnou skutečností. Na následujících řádcích se budu věnovat 

přípravám této složité operace, samotnému průběhu, reakcím obyvatelstva a konečným účtům 

měnové reformy. 

5.1 Přípravy měnové reformy 

Komunistické vedení pracovalo s několika scénáři, jak řešit nastalou ekonomickou krizi. 

Ke konci roku 1951 byl Státní úřad plánovací pověřen, aby vypracoval různé varianty zrušení 

přídělového systému a přechodu k jednotnému volnému trhu průmyslového a potravinářského 

zboží. Existence přídělového systému téměř sedm let po skončení války byla v evropském 

kontextu raritou (např. v SSSR byl zrušen už v únoru 1947 v souvislosti s tamní měnovou 

reformou). Obyvatelstvo si uvědomovalo jasný nepoměr mezi propagandou vyzdvihovanými 

hospodářskými úspěchy a realitou každodenního života v přídělovém systému a s vysokými 

cenami na volném trhu. Prodlužování takového stavu bylo pro režim nepřijatelné. První vypra-

cované varianty ještě nepředpokládaly jakoukoliv intervenci do měny.
137

 

5.1.1 Konečné řešení podle sovětského vzoru 

Ani na jaře roku 1952 se nepočítalo s žádnými zásahy do měny. Situace se začala měnit 

v létě, což pravděpodobně souvisí s příchodem sovětských poradců na Ministerstvo financí 

a do SBČS. Podle jednoho funkcionáře, který se na přípravách měnové reformy podílel, byla 

pomoc sovětských poradců „neocenitelná a nenahraditelná. Přinášeli nejenom teorii, ale vyzařo-

vala z nich zkušenost, praxe, výsledky obrovského úsilí sovětského lidu, které se přenášely 

na nás všechny. Byly však problémy, které málokdo v té době chápal a kterými jsme se zabývali 

jenom díky objasnění sovětskými odborníky“.
138

 Významné postavení měl především sovětský 

poradce v SBČS  Nikolaj Alexandrovič Ivanov, který prosazoval provedení měnové reformy 

podle sovětského vzoru z roku 1947. Zároveň kritizoval situaci, kdy československá koruna jako 

jediná měna východního bloku nebyla svázána s rublem jako s „nejpevnější měnou světa“, 

ale byla napojena na Mezinárodní měnový fond, resp. americký dolar. Po měnové reformě byl 
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u SBČS nahrazen N. J. Pachomovem.
139

 Na podzim roku 1952 se už de facto počítalo pouze 

s variantou zrušení lístkového systému spolu s měnovou reformou.  

Přípravy měnové reformy byly rozděleny na několik etap. V období říjen až listopad 1952 

byly práce na zrušení lístkového systému a na samotné měnové reformě striktně odděleny 

a probíhaly v přísném utajení. O chystaných opatřeních dokonce nevěděli ani všichni členové 

vlády. Rozhodovalo se o budoucím stanovení cen a mezd, o zásadách výměny starých peněz 

za nové, o obsahu zlata v koruně, o kurzu koruny k rublu nebo o způsobu zrušení vázaných 

vkladů. V období od prosince 1952 do března 1953 byla pozornost soustředěna především 

na technické zabezpečení celé operace. Sovětský svaz přislíbil pomoc při výrobě nových plati-

del, vznikaly plány na přepravu a rozvoz nových peněz, byly rozpracovány návrhy zákonů, 

vyhlášek atd. V dubnu a květnu 1953 probíhaly závěrečné práce, dolaďovaly se konečné propoč-

ty, detailně byl naplánován převoz a uskladnění nových platidel, připravoval se tisk potřebných 

dokumentů, rozhodovalo se o konkrétním zapojení armády a dalších bezpečnostních složek 

do celé operace. Koncem května 1953 tak byla měnová reforma připravena. Přestože pokračova-

ly horečné přípravy této akce, obyvatelstvo bylo opakovanými prohlášeními přesvědčováno, 

že k žádným změnám nedojde. Legendárním se stal především rozhlasový projev prezidenta 

republiky Antonína Zápotockého z 29. května 1953 (tedy dva dny před oficiálním oznámením 

reformy), ve kterém prohlásil následující: „Naše měna je pevná a měnová reforma nebude, 

všechno to jsou fámy, které šíří třídní nepřátelé.“
140

 

Na závěr této podkapitoly krátce shrnu důvody, které byly pravděpodobně pro komunistic-

ké funkcionáře klíčové, aby se odhodlali k provedení radikální měnové reformy: 

1. Pro komunistický režim bylo nepřípustné, aby přes proklamované úspěchy hospodář-

ství nadále fungoval vázaný (přídělový) trh s potravinami a průmyslovým zbožím. 

Už jsem také zmínil, že např. v SSSR byl lístkový systém zrušen v roce 1947, 

v Maďarsku v roce 1952, v Polsku v lednu 1953 atd. Československo tak bylo jednou 

z posledních evropských zemí, kde tento systém přetrvával. Při zrušení lístkového sys-

tému bez zásahu do měny by hrozil prudký nárůst poptávky po zboží, které ovšem 

na trhu nebylo. Jedině měnová reforma mohla oslabit kupní sílu obyvatelstva. Dalším 

problémem byly množící se případy padělání lístků a poukázek na odběr potravin 

a průmyslového zboží, docházelo také k porušování platných předpisů ohledně vydá-

vání lístků. Tyto podvody měly vést ke ztrátě 35 milionů Kčs. Dalším problémem byla 

                                                 
139 KAPLAN, Karel. Sovětští poradci v Československu 1949–1956. 1. vyd. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1993, 

s. 40. 
140 Květnová měnová reforma byla připravenou pastí [online]. c2012. [cit. 2012-4-9]. Dostupné z: 

<http://www.mesec.cz/clanky/proc-je-na-brezich-vypustene-prehrady-tolik-minci/>. 
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nákladnost celého systému, jenom za rok 1952 se počítalo s náklady ve výši cca 1 mi-

liarda Kčs.
141

 

2. Nezbytně nutné bylo odstranění přebytečné kupní síly, která vznikla nezodpovědným 

uvolňováním vázaných vkladů především po únoru 1948 a také postupným růstem 

mezd. Této peněžní mase z důvodu nezodpovědné politiky zbrojení a preference těž-

kého průmyslu naprosto neodpovídala nabídka spotřebního zboží, což vyvolávalo čas-

té nákupní horečky, kdy docházelo ke kompletnímu vyprodání určitého druhu zrovna 

dostatkového zboží. 

3. Stále existovalo nebezpečí ukryté v tzv. vázaných vkladech vzniklých na základě 

§ 7 dekretu prezidenta republiky č. 91/1945 Sb., které představovaly velký inflační po-

tenciál, jejich uvolnění by vzhledem k nedostatku spotřebního zboží znamenalo ještě 

větší neuspokojenou kupní sílu. Dále zůstal nevyřešený problém tuzemských cenných 

papírů v úschově na základě dekretu prezidenta republiky č. 95/1945 Sb. 

4. Musela se řešit výše státního dluhu, který ke konci roku 1952 dosáhl hodnoty 

138,88 mld. Kčs, z toho 119,09 mld. Kčs byl vnitřní dluh, 13,12 mld. Kčs zahraniční 

dluh a 6,67 mld. Kčs dluh vůči MMF a Světové bance. Podle rozpočtového zákona 

č. 26/1953 Sb. byla dluhová služba (tedy úrok a úmor státního dluhu) v roce 1953 na-

plánována na 4,7 mld. Kčs.
142

 Cenné papíry reprezentující pohledávky vůči státu v ru-

kou nestátních subjektů podléhaly povinné úschově podle dekretu č. 95/1945 Sb. Část 

těchto dluhopisů byla přeměněna na tzv. státní konverzní půjčky na základě zákona 

č. 168/1949 Sb. o konečné úpravě vnitřního státního dluhu. Dluhopisy těchto státních 

půjček však také podléhaly úschově a tudíž na ně dopadla měnová reforma.  

5. Z ideologického hlediska bylo nutné korunu připoutat k „nejpevnější měně světa“, 

totiž k sovětskému rublu. 

6. V neposlední řadě byl pro komunistické pohlaváry nepřijatelný fakt, že relativně velké 

finanční prostředky stále drželi bývalí podnikatelé, méně potom bývalí živnostníci 

a kolektivizaci odolávající drobní rolníci, kteří tak měli pracovní kapitál k provozování 

svých činností. Měnová reforma se tak stala nástrojem třídního boje.  

Tyto všechny skutečnosti kontrastují s oficiálním zdůvodněním v „Usnesení vlády republi-

ky Československé a Ústředního výboru Komunistické strany Československa ze dne 30. května 

                                                 
141 Národní archiv v Praze, fond 02/5 – Politický sekretariát ÚV KSČ, sv. 46, a. j. 130, bod 7: Zpráva o vázaném trhu za tři 

čtvrtletí roku 1952 a návrh úprav v roce 1953 ze dne 20. 11. 1952. 
142 zákon č. 26/1953 Sb., rozpočtový zákon na rok 1953 
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1953 o provedení peněžní reformy a zrušení lístků na potravinářské a průmyslové zboží“, které 

bylo zveřejněno v Rudém právu 31. května 1953. V tomto usnesení se praví toto: „Peněžní 

reforma z roku 1945 nelikvidovala důsledky fašistické okupace a druhé světové války v oblasti 

peněžního oběhu, neuvedla množství peněz na míru pro národní hospodářství nutnou, a to tím 

méně, že hned v nejbližších letech byly z bezcenných vázaných vkladů uvolňovány desítky 

miliard korun… Až do vítězného února mohly kapitalistické živly i spekulanti ve městech 

i na vesnicích pod ochranou reakčních stran hromadit zisky z průmyslových, obchodních 

a stavebních podniků… Spekulantské živly… obohacovaly se na úkor pracujícího obyvatelstva 

a nahromadily mnoho peněz ve svých rukách. Záškodnická činnost Slánského bandy v průmyslu, 

ve výstavbě, ve vnitřním i zahraničním obchodě též způsobila velké škody financím a peněžnímu 

obratu státu.“
143

 O skutečných příčinách se tedy obyvatelstvo Československa nedozvědělo 

téměř nic. Ale nepředbíhejme…  

5.1.2 Tisk a ražba nových platidel 

Během příprav měnové reformy bylo nutné vyřešit otázku, kde budou vytištěny nové pení-

ze. Ministr financí Jaroslav Kabeš po kontrole odhalil technickou a kapacitní nedostatečnost 

