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Ceskoslovensko-rakouské vztahy
po první světové válce
1918-1925

1. Ú vo d

Dnem vzniku samostatného Československého státu se z původně českoněmeckých vnitrostátních vztahů v rámci Rakousko-Uherska staly vztahy mezinárodní
mezi Československem a Rakouskem. Situace, která nastala po zániku RakouskoUherska, neměla v novodobých dějinách obdobu. Dosud se nestalo, že by se za války
nebo v míru rozpadl či rozdělil relativně vyspělý stát na více částí. Neexistovala žádná
modelová situace ani teoretický rámec obdobné situace. Bylo tedy velmi obtížné
předvídat, jak bude dělení původně jednotného politického prostoru probíhat, jaká
spolupráce mezi nástupnickými státy bude slučitelná se státní suverenitou a jak se
budování nových států projeví v jejich vzájemných vztazích.
Konec devatenáctého století a začátek století dvacátého byl na českém území
poznamenán konflikty mezi českými Němci a Čechy. Za První světové války se oba
navzájem promíchané národy ještě více odcizily. V pondělí 28. října 1918 se
vyhlášením Československa národnostní napětí, staletí probíhající v rámci jednoho
soustátí, začalo promítat do vztahů mezinárodních a do územních sporů.
Československo jako vítězný nástupnický stát po Rakousko-Uhersku získalo nad
Rakouskem, poraženým nástupnickým státem, mezinárodně-politickou převahu, která
znamenala obrácení naruby dosavadního česko-německého politického statu quo
v Rakousko-Uhersku. Zájem na rakouské samostatnosti, motivovaný obavou z možného
rakouského připojení к Německu, spojoval spojeneckou a československou mezinárodní
politiku a zajišťoval Československu mezinárodně-politickou podporu.
I z pohledu historického institucionalismu se jednalo o pozoruhodnou situaci.
Vídeňské instituce, hájící dosavadní celistvost monarchie, dostaly nové zadání vybudovat

dva

samostatné

státy.

Čeští
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úředníci

přešli

zčásti

do

nových

československých

institucí,

rakouští

zůstali

ve

Vídni.

Představitelé

nového

československého státu čerpali z rakousko-uherských zkušeností týchž lidí, ale vytvářeli
pro svůj nový stát státotvorné instituce nové. Celý proces budování obou států se navíc
odehrával i na půdě zbrusu nových mezinárodních institucí - ve Společnosti národů a na
pařížské mírové konferenci.
Tématem předkládané diplomové práce jsou československo-rakouské vztahy
v letech 1918 - 1925 z českého pohledu. Rok 1918 je rokem jejich vzniku. Horní mez,
rok 1925, byl stanoven z několika důvodů. Předně se tou dobou československorakouské vztahy stabilizovaly. Dále odmítnutím již několikátého plánu československorakouské celní unie definitivně ustaly pokusy o sblížení obou států formou částečného
zřeknutí se státní suverenity ve prospěch dílčího politického či hospodářského cíle.
Navíc se v Československu konaly volby, po kterých se aktivistické politické strany
českých Němců dostaly do vlády. V obou státech skončila v letech 1924 a 1925
poválečná hospodářská krize a začala doba první opravdové konjunktury dvacátých let.
A konečně rokem 1925 prakticky skončil proces nostrifikace a v Rakousku byl 1. dubna
1925 zaveden šilink jako nová měna značící novou éru v rakouském hospodářství.
Cílem předkládané diplomové práce je ověřit tezi, že československý stát svým
jednáním vůči Rakousku usiloval především o politické oddělení od Rakouska a na
ostatní zájmy státu, to znamená na hospodářství a na ochranu své menšiny ve Vídni,
bral ohled až v druhé řadě. Diplomová práce si klade za úkol tuto tezi doložit
vymezením vzájemné role československé politiky a ostatních oblastí veřejného života
v československo-rakouských jednáních, studiem některých třecích ploch - dodávek
uhlí a cukru, vídeňské menšiny, nostrifikace podniků a rozborem nástrojů, kterými oba
státy vzájemné vztahy ve vymezeném období ovlivňovaly.
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2. Prameny a metody

Československo-rakouských vztahů ve zmiňovaném období se dotýká celá řada
vědeckých prací, odborných publikací a článků. Většina z nich ovšem hovoří o
zpracovávaném

tématu

jen

československo-rakouským

letmo.

vztahům

Z

českých vysokoškolských

věnuje

především

katedra

pracovišť

se

Německých

a

Rakouských studií na Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity
Karlovy, Ústav českých dějin a Ústav hospodářských a sociálních dějin na Filozofické
fakultě Univerzity Karlovy1. Na rakouské straně je pak nutné na vídeňské univerzitě
zmínit Institut für Zeitgeschichte a Institut für Wirtschafts-und Sozialgeschichte.
Několik badatelů se pak uvedenou problematikou zabývá i mimo zmíněná pracoviště.
Příkladem může být Eva Broklová přednášející na Fakultě humanitních studií
Univerzity v Hradci Králové či nezávislý historik Václav Kural.2
Rešerše mezi bakalářskými a diplomovými pracemi na zmíněných pracovištích
byla časově náročná, ovšem nepřinesla podstatnější heuristický výsledek. V českých
odborných

publikacích jsou

hojně

zpracovávanými

tématy

cesta

ke

vzniku

samostatného československého státu během první světové války, československorakouské hospodářské vztahy a československo-rakouské vztahy třicátých let.
Na rakouské straně je situace odlišná. Podle vyjádření vídeňského profesora
Eignera3, se kterým autor spolupracoval v roce 2003 při svém studiu na Vídeňské
univerzitě při vytváření diplomové práce na Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy4,
se rakouští badatelé československo-rakouským vztahům málo věnují i z důvodu
obtížně překonávané jazykové bariéry. Přesto se československo-rakouské hospodářské
dějiny staly díky české emigrantce profesorce Alici Teichové pro vídeňské historiky
poměrně často zpracovávaným tématem. Důkazem toho je i několik česko-rakouských
společných sborníků.5
1 Velká část publikací ze seznamu odborné literatury na konci této diplom ové práce pochází z těchto
pracovišť.
2 Kural, Václav, Konflikt m ísto společenství? Češi a Něm ci v Československém státě (1918-1938), Praha
1993.
3 Univ.-Prof. Dr. Peter Eigner.
4 Téma: Nostrifikace průmyslových podniků v českých zemích 1918 - 1929.
5Například: Kubů, Eduard, Schulz, Helga, Wirtschaftnationalismus als Entwicklungsstrategie
ostmitteleuropäischer Eliten, D ie böhmischen Länder und die Tschechoslow akei in vergleichender
Perspektive, Praha - Berlin, 2004
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Z rakouských publikací se lze o zpracovávaném tématu nejvíce dozvědět
z monografie Alfreda Payrleitnera6. Jedná se o velice přínosný pohled z „druhé strany“.
Avšak ani vůči Československu kritický Payrleitnerův přístup nepřináší mnoho nových
informací, neboť jeho

kniha se československo-rakouskými

vztahy

nezabývá

dostatečně podrobně.
Československo-rakouské hospodářské vztahy byly a jsou relativně nejlépe
zdokumentovanou oblastí ze studovaného tématu. Rakouští i čeští hospodářští historici
napsali velké množství článků, z nichž čerpá i tato diplomová práce.
Nej významnějším pramenem se pro tuto diplomovou práci staly archivy. Na
prvním místě je nutné zmínit archiv ministerstva zahraničních věcí a jeho výstřižkový
archiv, dále archivy ministerstva průmyslu, obchodu a živností, ministerstva vnitra a
ministerstva veřejných prací. Autor pracoval přímo s archivními materiály, jak je zřejmé
z poznámkového aparátu.
Dále byl pramenem český a rakouský tisk. S vytipováním periodik pomohl
výstřižkový archiv ministerstva zahraničních věcí. Novinové články se staly druhým
nej významnějším pramenem. Lze z nich rozpoznat atmosféru, která ve zpracovávané
době panovala a která j e v mnohém překvapivě odlišná od toho, co nám odborné
publikace zprostředkovávají. Z novinových článků bylo možné dále dedukovat hlavní
témata studovaných bilaterálních vztahů i zájem, který byl veřejností této problematice
věnován.
V

neposlední řadě byly využity v kapitolách o nostrifikaci použitelné části

autorovy diplomové práce vytvořené na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy.7 Autor
hodlá použít závěry předkládané diplomové práce stejně jako závěry diplomové práce
na FFUK při vytváření své disertační práce v rámci doktorského studia na FFUK.
Z internetových

stránek je

nutné zmínit především

internetové stránky

Parlamentu české republiky, které velmi ulehčují jinak časově náročnou rešerši
v parlamentním archivu.

Teichová, A lice, Matis, Herbert, Österreich und die Tschechoslowakei 1918-1938, D ie Wirtschaftliche
Neuordnung in Zetraleuropa in der Zwischenkriegszeit, Wien 1996.
6 Payrleitner, Alfred, Adler und Löwe, Wien 1990, Payrleitner, Alfred, Rakušané a Češi, svárlivé
příbuzenství, Blansko 2003.
Čižinský, Jan, Nostrifikace průmyslových podniků v českých zem ích 1918-1929, Diplomová práce
FFUK 2006.
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V první, deskriptivní části, tedy v kapitole třetí až páté, byla za použití
diachronní metody při zpracovávání archivního materiálu, periodik, odborných knih a
článků, uplatněna induktivní a deduktivní historická metoda. Byl tak vytvořen ucelený
obraz vývoje československo-rakouských vztahů ve studovaném období, který je
příspěvkem к odpovědím na otázky, proč se tyto vztahy vyvíjely právě popisovaným
způsobem, čím byly ovlivňovány a kdo byli hlavními aktéry československé a rakouské
vzájemné zahraniční politiky.
Mohlo by být namítáno, že úkolem této diplomové práce nebyla historická
kompilace událostí, které v československo-rakouských vztazích hrály roli. Avšak
vzhledem к neexistenci odborné historické publikace, zpracovávající uvedené období,
se jevilo nezbytným historickou syntézu provést, aby práce jako celek dávala smysl.
V druhé části předkládané diplomové práce, tedy v kapitole

šesté, je

kombinována řada metod. Při zpracovávání kapitoly o české menšině ve Vídni se
dostaly ke slovu opět metody induktivní a deduktivní použité diachronně. V kapitole o
nostrifikaci byla navíc použita komparativní a geografická metoda při zkoumání dopadu
nostrifikace na české a na německé oblasti. Komparativní metoda byla použita i při
stanovování nostrifikačních vítězů a nostrifikačních poražených. Vycházelo se přitom
ze seznamu nostrifikovaných společností sestaveného na základě všech dostupných
pramenů.8 Porovnávány byly nostrifikační zisky jednotlivých bank podle počtu a
akciového kapitálu nostrifikovaných podniků, zařazených do jejich koncernů a podle
počtu a akciového kapitálu nostrifikovaných podniků, zařazených do koncernu pouze
jedné jediné banky.
Původně měla být provedena institucionální analýza ministerstva zahraničí.
Vzhledem к tomu, že v archivu ministerstva zahraničí je z prvních let pouze jmenný
seznam osob, které přešly z Vídně do Prahy, muselo být od institucionální analýzy
upuštěno. Činnost československých úřadů je však zpracována v šesté kapitole.
8 Článek Nostrifikace, in: Věstník ministerstva průmyslu obchodu a živností republiky československé,
Současně úřední list Kontrolního a kompensačního úřadu a Komise pro zahraniční obchod v Praze, roč. I.
březen 1921, č. 3, s. 9-12. Vobiš, Bedřich, Stav nostrifikační akce, in: Věstník ministerstva financí státu
Československého, roč. 1921, č. 12, prosinec 1921, s. 429 - 433. Národní archiv, fond MPOŽ, karton
363, zápisy jednání nostrifikační komise. Ročenka Č eskoslovenské republiky 1924, s. 248. Ročenka
Československé republiky 1925 s. 206 - 207. Věstník ministerstva průmyslu, obchodu a živností
republiky československé, Současně úřední list Kontrolního a kompensačního úřadu a Komise pro
zahraniční obchod v Praze. roč. VIII., 15. května 1927, č. 5, s. 171. Compass 1914, 1918 - 1929.
9 Archiv ministerstva zahraničních věcí I/la, 1/2 kartony 15, 64-66.
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3.
Národnostní

Dědictví Rakousko-Uherska
a

územní

spory

v prvních

měsících

československé

a

německorakouské samostatností

Jak bylo v úvodu řečeno, klíčovou roli v samotném vzniku mezinárodních
československo-rakouských vztazích sehrála první světová válka. Byli mnozí, kteří v ní
na východní frontě viděli konflikt mezi germánstvím a slovanstvím a přetransformovali
jej na konflikt mezi Cechy a rakousko-uherskými Němci. Již v prvních měsících války,
v září roku 1914, hovořil o nepřátelství mezi českým národem a Rakousko-Uherskem
například poslanec Volyňského zemského sněmu a tajemník Kyjevského komitétu
Václav Vondrák.10 V promluvě, kterou jménem Čechů a Slováků na Rusi adresoval
České družině v den svěcení praporu na Sofijském náměstí v Kyjevě, prohlásil: „Bratři!
Velký historický pro nás nastal moment. Uskutečnila se dávná naše touha. V naší
Družině vidíme české vojsko, jdoucí do boje proti odvěkému nepříteli českého národa Rakousko-Uhersku.“ 11 Za čtyři roky trvání války se zahraničnímu odboji vedenému
19
Tomášem Garrigue Masarykem,
Edvardem Benešem a Milanem Rastislavem
Štefánikem podařilo přesvědčit domácí české politiky i velmoci o tom, že je nezbytně
nutné ukončit existenci tohoto „odvěkého nepřítele“ a požadovat založení samostatného
československého státu rozbitím habsburské monarchie. Projevilo se to i ve slavnostním
prohlášení českého poselstva pro právě vyhlášenou republiku Česko-Slovenskou13
vydaném v Zenevě na schůzce domácí a zahraniční české politické reprezentace. Politici
Gustav Habrman14, Antonín Kalina15, Václav Klofáč16, Karel Kramář17 a František
18
Staněk v poselství к pražským událostem 28. října 1918 uvedli: „Prohlašujeme, že
československý národ je rozhodnut všemi prostředky hájiti svůj program a že
s konečnou platností zlomil všechny svazky s Vídní a Budapeští. Bude pokračovati
10 Václav Vondrák byl významným volyňským Čechem. Blíže in: Vaculík, Jaroslav, Vondrák kontra
Masaryk, In: Sborník prací Pedagogické fakulty MU v Brně, řada společenských věd, č. 13, Brno,
Masarykova universita 1996, s. 50-62.
11 Kalina, Antonín, Svatopluk, Boj o Československo, Lakewood, Ohio U SA 1982, s. E 1.
12 Tomáš Garrigue Masaryk viděl v první světové válce i konflikt theokracie s demokracií. V iz Masaryk,
Tomáš, G., N ová Evropa, Brno 1994, s. 79-89.
13 Toto označení je původní. Č eskoslovensko bylo označováno různě. V některých materiálech jako
Česká říše, v jiných jako Česko-Slovensko.
14 Gustav Habrman, 24. 1. 1864 - 22. 3. 1932, český politik a novinář. Další viz příloha 1.
15 Antonín Kalina, 15. 6. 1870 - 17. 12. 1922, český politik. Další viz příloha 1.
16 Václav Jaroslav Klofáč, 2 1 .9 . 1868 - 10. 7. 1942, český politik a novinář. Další viz příloha 1.
17 Karel Kramář, 27. 12. 1 8 6 0 - 2 6 . 5. 1937, český politik. Další viz příloha 1.
18 František Staněk, 14. 11. 1867 - 19. 6. 1936, český politik. Další viz příloha 1.
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v boji až do plného nabytí svobody pro své čtyři historické země. Mír, který by
nezaručoval uskutečnění tohoto programu by nebyl trvalým, ježto československý národ
jednomyslně je rozhodnut do krajnosti pokračovati v boji za osvobození z područí
Rakousko-Uherska.“ 19 Pokud pomineme fakt, že zlomení všech svazků trvalo až do
ЛА

t

#

roku 1945 , formulace o čtyřech historických zemích předznamenávala první rozpor v
československo-rakouských vztazích. Ve čtyřech historických zemích žilo přes tři
91
miliony českých Němců , z nichž se mnozí na podzim a v zimě roku 1918 považovali
•

za Němce patřící do jiného státu. Někteří se považovali za Němce patřící do Německa,
jiní za rakouské Němce patřící do Rakouska. Za českého Němce patřícího do
v