Tiskárny bankovek v Praze (tehdy to byl jeden z útvarů SBČS), složitější by také bylo utajit 

celou akci. Československa vláda se zřejmě po intervenci sovětských poradců obrátila k vládě 

Sovětského svazu dopisem ze dne 17. listopadu 1952 s žádostí o poskytnutí pomoci při výrobě 

papírových platidel a při ražbě mincí podle návrhu sovětských umělců.
144

 Sovětskému svazu 

se naskytla další možnost ke vměšování do československých záležitostí a tak bylo žádosti 

ochotně vyhověno. Vláda ČSR zmocnila zástupce ministra financí Bohumila Suchardu, 

aby s vládou SSSR sjednal mezinárodní smlouvu o výrobě nových peněz, a to papírových 

platidel v nominálních hodnotách 1, 3, 5, 10, 25, 50 a 100 Kčs v množství do 250 milionů kusů 

(tato platidla jsou vyobrazena v příloze č. 3), a mincí v hodnotách 1, 3, 5, 10 a 25 haléřů 

v množství do 450 milionů kusů. Československá vláda odeslala 6. ledna do Sovětského svazu 

další žádost, tentokrát o technickou pomoc. Jednalo se zejména o dodávku bankovního papíru, 

barviv a sdělení technologie jejich výroby, aby mohla výroba nových peněz po provedení měno-

vé reformy probíhat v Československu.
145

  

                                                 
143 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. Rudé právo, r. 33, 1953, č. 150 (31. 5.), s. 1. 
144 Nicméně podklady pro bankovky v nominálních hodnotách 25, 50 a 100 Kčs dodala československá strana, výtvarná stránka 

bankovek o nižších nominálních hodnotách a všech mincí byla záležitost sovětských ateliérů příslušných závodů. Konkrétní 

autoři nejsou dodnes známi. 

Zdroj: JIRÁSEK, Z., ŠŮLA, J. Velká peněžní loupež v Československu 1953 aneb 50:1. 1. vyd. Praha: Svítání, 1992, s. 35–36,42. 
145 Národní archiv v Praze, fond 02/5 – Politický sekretariát ÚV KSČ, sv. 63, a. j. 171, bod 2: Zpráva o technické pomoci 

Sovětského svazu při peněžní reformě. 
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Na základě těchto skutečností sjednal Bohumil Sucharda za Ministerstvo financí se Vše-

svazovou exportní a importní společností Exportles, za kterou jednal její předseda V. Ničkov, 

smlouvu ze dne 10. dubna 1953 (celé české znění smlouvy je uvedeno v příloze č. 1). Tato 

společnost se v článku I. zavázala k ražbě mincí a tisku papírových platidel
146

 v množství uvede-

ném v plné moci B. Suchardy a k dodávce 150 tun bankovkového papíru a 1 125 kg barviv. 

Za tyto dodávky byla v článku III. dohodnuta cena 14 813 736 rublů. Celá pětistránková smlouva 

byla označena jako přísné tajný dokument a do listopadu 1989 nebyla zveřejněna. Termín dodání 

platidel byl z neznámých důvodů posunut z 5. dubna 1953 nejprve na 5. května a poté 

na 24. května 1953. Státovky, bankovky a mince byly poté za nejpřísnějších bezpečnostních 

opatření a v absolutním utajení uskladněny ve vojenských skladech v jednotlivých krajích 

a 30. května předány Státní bance československé. Nakonec bylo dodáno (v rámci 10% toleran-

ce) 256 935 000 kusů papírových platidel v celkové nominální hodnotě bezmála 7 mld. Kčs. 

Československá strana uhradila svůj závazek vůči společnosti Exportles 8. července 1953, včetně 

úroků to bylo 15 102 089,85 rublů (v nové měně přes 27 mil. Kčs).
147

 Protokol o přejímce 

zásilky nebyl přiložen, i to svědčí o přezíravém postoji SSSR k jeho vazalovi. Stejně tak sovět-

ská strana neudala přesné složení mincovního kovu. Ostatně o všech sporech vzniklých z výše 

uvedené smlouvy měla podle článku IX. „pro jistotu“ rozhodovat Všesvazová obchodní komora 

v Moskvě. 

Za zmínku stojí, že smlouva byla uzavřena v takovém utajení, že s ní nebyli seznámeni ani 

všichni členové vlády. Z tohoto důvodu se předseda vlády Viliam Široký obrátil dopisem 

z 20. července 1953 na ministra financí Jaroslava Kabeše s touto žádostí: „…vzhledem k tomu, 

že členové vlády nejsou informováni o všech technických podrobnostech okolo peněžní reformy, 

žádám Vás, abyste zprávu o technické pomoci SSSR při peněžní reformě, jakož i smlouvu ze dne 

10. dubna 1953 s Exportlesem předložil ke schválení sekretariátu ÚV KSČ.“
148

 Zpráva o tech-

nické pomoci a smlouva s Exportlesem tak byla sekretariátem ÚV KSČ schválena 

až 10. srpna 1953,
149

 tedy více než dva měsíce po provedení měnové reformy a čtyři měsíce 

od uzavření dotyčné smlouvy. 

                                                 
146 Tisk papírových platidel provedl moskevský závod Goznak, tam byla také vytištěna emise poukázek znějících na koruny 

z roku 1944. Mince byly raženy v leningradské mincovně. 

Zdroj: JIRÁSEK, Z., ŠŮLA, J. Velká peněžní loupež v Československu 1953 aneb 50:1. 1. vyd. Praha: Svítání, 1992, s. 42. 
147 Národní archiv v Praze, fond 02/5 – Politický sekretariát ÚV KSČ, sv. 64, a. j. 175, bod 4: Zpráva o peněžní reformě a jejím 

vyúčtování ze dne 8. 9. 1953. 
148 JIRÁSEK, Z., ŠŮLA, J. Velká peněžní loupež v Československu 1953 aneb 50:1. 1. vyd. Praha: Svítání, 1992, s. 45. 
149 Národní archiv v Praze, fond 02/5 – Politický sekretariát ÚV KSČ, sv. 64, a. j. 175, bod 4: Zpráva o peněžní reformě a jejím 

vyúčtování ze dne 8. 9. 1953. 
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5.2 Průběh měnové reformy 

5.2.1 Neklidné očekávání měnové reformy 

Přestože veškeré přípravy měnové reformy probíhaly v nejpřísnějším utajení (např. gene-

rální ředitel SBČS Otakar Pohl byl do příprav zapojen až v květnu 1953), postupně začaly 

na veřejnost prosakovat kusé informace o tom, že se nějaký zásah do měny chystá. Leccos také 

napovědělo usnesení předsednictva vlády ze dne 5. května 1953, kterým bylo stanoveno, 

„…že mzdy a platy, které byly doposud vypláceny jednou za měsíc, budou napříště vypláceny 

ve dvou termínech a to tak, že v druhé polovině měsíce (tj. nyní v době od 16. do 18. května 

1953), za nějž se plat vyplácí, bude vyplácena záloha ve výši poloviny měsíčního platu 

a v prvních dnech následujícího měsíce pak doplatek.“ Oficiálně bylo toto opatření zdůvodněno 

potřebou rovnoměrného plnění pokladního plánu, ve skutečnosti šlo o to, aby záloha za květen 

vyplacená ve starých penězích byla použita pro nutné nákupy a aby nedošlo k znehodnocení 

výplaty při výměně peněz v nepříznivých poměrech, zbytek výplaty pak měl být vyplacen 

v červnu už v nové měně.
150

 Mnoho podniků se tímto usnesením neřídilo a vyplácelo mzdy 

později (někde dokonce ještě 30. května) a v plné výši, což později vedlo k několika výbuchům 

nespokojenosti, o tom se ovšem zmíním později. 

17. května 1953 bylo vytvořeno Ústřední vedení prací k provedení měnové reformy (těžko 

říci jestli slovo „měnová“ bylo zvoleno omylem), v čele tohoto útvaru stál ministr financí Jaro-

slav Kabeš, se kterým spolupracoval jeho zástupce Bohumil Sucharda a generální ředitel SBČS 

Otakar Pohl. Ti měli k dispozici úředníky Ministerstva financí a SBČS. Úkolem Ústředního 

vedení bylo v období od 18. května do odvolání pozorovat situaci ve spořitelnách, bankách 

a obchodech a každý den podávat zprávy členům předsednictva ÚV KSČ. Tyto zprávy byly také 

překládány do ruštiny a pravděpodobně předávány sovětským poradcům.  

Jak vyplývá ze zpráv Ústředního vedení prací k provedení měnové reformy, informace 

o měnové reformě se začaly mezi obyvatelstvem lavinovitě šířit 18. května 1953. Logickým 

důsledkem bylo vypuknutí nákupní horečky, která v následujících dnech nabírala na síle. 

Např. v Praze byly ten den tržby vyšší o 100 % než obvykle. 19. května rapidně stoupl počet 

výběrů a vkladů na pobočkách státních spořitelen.
151

 Jedna část občanů se obávala zablokování 

svých vkladů, proto své úspory hromadně vybírali, druhá část se více obávala měnové reformy, 

která podle „zaručených“ zpráv neměla postihovat vklady. Mnoho občanů zase rozdělilo své 
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úspory na větší množství menších vkladů, mysleli si totiž, že se měnová reforma bude týkat 

pouze vkladů od určité výše. Tato taktika se jim později vymstila.  

Ráno 20. května vydalo Ministerstvo vnitřního obchodu příkaz k zastavení dodávek do ma-

loobchodní sítě. Před obchody se tvořily nekonečné fronty. Lidé hromadně zkupovali textil, 

kožené zboží, obuv, rádia, nábytek, motocykly, cigarety ale i základní potraviny. Mezi lidmi 

se šířily fámy o tom, že od 1. června bude zaveden rubl, nebo že peníze budou vyměňovány 

v poměru 1:1000. Jeden z referentů Ministerstva vnitra podal téhož dne svým nadřízeným zprávu 

o situaci v Praze: „Tak například velmi byli překvapeni chodci, když v Havířské ulici za výklad-

ní skříní oděvního obchodu s dámskou konfekcí spatřili ženy ve spodním prádle, které tak 

spěchaly, aby si vyzkoušely šaty, že ani nečekaly, až se pro ně uvolní kabinka.“
152

 Profesor Josef 

Charvát si 21. května do svého deníku poznamenal: „Panika s penězi se stupňuje. Praha je 

vyprodaná, před každou konfekcí stojí neuvěřitelné fronty, lidi kupují jako šílení. Vydán zákaz 

prodeje konzerv a suchých salámů, zboží staženo do skladů. Dražší zboží se nesmí prodávat 

vůbec…“ Následující den pokračoval: „ Panika roste. Už nejsou k dostání cigarety ani mýdlo – 

před posledními obchody, které vůbec ještě něco mají, sedí ženské trpělivě hodiny na skládacích 

židličkách – obraz, jaký jsem neviděl od roku 1917.“
153

 Nelenila ani Státní bezpečnost – nasazo-

vala své agenty a spolupracovníky do front před obchody, kde pečlivě zaznamenávali jakékoliv 

náznaky protistranických nálad. 