Československa se považoval málokdo.
V

ЛЛ

pondělí 21. října 1918 se ve Vídni konala schůze německy mluvících poslanců

předlitavské části Rakousko-Uherska, kteří se prohlásili za provizorní národní
shromáždění. Politickým klíčem к sestavení zmíněného shromáždění byly volby do
říšské rady z roku 1911. V převaze byli sice němečtí nacionálové, ale hlavní slovo měli
sociální demokraté. Shromáždění poslanci vyhlásili nový stát, který se jmenoval
Německé Rakousko, a informovali o něm 29. října 1918 nótou amerického prezidenta
Wilsona, aby se zaštítili jeho vizí práva národů na sebeurčení.23 Německé Rakousko
mělo sdružovat všechna území bývalé monarchie, ve kterých převládali německy
mluvící občané. Rakouské prozatímní národní shromáždění tudíž prohlásilo i české a
moravské pohraniční provincie Deutschböhmen, Böhmerwaldgau, Deutschsüdmähren а
Sudetenland24 za součást svého nového státu.25
19 Kalina, Antonín, Svatopluk, Boj o Československo, Lakewood, Ohio U SA 1982, s. E 104
20 Po anšlusu Rakouska v březnu roku 1938 byli němečtí úředníci provádějící ve Vídni soupisy majetku
překvapeni, jak silně je Vídeň ještě hospodářsky svázána s Československem .
21 Přesněji 3 123 000 N ěm ců, což představovalo 23,4% obyvatel. In: kolektiv autorů, Dějiny zem í Koruny
české II., Praha 1997, s. 169.
22 Po první světové válce se čeští N ěm ci často sami nazývali N ěm ci Sudetskými. Proti tomuto pojmu se
stavěli čeští politici, protože, podle nich, působil neodůvodněným dojmem, že se jedná o jeden kompaktní
německý kmen. V této práci je používán pojem čeští N ěm ci, protože lépe koresponduje s pojmem
Böhme, který je do češtiny nepřeložitelný. Další viz poznámka 70 a text к ní korespondující.
23 Kolektiv autorů, Dějiny Rakouska, Praha 2002, s. 472-3.
24 Uvedené provincie vznikaly v průběhu října a začátkem prosince 1918. Provincie Deutschböhmen se
sídlem v Liberci byla vytvořena 29. října 1918 a do čela její provizorní zem ské vlády byl postaven R.
Pacher, který byl po několika dnech vystřídán R udolf Lodgmannem von Auen. N a severní Moravě a ve
Slezsku vznikla 30. října 1918 provincie Sudetenland. Deutschsüdmähren na jižní Moravě a
Böhmerwaldgau v jižních Čechách byly vyhlášeny obě 3. prosince 1918. V Ústí nad Labem, v Teplicích,
v Opavě a v Krnově byly učiněny pokusy podřídit železniční velitelství železničním u velitelství ve Vídni.
Stejně jako v případě provincií i tato železniční velitelství byla do konce roku 1918 ovládnuta českými
ozbrojenými silami. In: Č eskoslovensko a střední Evropa v m eziválečném období, Acta universitatis

12

Převzetí moci Českou národní radou v pondělí 28. října 1918 nebylo tak pokojné
a bezproblémové, za jaké bývá pokládáno. Pouze horečná aktivita českých politiků,
obětavé nasazení ozbrojených, narychlo svolaných a sestavených jednotek, a v mnoha
případech šťastná shoda okolností zabránila velkému krveprolití i všem pokusům o něj.
Češi se v Československu dostali do situace, na kterou nebyli zvyklí. Nejen že
měli stejnou politickou pozici jako čeští Němci, ale dokonce bylo jejich postavení lepší.
Rozhodně si nemohli stěžovat na nedostatek sebevědomí. Z ženevské schůzky se
zahraničním odbojem se čeští politici vrátili doslova v euforii. Tu v nich vyvolal
zahraniční odboj přesvědčený, že „My Čechoslováci můžeme takřka diktovat
velmocem“.

V prvních dnech československé a německorakouské samostatnosti

prokázali Češi větší sebevědomí, větší nadšení a větší životaschopnost než Rakušané a
čeští Němci. Výhodou Čechů bylo to, že mnozí s vytvořením samostatného státu
počítali již od léta 1918 a připravovali se na něj.27
Němci byli v bývalém Rakousko-Uhersku v defenzívě. Ve válečném roce 1916
došlo ke zformulování takzvaného Velikonočního programu28, který nastiňoval
představy a „požadavky Němců z Rakouska к novému uspořádání po válce“.29
Historické země měly zaniknout a pod vládou Němců mělo vzniknout Císařství
rakouské. České země se měly rozdělit na německá a smíšená území bez ohledu na
přirozené hranice. Úředním jazykem by byla výhradně němčina a německé pozice ve
správě městské a zemské stejně jako na říšské radě mělo zaručovat státoprávní rozdělení
ostatních neněmeckých území.
Je

zřejmé,

že

poválečná

realita

byla

s německými

válečnými

plány

v dramatickém rozporu. Na území nově vyhlášeného Československa se plenily

carolinae - philosophica et historica 5 studia historica XL, Praha 1994 s. 197, taktéž in: kolektiv autorů,
Dějiny zem í Koruny české II., Praha 1997, s. 162.
25 Kalvoda, Josef, Genese Československa, Praha 1998, s. 401.
26 Telegram T. G. Masaryka Benešovi poslaný ze Spojených států do Paříže 28. 10. 1918 in: Klimek,
Antonín, Jak se dělal mír roku 1919, Československo na konferenci ve Versailles, Praha 1989, s. 8.
27 Příkladem může být formulace takzvaného Základního zákona. Byl připraven skupinou, jejím iž členy
vedle A loise Rašína byli Přemysl Šámal, Josef Scheiner, Ferdinand Pantůček, Vilém Pospíšil, Jaroslav
Preiss a František Sis. Tento základní zákon sice nebyl nikdy schválen československým parlamentem,
ale většina z opatření v něm navrhovaných byla uskutečněna v rámci samostatných zákonů a vládních
nařízení. V iz příloha 2.
28 Byl formulován 16. dubna 1916.
29 Prokš, Petr, Konec říše Habsburků, Střední Evropa v politice a vztazích N ěm ecka a Rakousko-Uherska
(1867/1871 - 1918), Praha 2004, s. 203.
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obchody hlavně německým obchodníkům30, dělníci se mstili hlavně svým německým
*
ředitelům, velké byty byly vylupovány hlavně německým měšťanům. Kromě toho bylo
ničeno vše považované za symbol habsburské monarchie.
bouřícímu davu svalit sochy z Karlova mostu do Vltavy
pěti set kostelů.

oi

Jen zásah vojáků zabránil

a zplundrováno bylo okolo

li

Za této situace se Češi v Československu rozhodli jít cestou síly a dokončit „fait
accompli“. Tato taktika se osvědčila v Praze i v českém pohraničí. Naproti tomu čeští
Němci a Rakušané se drželi proklamací amerického prezidenta Wilsona a chtěli o
národnostních a z nich vyplývajících územních sporech jednat. 4 Mezinárodní situace
však pomáhala Čechům. Ti si toho byli dobře vědomi. Přesto nebyl na národnostní
otázku mezi českými politiky v Praze jednotný názor. Sociální demokrat Rudolf
Bechyně

například zastával ojedinělý názor, že by nový stát měl obsáhnout co

nejméně Němců a byl ochoten historické hranice oželet. Právě Bechyně pozval do
Prahy na jednání s Národním výborem představitele českých Němců, německého
nacionála Lodgmana von Auen

a sociálního demokrata Josefa Seligera.

Další čeští

sociálně demokratičtí představitelé František Soukup38 a Antonín Němec39 sdíleli
menšinový názor a podporovali Seligerův návrh na omezenou autonomii pro české
Němce. V národním výboru a v Prozatímním národním shromáždění byli ovšem
nejaktivnější čeští nacionálové z Národní demokracie. Přestože často kritizovaná věta40

30 Oblíbené bylo takzvané „otvírání sardinek“. Bodákem se rozpáraly rolety „keťasů“ a obchod byl
následně vyrabován. In: Klimek, Antonín, Boj o Hrad, 1. Hrad a pětka, Vnitropolitický vývoj
Československa 1918 - 1926 na půdorysu zápasu o prezidentské nástupnictví, Praha 1996, s. 26.
31 Dne 8. listopadu 1918 byl stržen Mariánský sloup na pražském Staroměstském náměstí.
32 Klimek, Antonín, Boj o Hrad, 1. Hrad a pětka, Vnitropolitický vývoj Č eskoslovenska 1918 - 1926 na
půdorysu zápasu o prezidentské nástupnictví, Praha 1996, s. 26.
33 Ráček, Blažej, Č eskoslovenské dějiny, Praha 1933, s. 691. Uvádí se Masarykův výrok, že je třeba stále
bojovat proti katolicismu „nejhoršímu nepříteli našeho m ilého národa“, který pronesl před
Čechoameriěanem V. Králíčkem, osobním zmocněncem ve Spojených státek amerických. In: Klimek,
Antonín, Boj o Hrad, 1. Hrad a pětka, Vnitropolitický vývoj Československa 1918 - 1926 na půdorysu
zápasu o prezidentské nástupnictví, Praha 1996, s. 29.
34 Kalvoda, Josef, Genese Československa, Praha 1998, s. 401.
35 Rudolf Bechyně, 6. 4. 1881-1. 1. 1948, český politik a novinář. Další v příloze 1.
36 Rudolf Lodgman von Auen, 21. 12. 1877 - 11. 12. 1962 německý politik v českých zem ích. Další viz
příloha 1.
’7 Josef Seliger, 16. 2. 1870 - 18. 10. 1920, německý politik a novinář působící v českých zemích. Další
viz příloha 1.
’8 František Soukup, 22. 8. 1871 - 11. 11. 1940, český politik. Další viz příloha 1.
3J Antonín Němec, 17. 2. 1858 - 25. 5. 1926, český politik a novinář. Další viz příloha 1.
4UTento údajný výrok kritizoval právě nejvíce R udolf Bechyně.
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„S rebely se nevyjednává“ z úst Aloise Rašína41 pravděpodobně nikdy nezazněla42,
zazněla z nich jiná silná prohlášení. Na upozornění, že „právo na sebeurčení je
Wilsonovým programem“, dostal Josef Seliger od Rašína odpověď, že „právo na
sebeurčení je hezká fráze, ale nyní, když vyhrála Dohoda, rozhoduje síla“.43 Není divu,
že jednání mezi českými politiky a představiteli českých Němců zkrachovala již 9.
listopadu 1918.44
Češi zahájili obsazování sporných území ozbrojenými jednotkami45 a do konce
prosince se jim podařilo ovládnout zmíněné oblasti a to navíc prakticky bez ztrát na
životech, což uznala i německorakouská strana46. V obou táborech panoval strach, že
•

•• 47

dojde к boji.

v

•

•

•

Českoslovenští a rakousko-němečtí důstojníci se navzájem informovali o

svém postupu, aby se vyhnuli střetům 48 Vídeňská vláda к všeobecnému strachu z boje
přispěla podle sociálnědemokratického státního podtajemníka pro vojenské otázky Julia
Deutsche dodáním zbraní i munice do jihomoravských oblastí. К jejich použití
nedošlo 49 Dvoumilionová Vídeň musela řešit palčivější otázky, kterými byl hlad, zima
a „rudé nebezpečí“.50 Z německorakouského hlavního města ovšem během vyhroceného
období obsazování sudetského pohraničí odešlo do Československa kolem sto padesáti
tisíc osob.51

41 Alois Rašín, 1 8 .9 . 1867 - 1 8 .2 . 1923, český ekonom a politik. Další viz příloha 1.
42 Klimek, Antonín, Boj o Hrad, 1. Hrad a pětka, Vnitropolitický vývoj Č eskoslovenska 1918 - 1926 na
půdorysu zápasu o prezidentské nástupnictví, Praha 1996, s. 124.
43 Kalvoda, Josef, Genese Československa, Praha 1998, s. 402.
44 Payrleitner, Alfred, Rakušané a Češi, Svárlivé příbuzenství, Blansko 2003, s. 80.
45 České oddíly roku 1918 například na jihu vstoupily 8. listopadu, do Břeclavi, 9. listopadu do
Hustopeče, 18. listopadu do Slavonic, 20. listopadu do Pohořelic, 16. prosince do Znojma a Mikulova.
Payrleitner, Alfred, Rakušané a Češi, Svárlivé příbuzenství, Blansko 2003, s. 92.
46 To uznal i poválečný rakouský ministr zahraničí sociální demokrat Otto Bauer s tím, že ovšem akutní
hrozba ozbrojeného střetnutí opakovaně visela ve vzduchu. In: Klimek, Antonín, Boj o Hrad, 1. Hrad a
pětka, Vnitropolitický vývoj Československa 1918 - 1926 na půdorysu zápasu o prezidentské
nástupnictví, Praha 1996, s. 26.
47 Edvard Beneš uvádí, že se po konci Rakousko-Uherska N ěm ecko chystalo obsadit Československo.
Měla o tom svědčit rozmluva něm eckého vyslance v Bernu barona Romberga se šéfem rakouskouherského vyslanectví baronem de Vaux ze začátku října 1918 a „některé projevy našich Něm ců na konci
října 1918“. In: Beneš, Edvard, Světová válka a naše revoluce, Praha 1994, s. 85.
48 To se stalo například ve Znojmě, kde Češi oznámili přesný čas svého příchodu „pod vedením
důstojníků D ohody“. Hrabě Odofředi proti tomuto postupu podal písemný protest, ale stáhl se s úředníky
do Retzu. In: Payrleitner, Alfred, Rakušané a Češi, Svárlivé příbuzenství, Blansko 2003, s. 93.
49 Viz také Le Raport quotidien, 13. 3. 1919, č. 19, s. 1.
50 Komunisté sloužili jako univerzální strašák pro všechny vlády. „Komunistickým nebezpečím “ umně
operoval u dohodových m ocností jak Beneš, tak Renner. In: Payrleitner, Alfred, Rakušané a Češi,
Svárlivé příbuzenství, Blansko 2003, s. 92.
51 Tak se počet vídeňských Čechů zmenšil do roku 1923 na 81 353 obyvatel. Tamtéž s. 78.
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Obě strany vyvíjely horečnou diplomatickou aktivitu. Čeští Němci se obrátili
к prezidentu

Wilsonovi

a

na

pařížskou

mírovou

konferenci.