Ministerstvo vnitřního obchodu vydalo 25. května zákaz prodeje veškerého volného zboží, 

což vedlo k uzavření obchodů s tímto zbožím ve většině okresů. To bylo nejčastěji odůvodňová-

no jarním úklidem nebo inventurou. Úředníci SBČS posílali Ústřednímu vedení uspokojivé 

zprávy o tom, že vklady převažovaly výběry – ale není se čemu divit, peníze vzhledem k prázd-

ným obchodům nebylo za co utratit. Projevoval se nedostatek pečiva a jiných základních potra-

vin. Vzhledem k rozšiřování zpráv o měnové reformě odmítali rolníci plnit své dodávkové 

povinnosti. Situace se vyhrotila do té míry, že 28. května byly zavírány prodejny s masnými 

výrobky a jinými potravinami. Mezi občany narůstala nespokojenost s nastalou situací.  

V souvislosti s vrcholícími přípravami měnové reformy byli do pohotovosti uvedeni pří-

slušníci armády, Veřejné bezpečnosti, StB a Lidových milicí.
154

 Musela být zajištěna ochrana 

poboček SBČS, výměnných středisek, dalších strategických objektů (např. tiskárna Rudého 

                                                 
152 JIRÁSEK, Z., ŠŮLA, J. Velká peněžní loupež v Československu 1953 aneb 50:1. 1. vyd. Praha: Svítání, 1992, s. 50–51. 
153 PERNES, Jiří. Krize komunistického režimu v Československu v 50. letech 20. století. 1.vyd. Brno: Centrum pro studium 

demokracie a kultury, 2008, s. 87. 
154 Tato akce Lidových milicí byla nazvána příznačně „Kulomet“. Příslušníkům této „úderné pěsti dělnické třídy“ byly vydávány 

ostré náboje. Režim neponechal nic náhodě. 

Zdroj: JIRÁSEK, Z., ŠŮLA, J. Velká peněžní loupež v Československu 1953 aneb 50:1. 1. vyd. Praha: Svítání, 1992, s. 67. 
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práva na Florenci v Praze) a měli být zneškodněni „nepřátelští agenti, teroristé a diverzanti“.
155

 

Vyhrocenou situaci se snažil uklidnit prezident Antonín Zápotocký ve výše citovaném projevu 

z 29. května. Ani v sobotu 30. května se občané ze stránek Rudého práva nedozvěděli vůbec nic 

o připravovaných změnách. Mezi hlavní zprávy patřilo např. to, že „v Kovosvitu čestně plní svůj 

závazek“, další článek referoval o „radostném večeru na stavbě socialismu“ nebo o tom, že „jen 

v míru a socialismu je šťastný život dětí“. S nadsázkou lze říci, že ledacos mohl naznačit článek 

nazvaný „Čerpáme z bohatých pramenů sovětských zkušeností“.
156

 

V sobotu 30. května v 9 hodin ráno se na přísně střeženém Pražském hradě konala schůze 

ÚV KSČ, aby byl projednán návrh usnesení o provedení peněžní reformy a zrušení lístků 

na potravinářské a průmyslové zboží. O této schůzi informovalo nedělní Rudé právo takto: 

„K předloženému návrhu referoval soudruh Antonín Zápotocký, jehož projev byl mnohokráte 

přerušován bouřlivým souhlasným potleskem. Ústřední výbor Komunistické strany Českoslo-

venska návrh na usnesení… jednomyslně schválil.“
157

 

Hned dopoledne se konala mimořádná, 236. schůze vlády. „Na pořadu schůze byly tyto 

předlohy: 

1. Usnesení vlády republiky Československé a Ústředního výboru Komunistické strany 

Československa o provedení peněžní reformy a zrušení lístků na potravinářské a prů-

myslové zboží.  

2. Schválení vládního návrhu zákona o peněžní reformě a schválení opatření souvisících 

s provedením zákona o peněžní reformě.  

3. Schválení státních maloobchodních cen potravinářského a průmyslového zboží a ně-

kterých opatření v oboru ministerstva vnitřního obchodu, ministerstva výkupu a minis-

terstva zemědělství.  

4. Schválení vládního nařízení o opatřeních v oboru mezd, důchodů a některých sociál-

ních dávek v souvislosti se zrušením lístkového systému zásobování. 

V úvodním projevu poukázal předseda vlády na dalekosáhlý význam předložených opatře-

ní pro další rozvoj československého národního hospodářství. Ministr financí Jaroslav Kabeš 

a ministr vnitřního obchodu František Krajčír podali pak podrobný výklad k jednotlivým ná-

                                                 
155 JIRÁSEK, Z., ŠŮLA, J. Velká peněžní loupež v Československu 1953 aneb 50:1. 1. vyd. Praha: Svítání, 1992, s. 56–65. 
156 Rudé právo, ročník 33, 1953, č. 149 (30. 5.), s. 1–4. 
157 Zpráva o zasedání Ústředního výboru Komunistické strany Československa. Rudé právo, ročník 33, 1953, č. 150 (31. 5.), s. 1. 
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vrhům. Po rozpravě, v níž všichni diskutující shodně podtrhli správnost projednávaných rozhod-

nutí, byla navržená opatření jednomyslně schválena.“
158

 

Ve 13:00 téhož dne se uskutečnila 76. plenární schůze Národního shromáždění, na které 

se projednal vládní návrh zákona o peněžní reformě. Předpřipravený scénář byl podobný: „Schů-

ze Národního shromáždění, kterou zahájil předseda NS dr. Oldřich John, se zúčastnil, přivítán 

bouřlivým potleskem všech poslanců, president republiky Antonín Zápotocký. Schůzi byli 

přítomni předseda vlády Viliam Široký se svými náměstky a ostatními členy vlády, dále generál-

ní prokurátor, předsedové Státních výborů, tajemníci ÚV KSČ, představitelé veřejného života 

a četní hosté z řad pracujících. Jménem vlády podal výklad o provedení peněžní reformy 

a zrušení lístků na potravinářské a průmyslové zboží předseda vlády Viliam Široký; jeho projev 

byl sledován s živou pozorností a souhlasem všech poslanců… Národní shromáždění schválilo 

předloženou osnovu. Tím byla 76. schůze Národního shromáždění skončena. Při odchodu 

zdravili poslanci presidenta republiky Antonína Zápotockého a vládu republiky Československé 

hlučným, dlouhotrvajícím potleskem.“
159

 Zákon o peněžní reformě byl publikován 

pod č. 41/1953 Sb. a nabyl účinnosti 1. června 1953 stejně jako vyhláška ministra financí 

č. 45/1953 Sb. o vydání peněz vzoru 1953 a směrnice ministra financí č. 159/1953 Úředního listu 

o způsobu provedení peněžní reformy. Tyto normy včetně fotografií nových státovek, bankovek 

a mincí zveřejnilo Rudé právo v neděli 31. května. Zároveň byly schváleny další navazující 

normy, např. nařízení vlády č. 42/1953 Sb. o opatřeních v oboru mezd, důchodů a některých 

sociálních dávek v souvislosti se zrušením lístkového systému zásobování, nařízení vlády 

č. 43/1953 Sb., kterým se upravují procenta zvýšení a snížení daně ze mzdy, nařízení vlády 

č. 44/1953 Sb. o volném prodeji zemědělských výrobků a o zemědělských trzích a množství 

vyhlášek upravující ceny v dopravě, ceny elektřiny, výkupní ceny zemědělských výrobků, mzdy, 

pojistné podmínky atd. Značný význam měla vyhláška ministra vnitřního obchodu č. 150/1953 

Úředního listu o státních maloobchodních cenách potravin a průmyslového zboží. 

Schválení měnové reformy tedy proběhlo přesně podle připraveného scénáře. Komunistic-

ký režim se ale velmi obával reakcí obyvatelstva, zmínil jsem se již o plné pohotovosti všech 

bezpečnostních složek. Povolaným jednotkám Lidových milicí byl 30. května od 15 hodin čten 

tento rozkaz ÚV KSČ: „Soudruzi příslušníci Lidových milicí, dnes v 18.00 hodin bude v rozhla-

se a v zítřejším denním tisku zveřejněno usnesení vlády republiky Československé a Ústředního 

výboru Komunistické strany Československa, důležité pro celý náš politický a hospodářský 

vývoj a které podstatně přispěje k upevnění republiky a k zajištění rychlejšího budování socia-

                                                 
158 Zpráva o zasedání vlády. Rudé právo, ročník 33, 1953, č. 150 (31. 5.), s. 1. 
159 Národní shromáždění projednalo a schválilo zákon o peněžní reformě. Rudé právo, ročník 33, 1953, č. 150 (31. 5.), s. 1. 
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lismu v naší vlasti. Důsledným prosazováním a plněním tohoto usnesení budeme zajišťovat stálé 

zvyšování životní úrovně všeho pracujícího lidu ve smyslu plnění odkazu soudruha Klementa 

Gottwalda. Všichni členové strany, zvláště pak příslušníci Lidových milicí, ozbrojené to pěsti 

strany, postaví se do bojové pohotovosti a za prosazování tohoto usnesení. Po boku ozbrojených 

složek, věrni bojové tradici únorových dnů, kdy Lidové milice pod vedením strany rozdrtily 

pokus nepřátel o reakční puč, budou příslušníci Lidových milicí i dnes tvrdě a nesmiřitelně stát 

proti všem, kdož by chtěli nepřátelskými akcemi škodit republice a naší straně. Bojovým úkolem 

Lidových milicí spolu s celou stranou je: prosazovat uskutečňování usnesení vlády a strany, 

přesvědčovat o jeho správnosti náš pracující lid, být v naprosté bojové pohotovosti připraveny 

k drtivému zásahu proti každému, kdo by se pokoušel mařit náš postup k vybudování socialismu. 