Prozatímní

německorakouská vláda zaslala do Washingtonu protestní nótu proti imperialistickému
zasahování československého státu. Nóta požadovala pro Němce v Československu
ochranu a zamezení možného násilí proti nim. Stejně tak německorakouská vláda
dalšími notami požadovala jménem „více než tří milionů Němců v Čechách“ plebiscit
pod dohledem neutrálních úřadů a arbitráž.

СЛ

v

Svůj požadavek zdůvodňovala tím, že Ceši

chtějí sporná území začlenit do svého státu bez ohledu na rozhodnutí mírové
konference.53 Tři dny po neúspěšných jednáních s Čechy navíc prohlásilo provizorní
německorakouská shromáždění spolu s dosavadními poslanci říšského sněmu ve Vídni
„plnou územní svrchovanost nad celistvými německy osídlenými územími uvnitř
království a zemí, které jsou zastoupeny v dosavadní říšské radě“.54 Při tomtéž zasedání
bylo Německé Rakousko označeno za „součást Německé republiky“.55 O deset dní
později, tedy 22. listopadu 1918 přijalo Německé Rakousko zákon o začlenění provincií
Deutschböhmen a Sudetenland, jižních Čech, jižní Moravy, Novobystřicka, Brna,
Olomouce, Jihlavy s okolím a „uzavřené německé oblasti“ bratislavské župy do
Německého Rakouska. Současně Německé Rakousko vyhlásilo svou správu nad
průmyslovou oblastí severovýchodní Moravy a východního Slezska.56 Kombinace
uvedených deklarací byla pro dohodové státy nepřijatelná. Poraženému Německu by
takto připadlo „gratis dodatečné obyvatelstvo“, jak prohlásil francouzský delegát na
mírové konferenci Paul Cambon.57 I když velmoci v mírové smlouvě později nařídili
Rakousku nezávislost, v očích vítězné dohodové veřejnosti bylo případné přičlenění
českých a moravských německy osídlených území к samostatnému Rakousku chápáno

52 Tuto nótu zaslal 15. prosince 1918 Otto Bauer, rakouský ministr zahraničních věcí v Rennerově vládě
prostřednictvím švýcarské legace francouzské vládě. Žádal v ní arbitráž a okamžitý plebiscit. O den
později v nové nótě žádal Bauer, aby hranice mezi Rakouskem a Československem a mezi Rakouskem a
Královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců byly určeny zvláštním arbitrážním rozhodnutím. In: Beneš,
Edvard, Světová válka a naše revoluce, Praha 1994, s. 99.
53 Beneš, Edvard, Světová válka a naše revoluce, Praha 1994, s. 99.
54 Payrleitner, Alfred, Rakušané a Češi, Svárlivé příbuzenství, Blansko 2003, s. 87.
55 Zasedání se uskutečnilo 12. listopadu 1918.
56 Klimek, Antonín, Jak se dělal mír roku 1919, Československo na konferenci ve Versailles, Praha 1989,
s. 10.
57 Tamtéž s. 87. Cambon, Pierre Paul, (20. 1. 1843- 29. 5. 1924) francouzský úředník a diplomat. Byl
velvyslancem v Londýně a jeden z iniciátorů Anglo-fřancouzského spojenectví před první světovou
válkou. Po podepsání Versailleské sm louvy odešel do důchodu. In: Encyclopaedia Britannica, díl 4, 1996
s. 683.

16

stejně. „Buď by byli dodatečným přidělením obyvatelstva odměněni poražení Němci,
co

nebo poražení rádoby Němci“.
Postoj dohodových mocností pomáhal československé diplomacii, která ihned na
vzniklou situaci reagovala. A pokud mluvíme o československé diplomacii v prvních
letech československé samostatnosti po první světové válce, hovoříme hlavně o
Edvardu Benešovi.59 Ten ihned ústně i písemně zakročil u Francouzů, Angličanů i
Američanů. Upozornil, že kolem území Československa hrozí bolševismus.60 Zdůraznil,
že Československo se chce rychle hospodářsky a finančně konsolidovat a připravuje
měnovou reformu a že jediné, co brání československé vládě plány uskutečnit, je
nejistota ohledně československých hranic. Edvardu Benešovi se dokonce krok
německorakouské vlády hodil, protože jím dostal příležitost к úspěšné diplomatické
ofenzívě.61 Francouzi a Britové byli československé argumentaci nakloněni. Složitější
jednání proběhla s Američany.

Ti souhlasili s principem, že Československo sporná

území obsadí bez plebiscitu a bez arbitráže, až po Benešově závazném prohlášení, že
definitivní

rozhodnutí

mírového

kongresu

bude

bezvýhradně

respektováno.

V odpovědích na zaslané nóty odpověděl francouzský ministr zahraničí Pichon
německorakouské vládě zamítnutím navrhovaného plebiscitu a arbitráže a přiznáním
práva československým ozbrojeným silám zabrat sporná území silou ještě před
rozhodnutím mírové konference.63 Současně velitel francouzských armád na Balkáně64
požádal Německé Rakousko, aby stáhlo své jednotky ze Slovenska. Dohodové mocnosti
se tedy na konci roku 1918 postavily v územních sporech za Československo, i když to
znamenalo popření deklarovaného práva národů na sebeurčení. Německé Rakousko

58 Payrleitner, Alfred, Rakušané a Češi, Svárlivé příbuzenství, Blansko 2003, s. 87.
59 Klimek, Antonín, Zrození státníka, Edvard Beneš 28. 5. 1884 - 24. 9. 1919, Praha 1992, s. 23. Do
zahraniční politiky zasahoval také Tomáš Garrigue Masaryk. Například v dopise ze 7. listopadu 1918
Benešovi nařídil trvat na historickém právu a na výroku, že „my jsm e vytvořili stát“ a N ěm ci byli pouze
pozváni českými králi, aby se usadili v zemích Koruny české. In: Kalvoda, Josef, Genese
Československa, Praha 1998, s. 403.
60 Rakouští a Českoslovenští komunisté hovořili o plánu spojení s Bavorskou republikou rad a později i s
republikou rad v Maďarsku. I Rusko připravovalo revoluci ve střední Evropě. Jeho proklamace děsily
ostatní evropské státy. Rudá armáda se pokoušela dostat к Maďarské republice rad a v roce 1920 hodlala
dobýt Varšavu a zahájit tím evropskou revoluci.
61 Beneš, Edvard, Světová válka a naše revoluce, Praha 1994, s. 100.
62 Plukovník House, kapitán Lippman a major Bonsai.
63 Klimek, Antonín, Jak se dělal mír roku 1919, Československo na konferenci ve Versailles, Praha 1989,
s. 12.
64 generál Franche ďEsperey.
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získalo jen neurčitou a klamnou naději, že na mírové konferenci bude možné nalézt
nějaké příznivější řešení.
Když německorakouská diplomacie neuspěla s přičleněním všech sporných
území, omezila své požadavky a zřekla se Chebska, severních Čech, severní Moravy a
západní části Slezska. Německorakouský kancléř Karl Renner65 zvolil jako první
ústupovou pozici spojení s jižními Čechami a jižní Moravou. Nereálnost tohoto plánu
vyústila v návrh na kantonální správu v Československu. Vojenské, zahraniční, finanční
a měnové otázky stejně jako obchod, průmysl, doprava, pošta a sociální péče měly být
pod pravomocí centrální vlády. Všechny ostatní oblasti měly spadat pod kompetenci
autonomních kantonů. Národnostní vyváženost měl pak střežit společný ústavní dvůr.66
Po odmítnutí „švýcarského modelu“ předložil Renner poslední rakousko-německý plán.
Německé Rakousko a Československo měly tvořit společnou federaci v čele
s československým

prezidentem

a

se

společným

hospodářským

parlamentem

umístěným v Bratislavě, ve městě ze kterého se měl stát velký svobodný přístav. Na
realizaci podobného plánu ovšem nepomýšlel z českých politiků vůbec nikdo.67
I na české straně zněly hlasy žádající tvrdší postup, tvrdší vůči Rakousku.
Spolek „České srdce vídeňské“ vydal sbírku „Česká Vídeň“, ve které požadoval hranici
na Dunaji od Řezná к Balatonu. Cílem podle těchto pravidel vytvořeného zbytkového
státu mělo být „systematické odněmčování jeho obyvatel“.68 Ředitel vídeňské pobočky
v i

Živnostenské banky

/Q

požadoval, aby se Vídeň stala svobodným městem. V pražském

Národním výboru zaznívaly požadavky na „zarovnání a zkrácení“ československých
hranic a připojení Dolního Rakouska a Vídně к Československu.70 Realističtí diplomaté
se zaměřili na požadavek koridoru vedoucího к Jihoslovanům. Československý

65 Renner, Karl, 14. 12. 1870 - 31. 12. 1950, rakouský politik původem z D olních Dunajovic z jižní
Moravy. Od roku 1907 byl předním politikem rakouské sociálně demokratické strany. Vedl rakouskou
delegaci na pařížské mírové konferenci 1919. M ezi lety 1919 - 1920 zastával funkci kancléře. V roce
1934 byl krátce vězněn a druhou světovou válku strávil v koncentračním táboře. M ezi lety 1945 - 1950
byl rakouským prezidentem, in: Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích, Diderot, Praha 1999, svazek 6,
s. 385.
66 Jednalo se o reálnou představu. Podobný model byl realizován v Jižním Tyrolsku.
67 Tomáš Garrigue Masaryk to prohlásil před národním shromážděním 21. 12. 1918 na Hradčanech. In:
Payrleitner, Alfred, Rakušané a Češi, Svárlivé příbuzenství, Blansko 2003, s. 90.
68 Tento plán navrhl bývalý с. a k. důstojník Hanuš Kuffner. Severní Tyrolsko a Vorarlbersko mělo
připadnout Švýcarsku a Štýrsko m ělo být přičleněno к Jugoslávii. Zbylé Rakousko se m ělo jmenovat
Zwischenland - Středomezí. Tamtéž.
69 Jmenoval se Vít Hrdina.
70 Tento požadavek vznesl Dr. Chalupný z Tábora 20. listopadu 1918.
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prezident Tomáš Garrigue Masaryk jej pokládal za „silný val proti Němcům“7 , a plán
byl zanesen do memoranda II vypracovaného pro pařížskou mírovou konferenci.
Přestože poválečné plány československé vlády v memorandu III pro mírovou
konferenci režim podobný švýcarskému předpokládaly, do Revolučního národního
shromáždění nebyli čeští Němci připuštěni. Nikdo se jejich zástupců nezeptal na jejich
názor na ústavu nového státu. Normy jako školská ustanovení, pozemková reforma,
jazykové právo a nový volební řád byly schváleny v období 1918-1920, kdy pro ně
anebo proti nim nemohl hlasovat ani jeden český Němec.
Na obou stranách došlo к manipulaci s fakty. Beneš předkládal na mírové
konferenci upravené mapy a tvrdil, že čeští Němci netvoří etnicky jeden celek,72 nemají
žádné zástupce a ti nemnozí jejich zástupci si jasně uvědomují, že z hospodářského
hlediska jsou nuceni zvolit si za svůj domov Československo.73 Československá vláda
operovala s počtem Němců lehce nad dva miliony, což zdůvodňovala tím, že rakouskouherské údaje byly zfalšovány již před válkou a že se mnoho Čechů v minulosti
přihlašovalo к Němcům ze strachu.74 Německorakouská vláda a čeští Němci zase na
oplátku tvrdili, že počet Němců v Československu převyšuje čtyři miliony.75
Ačkoliv se obsazování pohraničí českými ozbrojenými silami obešlo bez větších
incidentů, к tragédii došlo 4. března 1919. Německá sociálně demokratická strana
uspořádala dělnickou demonstraci a požadovala právo českých Němců účastnit se voleb
do vídeňského parlamentu. Všechny německé politické strany tuto demonstraci
podpořily. Československá vláda použila ozbrojené síly a střelba do demonstrujících
71 Payrleitner, Alfred, Rakušané a Češi, Svárlivé příbuzenství, Blansko 2003, s. 92.
72 Čeští Něm ci tvořili jeden celek geograficky. Beneš argumentoval tím, že etnicky nejsou homogenní a
že se jedná o různé etnické větve, například o větev sudetskou a větev karpatskou, přičemž i větev
sudetská se skládá z několika etnických skupin. In: Kural, Václav, Konflikt m ísto společenství? Češi a
Němci v Československém státě (1918-1938), Praha 1993, s. 25.
73 Tato tvrzení byla obsažena v Memorandu III pro pařížskou mírovou konferenci. In: Kalvoda, Josef,
Genese Československa, Praha 1998, s. 409, jejich věrohodnost kritizuje Payrleitner. In: Payrleitner,
Alfred, Rakušané a Češi, Svárlivé příbuzenství, Blansko 2003, s. 96. Také Kural, Václav, Konflikt místo
společenství? Češi a N ěm ci v Československém státě (1918-1938), Praha 1993, s. 25-26.
74 Přesto československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk věděl, kolik bylo za první světové války
v Čechách českých N ěm ců. Například v roce 1916 se tázal: „co je správnější, že více než devíti milionům
Čechů a Slováků vládnou N ěm ci, nebo že by třem milionům N ěm ců vládli Češi?“ in: Payrleitner, Alfred,
Rakušané a Češi, Svárlivé příbuzenství, Blansko 2003, s. 85. V íce o tomto problému in: Klimek, Antonín,
Boj o Hrad, 1. Hrad a pětka, Vnitropolitický vývoj Československa 1918 - 1926 na půdorysu zápasu o
prezidentské nástupnictví, Praha 1996, s. 62. Spor o to, která ze dvou stran manipulovala s fakty více se
táhne až do dnešních dnů. Po roce 1989 se tímto problémem zabývala sudetoněmecká rada a z české
strany kritizoval tehdejší rakousko-německé údaje historik Zdeněk Štípek v roce 1968.
75 Kalvoda, Josef, Genese Československa, Praha 1998, s. 410.
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usmrtila padesát čtyři

osob.

Střelba do davu byla později

ospravedlňována

komunistickým charakterem demonstrací a nebezpečím jejich sociálního radikalismu.
Beneš psal Clemenceauovi 8. března 1919 o „těžkých nepokojích bolševických“,
přičemž prý příkazy к německým „operacím byly připraveny agenty ministerstva války
ve Vídni.76
Národnostně vyhrocenou situaci zklidňovaly hospodářské zájmy obou států i
jejich obyvatel. V některých německých novinách vydávaných v Praze77

se již

v prosinci1918 vyskytly úvahy o tom, že si Němci přejí v Cechách zůstat, protože se
tak bude

•

•

• ••

moci lépe rozvíjet jejich průmysl.