Soudruzi příslušníci Lidových milicí! Zajistěte vzorné provedení všech rozkazů a uložených 

úkolů! Kupředu, kupředu, zpátky ni krok!“
160

 

Předseda vlády Viliam Široký pronesl svůj projev v Československém rozhlase 

už v 17 hodin. Obsahově byl totožný s jeho projevem před Národním shromážděním a byl také 

otisknut v Rudém právu následující den, tedy 31. května 1953. Viliam Široký v něm uvedl, 

že uskutečnění měnové reformy „podává jasný důkaz o významných úspěších, kterých jsme 

v rozvoji národního hospodářství na nových socialistických základech, za účinné pomoci Sovět-

ského svazu, dosáhli… Měnová reforma z roku 1945 nezabezpečila a nemohla zabezpečit 

vytvoření skutečně pevné a skutečně stabilní koruny… Buržoasie… shromažďovala velké zisky 

a rozpoutala bezuzdnou spekulaci. Spekulační zisky se ve velkém thesaurovaly. Vývoj českoslo-

venské koruny byl takto od února 1948 značně ovlivněn sabotážnickou a rozvratnou činností 

reakčních buržoasních stran, které se mohly opírat o relativně silné posice v hospodářství, 

a oběživo neustále narůstalo… Přes velké úsilí vlády nebylo možno zabránit další spekulaci 

kulaků a různých kapitalistických živlů a spekulantů, neboť měli v rukou značné thesaurované 

prostředky. Velké množství thesaurovaných prostředků zůstalo v oběhu a neustále oslabovalo 

opatření vlády na poli zásobování… A právě v souvislosti s úsilím strany a vlády o režim hospo-

dárnosti, o plné uplatnění socialistických zásad hospodaření se ukázalo, že je nevyhnutelné 

přistoupit k takové peněžní úpravě, která by byla v souladu s bouřlivým růstem výroby a která 

by odpovídala celkovým potřebám národního hospodářství… Nadbytečné oběži-

vo, které se působením všech těchto činitelů, jakož i záškodnickou činností Slánského bandy 

a jeho společníků nashromáždilo, není možno likvidovat bez hlubokého zásahu, bez peněžní 

reformy… Velký význam má skutečnost, že od nynějška kurs naší koruny bude pevně svázán 

se sovětským rublem, který je nejpevnější měnou na světě, měnou země, vítězně kráčející 
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k vysokým metám komunismu… Zajištění peněžní reformy se neobejde bez určitých dočasných 

ztrát, které musí přinést téměř všechny vrstvy pracujícího obyvatelstva. Jsou to však ztráty, které 

jsou daleko vyváženy velikými výhodami… Peněžní reforma je důkazem péče strany a vlády 

o dobro pracujících a účinným prostředkem dalšího zlepšování materiálního postavení dělnické 

třídy, družstevníků, malých a středních rolníků a pracující inteligence…“
161

 

Stejně úsměvné argumenty obsahovalo i výše zmíněné Usnesení vlády republiky Česko-

slovenské a Ústředního výboru Komunistické strany Československa ze dne 30. května 1953 

o provedení peněžní reformy a zrušení lístků na potravinářské a průmyslové zboží, otištěné 

ve stejném vydání Rudého práva. V podobném duchu se nesl projev ministra financí Jaroslava 

Kabeše na mimořádné schůzi vlády nebo projev prezidenta Zápotockého na schůzi ÚV KSČ 

30. května. Ten mimo jiné uvedl, že reformou budou poškození také pracující, ale na tak jako 

„šmelináři, boháči a třídní nepřátelé… Přestanou nás ohrožovat, a proto peněžní reforma zname-

ná veliký úder do jejich existence a činí škrt přes jejich záškodnické plány“.
162

 

Střízlivé hodnocení důvodů měnové reformy přináší František Vencovský ve své knize 

Vzestupy a propady československé koruny: „Byl to přechod k totální transformaci českosloven-

ské ekonomiky na tzv. socialistický sovětský systém. Tento systém a nové řízení peněžní politi-

ky nemohly převzít nic z dřívějšího systému, protože šlo o diametrální rozdíly. Bylo nutné 

zlikvidovat všechno minulé, a to i celé dosavadní peněžní hospodářství. Byl to – z hlediska 

představ tehdejšího vedení státu – tak závažná argument, že se nebral v úvahu ani negativní 

ohlas veřejnosti na peněžní reformu, ani stanovisko ciziny.“
163

 Jinde stejný autor dodává: 

„K tomu přispěly i první vážné potíže vyvolané novou ‚socialistickou‘ orientací národního 

hospodářství, především preference těžkého průmyslu, vyvolávající strukturální nerovnováhu 

v průmyslové výrobě a odbytu, a katastrofální situace v zemědělství.“
164

 V dalším článku Franti-

šek Vencovský výstižně komentuje likvidaci vázaných vkladů: „Byl to balast, s kterým si nové 

peněžnictví a nové řízení peněžního oběhu nevědělo rady. Tak to vyřešili jednoduše – socialis-

ticky.“
165

 Autoři knihy Velká peněžní loupež v Československu 1953 příčiny měnové reformy 

okomentovali expresivněji: „Tato absurdní a nelogická hospodářská politika sledující pouze 

mocenské cíle úzké skupiny lidi musela nutně vést ke krachu. Peněžní reformu v roce 1953 tedy 

nezavinili šmelináři, buržoasie, a druhá světová válka, ale komunistické vedení naší země. 

                                                 
161 Projev předsedy vlády soudruha Viliama Širokého na schůzi Národního shromáždění dne 30. května 1953. Rudé právo, 
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163 VENCOVSKÝ, František. Vzestupy a propady československé koruny. 1.vyd. Praha: Oeconomica, 2003, s. 133. 
164 VENCOVSKÝ, František. Naše měnové reformy a odluky. In: Finance a úvěr č. 9/1993. Praha: Ministerstvo financí ČR, 

1993, s. 400. 
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Tuto grandiózní loupež uskutečnili z mocenských, politických a ideologických pohnutek. Nema-

lou měrou přispěl i jejich velmi omezený intelektuální obzor. Odpovědnost za danou tragédii 

padá tedy plně na hlavy tehdejších vládců a na celý systém jejich režimu, který nazvali ‚socia-

lismem spějícím ke komunismu‘.“
166

 

Ihned po odvysílání projevu předsedy vlády začali agenti StB pozorovat reakce obyvatel-

stva. Zpočátku byl hlášen klid ve všech českých i slovenských krajích. Když si lidé postupně 

uvědomovali, k čemu následující dny dojde, opouštěli svá pracoviště, nebo vůbec nenastoupili 

na noční směny. Postupně byly hlášeny např. nápisy proti straně na omítkách a silnicích jako 

v okrese Toužim: „K nouzi a bídě vás vede KSČ“, dále „Komunisté jsou vaše neštěstí“ nebo 

„Komunistům smrt“. Na Šternbersku byl zhanoben obraz prezidenta a vylepen plakát odsuzující 

měnovou reformu. Nespokojenost vyjadřovali i řadoví komunisté na různých schůzích. 

Např. v Poděbradech přicházeli soudruzi na schůze bez nadšení. Usnesení si vysvětlovali jako 

všeobecné zdražení a zhoršení situace. Na zasedání OV KSČ v Rumburku vystoupil jeden 

soudruh a prohlásil, že „v opatření strany a vlády vidí poškození dělníků“. V okrese Skalica měl 

soudruh Sivéš dotaz, „jak vysvětlovat dělníkům nová opatření, když si spořili více let na rodinný 

domek nebo nábytek…“ V mnoha případech se dlužníci spěšně dostavili ke svým věřitelům, 

takže řada lidí byla ožebračena ještě od svých sousedů a známých.
167

 A tak bychom mohli 

pokračovat ještě dlouho. 

Během neděle 31. května byla zřízena výměnná střediska, která byla kromě poboček SBČS 

také v podnicích, úřadech a kulturních zařízeních. Výměnná střediska měla fungovat nejméně 

12 hodin denně a jejich pracovníci byli náležitě proškoleni. Atmosféru v Brně téhož dne zazna-

menal do svého deníku Čestmír Jeřábek: „Ohlas u veřejnosti nelze nazvat jinak nežli ohromení. 

Město dnes v neděli vypadalo zoufale. Jako když někdo šlápne do mraveniště. Bylo chladno 

a zamračeno, odpoledne drobně mžilo. Všude, kde se něco prodávalo, stály fronty. Hlavně před 

restauracemi, ale ty byly zavřeny a vpouštěly lidi jenom v přestávkách a o skupinách. Každý 

chtěl ještě narychlo utratit staré peníze, ať už za cokoliv. Většina obchodů neměla žádné zboží, 

ani cigaretu už nebylo možno sehnat. Až do čtvrtka, kdy má být skončena výměna starých peněz 

za nové v poměru pět (resp. padesát) ku jedné, bude asi chaos. Večer naše rádio oznamovalo, 

s jakým uspokojením, ba radostí je všude vítáno nejnovější opatření vlády!“
168
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5.2.2 Zásady měnové reformy 

Již v kapitole o měnové reformě z roku 1945 jsem uvedl nejpodstatnější rozdíly mezi mě-

novou a peněžní reformou. Na otázku, proč komunisté reformu z roku 1953 úzkostlivě nazývali 

peněžní, odpovídá František Vencovský: „Zatímco měnové reformy v roce 1919 a 1945 byly 

spojeny se vznikem nového státu, resp. jeho osvobozením, a řešily překonání válečné a pováleč-

né chaotické peněžní situace a každý s nimi tedy počítal a považoval je za nezbytné, peněžní 

reforma roku 1953 zcela vybočila z těchto historických a – lze říci – zákonitých zkušeností. Byla 

provedena už za osm roků po reformě 1945, tedy za tak krátké období, jaké je v historii peněz 

ojedinělé. Byla prostě nečekanou a šokující událostí.“
169

 

Hlavní principy a zásady měnové reformy obsahoval ve svých dvanácti paragrafech zákon 

č. 41/1953 Sb. o peněžní reformě, dále vyhláška ministra financí č. 45/1953 Sb. o vydání peněz 

vzoru 1953, směrnice ministra financí č. 159/1953 Úředního listu o způsobu provedení peněžní 

reformy a vyhláška ministra vnitřního obchodu č. 150/1953 Úředního listu o státních maloob-

chodních cenách potravin a průmyslového zboží. § 1 zákona č. 41/1953 Sb. obsahoval krátké 

zdůvodnění celé operace: „Další rozvoj národního hospodářství staví náš stát před úkol provést 

peněžní reformu vydáním nových peněz a stažením starých, s cílem zvýšení kupní síly českoslo-

venské koruny a upevnění jejího kursu.“ O skutečných důvodech jsem již na několika místech 

této práce podrobně hovořil. 

Zásady měnové reformy z roku 1953 lze shrnout do několika bodů:  

1. Dle § 2 zákona č. 41/1953 Sb. byla peněžní jednotkou na území Československé re-

publiky československá koruna (se zkratkou Kčs), která se měla rovnat 0,123426 g ry-

zího zlata. Od zlatého obsahu koruny byl dovozen kurz k rublu – ten činil 1,80 Kčs 

za jeden rubl. Podle stejného klíče byly určeny kurzy koruny k dalším měnám 

(např. kurz k americkému dolaru byl stanoven na 7,20 Kčs = 1 USD). Jak se později 

ukázalo, tyto úřední kurzy byly nadhodnoceny a v zahraničním obchodu se používaly 

jen pro finančně-účetní vztahy k bance a ke státnímu rozpočtu.
170

 

2. Následující § 3 definoval nová platidla. Zákonnými penězi se staly bankovky SBČS 

v nominálních hodnotách 100, 50, 25 a 10 Kčs, státovky po 5, 3 a 1 Kčs a mince 

po 25, 10, 5, 3 a 1 haléři.  Platidla byla uvedena do oběhu vyhláškou ministra financí 

č. 45/1953 Sb. o vydání peněz vzoru 1953, ve které byla také podrobně popsána.    
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Vyhláška byla vydána na základě zmocnění v § 3 odst. 2. Podle § 4 zákona 

č. 41/1953 Sb. se hospodářská čísla většinou přepočítávala v poměru 5 starých korun 

za 1 novou korunu. To se týkalo i mezd, platů, penzí, příjmů rolníků za dodávky státu 

a jiných důchodu obyvatelstva. 

3. Podmínky a způsob výměny starých peněz upravila směrnice ministra financí 

č. 159/1953 Ú. l. o způsobu provedení peněžní reformy. Podle čl. 2 písm. a) občanům, 

kteří nezaměstnávali námezdní síly nebo nebyli podle vyhlášky ministerstva vnitřního 

obchodu č. 11/1953 Ú. l. vyloučeni ze zásobování na vázaném trhu (viz podkapitola 

4.2) a jejich rodinným příslušníkům bylo vyměněno nejvýše po 300 Kčs starých peněz 

na osobu v poměru 5 Kčs starých peněz za 1 Kčs nových peněz. Hotovosti nad tyto 

částky byly vyměněny v poměru 50 ku 1. Osobám vyloučeným z přídělového hospo-

dářství a osobám používajícím námezdní sílu se v poměru 50 ku 1 měnila veškerá ho-

tovost (čl. 2 písm. b).  Některé skupiny obyvatelstva ale byly zvýhodňovány – limit 

300 Kčs pro výměnu v poměru 5 ku 1 byl zvýšen u příslušníků Lidových milicí, 

zvláštní výměnný poměr 3 ku 1 platil pro armádní důstojníky a některé příslušníky 

bezpečnostních orgánů.
171

 Prostředky v pokladnách organizací se přepočítávaly taktéž 

v poměru 50 ku 1 (čl. 2 písm. c). Podle čl. 30 se závazky hospodářských, rozpočto-

vých a dalších organizací vůči občanům přepočítávaly v poměru 50 ku 1, avšak závaz-

ky občanů vůči těmto organizacím jen v poměru 5 ku 1 (čl. 29). Výměna starých pe-

něz probíhala ve dnech 1.–4. června, poté pozbyly platnosti (čl. 8). Výměnu prováděla 

výměnná střediska (těch bylo kolem 8 tisíc) po předložení občanského průkazu, 

pro zvýhodněný výměnný kurz 5 ku 1 bylo nutné předložit také tzv. lístek pro domác-

nost. 

4. Vklady občanů ve státních spořitelnách nebo ve Státní bance Československé 

se k 1. červnu přepočítávaly příznivěji než hotovost (čl. 16). Vklady do 5 000 Kčs 

se vyměňovaly v poměru 5 ku 1. Vklady nad 5 000 Kčs do 10 000 Kčs: částka 

do 5 000 Kčs v poměru 5 ku 1, zbytek do 10 000 Kčs v poměru 6,25 ku 1. Vklady 

nad 10 000 Kčs do 20 000 Kčs: částka do 10 000 Kčs podle předchozích pravidel, zby-

tek do 20 000 Kčs v poměru 10 ku 1. Vklady nad 20 000 Kčs do 50 000 Kčs: částka 

do 20 000 Kčs podle předchozích pravidel, zbytek do 50 000 Kčs v poměru 25 ku 1. 

Vklady nad 50 000 Kčs: částka do 50 000 Kčs podle předchozích pravidel, všechny 

prostředky nad 50 000 Kčs v poměru 30 ku 1. Pamatováno bylo na ty, kteří si po pro-

puknutí paniky o připravované měnové reformě rozdělili peníze na více vkladních 
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knížek, nebo peníze vybírali a po zjištění, že si za ně nic nepořídí, je vkládali zpět – 

všechny vklady počínaje 16. květnem 1953 (ať na starých vkladních knížkách nebo 

na knížkách nově založených) se přepočítávaly v poměru 50 ku 1. Prostředky 

na účtech průmyslových a jiných podniků byly do výše jednoměsíčních mezd zaměst-

nanců vyměněny v poměru 5 ku 1, zbývající částka v poměru 50 ku 1 (čl. 23). 

5. Na základě § 7 odst. 1 písm. a) byly anulovány zůstatky prostředků na vázaných vkla-

dech z poválečné měnové reformy ve výši kolem 80 miliard korun (viz § 7 dekretu 

č. 91/1945 Sb.), dále podle písm. c) byly anulovány životní pojistky s vazbou na váza-

né vklady a podle písm. b) závazky z tuzemských cenných papírů v povinné úschově 

(podle dekretu č. 95/1945 Sb.) – sem spadaly i dluhopisy v rukou nestátních subjektů 

vydané do 15. listopadu 1945, včetně dluhopisů tzv. konversních půjček podle zákona 

č. 168/1949 Sb. Závazky ze státních dluhopisů a dluhopisů bývalých úvěrních ústavů 

vydaných po roce 1945 anuloval § 7 odst. 2. V tomto ohledu měnová reforma skutečně 

vykazovala znaky státního bankrotu. Dále byla v souvislosti s těmito opatřeními 

na základě § 8 ukončena činnost Likvidačního fondu měnového.  

6. Vyhláškou ministra vnitřního obchodu č. 150/1953 Úředního listu o státních maloob-

chodních cenách potravin a průmyslového zboží bylo odstraněno přídělové hospodář-

ství s potravinami a průmyslovým zbožím a byl zaveden jednotný státní maloobchodní 

trh pro většinu zboží (vázaný prodej zůstal např. u tuhých paliv a osobních automobi-

lů). Nové jednotné státní maloobchodní ceny byly po přepočtu 5 ku 1 přibližně dvaa-

půlkrát vyšší ve srovnání s dosud platnými cenami vázaného trhu, ale byly nižší 

než ceny volného trhu (u potravin v průměru o 31 %, u průmyslového zboží o 37 %). 

Celkové zvýšení cenové hladiny bylo částečně kompenzováno snížením maloobchod-

ních cen v září a prosinci 1953 a v dubnu 1954.
172

 

7. Růst životních nákladů byl dále částečně vynahrazen úpravou mezd, daní, důchodů 

a sociálních dávek na základě nařízení vlády č. 42/1953 Sb. o opatřeních v oboru 

mezd, důchodů a některých sociálních dávek v souvislosti se zrušením lístkového sys-

tému zásobování. Nařízení vlády č. 43/1953 Sb., kterým se upravují procenta zvýšení 

a snížení daně ze mzdy, daňově výrazněji zvýhodnilo rodiny s více než jedním dítě-

tem. Nařízení vlády č. 44/1953 Sb. o volném prodeji zemědělských výrobků a o země-

dělských trzích umožnilo rolníkům po splnění dodávkové povinnosti volně prodávat 

své přebytky za ceny nepřevyšující státní maloobchodní ceny.  
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Dopad měnové reformy na život konkrétních lidí zaznamenal do kroniky obce Rosnice 

u Hradce Králové kronikář Bohumír Tuhý, penzionovaný štábní kapitán četnictva a účastník 

I. zahraničního a II. domácího československého odboje: „Lid byl – bez ohledu na politické 

přesvědčení – úplně rozčarován. Měnovou reformou byli postiženi bez výjimky všichni obyvate-

lé republiky. Bylo lhostejno, zda to byl dělník, rolník nebo úředník. V této době neměl nikdo 

na růžích ustláno. Každý však měl doma nějaký přebytek pro nepředvídané události. Uvedu 

pouze několik případů. Dělník Jiří Furo měl doma uloženo 37 000 Kčs, které šetřil na nákup 

nové ložnice, která měla státi 40 000 Kčs. Při výměně obdržel za ně 740 Kčs, ač hodnota ložnice 

reformou klesla sotva na polovici. V sousední obci měla jedna rodina ušetřeno 560 000 Kčs 

na nákup osobního auta, které mělo státi 600 000 Kčs. Měnová reforma jim tento plán dokonale 

změnila a na místo 560 000 Kčs bylo jim vyplaceno za ně 11 200 Kčs, zatímco hodnota auta 

klesla na 40 000 Kčs… Tesařský dělník František Tichý, který obýval po řadu let v obecním 

baráku č. p. 20 v jedné světnici, která byla kuchyní, ložnicí a prostě vším, měl ku dni 1. listopa-

du 1945 na úsporách 80 000 Kčs. Bylo to připravované věno pro dceru i zajištění na stáří. Dne 

1. listopadu 1945 mu byly tyto vklady zavázány. Ku dni 1. června měl společně se svojí manžel-

kou, zemědělskou dělnicí, opět ušetřeno 36 000 Kčs, které si uschovával doma. Dnem 1. června 

přišel o celý vázaný vklad v částce 80 000 Kčs a za ušetřených, ale doma uschovaných 

36 000 Kčs si přinesl domů jen 720 Kčs. Dřel se tudíž celý život nadarmo. Uvedu svůj vlastní 

příklad. V roce 1920 jsem se pojistil na život. Poznal jsem, jak je na Slovensku četnická služba 

nebezpečná, a proto jsem chtěl zajistit svoji rodinu pro případ nějakého neštěstí. Pojistka mi byla 

vyplacena po 25 letech dne 1. dubna 1945. Bylo to v poslední fázi války, kdy nebylo co koupiti. 