78

Podobně argumentoval na

mírové

konferenci i Edvard Beneš. Českým úspěchem bylo i to, že se ve sporných oblastech
v roce 1919 к českému jazykovému společenství přihlásilo šedesát tři soudních okresů a
к německému jazykovému společenství pouze dvacet čtyři.79
Až do podpisu mírové smlouvy trvalo mezi Československem a Německým
Rakouskem silné napětí způsobené národnostními a na nich závislými územními spory.
Masarykovi a Benešovi dávali kritici vinu za „balkanizaci střední Evropy“, která měla
přivodit ekonomický úpadek a která měla vyhrotit nacionalismus mezi národy této
oblasti.
Češi vyšli z prvních sporů vítězně proto, že jejich domácí revoluce měla úspěch
a že její vláda byla schopná vládnout. Kromě toho mělo Československo bojeschopnou
sílu v bolševickém Rusku a umně prohlašovalo, že pouze silný československý stát
může střední Evropu zachránit před hospodářským zhroucením a nebezpečím
bolševismu.

76 Mrtví byli v Kadani, v Moravském Šternbergu a v dalších pěti městech. In: Kunštát, Miroslav,
Österreich und seine Nachbarn: D ie Tschechoslowakei, Von Saint Germain zum Belvedere. Österreich
und Europa 1919-1955, dosud nevydaný článek poskytnutý autorem, s. 3, také In: Klimek, Antonín,
Velké dějiny zem í Koruny české, svazek XIII. 1918-1929, Praha 2000, s. 82-83. také In: Kural, Václav,
Konflikt místo společenství? Češi a N ěm ci v Československém státě (1918-1938), Praha 1993, s. 15.
77 Například Prager Tagblatt.
78 Lacina, Vlastislav, Formování československé ekonomiky 1918 - 1923, Praha 1990, s. 62.
79 Payrleitner, Alfred, Rakušané a Češi, Svárlivé příbuzenství, Blansko 2003, s. 94.
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4. Vývoj vzájemných vztahů od začátku roku 1919
v

4.1. Československé a německorakouské hospodářství

Dva nově vzniklé samostatné státy, Československo a Rakousko, musely čelit
podobným hospodářským problémům. Propukl tíživý nedostatek základních životních
potřeb. Nebyly potraviny, nedostávalo se výlučného zdroje energie, kterým bylo černé a
hnědé uhlí. Zemědělská i průmyslová výroba dosahovala poloviny předválečné
r

úrovně.

80

Bývalé Rakousko-Uhersko mělo průmyslové srdce v Čechách a v Rakousku.
Okolo těchto zemí se nacházely agrární oblasti. Hospodářskými centry byla Vídeň a
Budapešť.

Ol

V

V českých zemích nově vzniklého Československa se nacházelo 60-70%

průmyslu, 92% sklářství, 92% cukrovamictví, 87% potravinářství, 85% vinařství, 75%
bavlnářství, 75% zbrojního průmyslu, 75% těžby černého uhlí, 75% chemického
průmyslu, 65% papírenství, 63% hnědého uhlí a 60% hutnictví zaniklého Předlitavska.82
Československo mělo plochu 140 493 kilometrů čtverečních, na nichž žilo 14 730 000
obyvatel. Československý samostatný národní důchod byl 2 815 milionů dolarů, což
•

«1

činilo I9l dolarů na obyvatele.
slízlo

hospodářskou

O'!

v

Z tohoto pohledu by se mohlo zdát, že Československo

smetanu.

Tíživé

ovšem

bylo

československé

zadlužení.

Československý stát převzal největší sumy z předválečných závazků Předlitavska.84
Splátky půjček na legie, poplatek za osvobození - eufemismus rakouských reparací - a
úhrada majetku panovnické rodiny činila kolem sedmdesáti miliard československých
korun

státního

dluhu.85 O

těchto

faktech

se

mnoho

nemluvilo86 a přesto

80 Lacina, Vlastislav, Důsledky vzniku samostatného Československa, in: Kubů, Eduard, Pátek, Jaroslav a
kolektiv, Mýtus a realita hospodářské vyspělosti Československa m ezi světovým i válkami, Praha 2000, s.
48.
81 Jančík, Drahomír, Celní unie v úvahách o středoevropské hospodářské integraci (1918-1938), in:
Československo a střední Evropa v m eziválečném období, Acta Universitatis Carolinae-Philosophica et
historica 5, Studia historica XL, Praha 1994, s. 63.
82 Pátek, Jaroslav, Československo-rakouské kapitálové vztahy, in: Kolize, řevnivost, pragmatismus,
Československo-rakouské hospodářské vztahy 1918-1938, Acta Universitatis Carolinae - Philosophica et
historica 1 - 1997, Praha 1999, s. 71.
83 Lacina, Vlastislav, Hájek, Jan, Kdy nám bylo nejlépe, Od hospodářské dezintegrace к integraci střední
Evropy, Praha 2002, s. 63
84 Novotný Jiří, Šouša, Jiří, Československo-rakouské finanční a m ěnové vztahy v letech 1918- 1938, In:
Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica, Studia historica, Praha 1999, s. 39.
85 Kubů, Eduard, Č eskoslovenské m ísto na mezinárodním kapitálovém trhu, in: Kubů, Eduard, Pátek,
Jaroslav a kolektiv, Mýtus a realita hospodářské vyspělosti Č eskoslovenska mezi světovým i válkami,
Praha 2000, s. 180
86 Náznaky můžeme nalézt v kreslených vtipech. V iz příloha 3.
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obhospodařování výše uvedené cifry bylo v československých poválečných rozpočtech
důležitou položkou.
Dědictví Německého Rakouska po Rakousko-Uhersku v porovnání к bývalému
Předlitavsku nebylo v jednotlivých odvětvích procentuálně tak významné jako dědictví
československé.

Přesto

v něm

vládly

podobné

výchozí

podmínky

jako

v Československu. Německé Rakousko mělo plochu 83 987 kilometrů čtverečních, na
které bydlelo 6 760 000 obyvatel. Národní důchod Rakouska byl 1 442 milionů dolarů,
což znamená 213 dolarů na obyvatele.

87

V tomto ukazateli mělo tedy Rakousko

dokonce předpoklady lepší než Československo. Lépe na tom Rakousko bylo ještě
v peněžnictví a v atraktivnosti pro turistický ruch. Naopak horší byla rakouská situace
ve skladbě průmyslu a nic dobrého nepředznamenávala téměř úplná absence uhelných
dolů.88 Právě kvůli uhlí a cukru vystupovalo Československo ve vztahu к Rakousku
jako bohatší partner.
Mezi Československem a Rakouskem byl zásadní rozdíl. Zatímco čeští politici
realizovali svoji vizi suverénního státu, rakouští politici začali vytvářet stát, který měl
být zařazen do státu německého jako jeho autonomní součást.89 Těsně po konci války
bylo

pouze

teoreticky

uvažováno

o

možnosti

samostatného

Rakouska.

O

neživotaschopnosti suverénního Rakouska byla přesvědčena většina jeho potenciálních
obyvatel.90
Z hospodářského hlediska byl poválečný vývoj velmi nezdravým procesem
dezintegrace střední Evropy. Stačí letmý pohled na výše uvedená procentuální vyjádření
výskytu jednotlivých průmyslových odvětví v Československu. Dva průmyslové státy Československo a Německé Rakousko - byly zbaveny trhu, na který dodávaly zboží.
Současně byly oba státy zbaveny sebe navzájem. To znamenalo velkou ránu pro
hospodářství, které bylo po desetiletí budované jako hospodářství jednotné.
87 Viz příloha 3.
88 Kubů Eduard, Zahraniční obchod, In: Kubů, Eduard, Pátek, Jaroslav a kolektiv, Mýtus a realita
hospodářské vyspělosti Č eskoslovenska mezi světovým i válkami, Praha 2000, s. 48.
89 Proti anšlusu byly pouze vídeňské banky, které se obávaly ztráty vlivu a ti, kteří ještě chovali naději na
znovuzískání Jižního Tyrolska a sudetských provincií. Anšlusem by tato územ í byla nenávratně ztracena.
90 Jednalo se o tři varianty, které nastínil sociálně demokratický předák Viktor Adler. Ten byl v říjnu 1918
již těžce nemocný a 11. listopadu 1918 zemřel. První variantou byl demokratický lidový stát všech
národností střední Evropy. Toto „spravedlivé Rakousko“ nebylo m ožné realizovat kvůli odporu
neněmeckého obyvatelstva. Druhou variantu představovala zmíněná autonomní součást Něm ecka. Třetí
možností, o které bylo mezi rakouskými politiky uvažováno zpočátku spíše teoreticky, byl samostatný
rakouský stát. In: Kolektiv autorů, Dějiny Rakouska, Praha 2002, s. 474.
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Mezi oběma státy vzniklo kvůli výše uvedeným územním a národnostním
sporům silné napětí. To dosahovalo největší intenzity v době od října 1918 do podpisu
saint-germainské mírové smlouvy v září 1919. Poté postupně sláblo.91 Toto napětí se
zákonitě muselo ve vzájemných vztazích projevit. A projevovalo se i ve vztazích
hospodářských.

4. 2. Spolupráce, samostatnost a jejich místo ve vzájemných vztazích

Po vzniku Československa se prakticky všichni významní čeští politici a
národohospodáři snažili zajistit především plnou hospodářskou samostatnost nového
státu.92 Existovalo sice několik plánů na zlepšení poválečné ekonomické situace za
pomoci úzké hospodářské středoevropské spolupráce, ovšem všechny tyto pokusy
narazily na pevnou bariéru politického a hospodářského nacionalismu, z nichž
pramenila snaha o autarkii.
Německorakouský sociální demokrat Wilhelm Ellenbogen93 a křesťanský
socialista Lepold

Steiner jeli

do

Prahy

s návrhem

na vytvoření jednotného

hospodářského prostoru nástupnických států. Argumentovali tím, že se pouze touto
cestou dá odvrátit nebezpečí rozčlenění bývalého rakousko-uherského trhu na
samostatná celní území, což bude mít nutně za následek podvázání výměny zboží.
S podobným návrhem přišel i český národohospodář Rudolf Hotowetz94, který zastával
v prvních

československých

vládách

funkci

ministra

zahraničního

obchodu.

91 Již v den podpisu vyslovil československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk zásadu, že podpisem
mírové sm louvy jsou účty vyrovnány a že vůči Vídni mají být nastoleny „rozumné příznivé mezinárodní
vztahy“. In: Kural, Václav, Konflikt místo společenství? Češi a N ěm ci v Československém státě (19181938), Praha 1993, s. 51.
Lacina, Vlastislav, Hájek, Jan, Kdy nám bylo nejlépe, Od hospodářské dezintegrace к integraci střední
Evropy, Praha 2002, s. 52.
92 Lacina, Vlastislav, Důsledky vzniku samostatného Československa, in: Kubů, Eduard, Pátek, Jaroslav a
kolektiv, Mýtus a realita hospodářské vyspělosti Československa mezi světovým i válkami, Praha 2000, s.

11.

93 Ellenbogen, Wilhelm, 9. 6. 1863 Břeclav - 24. 2. 1951 N ew York) lékař a politik. Další viz příloha 1.
Příznivcem středoevropské hospodářské spolupráce byl i slavný ekonom, profesor na univerzitě ve
Štýrském Hradci Joseph Schumpeter (8. 2. 1883 Třešť u Jihlavy - 21. 6. 1950 Connecticut USA ), který
v roce 1919 zastával sedm m ěsíců funkci ministra financí. Doufal, že se mu podaří získat důvěru
zahraničních investorů a tím zajistit Rakousku nedostatkový kapitál. Právě on vyslal zmíněnou delegaci
do Prahy, která byla odmítnuta. In: Jančík, Drahomír, Zwischen nationaler Autarkie und internationaler
Zusammenarbeit. Die tschechoslowakische Aussenwirtschaftpolitik 1918-1938, in: Kubů, Eduard,
Schulz, Helga, Wirtschaftnationalismus als Entwicklungsstrategie ostmitteleuropäischer Eliten, Die
böhmischen Länder und die Tschechoslowakei in vergleichender Perspektive, Praha - Berlin, 2004, s. 255
94 Hotowetz, Rudolf, 12. 10. 1865 Říčany - 16. 8. 1945 Praha. Další viz příloha 1.
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Hotowetzův plán na vytvoření celní unie mezi Československem, takzvaným Velkým
Polskem, Rakouskem, Maďarskem, Jugoslávií a Rumunskem byl označen za
„národnostně škodlivý“. Rakouskou delegací navrhovaný jednotný trh tvrdě odmítl
ministr financí Alois Rašín.95
Stejně jako

v případě územního rozsahu nového suverénního

státu se

českoslovenští představitelé tváří v tvář postojům velmocí rozhodli jít i v hospodářské
politice cestou fait accompli.
Velká Británie byla totiž na pařížské mírové konferenci pod velkým tlakem
svých bankovních kruhů, které se obávaly o osud svých finančních pohledávek a svého
vývozu. Britové si nebyli jisti, zda je možné hospodářský život v roztříštěné střední
Evropě

racionálně

uspořádat.

Británie

byla

příznivkyní

užší

hospodářské

československo-německorakouské spolupráce.
Francie sledovala politiku vedoucí ke vzniku Cordon sanitaire. Preferovala
podunajskou federaci a chtěla z tohoto plánu v budoucnu těžit.
Itálie považovala střední Evropu za své dědictví po rakousko-uherské monarchii.
Jako jediná velmoc pohlížela na všechny snahy o sblížení nástupnických států s nevolí,
protože měla hegemoniální tendence.
Spojené státy americké vyjadřovaly obavu nad „balkanizací“ střední Evropy a
snažily se nástupnické státy přimět к hospodářské spolupráci.
Německo, které bylo většinou ignorováno, se naoko integračním procesům ve
střední Evropě nebránilo. Sympatizovalo však s anšlusovými německorakouskými
tendencemi a předkládalo své integrační návrhy, ve kterých by aktivně spolupůsobilo.
Rusko snilo o revoluci ve střední Evropě a tím děsilo ostatní evropské státy.
V průběhu tvorby pařížských mírových smluv se Rudá armáda pokoušela probít
к Maďarské republice rad96 a poté roku 1920 hodlala dobytím Varšavy zažehnout
evropskou revoluci.97
95 Jančík, Drahomír, Celní unie v úvahách o středoevropské hospodářské integraci (1918-1938), in:
Československo a střední Evropa v m eziválečném období, Acta universitatis carolinae - philosophica et
historica 5 studia historica XL, Praha 1994, s. 63.
96 V Maďarsku odstoupil 21. března 1919 na protest proti novým hranicím Maďarska Mihály Károlyi
zastávající funkce premiéra a současně prezidenta. Důsledkem bylo vyhlášení republiky rad bolševického
typu. Proti této Maďarské republice rad zahájilo Československo v dubnu roku 1919 vojenské akce. Při
maďarské protiofenzívě byly československé oddíly poraženy a maďarská Rudá armáda se dostala až к
polským hranicím, čím ž rozdělila Československo na dvě části a umožnila proklamaci Slovenské
republiky rad s centrem v Prešově. Pod vlivem rumunského vojenského postupu z jihu a na dohodový
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Českoslovenští politici šli v hospodářské politice ve vztahu к Německému
Rakousku a tím i ke všem ostatním sousedům cestou samostatnosti od přelomu ledna a
února 1919. Ukončili tím debaty o hospodářském uspořádání střední Evropy. Prvním
krokem к zajištění samostatného hospodářství bylo odmítnutí celní unie s Německým
•

Rakouskem. Ta se zdála být se samostatností neslučitelnou.

go

Karel Kramář, Alois

Rašín i Jaroslav Preiss" nechávali rozhodnutí o celní unii na zahraničním odboji. Sami
se zabývali integritou Československa a jeho územní svrchovaností.100 Tomáši Garrigue
Masarykovi nebyla myšlenka obnovení jednotného trhu cizí. Považoval ji za účinnou
pojistku proti německému „Drang nach Osten“. Jako jediný myslel středoevropsky.
Odsunul ji ovšem na začátku roku 1919 do pozadí vzhledem к hraničním sporům a
к nacionalismu,

který

byl

těmito

spory

podněcován.101

Přesto

vzkazoval

západoevropským mocnostem formou tajného osobního poselství, že Praha je proti
spojení Německého Rakouska s Itálií či s Německem, ale pokud je německorakouská
nezávislost iluzí, Československo by nerado, ale přece souhlasilo se spojením
s Rakouskem.102
Rozhodnutí o odmítnutí celní unie s Rakouskem bylo učiněno ministrem
zahraničí

Edvardem

Benešem

a

bylo

prezidentem

Masarykem

schváleno.