Proto jsem peníze poukázal do banky, pro pozdější dobu použití. Dnem 1. listopadu 1945 

mi byly tyto peníze zadrženy jako vázaný vklad. V roce 1949 jsem odešel do trvalé výslužby 

a tu jsem si nemohl vybírati z vázaného vkladu měsíční příspěvek na synovy studie, protože 

moje pense byla tehdy o 36 Kčs, slovy třicetšest korun, ročně vyšší, než byla stanovena hranice 

pro uvolnění měsíčního příspěvku. Dnem 1. června jsem přišel o celou životní pojistku, kterou 

jsem platil plných 25 let hodnotnými penězi. Nesmí se nikdo diviti, když lid, který byl podob-

nými případy postižen, byl značně roztrpčen.“
173
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5.3 Reakce obyvatelstva 

První červnové dny roku 1953 přinášel dobový tisk další propagandistické články. Rudé 

právo z 1. června obsahovalo např. článek nazvaný „Pevná základna k dalšímu růstu životní 

úrovně“, který začínal slovy: „Dnešní den bude zapsán jako významný mezník v životě lidu naší 

země, jako mezník na cestě našeho lidu k bohatému, šťastnému životu – k socialismu.“ Další 

rozsáhlý článek byl nadepsán: „Pracující měst i venkova jednotně schvalují provedení měnové 

reformy a zrušení lístkového systému.“
174

 Nic nemohlo být dál od pravdy. Podobné zprávy 

oslavující rozhodnutí strany a vlády přinášely sdělovací prostředky po celý týden, v žádné však 

nebyl připuštěny ani náznakem jakékoliv problémy. Čestmír Jeřábek si k tomu do deníku po-

znamenal: „Vláda se snaží namluvit obyvatelstvu, že státní krach je – velkolepým úspěchem 

‚socialistického budování‘.“
175

 

Velkým problémem byla činnost výměnných středisek. Nejen že se před nimi tvořily ob-

rovské fronty, ale do některých SBČS vůbec nestihla dodat nová platidla a potřebné formuláře. 

Nejhorší byla situace v Praze, kde vznikl naprostý chaos. O situaci u výměnného střediska 

na Pražském hradě výmluvně referoval sám prezident Antonín Zápotocký na celostátní poradě 

z 11. června: „Soudruzi, dám vám příklad. Na Hradě, pod okny mé kanceláře, udělali výměnné 

středisko, takže v 8 hodin ráno, když jsem jel do kanceláře, už tam stála fronta lidí. Soudruzi 

nenašli žádné lepší místo pro výměnné středisko pro celou Malou Stranu než poštovní úřad 

na Hradě pod okny presidentovými. V jednu hodinu, když jsem jel na oběd, byla fronta ještě 

větší. Dověděl jsem se, že se dosud s výměnou ani nezačalo. Když jsem se soudruhů ze svého 

aparátu ptal, proč dosud nezakročili, aby středisko s výměnou započalo, odpověděli mi, 

že to není jejich záležitost, poněvadž je to výměnné středisko pro celé Hradčany. Soudruzi, není 

politickou otázkou a není věcí našich soudruhů zakročit, když vidí, že tu stojí několik set lidí 

od rána, čekají a co kdyby najednou začali provolávat zde, pod presidentovými okny, hanbu? 

Výměna peněz není administrativní záležitost. To je politická záležitost a stává se tím více 

politickou záležitostí, když se výměnné středisko umístí na Hrad, pod presidentova okna. Z toho 

by mohla být klidně politická demonstrace i ostuda, neboť sem chodí lidé i ze zahraničí prohléd-

nout si Hrad, Svatovítský chrám. Nelze proto se jen přes tyto věci lehce přenášet, je třeba domýš-

let důsledky.“
176

 Situace okolo výměnných středisek se začala stabilizovat až v úterý 2. června 

odpoledne, někde až ve středu. K 3. červnu se podařilo vyměnit 70–90 % z celkového objemu 
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peněz. Nadále však vázlo zásobování v maloobchodní síti, kde se objevilo dlouho chybějící 

zboží - to však bylo masově vykupováno. Některé obchody nestihly dokončit inventuru starého 

zboží, a tak pro jistotu ani neotevřely. Nespokojenost občanů ještě více vzrostla po rozšíření 

informací, že příslušníkům Lidových milicí byl zvýšen limit 300 Kčs pro nárok na výměnu 

v poměru 5 ku 1 a že vojákům a příslušníkům dalších bezpečnostních sborů byl zase výměnný 

poměr změněn na 3 ku 1. 

Občané svou frustraci nejprve projevovali slovně, nejčastěji ve frontách před výměnnými 

středisky, před obchody nebo v restauracích. StB také zachytila množství protivládních letáků, 

např. v Děčíně někdo z auta vyhodil letáky s textem: „Žádáme svobodné volby – jděte pryč rudí 

fašisté!“ Na několika místech v Bratislavě byly nalezeny letáky s jednoduchým vyjádřením: 

„Nechceme diktaturu komunismu.“
177

 Některé autory se bezpečnostním orgánům podařilo 

vypátrat. Vlna odporu vyvrcholila četnými demonstracemi a stávkami. Dělníci se nejprve sroco-

vali ve výrobních halách, v některých městech se ale nespokojenost přelila do ulic. 

Pracovníci různých závodů nejdříve protestovali kvůli zmatkům ve vyplácení záloh za kvě-

ten, kvůli zdražení jídla v závodních kantýnách, zdražení alkoholu atd. Postupně však přidávali 

i různé politické požadavky (např. na celozávodní schůzi v Uničovských strojírnách Šternberk 

se ozývaly výkřiky: „Nesahejte nám na Masaryka!“). Stávkovalo se v desítkách podniků, 

např. v Motorunionu České Budějovice, v TOS Čelákovice, v Tatře Kopřivnice, v TOS Hronov, 

v AZNP Mladá Boleslav, v ČKD Holice, v Auto Praga Praha, v Rudém Letově Letňany, 

v ČSAD Ostrava, v Bohumínských železárnách Gustava Klimenta, v České zbrojovce Strakonice 

atd. Větší demonstrace se uskutečnila v ČKD Stalingrad a v Aero Praha, skandující dav 

o 500 lidech však s velkou brutalitou rozptýlily Lidové milice. Stejně dopadlo na 3 000 demon-

strantů ve Strakonicích. V Bohumíně se dokonce protestujícím podařilo na dvě hodiny obsadit 

vlakové nádraží na důležité trati Praha-Košice. Na bohumínském náměstí se poté lidé shromáždi-

li u sochy T. G. Masaryka, zpívali státní hymnu a píseň „Tatíčku, starý náš“. Objevovaly 

se požadavky svobodných voleb a názory, že jistě přijede pomoc z USA. V Praze se uskutečnila 

jakási tichá forma odporu, kterou StB nazvala jako „kytičkovou provokaci“. 4. června se 

po centru Prahy procházely tisíce lidí s přišpendlenou trikolórou a s květinami v rukou. Objevily 

se i ojedinělé sabotáže, jako např. přestřižení telefonního vedení mezi Klatovy a Plzní.
178

 Celkem 

v Československu v oněch červnových dnech stávkovalo na 60 000 pracujících ze 129 závodů.
179
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K nejdramatičtějším událostem došlo bezesporu 1. června 1953 v Plzni. Vše odstartovali 

zaměstnanci plzeňské škodovky (tehdy Závodů Vladimíra Iljiče Lenina). Ve venkovních prosto-

rách podniku se během stranických schůzí vytvořily debatující hloučky nestraníků. Zanedlouho 

čítal tento dav asi 1000 lidí. Komunističtí funkcionáři a představitelé ROH neuspěli 

s přesvědčováním, aby se dav rozešel. K vyřešení situace byla nasazena Vnitřní stráž a Lidové 

milice. Tato taktika ovšem také selhala, průvod se dal do pohybu a směřoval na náměstí Repub-

liky, přidávali se další a další občané města. Podle očitých svědků se zde sešlo až 20 tisíc nespo-

kojených obyvatel, kteří skandovali protirežimní hesla, např. „Chceme svobodné volby, novou 

vládu! Chceme své peníze, chceme chleba!“ nebo „Ať žije Svobodná Evropa!“ či „Ať žije 

Eisenhower!“ Na chvíli byl dokonce ovládnut městský rozhlas, a tak Plzní zněly sokolské písně, 

ale i toto prohlášení: „Chceme říci celému světu, že chceme být zase svobodní!“ Rozhořčený dav 

zaútočil i na radnici, odkud byly z oken vyhazovány busty komunistických pohlavárů (Lenina, 

Stalina, Gottwalda, Zápotockého), na průčelí byl vyvěšen portrét prezidenta Beneše. Poté se dav 

rozdělil – jedna část pochodovala k soše T. G. Masaryka, druhá část obsadila budovu soudu, 

kde došlo k několika fyzickým inzultacím soudců a ničení spisů. Hasičskému autu, které 

se snažilo rozehnat demonstraci, někdo přeřezal hadice. Demonstrantům se na několik hodin 

podařilo úplně ovládnout centrum města. Odpoledne odpor ale zvolna opadával, šířily se totiž 

(pravdivé) informace o postupujících jednotkách Pohraniční stráže, armády, Lidových milicí 

a Sboru národní bezpečnosti. Večer docházelo již jen k ojedinělým potyčkám. Zraněno bylo 

na 200 demonstrantů a kolem 50 příslušníků bezpečnostních sborů. Smutný osud potkal pomník 

T. G. Masaryka. Podle komunistické verze jej strhl „rozhněvaný lid“. Ve skutečnosti 

jej z rozhodnutí komunistických pohlavárů zničil automobil s destrukční koulí ještě ve večerních 

hodinách 1. června.
180

 Později se objevily spekulace, že plzeňské události vyprovokovala Státní 

bezpečnost, to se však již pravděpodobně nikdy nepodaří potvrdit nebo vyvrátit. Přítomnost 

provokatérů v davu je však pravděpodobná.
181

 

Bezpečnostní situace v Československu se postupně vracela k normálu, po 3. červnu byly 

stávky a jiné podobné akce ojedinělé. Tu a tam se ještě objevily protikomunistické letáky nebo 

nápisy na silnicích či fasádách domů. Mlčící většina obyvatelstva ale nakonec rezignovala 

na možnost jakékoliv změny systému zejména ze strachu před možnými perzekucemi. Nikdo 

si nemohl být jistý, zdali právě jeho soused není udavač nebo spolupracovník Státní bezpečnosti. 

Je třeba přiznat, že projevy odporu nenabyly tak masového charakteru, aby byl komunistický 

režim vážněji ohrožen, nicméně Jiří Pernes uvádí, že přestože byl „komunistický režim 
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na odmítavou reakci některých skupin obyvatelstva připraven, tak jej spontánní a masová vlna 

odporu, s jakou se setkal zvláště v Plzni, přece jen zaskočila a nedokázal ji hned zvládnout. 