Německorakouskému představiteli v Praze Ferdinandu Markovi toto rozhodnutí
oznámil premiér Karel Kramář 10. ledna 1919.103 Zákon o tom, že Československo je

diplomatický nátlak se Maďarsko v průběhu června a července ze Slovenska stáhlo a maďarský
bolševický režim se 3. srpna téhož roku zhroutil. Tento československý válečný neúspěch si vyžádal přes
tisíc mrtvých a více než 1,2 miliardy československých korun. In: Klimek, Antonín, Kubů, Eduard,
Československá zahraniční politika 1918 - 1938, Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů, Praha 1995, s.
26 - 27.
97 Sládek, Zdeněk, Hospodářské vztahy Malé dohody s Rakouskem v m eziválečném období, in: Kolize,
řevnivost, pragmatismus, Československo-rakouské hospodářské vztahy 1918-1938, Acta Universitatis
C arolinae- Philosophica et historica 1 - 1997, Praha 1999, s. 129-130.
98 Průcha, Václav, a kolektiv, Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992, 1. díl období
1918-1945, Brno 2004, s. 54.
99 Jaroslav Preiss, 8. 12. 1870 - 29. 4. 1946, český bankéř a politik. Další viz příloha 1.
100 Lacina, Vlastislav, Hájek, Jan, Kdy nám bylo nejlépe, Od hospodářské dezintegrace к integraci střední
Evropy, Praha 2002, s. 54.
101 Jančík, Drahomír, Celní unie v úvahách o středoevropské hospodářské integraci (1918-1938), in:
Československo a střední Evropa v m eziválečném období, Acta universitatis carolinae - philosophica et
historica 5 studia historica XL, Praha 1994, s. 62.
102 Šolle, Zdeněk, Masaryk a Beneš ve svých dopisech z doby pařížských mírových jednání v roce 1919,
díl I., Praha 1994, s. 66.
103 Lacina, Vlastislav, Hájek, Jan, Kdy nám bylo nejlépe, Od hospodářské dezintegrace к integraci střední
Evropy, Praha 2002, s. 55.
Ferdinand Marek, 25. 1. 1881 Praha - 5. 5. 1947 Moskva, rakouský diplomat v Praze. Další viz příloha 1.
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samostatným celním územím, byl přijat 20. února 1919104 i přesto, že velká kapacita
československého průmyslu a poměrně malý vnitřní trh nutně vyžadovaly, aby se
vyvezla přibližně třetina produkce na cizí trhy105. Následovaly další jednostranné
československé hospodářské kroky. Dne 25. února 1919 byla provedena měnová
reforma, respektive okolkování rakousko-uherských bankovek nacházejících se na
československém území za současného stažení jejich části z oběhu. Tato akce byla
Edvardem Benešem na pařížské mírové konferenci předem ohlašována. Jednalo se o
zajištění dalšího atributu suverénního československého státu a současně o zbavení se
odpovědnosti za činnost rakousko-uherské banky a za stav německorakouské koruny.
Posledním krokem к hospodářské nezávislosti československého státu bylo zajištění
těch příjmů, které až doposud plynuly do Vídně. Tento proces byl nazván nostrifikací,
byl připravován od zimy roku 1918a bude o něm řeč později.

4.3 Hlavní témata československo-německorakouských vztahů v roce 1919 zpolitizované uhlí, zbraně, cukr, potraviny a přidružené spory

Mimořádným problémem Rakouska na začátku roku 1919 a poté v průběhu
dalších dvou let bylo zásobování Vídně. Naprosto kritický byl nedostatek uhlí a cukru.
Velkou

starostí

Československa byl

nedostatek

obilí.

Ještě

v roce

1920

si

československá republika obilí od Rakouska půjčovala a kvůli nuceným výkupům
potravin pro české země bylo nutné na Slovensku dokonce vyhlásit stanné právo.106
Za daných poměrně nepřátelských podmínek se vzájemný československorakouský obchod uskutečňoval formou kompenzačních dohod. Češi se obávali, že by
jiným způsobem nedostali za uhlí a cukr zaplaceno. Ke konci roku 1918 se dodávky
uhlí realizovaly podle starých válečných dohod. Pak ovšem začal působit vliv
národnostních a územních sporů. Ani jedna strana nebyla ochotná jednat a vše bylo
řešeno přes Dohodové státy formou stížností za panující ohromné vzájemné nedůvěry.

104 Lacina, Vlastislav, Hájek, Jan, Kdy nám bylo nejlépe, Od hospodářské dezintegrace к integraci střední
Evropy, Praha 2002, s. 57.
105 Odhaduje se, že v Rakousko-Uhersku skončily mimo území budoucího Č eskoslovenska tři čtvrtiny
produkce českých zemí. In: Kubů, Eduard, Zahraniční obchod, s. 203 a Lacina, Vlastislav, Státní
hospodářská politika a její vliv na vývoj ekonomiky, obojí in: Kubů, Eduard, Pátek, Jaroslav a kolektiv,
Mýtus a realita hospodářské vyspělosti Československa mezi světovým i válkami, Praha 2000, s. 16.
106 Průcha, Václav, a kolektiv, Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918 - 1992, 1. díl období
1 9 1 8 - 1945, Brno 2004, s. 89.
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Německé Rakousko mělo iluzorní představy o možnostech Československa exportovat
uhlí za situace, že ve vlastním československém vnitrozemí panoval akutní nedostatek.
Německorakouští politici navíc obviňovali československou vládu, že obsazováním
pohraničních oblastí a tím i oblastí, ve kterých se nacházely uhelné doly, ohrožovala
dodávky i severočeského hnědého uhlí.

107

Ve vídeňském parlamentu znělo, že důsledky

„hospodářské války“, kterou vedou proti Německému Rakousku okolní státy, budou
nedozírné. К čemu byla Francií, Velkou Británií, Itálií a Spojenými státy americkými
přislíbená potravinová pomoc, když nebylo к dispozici uhlí, na kterém by se mouka
upekla. Německorakouští poslanci zdůrazňovali, že nebude možné vyhovět přání
velmocí. Pokud bude obyvatelstvo vydáno napospas chladu a zimě a statisíce dělníků
budou bez práce kvůli zastavení provozu v továrnách, nepodaří se udržet klid a
108
. . .
.
pořádek.
Před dohodovými politiky hovořila vídeňská vláda o nebezpečí bolševické
revoluce zostřovaném

československým postojem.109 Československá vláda se

vymlouvala na nedostatek vagónů a lokomotiv. Současně vracela úder a stěžovala si u
Dohody na německorakouské pašování zbraní do severočeských oblastí a na
zaplavování československého trhu rakousko-uherskými bankovkami s padělanými
československými

kolky110 cíleně zaměřené na poškozování

československého

hospodářství.111

107 Ve skutečnosti právě obsazení dolů bylo v mnohých případech zárukou jejich fungování. In: Kubů,
Eduard, Zpolitizovaný export, Jednání o smluvní úpravu československého vývozu uhlí do Rakouska
v letech 1918-1921, in: Č eskoslovensko a střední Evropa v m eziválečném období, Acta universitatis
carolinae - philosophica et historica 5 studia historica XL, Praha 1994 s. 171.
108 Výše uvedené věty prohlásil poslanec Hummer ve vídeňském parlamentu. In: Kubů, Eduard,
Zpolitizovaný export, Jednání o smluvní úpravu československého vývozu uhlí do Rakouska v letech
1918-1921, in: Č eskoslovensko a střední Evropa v m eziválečném období, Acta universitatis carolinae philosophica et historica 5 studia historica XL, Praha 1994 s. 171.
109 Nejednalo se o planá varování. V roce 1919 se Něm ecké Rakousko dostalo mezi dvě republiky rad.
Mezi Bavorskou republiku rad a Maďarskou republiku rad. Maďarská republika rad vyhlásila program
sjednocení obou států, podporovala bolševické revoluční tendence iniciovala vytvoření internacionální
armády. Z Vídně opravdu odešel do Maďarska oddíl čítající 1200 mužů. V N ěm eckém Rakousku došlo
také ke dvěma pokusům o komunistický puč. Jeden byl učiněn 17. dubna a druhý 15. června 1919. In:
Kolektiv autorů, Dějiny Rakouska, s. 479.
110 V iz příloha 3.
111 Československé kolky byly snadno napodobitelné. V Rakousku, v Maďarsku i v německých okresech
Čech a Moravy docházelo к rozsáhlému padělání technicky nedokonalých československých kolků, které
byly lepeny na inflační rakousko-uherské bankovky. Celkový objem zjištěných falešně kolkovaných
státovek byl 160 m ilionů korun a celková škoda způsobená československé měně byla odhadována na
čtvrt miliardy československých korun. In: N ovotný Jiří, Šouša, Jiří, Československo-rakouské finanční a
měnové vztahy v le te ch 1918- 1938, In: Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica, Studia
historica, Praha 1999, s. 35
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Postoj obou států v oblasti obchodu byl v roce 1919 vysloveným politikem. Byl
řízen ministerstvem zahraničí, které mělo mezi ministerstvy výsadní postavení. Edvard
Beneš napsal, že Češi jsou ochotní zásobovat Vídeň v zájmu boje proti bolševismu a
anšlusu. O nějakých dobrých sousedských vztazích nebyla ani zmínka. Ministerstvo
obchodu uvádělo v dubnu 1919, že kompenzační dohody byly používány jako nátlak na
provedení likvidace Rakousko-Uherska а к zabezpečení pozic československého
hospodářství v Rakousku. 112
Konkrétně v případě kompenzační smlouvy o zásobování Rakouska uhlím bylo
podepsání smlouvy z československé strany vázáno na německorakouskou rezignaci na
sporné německé provincie. Závazky, které na sebe Československo vzalo smlouvou
podepsanou 11. prosince 1918, byly ovšem tak veliké, že bylo již v době podpisu
smlouvy zřejmé, že je není možné plnit.113 Později bylo dokonce rakouskému kancléři
přiznáno, že tyto kompenzační smlouvy byly s tímto vědomím uzavírány.114 Jednalo se
tedy z československé strany o podvod, který krátkodobě zlepšil československé pozice
v obsazovaném pohraničí a protáhl jednání o uhelných smlouvách do dalších měsíců.
Československý stát si nechával uhelnou zbraň proti Německému Rakousku
neustále v ruce. Odmítal souhlasit s podřízením ad hoc založené mezinárodní organizaci
Bureau de Charbon de l'Europe Centrale a na půdě této organizace reagoval na
rakouský požadavek na fixaci dodávek uhlí do Rakouska deklarací československého
práva na dodávky naléhavě obdobně potřebného nedostatkového zboží.
Nová uhelná smlouva byla podepsána 18. srpna 1919 a týkala se období od 25.
července do 31. prosince 1919. Již toto rozpětí nechávalo československým politikům
jistotu, že o další smlouvě bude jednáno v zimě, kdy je potřeba uhlí v domácnostech
největší.

Požadovaným

kompenzačním

materiálem

byly

zbraně

a

střelivo

a

demobilizační materiál pro československou armádu. Ani druhá uhelná dohoda nebyla
plněna.

Deklarovaným

důvodem

byla

německorakouská

neochota

dodávat

112 Sládek, Zdeněk, Hospodářské vztahy Malé dohody s Rakouskem v m eziválečném období, in: Kolize,
řevnivost, pragmatismus, Československo-rakouské hospodářské vztahy 1918-1938, Acta Universitatis
Carolinae - Philosophica et historica 1 - 1997, Praha 1999, s. 117.
113 Kubů, Eduard, Zpolitizovaný export, Jednání o smluvní úpravu československého vývozu uhlí do
Rakouska vletech 1918-1921, in: Československo a střední Evropa v m eziválečném období, Acta
universitatis carolinae - philosophica et historica 5 studia historica XL, Praha 1994 s. 173
114 Sládek, Zdeněk, Hospodářské vztahy Malé dohody s Rakouskem v m eziválečném období, in: Kolize,
řevnivost, pragmatismus, Československo-rakouské hospodářské vztahy 1918-1938, Acta Universitatis
Carolinae - Philosophica et historica 1 - 1997, Praha 1999, s. 117
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Československu zbraně v těžké době ofenzívy maďarské Rudé armády a nepružnost při
dodávání mostních konstrukcí potřebných po povodních na Slovensku. К tomu Prahu
popudily další rakouské stížnosti a specielně žádost rakouské vlády adresovaná
francouzskému plnomocníku ve Vídni, aby bylo uhlí městu Vídni poskytnuto ze
saarského revíru.115
Československo na jednu stranu nemělo žádný zájem na tom, aby nastal
německorakouský totální kolaps, který by podporoval anšlusový proud. Na druhou
stranu neustále vytahovalo tuto kartu při bilaterálních jednáních. A bylo úspěšné.
Prakticky vše, co československá vláda propojila s dodávkami uhlí a cukru, dopadlo
podle jejích představ.116 Edvard Beneš v roce 1920 dokonce nereagoval na telegramy,
neodpovídal reparační komisi a neobesílal svolávaná setkání.117 Jeho postoj vedl к cíli.
Nakonec Dohoda přestala na Československo vyvíjet nátlak, aby dodávalo Německému
Rakousku více uhlí. Francie, Itálie a Belgie si totiž uvědomily, že by uhlí mohlo být
Československem a Polskem Rakousku dodáváno na úkor Německa, čímž by se snížil
příliv uhlí do Německa a nutně také dodávky uhlí z Německa na jejich vlastní území.
Reálná smlouva o dodávkách uhlí, jejíž plnění bylo v silách československého
státu, byla uzavřena až v letech 1920 a 1921. V druhé polovině tohoto období se však
začínal trh s uhlím nasycovat a v roce 1922 byl přesycen.118 V květnu roku 1921 se
dokonce Rakousko neúspěšně pokusilo podmínit vracení archívů a uměleckých