Stejně tak pro něj bylo nepříjemným překvapením poměrně značné množství odpůrců reformy 

z řad KSČ. Svůj nesouhlas dávali najevo kritikou reformy, odevzdáváním stranických legitimací, 

odhlašováním stranického tisku, a dokonce i účastí na demonstracích.“
182

  

K neklidné situaci v Československu se vyjádřil i prezident A. Zápotocký, který potvrdil 

svou pověst bezohledného politika: „Zde je boj a my se musíme všichni soustředit na to, aby-

chom ten boj vyhráli. A jaké budou oběti, to nesmíme připustit. A že ten na druhé straně, který je 

také dělník, že bude zabit a podobně, no tak to, soudruzi, bychom žádnou bitvu nevyhráli.“
183

 

Jak prezident řekl, tak se také stalo. Komunistická moc zareagovala na projevy nespokoje-

nosti s měnovou reformou tvrdými represemi. K nejmírnějším formám perzekuce patřila pracov-

ní diskriminace nebo propouštění z práce, množství lidí bylo protizákonně vystěhováno z bytů 

a přesídleno do pohraničí, dětem bylo zakázáno studovat na vysokých školách, některým rodi-

nám byl zkonfiskován majetek. Postihováni byli účastníci demonstrací, šiřitelé letáků, ale ne-

zřídka stačilo jen veřejně pronést kritiku vlády nebo strany. Často byli zatčeni i občané, kteří jen 

náhodně přihlíželi některé z demonstrací, ale „provinili“ se svým třídním původem. V některých 

případech bylo důvodem k potrestání, pokud někdo měnil „podezřele“ mnoho peněz. V celém 

Československu byly zatčeny stovky osob, mimosoudní perzekuce se dotkla tisíců občanů. 

Nejhůře dopadli ti, pro které StB zinscenovala veřejné soudní procesy. 

Nejvíce osob – kolem 650 – bylo zatčeno pochopitelně v Plzeňském kraji. Vyšetřování za-

tčených a příprava trestního řízení byly svěřeny Státní bezpečnosti. StB naplánovala veřejný 

proces, jehož úkolem bylo odsoudit „iniciátory a organizátory protistátní demonstrace, vybrané 

z řad bývalých aktivních funkcionářů a členů protikomunistických stran, bývalých soukromoka-

pitalistických živlů, vyznavačů ‚amerického způsobu života‘, morálně rozložených osob 

a podobně“.
184

 U Krajského soudu v Plzni proběhlo od 13. do 22. července 1953 celkem čtrnáct 

procesů, tresty odnětí svobody se pohybovaly od 6 do 14 let. Celkem bylo odsouzeno 331 osob, 

z toho 48 žen. Jedenáct obviněných bylo zproštěno žaloby, jedna osoba byla umístěna do psychi-

atrické léčebny. Odsouzení byli uvězněni v lágru Barbora poblíž Jáchymova v izolovaném 

baráku. Několik posledních vězňů bylo propuštěno díky amnestii v roce 1960. V menším měřít-

ku probíhaly procesy před okresními a krajskými soudy např. v Praze, Brně nebo v Ostravě. 
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S tím, jak se situace postupně uklidňovala, slábla i tvrdost represí, o čemž vypovídají i nižší 

tresty, které padaly např. před ostravským krajským soudem. Hlavní líčení tam dokonce 

na popud krajského náčelníka StB neproběhlo veřejně, jak bylo původně plánováno, protože 

účast veřejnosti by údajně pro delší časový odstup od měnové reformy nebyla „politicky přínos-

ná“.
185

 

5.4 Zhodnocení měnové reformy 

Podle přísně tajné závěrečné zprávy o peněžní reformě byly k 31. květnu 1953 v oběhu 

platidla v nominální hodnotě cca 52,1 mld. Kčs. Podniky složily na své účty v den reformy 

11 mld. Kčs. 12 369 042 osob si během čtyř dnů měnové reformy vyměnilo 38,1 mld. Kčs 

za nové peníze. Zbylé 3 mld. Kčs se z oběhu nevrátily z důvodu zničení, ztráty, vyvezení 

do ciziny atd. Předložené prostředky obyvatelstva by odpovídaly při přepočtu 5 ku 1 

7,6 mld. Kčs v nových penězích, vyměněno bylo ale pouze 1,4 mld. nových korun, ztráta obyva-

telstva u oběživa tedy činila 6,2 mld. Kčs v nových penězích.
186

 Jedna nová koruna byla průměr-

ně získána za cca 26,50 korun starých, místo za 5 Kčs. Na jednoho obyvatele bylo v průměru 

vyměněno 4 060 starých korun za 110 korun nových.
187

 

Na vkladních knížkách ve státních spořitelnách měli občané k 31. květnu uloženo celkem 

31,3 mld. Kčs, na běžných účtech se nacházelo dalších 5,2 mld. Kčs. Tyto úspory byly převede-

ny na 3,9 mld. nových korun. U SBČS měli občané vklady ve výši 388 mil. Kč, které byly 

převedeny na 45 mil. Kč. Ztráta obyvatel u všech vkladů dosáhla výše 3,1 mld. Kčs v nových 

penězích. Jedna nová koruna byla průměrně vyměněna za 9,34 starých korun.
188

 

Další ztráty občanů ve výši 1,5 mld. Kčs v nové měně pramenily z přepočtu pojistek uza-

vřených po měnové reformě v roce 1945 a ze zrušení tuzemských cenných papírů (bez náhrady). 

Mezi 1. a 4. červnem již platily nové maloobchodní ceny. Kdo v tomto mezidobí platil starými 

penězi, tak musel počítat s přepočtem všech cen v poměru 50 ku 1. Z tohoto titulu dosáhly ztráty 

obyvatel další 1,5 mld. Kčs v nové měně. Ztráty z přepočtu pohledávek vůči národním a komu-

nálním podnikům, družstvům, Fondu znárodněného hospodářství, rozpočtovým a jiným organi-

zacím a pohledávek zemědělců „z akce vykoupených strojů“ dosáhly výše 1,7 mld. Kčs.
189
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Suma sumárum, celkové ztráty obyvatelstva byly vyčísleny na 14,6 mld. Kčs v nových pe-

nězích. Do této částky ale nebylo započítáno definitivní zrušení vázaných vkladů ve výši přibliž-

ně 80 mld. Kčs, zrušení životních pojistek s vazbou na vázané vklady ve výši přes 800 mil. Kčs 

a tuzemské cenné papíry v povinné úschově v hodnotě 3,3 mld. Kčs, celkem tedy přes 

84 mld. Kčs ve staré měně. Při přepočtu v poměru 5 ku 1 to činí dalších 16,8 mld. Kčs ztráty 

pro obyvatelstvo v nové měně.  

V celkovém vyúčtování měnové reformy byly ztráty obyvatelstva příjmem státu. Spolu 

s dalšími položkami (převedené pohledávky Likvidačního fondu na stát, odvod částek vyplývají-

cích z nového ocenění zásob a úspora na úrocích vnitřního státního dluhu) dosáhly tyto příjmy 

výše přes 22 mld. Kčs. Stát měl ovšem i výdaje v celkové výši 18,5 mld. Kčs (položky úhrada 

peněžním a pojišťovacím ústavům k vyrovnání ztrát za zrušené státní dluhopisy, úhrada SBČS 

k vyrovnání její pohledávky vůči Likvidačnímu fondu, ztráta na vlastní zásobě drobných peněz, 

zahraniční vztahy). Pro stát byla tedy měnová reforma velice výhodná, nejen že čistý finanční 

výsledek celé operace (tedy zisk státu) byl 3,5 mld. Kč
190

 v nových penězích, ale podařilo se také 

zlikvidován velký státní dluh.  

Zpráva o peněžní reformě obsahovala toto shrnutí: „Peněžní reformou byl objem peněz 

v oběhu stlačen na zlomek dřívější výše a byla odstraněna thesaurace… Obyvatelstvu přinesla 

peněžní reforma finanční ztráty, které však byly nezbytné k nastoupení cesty zvyšování životní 

úrovně.“
191

 Jinými slovy – měnová reforma v roce 1953 byla logickým důsledkem hospodářské 

politiky komunistické strany, především přechodu k centrálně plánovanému hospodářství 

a podřízení ekonomiky potřebám Sovětského svazu. Podařilo se odstranit kupní sílu obyvatelstva 

neodpovídající nabídce spotřebního zboží na trhu a zároveň byl vyřešen problém velkého státní-

ho dluhu.  

Měnová reforma měla i mezinárodní dopady. Stát ji totiž provedl bez předchozí porady 

s Mezinárodním měnovým fondem, čímž Československo porušilo závazky vyplývající z Doho-

dy o Mezinárodním měnovém fondu (především čl. IV). Na nátlak MMF Československo 

ukončilo členství v této organizaci k 31. prosinci 1954, nicméně pro země socialistického bloku 

byla stejně účast na podobném uskupení nežádoucí. Do roku 1961 byly vyrovnány všechny 

závazky u této instituce. Mezinárodní měnová izolace Československa se značně prohloubila.
192

  

                                                 
190 Národní archiv v Praze, fond 02/5 – Politický sekretariát ÚV KSČ, sv. 64, a. j. 175, bod 4: Zpráva o peněžní reformě a jejím 

vyúčtování ze dne 8. 9. 1953. 
191 ibid. 
192 TUČEK, Miroslav. Měnová reforma v mezinárodním kontextu. In: Ekonomika, právo, politika č. 26/2003. Praha: CEP – 

Centrum pro ekonomiku a politiku, 2003, s. 115. 



78 

 

Závěr 

Měnová reforma z roku 1953 v Československu měla význam hned v několika rovinách. 

Co se týče hospodářské roviny, na většinu národa dopadla reforma velice tvrdě. Lidé přišli 

o své mnohaleté úspory, reformu chápali jako krádež svých poctivě vydělaných peněz. Na tom 

nic nezměnila ani propaganda, která hlásala, že postižené jsou především „kapitalistické živly 

a spekulanti“. Byla podlomena důvěra v peněžní vklady ve spořitelnách i v institut životního 

pojištění. Občané se dostávali do problémů s placením nájemného, ve složité situaci se ocitli také 

ti, kteří stavěli rodinný dům, propadla se i výstavba nových družstevních bytů – to vše v době 

nedostatku bytových prostor. Dále byl odstraněn lístkový systém a spotřebitel tak již byl 

při svých nákupech teoreticky omezen jenom výší svých příjmů. Nicméně cena základních 

potravin na čtyři týdny pro dospělého člověka byla téměř dvaapůlkrát vyšší než cena na bývalém 

vázaném trhu přepočtená na nové peníze. Toto všeobecné zdražení a snížení životní úrovně 

občanů se režim snažil kompenzovat několikerým snížením maloobchodních cen. Tyto kroky 

ale nevyplývaly z růstu efektivnosti ekonomiky, nýbrž byly hrazeny z rezerv, které se vytvořily 

díky měnové reformě. Rezervy však byly brzy vyčerpány a již v roce 1955 došlo ke zdražení 

některého zboží. Nepodařilo se ani překonat problémy v zásobování, a tak mnoho druhů zboží 

zůstalo nadále v kategorii tzv. úzkoprofilových, což nahrávalo stínové ekonomice (tento stav 

v menší či větší míře přetrvával až do listopadu 1989). V tíživé finanční situaci se ocitli také 

starobní a invalidní důchodci, kteří přišli o vedlejší příjmy z vázaných vkladů a životních pojis-

tek. Největší reformou postiženou skupinou obyvatel bylo dělnictvo, proto se také nedostavil 

plánovaný vzestup pracovní morálky a výkonů. 