115 Kubů, Eduard, Zpolitizovaný export, Jednání o smluvní úpravu československého vývozu uhlí do
Rakouska v letech 1918-1921, in: Československo a střední Evropa v m eziválečném období, Acta
universitatis carolinae - philosophica et historica 5 studia historica XL, Praha 1994 s. 178
11 Byl to již zmíněný požadavek na německorakouskou rezignaci na sporné něm ecké provincie,
požadavek na vydání v N ěm eckém Rakousku deponovaných cenných papírů československých státních
příslušníků stejně jako vkladních knížek, cizích valut, drahých kovů, perel a drahokamů, požadavek na
dodání mostních konstrukcí a telegrafního materiálu pro ministerstvo národní obrany, požadavek na
uspíšení nostrifikace v srpnu 1920 a odpor proti rakouskému kolkování depozit a rent československých
státních příslušníků v říjnu 1920. In: Kubů, Eduard, Zpolitizovaný export, Jednání o smluvní úpravu
československého vývozu uhlí do Rakouska v letech 1918-1921, in: Č eskoslovensko a střední Evropa
v m eziválečném období, Acta universitatis carolinae - philosophica et historica 5 studia historica XL,
Praha 1994 s. 186-187 a Čižinský, Jan, Nostrifikace průmyslových podniků v českých zem ích 1918-1929,
Diplomová práce FFUK 2006, s. 93.
117 Kubů, Eduard, Zpolitizovaný export, Jednání o smluvní úpravu československého vývozu uhlí do
Rakouska v letech 1918-1921, in: Československo a střední Evropa v m eziválečném období, Acta
universitatis carolinae - philosophica et historica 5 studia historica XL, Praha 1994 s. 184.
118 N ový československý vyslanec Kamil Krofta vzkazoval do Prahy, že rakouské železnice chtějí české
uhlí jen za podmínky, že zlevní. V Československu se začaly hromadit haldy, které se podařilo
spotřebovat pouze díky rúrské krizi, za které okupace Porúří paralyzovalo něm eckou těžbu a odstartovala
krátkou československou uhelnou konjunkturu. Kamil Krofta, 17.7.1876 P lzeň -16.8.1945 Praha, český
historik a diplomat. Další viz příloha 1.
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sbírek Československu plněním uhelných dodávek.119 Uhlí hrálo roli ještě v Lánské
smlouvě, která v tomto bodu vycházela Rakousku značně vstříc. Poté uhelný problém
ztratil na síle.
v

o

4.4 Od saint-germainského míru к Ženevským protokolům - od konfrontace ke
spolupráci

Československo-německorakouské vzájemné vztahy byly po celou dobu jejich
existence značně konfrontační. Po podpisu saint-germainského míru 10. září 1919, po
odchodu poslanců z Českých zemí z rakouského Národního shromáždění o čtrnáct dní
později a tudíž po zániku Německého Rakouska a definitivním ustavení rakouské
republiky prohlásil kancléř Karl Renner, že jeho první zahraniční cesta povede do
Prahy. Doba byla příznivá. V obou státech byla ve vládě nej silnější stranou sociální
demokracie a zlepšování vzájemné atmosféry bylo možné sledovat i v denním tisku.
Například v časopise Smích republiky bylo Rakousko v průběhu roku 1919 neustále
napadáno v souvislosti s uhelnými dodávkami, protičeskými náladami a falešnými
kolky. „Němec“ - a tudíž i Rakušan - se kvalifikoval do „mezinárodního závodu
v

1 "1Л

v surovostech proti Československu“

. O rok později už Rakousko nefigurovalo coby

střelec trefující se do „terče Československa“ a přenechalo svoje místo římskému
klerikálovi stejně jako Polák byl vystřídán Rusem.121
Rennerova cesta do Prahy byla připravována rakouským vyslancem v Praze
Ferdinandem Markem a československým zástupcem ve Vídni Robertem Fliederem122.
Československo přitom pohlíželo na rakouského zástupce Marka s nedůvěrou. Zvláštní
služba ředitelství pošt a telegrafů v Praze odposlouchávala pravidelně Markovy
1
telefonické hovory.
V březnu roku 1919 u něj byla dokonce provedena domovní
prohlídka.124

119 Archivy byly vráceny do konce roku. In: 5. května 1921, Národní archiv, fond MZV VA, karton 984.
120 V iz příloha 3.
121 V iz příloha 3.
122 Robert Flieder, 28. 5. 1883 Pacov - 16. 8. 1957 Praha, český právník a diplomat. D alší viz příloha 1.
123 Například ve zprávě určené prezidiu ministerstva vnitra v Praze ze 4. března 1919 se píše: „Včera ve
12 hodin 30 minut byl odposlechnut telefonický rozhovor m ezi Vídní a zdejší stanicí dr. Marka číslo
2593. Zdejší stanice si stěžovala na včerejší výtržnosti a uvedla, že N ěm ci nejsou v Praze dostatečně
chráněni. Vídeň odpověděla, že dr. Otto Bauer (ministr zahraničních věcí) přiletí odpoledne do Prahy“.
V poznámce к tomuto textu doporučovalo ministerstvo vnitra, „aby telefonické rozhovory dr. Marka byly
ostře sledovány a aby případně vše zajímavé bylo hlášeno“. O dva dny později se ministerstvo vnitra
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Karl Renner přijel do Prahy 10. ledna 1920. Jeho návštěva byla vnímána
veřejností

různě.
'

Většina
t

pražských

deníků

v

zdůrazňovala

hospodářskou situaci. Část před Rennerem varovala.

n e

špatnou

rakouskou

Argumentovala rakouským

pokrytectvím

a obávala se případných ústupků ohrožujících československou

svrchovanost.

Samostatnost byla vnímána jako něco posvátného. Ozývaly se i hlasy,

že rakouský kancléř pouze plní přání dohodových mocností.
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Faktem je, že před

návštěvou Prahy navštívil rakouský kancléř Paříž, kde neúspěšně jednal o hospodářské
pomoci s Dohodou.
V

Rakousku byli proti Rennerově návštěvě v Praze velkoněmci a také část

křesťanských sociálů. Ti ji dokonce označovali za zradu. Z československých politiků si
•

udržoval odstup Karel Kramář a Alois Rašín.
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Edvard Beneš seznámil Karla Rennera s malodohodovou ideou. Rakouský
kancléř začal uvažovat o tom, že by přece jen mohlo přes malodohodový projekt dojít к
vytvoření dunajské federace, která by mohla zlákat Maďary, aby к ní přistoupili.129
Z hospodářského hlediska, když mírová smlouva zakazovala anšlus, byla již jenom
jedna cesta, jak rakouské hospodářské potíže řešit. Touto cestou byla tolikrát odmítnutá
celní unie s některým ze sousedních států. Rakousko si pro případnou celní unii nechalo
otevřené dveře v druhém článku hospodářské smlouvy s Německem z 1. září 1920.
Československo se pochopitelně nabízelo jako přirozenější a dosažitelnější možnost než
v Praze obrátilo na pražskou vládu, zda by Jm enovaném u měl být odebrán telefon v případě, že se něco
podobného bude opakovat. In: Steiner, Herbert, První rakouský vyslanec v Praze Ferdinand Marek, Jeho
osudy v letech 1938-1947, Praha 1995. s. 30.
124 Tu zaznamenaly některé rakouské noviny ve Vídni. N eue Freie Presse a Arbeiterzeitung vyšly s titulky
„Domovní prohlídka u něm ecko-rakouských zplnomocněnců“ a „Marek ohlásil na československém
ministerstvu zahraničních věcí protest proti tomuto porušení diplomatických zvyklostí“. In: Steiner,
Herbert, Der erste österreichische Gesandte in Prag Ferdinand Marek, Sein Schicksal in den Jahren 19381947, Praha 1995, s. 70-71.
125 Například 6. února 1920 byl Karl Renner v československých novinách karikaturistou zobrazen
s puškou v ruce. In: Národní archiv, fond MZV VA, karton 983.
126 V denním tisku vyšlo 45 článků o návštěvě Karla Rennera v Praze. Celých 40 z nich se zabývalo
politickým aspektem jeho návštěvy a pouhých 5 hospodářskou dimenzí. Přesto z uvedených 40 zmínilo
32 ekonomické aspekty. Zbylých 8 zdůrazňovalo svatost československé svrchovanosti. In: Národní
archiv, fond MZV VA, karton 983.
127 „Die Prager Behandlungen auf Wunsch der Entente“ in: Národní archiv, fond MZV VA, karton 983.
128 Lacina, Vlastislav, Hájek, Jan, Kdy nám bylo nejlépe, Od hospodářské dezintegrace к integraci střední
Evropy, Praha 2002, s. 84.
129 Avšak Edvard Beneš Rakousko v Malé dohodě nechtěl. V roce 1921 dal Kamilu Kroftovi následující
instrukci: Do Malé dohody Rakousko nechceme, nemůžeme mu ukládat závazky, na něž by nestačilo.
Chceme je však izolovat od Maďarska, Něm ecka a neutralizovat je. In: Houska, Ondřej, Edvard Beneš a
plán zavedení preferenčních cel m ezi Československem a Rakouskem v roce 1925, in: Moderní dějiny,
Sborník к dějinám 19. a 20. století, Praha 2004, s. 125-152.
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Německo, protože celní unii s ním mírová smlouva nazakazovala. I Dohodové mocnosti
včlenily články 222 a 233 do saint-germainské smlouvy, které měly střední Evropě
zajistit celní preferenční režimy. Ovšem, jak poznamenal národohospodář Václav
Schuster

1

#

#

: „Jakékoliv projevy v tomto směru podezřívány byly tehdy za poloviční

velezradu a narazily na prudký odpor převážné části veřejného mínění. Vytýkalo se, že
jde o obrození staré monarchie v nové podobě.“
Edvard Beneš vystoupil se svojí vizí „nového hospodářského a politického
pořádku ve střední Evropě“ postaveného na „společenství snah, idejí a zájmů mezi
novými státy ve střední Evropě, Polskem, Československem, Jugoslávií, Rumunskem
případně Rakouskem a Maďarskem. Československý ministr zahraničí tím znovu
odmítal konfederaci, federaci i celní unii. To, co mělo jeho vizi zrealizovat, byl systém
krátkodobých a obnovitelných dostatečně pružných bilaterálních smluv.
Rennerova návštěva Prahy trvala dva dny. Za tu dobu byla otázka menšin
označena za vnitřní problém jednotlivých států, obě vlády odmítly dunajskou
konfederaci, velký důraz byl položen na hospodářskou spolupráci a rozšíření
vzájemného obchodu. Jak Československo tak Rakousko se během jednání postavilo
proti restauraci Habsburků. V průběhu pokusů excísaře Karla o návrat na trůn
v Maďarsku v roce 1921 vzkázal rakouský kancléř Karl Renner sudetským stranickým
kolegům, aby nerušili československou mobilizaci a rakouský ministr zahraničních věcí
Otto

Bauer vyjádřil

své přesvědčení,

že ve

středoevropských

krizích

bude

Československo oporou demokracie. Odpor proti restauraci Habsburků tedy sblížil
rakouskou sociální demokracii s Československým státem.132 Československá vláda
Rennerovi přislíbila zvýšit dodávky uhlí a cukru a obě vlády ustavily komise к řešení
otevřených otázek jakými byly hranice, státní občanství, ochrana menšin, doprava a
zásobování. Uvedené komise zahájily jednání, která byla posléze vedena i o finančních,
obchodních a o dalších hospodářských otázkách. Výsledkem cesty rakouského kancléře
130 JUDr. Václav Schuster 7. 4. 1871 - 1944, státní tajemník ministerstva obchodu a zplnomocněný
ministr. Další viz příloha 1.
131 Sládek, Zdeněk, Hospodářské vztahy Malé dohody s Rakouskem v m eziválečném období, in: Kolize,
řevnivost, pragmatismus, Československo-rakouské hospodářské vztahy 1918-1938, Acta Universitatis
Carolinae - Philosophica et historica 1 - 1997, Praha 1999, s. 116.
132 Bylo jen několik oblastí, ve kterých bylo Československo a N ěm ecké Rakousko zajedno. Byl to odpor
proti Habsburkům, odpor proti komunistům a obavy z Maďarska způsobené pohraničními spory. In:
Kural, Václav, Konflikt m ísto společenství? Češi a N ěm ci v Československém státě (1918-1938), Praha
1993, s. 52
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do československého hlavního města byl i tajný protokol, který předpokládal vzájemnou
diplomatickou a politickou podporu v případě ohrožení ze strany Maďarska a vzájemné
dodržování mírových smluv obzvlášť s ohledem na spor kolem Burgenlandu.

1от

Rennerovu lednovou návštěvu dovršil srpnový podpis dohod vlád obou států o
uvolnění zadržených depozit a cenných papírů, o řešení sporných finančních otázek a o
postupu při nostrifikaci. Díky těmto dohodám se hospodářské vztahy mezi oběma státy
normalizovaly a byla dojednána řádná československo-rakouská obchodní smlouva,
která nahradila obchodní smlouvu kompenzační.134 Po uzavření řádné obchodní dohody
dne 4. května 1921 šla více než pětina československého vývozu do Rakouska, což byl
•
135
od roku 1919, ve kterém se jednalo o celou polovinu, znatelný pokles.
Přesto bylo
Rakousko na počátku dvacátých let až do roku 1923 Československu nej významnějším
obchodním partnerem s 21% a poté, co se na špici dostalo Německo, zůstalo na druhém
místě po celé meziválečné období.

1О/Г

Karl Renner a jeho snahy o československo-rakouské sblížení narazily na hráz
velkoněmecky orientovaných politiků. Ti nadále prosazovali anšlus Rakouska a
uspořádali v roce 1921 v Tyrolích plebiscit o připojení к Německu. Pod tímto tlakem
došlo к pádu Rennerovy vlády a odchodu sociálních demokratů z koalice, stejně jako
к ochlazení

československo-rakouských

kontaktů.

Nastoupila vláda velkoněmce

Johanna Schobera.137

133 O zmíněném tajném protokolu bude ještě řeč níže. Rakousko - maďarský spor ohledně Burgenlandu
trval od podpisu mírových smluv. Burgendland je - příhraniční oblastí mezi Rakouskem a Maďarskem.
Část Burgenlandu byla okupována maďarskými polovojenským i jednotkami, které jej opustily, až když
zástupci obou zem í souhlasili s tím, že v Šoproni a v jeho okolí proběhne v prosinci 1921 plebiscit. Totéž
vyžadovalo ultimátum Dohody. Navzdory mírné převaze Něm ců byl Burgenland na základě výsledků
plebiscitu přičleněn к Maďarsku. In: Kontier, László, Dějiny Maďarska, Praha 2001, s. 317.
134 Tato smlouva byla podepsána v březnu 1919. In: Lacina, Vlastislav, Hájek, Jan, Kdy nám bylo nejlépe,
Od hospodářské dezintegrace к integraci střední Evropy, Praha 2002, s. 84.
135 Padesátiprocentní podíl N ěm eckého Rakouska na československém vývozu bude snáze pochopitelný,
když si uvědomíme, že Č eskoslovensko jako nový stát bylo neznámé a značka „Made in Austria“ byla
pro některé obchodníky jedinou cestou, jak své zboží na světovém trhu prodat. Jednalo se tedy mnohdy o
reexport. Například v roce 1924 byl podíl reexportu ještě dvacetiprocentní. In: Průcha, Václav, a kolektiv,
Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992, 1. díl období 1918-1945, Brno 2004 také
Pluhař, Josef, V yslanec dr. Flieder o našem poměru к Rakousku a o postavení česko-slovenské kolonie“,
18. 10. 1920, in: Národní archiv, fond MZV VA, karton 983 a také in: Kubů Eduard, Zahraniční obchod,
In: Kubů, Eduard, Pátek, Jaroslav a kolektiv, Mýtus a realita hospodářské vyspělosti Československa
mezi světovým i válkami, Praha 2000, s. 222.
136 Lacina, Vlastislav, Formování československé ekonomiky, 1918 - 1923, Praha 1990, s. 135.
137 Johann Schober, 1874-1932. Byl rakouským velkoněmeckým politikem. M ezi lety 1918-1932 byl
vídeňským policejním ředitelem a třikrát byl jmenován rakouským kancléřem (1921-1922, 1929-1930).
In: Ackerl, Isabella, W eissensteiner, Friedrich, Österreichisches Personen Lexikon, W ien 1992, s. 426.
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Schoberova vláda se nacházela mezinárodně i vnitropoliticky v obtížné situaci.
Dohoda protestovala proti plebiscitu v Tyrolsku a současně se Rakousko střetlo
s Maďarskem o Burgenland. К tomu se naplno roztočilo kolo hyperinflace.138 Nakonec i
tato vláda pokračovala ve sbližování s Československem. Nástupnické státy se setkaly v
Portoroži139 a uzavřely smlouvy o zlepšení poštovního styku, železniční dopravy a
uvolnění vzájemného trhu s hlavními výrobky. Společně odmítly proponovanou celní
unii a vystupovaly jednotně i na hospodářské konferenci v Janově o rok později.140
I v bilaterálních vztazích došlo к pokroku. V roce 1920 byl zvolen rakouským
prezidentem Michael Hainisch.141 Tento rakouský politik měl s československým
prezidentem Masarykem zvláštní vztahy. Znali se totiž z říšské rady. Dne 18. listopadu
1892 argumentoval T. G. Masaryk „velice dobrou prací“142 Die Zukunft der
Deutschösterreicher,

kterou Hanisch napsal, ve

své řeči v říšské

radě proti

velkoněmectví. Na toto dávné přátelství oba politici navázali. Dne 12. května 1921
poslal Masaryk Hainischovi před svou cestou na Capri dopis, že by s ním rád hovořil na
místě, které Hainisch určí. Rakouský prezident jel československému prezidentovi
naproti do Hallstattu.143 Tam se během Masarykova návratu z Capri setkali a několik
hodin spolu hovořili. Jedním z témat byla připravovaná oficiální návštěva rakouského
prezidenta v Lánech. Po rozloučení v Hallstattu pozval československý prezident к sobě
do vlakového vozu rakouského zástupce v Praze Ferdinanda Marka. Poté strávili jízdu
do Prahy společně s ministrem zahraničí Edvardem Benešem a československým
vyslancem ve Vídni Robertem Fliedrem. Na československém území ještě přistoupil
předseda vlády Jan Černý,144 předseda poslanecké sněmovny František Tomášek145 a

138 Český tisk к tomu poznamenával, že se ve Vídni říkalo: „Platíte penězi nebo korunami?“ In: Klíma,
K., K., N ová Vídeň, Lidové noviny 20. 12. 1921, in: Národní archiv, fond MZV V A , karton 984.
139 Konference v Portoroži ve Slovinsku u Jaderského moře v roce 1921. Úkolem portorožské a janovské
konference bylo znovuzavedení hospodářského liberalismu do evropského prostoru, čehož nebylo
dosaženo.
140 Janovská konference probíhala 10. dubna - 19. května 1922.
141 Michael Hainisch, 15. 8. 1858-26. 2. 1940, rakouský politik. Zastával stanoviska blízké
křesťanskosociální straně. M ezi lety 1920 - 1928 byl rakouským spolkovým prezidentem. Od roku 1929
do roku 1930 pak ministrem obchodu a dopravy. In: V šeobecná encyklopedie v osmi svazcích, Diderot,
Praha 1999, svazek 3, s. 122.
142 Těmito slovy ji Masaryk ohodnotil. In: Steiner, Herbert, První rakouský vyslanec v Praze Ferdinand
Marek, Jeho osudy v letech 1938-1947, Praha 1995. s. 148.
143 Hallstatt je městečko ve středním Rakousku. Nachází se ve spolkové zem i Horní Rakousy.
144 Jan Černý 4. 3. 1874 - 10. 4. 1959 český politik. V letech 1920 - 1928 zem ský prezident země
Moravské a 1928 - 1939 zem ě M oravskoslezské. Pověřen sestavením úřednické vlády 1920 - 1921 a
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kancléř Přemysl Šámal.146 Obsazení tohoto setkání signalizovalo důležitost, kterou
československá diplomacie vztahům s Rakouskem přičítala. Byla to demonstrace
československého zájmu o sousední stát.147
Koncem

roku

1921

požádal

kancléř

Schober

Společnost

národů

i

Československo o neodkladné poskytnutí půjčky.148 Připravované a očekávané setkání
obou státníků se uskutečnilo 15. a 16. prosince 1921. Rakouský prezident Michael
Hainisch a kancléř Johann Schober jednali se svými československými protějšky
Tomášem Garriguem Masarykem a Edvardem Benešem. Ferdinand Marek kontaktoval
kancléře Schobera krátce před jeho odjezdem z Vídně a vzkázal mu, že Edvard Beneš se
chystá mimo avízovaná hospodářská jednání při schůzce v Lánech předložit i politickou
úmluvu, která má tvořit předpoklad pro úmluvu o smírčím soudu. Nebyl tak čas
seznámit

představitele

rakouských

politických

stran

s tímto

Československem

navrhovaným krokem.149 Zapadalo to ovšem přesně do obvyklého a vyzkoušeného
schématu spojování politických a hospodářských otázek, na který byla československá
diplomacie zvyklá.
Výsledkem jednání byla Lánská smlouva uzavřená na dobu pěti let. V ní byla
udělána tečka za hospodářskými závěry portorožské konference. V politické části
uznalo Rakousko samo a dobrovolně na bilaterální bázi saint-germainský mír,
Československo garantovalo územní integritu Rakouska, oba státy se zavázaly v případě
války jednoho z nich se třetím státem к neutralitě, oba státy slíbily netrpět na vlastním
území úklady proti druhému státu jak z národnostních tak z monarchistických pozic,
vznikl smírčí soud, který měl řešit případné spory a oba státy si přislibovaly politickou a
diplomatickou pomoc při mezinárodních jednáních. Lánská smlouva byla přijata
příznivě ve Spojených státech, v Británii i v Německu. Horší to bylo v Československu
a hlavně v Rakousku, kde její ratifikace otřásla politickou scénou.

1926. Několikrát byl ministrem vnitra v různých vládách 1920 - 1922, 1926 - 1929, 1932 - 1934 a 1938.
In: Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích, Diderot, Praha 1999, svazek 2, s. 116.
145 František Tomášek, 12. 3. 1871 - 4 . 8. 1938, český politik. Další viz příloha 1.
146 Přemysl Šámal, 4. 10. 1867 - 9. 3. 1941, český politik. Další viz příloha 1.
147 Steiner, Herbert, První rakouský vyslanec v Praze Ferdinand Marek, Jeho osudy v letech 1938-1947,
Praha 1995. s. 13-15.
148 Novotný Jiří, Šouša, Jiří, Československo-rakouské finanční a m ěnové vztahy v letech 1918- 1938, In:
Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica, Studia historica, Praha 1999, s. 46.
149 „Schober o Lánské úm luvě“, In: Lidové noviny 4. 1. 1922, in: Národní archiv, fond MZV VA, karton
984.
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Setkání v Lánech mělo i komický moment. Vyslanec Marek vzpomíná, jak se
jej Michael Hainisch optal: „Copak to hrají?“ ve chvíli, kdy československá vojenská
hudba hrála novou rakouskou hymnu od Wilhelma Kienzla,150 kterou rakouský
prezident ještě neznal.151
Pokud by měly být Československo rakouské vztahy posuzovány podle
diplomatických zastoupení, byly uvedeny do normálu až 11. dubna 1922. Toho dne
přijal československý prezident Masaryk Ferdinanda Marka a převzal od něj pověřovací
listiny. Do té doby působil Marek v Praze jako vedoucí úřadu rakouské mise bez titulu
vyslance. Ve stejném roce se Markovi podařilo koupit na Jungmannově náměstí v Praze
dům a adaptovat jej pro potřeby rakouského vyslanectví. Hledání vhodného domu bylo
velmi

zdlouhavé

a

když

už

tři

roky

к ničemu

nevedlo,

pohrozil

Marek

československému ministerstvu zahraničních věcí, že si postaví na Václavském náměstí
maringotku.152
Lánská

smlouva narazila

Z československých

obyvatel

byli

na odpor v Rakousku
proti

čeští

Němci.

i v

Československu.

Nejostřeji

protestovali

sympatizanti velkoněmecké myšlenky. Nejvíce jim vadil čtvrtý článek Lánské smlouvy,
ve kterém se oba státy zavázaly netolerovat na svém území iredentistické tendence
zaměřené proti druhému státu. Někteří z českých velkoněmeckých poslanců jeli do
Vídně a snažili se přesvědčit rakouské politiky, aby Lánskou smlouvu zamítli.153 Při
ratifikaci v československém Národním shromáždění nakonec pro smlouvu zvedli ruku
i německé aktivistické strany - agrárníci, křesťanští sociálové a sociální demokraté
zatímco němečtí poslanci za nacionální strany a němečtí národní socialisté sněmovnu
opustili. Rakouští velkoněmci byli proti z naprosto pochopitelných důvodů. Dokonce na

150 Wilhelm Kienzl, 1857-1941, rakouský skladatel, autor nové rakouské hymny. Po první světové válce
nebylo možné používat starou rakouskou Haydnovu hymnu. Kancléř Karl Renner tedy napsal slova, která
Kienzl zhudebnil. Říkalo se, že text byl tak nebásnický, že slova umělo jen pár žáků ve škole. V roce
1929 se Rakousko vrátilo ke staré m elodii a nová slova napsal Ottokar Kernstock. Často se stávalo, že
tato staronová hymna byla hrána pouze jako první část hymny. Tou druhou částí bývala buď německá
Deutschland, Deutschland über alles, nebo stará rakouská hymna i s původním textem. In: Kolektiv
autorů, Dějiny Rakouska, Praha 2002, s. 506.
151 Steiner, Herbert, První rakouský vyslanec v Praze Ferdinand Marek, Jeho osudy v letech 1938-1947,
Praha 1995. s. 32.
152 Tamtéž s. 31.
153 Rudolf Lodgmann von Auen, Karl Jung a A lois Baeran. In: Vídeňská ozvěna pražská in: Národní
demokracie, 23. 2. 1922, in: Národní archiv, fond MZV VA, karton 984.
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protest proti ní odvolali ze Schoberova kabinetu svého ministra.154 Překvapením a
rozladěním pro českou veřejnost byl váhavý postoj sociální demokracie.155 Kancléř
Schober musel smlouvu složitě hájit, aby našel podporu i jiných stran než pouze od
křesťanských sociálů. Argumentoval, že navrhovaná smlouvaje lepší, než dosud platný
tajný protokol zjednání mezi Rennerem a Benešem z ledna 1920. Rakouský tisk se
ihned na senzační novinku vrhl. Deník Neue Freie Presse s ostatními rakouskými
novinami uváděl, že tajný protokol zavazoval pouze Rennera jako fyzickou osobu a
nikoliv Rakousko jako stát. České listy naopak dokazovaly, že protokol byl pro
rakouský stát platný, protože kancléř Renner jej po podepsání a po návratu do Vídně
předložil hlavnímu výboru rakouského Národního shromáždění156. České noviny
zdůrazňovaly, že nešlo o žádný tajný protokol, protože vše bylo v novinách oznámeno
již v lednu 1920.157 Německý tisk v Československu naopak tvrdil, že v takovém
případě byla ratifikace zmíněné smlouvy prezidentem Masarykem protiústavní, protože
obešla parlament. 158
Kancléř Schober byl nakonec dotazován, zda neexistuje tajný protokol i
к Lánské smlouvě.159 Lidové noviny charakterizovaly situaci rakouských politiků
následovně: „Nejraději by všechny strany, ani sociální demokraty nevyjímaje, smlouvu
odmítly, kdyby jen viděly jiné východisko a nemusily se bát následků a hněvu lidu.“160
Nakonec byla Lánská smlouva rakouským Národním shromážděním schválena většinou
křesťanských sociálů a sociálních demokratů.
Lánská smlouva měla dvě části. Část politickou, o kterou stálo Československo
především a část hospodářskou mající větší význam pro Rakousko, které bylo
hospodářsky na dně. Hyperinflace dosahovala vrcholu a měna nebyla daleko od úplného
154 Jednalo se o ministra Leopolda Wabera, který se narodil 17. 3. 1875 v U ničově a zemřel 12. 3. 1945 ve
Vídni. Byl předsedou Ligy něm eckého národa. Mezi lety 1911-1918 byl členem říšské rady, 1918-1930
rakouské národní rady, 1926-1930 byl předsedou rakouské národní rady a v le te ch 1921-1922 byl
spolkovým ministrem vnitra a výchovy. V období 1922-1923 se stal spolkovým ministrem spravedlnosti
a mezi lety 1924-1926 vicekancléřem. In: w w w.aeiou.at/aeiou.encyclop.b/b913664.htm
155 Bezradnost je špatný rádce, in: Právo lidu, 8. 1. 1922,in: Národní archiv, fond MZV VA, karton 984.
156 N oviny z 8. 1. 1922 a z 12. 1. 1922, Čas, Čech, Tribuna a Právo lidu, in: Národní archiv, fond MZV
VA, karton 984.
157 Články „Tajná sm louva s drem Rennerem“, Defenzivní smlouva s Rakouskem, Obranná dohoda,
tamtéž.
158 25. března 1922, in: Národní archiv, fond MZV VA, karton 984.
159 Kancléř Schober o sm louvě Rakouska s Československem , in: Národní politika 12. 1. 1922, in:
Národní archiv, fond MZV VA, karton 984.
160 Také v Rakousku je krize, in: Lidové noviny 18. 1. 1922, in: Národní archiv, fond MZV VA, karton
984.
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zhroucení. Československo se zavázalo poskytnout Rakousku dlouhodobou půjčku na
dodávky zboží a potravin. Obávalo se sílících anšlusových nálad a rostoucího volání po
dunajské federaci.161
Po ratifikaci smlouvy z Lán podal kancléř Schober demisi a byl vystřídán
1fO
•
křesťanským sociálem Ignácem Seipelem, který byl jmenován 31. května 1922. Svoji
•

práci na obnově Rakouska zahájil Seipel několika zahraničními cestami. Navštívil
Prahu, Berlín a italskou Veronu. Byl prvním rakouským politikem, který tvrdil, že
Rakousko je jako stát životaschopné. Jedním dechem ale dodával, že bez zahraniční
pomoci se jeho stát zhroutí. Doufal, že se opře buď o Společnost národů nebo o Itálii či
Německo. Jeho snahy byly Prahou chápány jako předzvěst anšlusu к Německu či cesta
ke spojení Rakouska s Itálií a způsobily ve střední Evropě, konkrétně v Černínském
paláci v Praze neklid.163 Rakouský kancléř totiž nabídl roku 1922 Itálii vytvoření
vzájemné celní unie. Při návštěvě Prahy v srpnu 1922 byl ale Benešem důrazně
upozorněn, že Československo pokládá připojení Rakouska к jakémukoliv státu za
vyloučené. Československá vláda zdůrazňovala, že rakouskému hospodářství může
pomoci pouze plán realizovaný v rámci Společnosti národů.164 Přesto si československý
tisk v červnu 1922 pohrával smyšlenkou měnové unie s Rakouskem.165 Cestu
к Ženevským protokolům vyšlapal strach, že by se Rakousko mohlo hospodářsky a tím
pádem i politicky sblížit s jiným státem než s Československem.