Měnová reforma nicméně byla nutnou podmínkou pro pokračující extenzivní rozvoj těžké-

ho průmyslu, umožnila v následujících letech zvýšení investic do tohoto sektoru. Dále se všeo-

becně předpokládalo, že se podaří odstranit problém zadlužování podniků, míra zadlužení 

ale v průběhu dalších let prudce vzrostla. Bankrot byl z politických důvodů nemyslitelný, 

a tak SBČS poskytovala úvěry i naprosto předluženým podnikům, které tak nebyly nuceny 

napravit chyby ve své činnosti a nadále hospodařily neefektivně. O kondici československého 

hospodářství hovoří i fakt, že plánovaná sedmiletka na roky 1954–1960 byla zrušena a hospodář-

ství se v letech 1954 a 1955 řídilo dvěma jednoletými plány. Další pětiletý plán byl schválen 

až v roce 1958, tedy ve třetím roce svého průběhu. Předpokládaných dlouhodobých ekonomic-

kých efektů měnové reformy se nepodařilo dosáhnout. Systém centrálně-plánovaného hospodář-

ství byl dlouhodobě neudržitelný, což se naplno projevilo na sklonku osmdesátých let dvacátého 

století.  
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Z mezinárodního hlediska reforma umožnila totální transformaci československé ekono-

miky na tzv. socialistický sovětský model a její plné podřízení požadavkům Rady vzájemné 

hospodářské pomoci. Tento systém a nové řízení peněžní politiky nemohly převzít nic 

z dřívějšího uspořádání, protože šlo o diametrální rozdíly. Bylo nutné zlikvidovat všechno 

minulé, a to i celé dosavadní peněžní hospodářství. Měna i celá ekonomika se ocitly 

v mezinárodní izolaci, o čemž svědčí i ukončení členství Československa v Mezinárodním 

měnovém fondu v roce 1954. 

Měnová reforma z roku 1953 měla také nepochybně velký význam politický. Pomohla 

upevnit moc Komunistické straně, znehodnotila úpory ideovým nepřátelům. Soukromě hospoda-

řící zemědělci byli kvůli nedostatku provozního kapitálu nuceni vstoupit do JZD, podobný osud 

potkal i zbytky živnostníků. Samotná KSČ prošla na všech úrovních rozsáhlými čistkami, 

které „odstranily“ členy, jež neprojevili dostatečné nadšení s prováděnými změnami. Komunis-

tická strana se také musela poprvé od února 1948 vypořádat s masovějšími projevy nespokoje-

nosti obyvatel, které ovšem nemohly nijak vážněji ohrozit nastolený politický kurz. Protesty byly 

neorganizované, spontánní, nepřipojila se k nim mlčící většina obyvatel. Snad s výjimkou Plzně 

a několika málo dalších protestů nezaznívaly jasné politické požadavky, většinou šlo pouze 

o nesouhlas s dílčími aspekty reformy (s vyplácením záloh, prémií atd.). Občané Československa 

rezignovali na možnost jakékoliv změny systému. Stávky a demonstrace také přinesly cenné 

zkušenosti pro Státní bezpečnost, na jejich základě byly vypracovány detailní postupy 

pro likvidaci případných dalších spontánních akcí občanů. 

Tato kapitola dějin měla být zapomenuta, učebnice a jiná literatura se o měnové reformě 

v podstatě nezmiňovaly, maximálně v souvislosti s odstraněním vázaného trhu. Nicméně tyto 

události zůstaly zakořeněny hluboko v podvědomí obyvatelstva – v průběhu dalších 36 let 

komunistické nadvlády se vyskytla nejedna fáma o přípravě další měnové reformy, což vedlo 

k nesčetným nákupním horečkám.  

Měnovou reformou byl přechod k plánovanému hospodářství fakticky završen. V žádné 

demokratické společnosti, by nemohla být tak závažná akce realizována takovým způsobem – 

v nejpřísnějším utajení, po předchozí dezinformační kampani, s naprostou lhostejností k názorům 

občanů. Něco takového mohl uskutečnit pouze režim, který si byl naprosto jistý svou absolutní 

mocí, která pramenila především z propracovaného represivního aparátu.  
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Příloha č. 2 – Státovky tzv. Londýnské emise 

 5 Kčs, tiskárna Thomas de la Rue 

 

 

 10 Kčs, tiskárna Thomas de la Rue 
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 20 Kčs, tiskárna Waterlow & Sons 

 

 

 50 Kčs, tiskárna Waterlow & Sons 
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 100 Kčs, tiskárna Bradbury Wilkinson & Co 

 

 

 500 Kčs, tiskárna Bradbury Wilkinson & Co 
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 1000 Kčs, tiskárna Bradbury Wilkinson & Co 

 

 
 
Zdroj: Bankovky a státovky (1945-1953) [online]. c2012. [2012-4-15]. Dostupné z: 

<http://www.papirovaplatidla.cz/bankovky/bankovky-a-statovky>. 
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Příloha č. 3 – Státovky a bankovky z roku 1953 

 1 Kčs, tiskárna GOZNAK Moskva, STC Praha 

 

 

 3 Kčs, tiskárna GOZNAK Moskva, STC Praha 
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 5 Kčs, tiskárna GOZNAK Moskva, STC Praha 

 

 

 10 Kčs, tiskárna GOZNAK Moskva, STC Praha 
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 25 Kčs, tiskárna GOZNAK Moskva, STC Praha 

 

 

 50 Kčs, tiskárna GOZNAK Moskva, STC Praha 
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 100 Kčs, tiskárna GOZNAK Moskva, STC Praha 

 

 
 
Zdroj: Státovky a bankovky (1953-1993) [online]. c2012. [2012-4-15]. Dostupné z: 

<http://www.papirovaplatidla.cz/bankovky/bankovky-a-statovky>. 
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Resumé 

The Currency Reform in Czechoslovakia in 1953 

The currency reform in Czechoslovakia in 1953 was significant because of many reasons. 

People lost their long-term savings, they understood the reform as theft of their honestly 

earned money. Communist propaganda could not change the people’s feelings. The confidence 

in bank savings and life insurance was undermined. The result of the currency reform was 

cancellation of rationing but in fact the standard of living of Czechs and Slovaks dropped. 

In centrally controlled economy it was impossible to overcome the supply problems, which 

played into the hands of the shadow economy. Old-age and disability pensioners were also 

in difficult financial situation because they lost their income from their bound deposits and life 

insurance. The biggest group affected by the currency reform was labour class. That was 

the reason why the planned increase in industrial production failed. 

The monetary reform was a necessary condition for the continuation of extensive develo-

pment of heavy industry, in the coming years to allow increased investments in this sector.  

Further, there have been general assumptions, that the corporate debts would be  removed, 

however in contrary the debts substantially increased. Bankruptcy was unthinkable for many 

political reasons, and loans were provided to cooperation that were already in debts, which 

meant that they weren’t obligated to correct their errors in their work, so the inefficient economi-

ze continued. The conditions of the Czechoslovak economy indicate the facts, that the seven-year 

plan, in the years 1954 - 1960 were cancelled in 1954 and 1955, which was then replaced and 

controlled by two, one year plans. The next longer-term plan was established in the third year 

of the respective five-year plan in 1958. Expectations of any effective long-term monetary 

reform, was never achieved. The system of centralized administrative planning was unsustaina-

ble, which was fully reflected at the end of the late 1980s. 

 As of an international perspective the reformation allows a complete transformation 

of the Czechoslovak economy in the Soviet Socialist Model and its full submission requirements. 

This system and a newly created monetary policy could not take over anything from the previous 

system. The reason for this is because there were diametrical differences. Therefore, it was 

necessary to demolish everything from the past, including the existing financial economy. 

Currency and the whole economy found itself in an international isolation, as evidence we have 

the termination of the Czechoslovak membership in the International Monetary Fund in 1954.  
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The monetary reform in 1953 also had a very important political significance. This helped 

the Communist party consolidate their power and exterminated the saving of any other opposing 

party. Private farmers were forced to join a Common Agricultural Cooperation (JZD) due to lack 

of working capital. In addition, self-employers were to expect a similar fate.  Communist Party 

of Czechoslovakia “removed” members, that did not demonstrate enough interest in their chan-

ges. Firstly since February 1948, the Communist party had to deal with manifestations of a mass 

discontent coming from the state's population. However, these manifestations could not seriously 

damage the established political rule. These protests were unorganized, spontaneous 

and the silent majority of the population did not join them. The main political demands were 

not clearly heard in the protests, with the exception of Pilsen and a few other protests in other 

places. The protests were usually related to disagreements with partial aspects of the reform 

(with advanced payments of wages and bonuses etc.). Citizens of Czechoslovakia surrendered 

to any possibility of a change in the system. The state security learned a way to handle strikes 

and demonstrations, and also well planned out procedures to prevent any spontaneous protests 

from ever recurring.  

Textbooks and other literature, during this period did not mention the monetary reform 

at all, the only thing that was mentioned in connection to the reform was the removal 

of the bound market and rationing. Nevertheless, these events remained deep in minds 

of the citizens. During the next thirty-six years of the communist rule a few rumors came out, 

stating that there will be another monetary reform, which lead to a countless shopping fever. 

A transition to centrally planed economy was finalized by the monetary reform. Such seri-

ous proceedings could not be implemented in any democratic society - by applying the strictest 

confidentiality, after the misinformed campaign, with an absolute disregard towards the citizen’s 

opinions. Something like this could only occur under a regime, which was not completely certain 

of its absolute power, that originated mainly from a sophisticated repressive apparatus. 

Klíčová slova: měnová, reforma, Československo 

Key words: currency, reform, Czechoslovakia 