161 Ve Vídni byl založen Mitteleuropäischer Wirtschaftverein mezinárodní skupinou nezávislých
národohospodářů, kteří se začali pravidelně scházet. Jim byla blízká skupina Freihandeslbund gegen
Teuerung Wirtschaftszwang, jejíž členy byli i R udolf Hotowetz a Václav Schuster. Na podzim roku 1922
byla těmito lidmi založena mezinárodní organizace Mitteleuropäischer Wirtschafttag, která se dokázala
prosadit. Tato organizace byla napojena na podnikatele Julia Meinla, který vytrvale dokazoval ve Francii
i ve Velké Británii, že sblížení podunajských států je hospodářskou nutností. Příznivcem tohoto plánu byl
i rakouský ministr zahraniční Heinrich Mataja. In: Jančík, Drahomír, Celní unie v úvahách o
středoevropské hospodářské integraci (1918-1938), in: Československo a střední Evropa v meziválečném
období, Acta Universitatis Carolinae-Philosophica et historica 5, Studia historica XL, Praha 1994, s. 71.
162 Ignaz Seipel, 19. 7. 1876 - 2. 8. 1932, rakouský politik. V lete ch 1922-1924 a 1926-1929 byl
rakouským kancléřem. In: V šeobecná encyklopedie v osm i svazcích, Diderot, Praha 1999, svazek 7, s. 80.
Český tisk mu nezapomněl, že se zasloužil o to, aby byl omilostněn A lois Rašín a Karel Kramář. Přesto
byl titulován například jako „neupřímný host“. In: Čech 20. 8. 1922, in: Národní archiv, fond MZV VA,
karton 986.
163 Český tisk o tom napsal: „Roku 1922 nabízel Rakousko Itálii a pak Československu. In: Úsudky
presidenta Hainische a dra Seipela o poměru Československa к Rakousku in: Národní archiv, fond MZV
VA, karton 988, foliant z 28. 10. 1925.
164 Klimek, Antonín, Kubů, Eduard, Československá zahraniční politika 1918 - 1938, Kapitoly z dějin
mezinárodních vztahů, Praha 1995, s. 38.
165 Tribuna a Rudé právo, 14. června 1922, in: Národní archiv, fond MZV V A , karton 984.
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Celá Malá dohoda166 se obávala restaurace Habsburků stejně jako obnovení
hospodářské moci Vídně. Proto nebyly Československo, Rumunsko a Jugoslávie
nakloněny středoevropským a podunajským projektům. Ohledně anšlusu Malá dohoda
zajedno nebyla. Jugoslávie se domnívala, že případný anšlus, který byl pro
Československo absolutně nepřijatelný, by oslabil italský tlak na střední Evropu.
V reakci na tuto středoevropskou konstelaci napsal československý prezident Masaryk
koncem srpna 1922 memorandum, ve kterém pokládal spojení Československa a
Rakouska za možné za podmínek, že by oba státy zůstaly samostatnými a že by došlo
к politickému usmíření německé menšiny s československým státem. Rakouský
vyslanec Marek se zmiňuje ve svých politických zprávách zasílaných každý týden na
rakouské ministerstvo zahraničí, že Masaryk pokládal spolupráci Československa,
Rakouska a Maďarska namířenou proti Německu za jednu z možností.167
Na smlouvu z Lán navazovaly další hospodářské kroky. V únoru 1922 přislíbila
československá vláda Rakousku úvěr ve výši 500 milionů Kč na koupi zboží
z Československa. Vzhledem к tíživé rakouské situaci byla stomilionová záloha ihned
vyplacena. Půjčka byla splatná ve dvaceti letech. Československý parlament ji schválil
ke konci června 1922 a tím poskytl peníze dříve než dohodové státy ještě před
podpisem Ženevských protokolů. Vídeň byla za svou hospodářskou záchranu v nejvyšší
nouzi vděčná a dávala to najevo.168 Půjčka poskytnutá Československem byla totiž
navázána

na

půjčku,

kterou

poskytovala

Československu

Velká

Británie.

Československý stát šel tedy do jistého rizika, když vyplatil zálohu na půjčku, která
ještě nebyla ani sjednána a podepsána, natož ratifikována.
Finanční komise Společnosti národů vypracovala dva protokoly nazvané
Ženevskými. Hlavními garanty a umisťovateli rakouské státní půjčky byla Velká
Británie, Francie a Československo. Tyto tři státy se na půjčce podílely každý dvaceti

166 Malá dohoda byla vojensko-politickou aliancí Československa, Jugoslávie a Rumunska mezi lety
1921-1939. Základem byly dvoustranné vojenské sm louvy československo-jugoslávská 1920,
československo-rumunská a rumunsko-jugoslávská 1921. V roce 1922 byly doplněny multilaterálními
smlouvami o politické a hospodářské spolupráci. In: Klimek, Antonín, Velké dějiny zem í Koruny české,
svazek XIII. 1918-1929, Praha 2000, s. 177.
167 Tento plán Masaryk zopakoval i v roce 1933 po nástupu A dolfa Hitlera do funkce německého
kancléře. In: Opat, Jaroslav, „Střední Evropa“ v Masarykově m yšlení nejen po roce 1918, in:
T.G.Masaryk a střední Evropa, Brno 1994, s. 113.
168 Klimek, Antonín, Kubů, Eduard, Československá zahraniční politika 1918 - 1938, Kapitoly z dějin
mezinárodních vztahů, Praha 1995, s. 38.

39

čtyřmi a půl procenty. Itálie převzala dvacet a půl procenta a zbylých šest procent
připadlo na Belgii, Švédsko, Dánsko a Nizozemí. Na využívání půjčky a provádění
nutných reforem měl dohlížet generální komisař Společnosti národů169 a Kontrolní
výbor, který půjčku garantoval.170 Rakousko se tím dostalo pod tíživou hospodářskou
kontrolu Společnosti národů, ale jinou možnost nemělo. Součástí Ženevských protokolů
byly také politické závazky. Rakousko muselo slíbit, že se po dobu dvaceti let - tedy po
dobu trvání půjčky - vyvaruje všech zahraničně politických projektů, které by mohly
nezávislost Rakouska ohrozit.171 Proti této části byli ostře rakouští velkoněmci. Přesto
byly Ženevské protokoly rakouským parlamentem ratifikovány.

4.5 Od Ženevských protokolů к Benešově plánu preferenčních cel

Lánská smlouva a Ženevské protokoly byly události evropského významu.172 Ve
studovaném období se již důležitější mezníky nevyskytly. Hyperinflace, která postihla
Rakousko, měla dopad i na vzájemné vztahy s Československem. Československé
koruny byly ve Vídni skupovány za bezcennou rakouskou měnu a musely být
československými úřady znovu z Rakouska získávány za hodnotné valuty, kterých byl
nedostatek. Nejtíživěji se tato situace promítla v roce

1922. Toho roku se

československý stát téměř vyčerpal při potlačování vídeňské

spekulace proti

československé koruně. Na druhou stranu skoková inflace usnadňovala Československu
nostrifikaci a dramaticky zlevňovala takzvanou repatriaci kapitálu, během níž byly
československými zájemci levně skupovány akcie podniků nacházejících se na území
Československa.
V

roce 1923 připravovalo Rakousko zavedení nového autonomního celního

tarifu. Některá československá průmyslová odvětví po podpisu Lánské smlouvy
169 Tím se stal bývalý starosta Rotterdamu N izozem ec Alfred Zimmermann.
170 Celkem bylo Rakousku poskytnuto 650 milionů zlatých korun к uhrazení rozpočtových schodů
Rakouska do konce roku 1924. Půjčka byla na dvacet let a jednotlivé státy si nechali 4% úročení.
Rakouskou půjčkou byl financován i československý export do Rakouska, protože Rakousko nebylo jinak
schopno československé dodávky hradit. In: N ovotný Jiří, Šouša, Jiří, Československo-rakouské finanční
a měnové vztahy v letech 1918- 1938, In: Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica, Studia
historica, Praha 1999, s. 49.
171 Lacina, Vlastislav, Hájek, Jan, Kdy nám bylo nejlépe, Od hospodářské dezintegrace к integraci střední
Evropy, Praha 2002, s. 85.
172 V českém tisku byla Lánská sm louva srovnávána s Washingtonskou konferencí. Washingtonská
konference se konala od 12. listopadu 1921 do 6. února 1922 a zabývala se osudem Číny a vlivem
velmocí ve východní A sii. In: Pečenka, Marek. Luňák, Petr a kolektiv, Encyklopedie moderní historie,
Praha 1995, s. 527.
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doufala, že budou moci v Rakousku dosáhnout dominantního postavení za pomoci
článku 222 saint-germainské mírové smlouvy. Tento článek měl v roce 1919 zavést
celní výhody a zajistit přednostní postavení Československa na rakouském trhu, nebyl
však realizován, ale byl neustále v platnosti. Jednání s Rakouskem byla po právní
stránce velice složitá. Režim celních výhod totiž podle mírové smlouvy uznávaly státy
„spojené a sdružené“,173 ale Německo bylo z nepochopitelného důvodu opomenuto.
Zmíněná opatření měla mít platnost omezenu na pět let, po jejichž uplynutí muselo
Československo buď poskytnout stejné výhody všem ostatním státům, nebo celní sazby
zvýšit. Všechna československá exportní odvětví sice chtěla snížit celní sazby na své
zboží při exportu do Rakouska, ale odmítala, aby se toto snížení vztahovalo i na
neutrální státy174 nebo na Německo, kterého se všichni báli. Uvedený celní režim mezi
V

1“7С

Rakouskem a Československem tudíž nakonec fungoval pouze rok a půl,

protože se

dalo předpokládat, že se Německo s odvoláním na doložku nejvyšších výhod bude
dožadovat pro své výrobky stejného zacházení. Tím by se německá konkurence stala
ještě nebezpečnější jak na československém tak na rakouském trhu a ve výsledku by
к žádné pozitivní změně pro československý export nedošlo.176
Ve stejném roce, tedy 1923, začala také jednání o celních tarifech. Naplno se
rozběhla až o rok později. Rakouští zástupci177 požadovali odstranění všech formalit a
•

v

všech omezení při obchodním styku. Zástupci Československa

178

to pokládali za

nemožné. Dodatková úmluva к obchodní smlouvě byla uzavřena až 27. listopadu 1924
a celá jednání byla pečlivě sledována v tisku.
Československo se obávalo, že Rakušané budou reexportovat zboží z Německa a
vyžadovali předkládání osvědčení o původu zboží. Stejně tak se československá strana
obávala disparity cel způsobené labilitou rakouské měny, což bylo částečně vyřešeno

173 Tedy vítězné státy podle saint-germaniské smlouvy.
174 Neutrální ve sm yslu saint-germainské mírové smlouvy.
175 Sládek, Zdeněk, Hospodářské vztahy Malé dohody s Rakouskem v m eziválečném období, in: Kolize,
řevnivost, pragmatismus, Československo-rakouské hospodářské vztahy 1918-1938, Acta Universitatis
Carolinae - Philosophica et historica 1 - 1997, Praha 1999, s. 154.
176 Jančík, Drahomír, Celní unie v úvahách o středoevropské hospodářské integraci (1918-1938), in:
Československo a střední Evropa v m eziválečném období, Acta Universitatis Carolinae-Philosophica et
historica 5, Studia historica XL, Praha 1994, s. 73.
177 R. Schüller
178 Jan Dvořáček, 12. 11. 1887 Letovice - 22. 7. 1956 vlak z M oskvy do Kyjeva, český národohospodář,
mezi lety 1922-1925 zplnomocněný ministr a šé f hospodářské sekce ministerstva zahraničních věcí. Další
viz příloha 1.
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zavedením rakouského šilinku v roce 1925. Téhož roku byla zahájena jednání o nové
obchodní smlouvě s Rakouskem a také podepsána druhá dodatková úmluva tarifní
dohody, která korigovala rok starý stav vzhledem к novému rakouskému celnímu
tarifu.179
V

roce 1925 byli v Rakousku pro anšlus к Německu nejen Velkoněmci, ale i

většina sociální demokracie. Československá diplomacie v čele s Edvardem Benešem,
která se snažila po celé meziválečné období zvrátit všechny pokusy o anšlus i o jiné
státoprávní rakouské změny, byla velmi znepokojena. Beneš hovořil v dubnu 1925
s rakouským vyslancem ve Varšavě Nikolausem Postem. Řekl mu, že v případě svržení
rakouské vlády pučisty a vyhlášení anšlusu, by Československo uzavřelo hranice
s Rakouskem, vypovědělo všechny Rakušany a sekvestrovalo všechen rakouský
180
••
majetek.
Tento postoj byl jistým posunem.Ještě v roce 1921 psaly československé
•

noviny, že v případě anšlusu by československá armáda okupovala Vídeň a jugoslávská
181
•
v
Korutany.
Někteří autoři к
tomuovšem dodávali,že
pokud by Československo
okupovalo Vídeň, stoupl by počet

Němců tak, že by již nebylo

možné situaci

zvládnout.182
Jelikož Francie neustále podrobovala Československo tlaku, aby došlo к nějaké
dohodě o preferenčních clech ve střední Evropě, došlo к jednání. Československý
ministr zahraničních věcí se domníval, že nejlepší by bylo opět se odrazit od několikrát
zavrženého a vždy znovu oprášeného článku 222 saint-germainské mírové smlouvy.
Podle něj by byl takový režim zaveden nejprve mezi Československem a Rakouskem a
poté rozšířen o Rumunsko a Maďarsko.
Rakušané byli proti Benešově představě. Chtěli do zvýhodněného režimu
zahrnout více států. V květnu podpořila Malá dohoda Beneše na konferenci
• 183

v Bukurešti.

•

Jugoslávie

se sice к projektu nemohla připojit kvůli srbským

protirakouským náladám, ale podpořila československou diplomacii, pro níž byly

179 Jančík, Drahomír, Celní unie v úvahách o středoevropské hospodářské integraci (1918-1938), in:
Československo a střední Evropa v m eziválečném období, Acta Universitatis Carolinae-Philosophica et
historica 5, Studia historica XL, Praha 1994, s. 156.
180 Houska, Ondřej, Edvard Beneš a plán zavedení preferenčních cel m ezi Československem a
Rakouskem v roce 1925, in: Moderní dějiny, Sborník к dějinám 19. a 20. století, Praha 2004, s. 125.
181 Tisk 7. 2. 1921, in: Národní archiv, fond MZV VA, karton 984.
182 Moravský deník 9. dubna 1921, in: Národní archiv, fond MZV VA, karton 984.
183 Bukurešťská konference Malé Dohody byla pořádána od 9. do 11. května 1925.
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nepřijatelné všechny tři varianty, ke kterým tíhlo Rakousko: anšlus, podunajská
federace i celní unie nástupnických států.
V

roce 1925 byl znovu nastolen problém, jak Rakousku hospodářsky pomoci.

Obdoba Ženevských protokolů nebyla možná, protože se proti této myšlence postavila
Velká Británie a Itálie. Italská diplomacie dokonce začala vyjednávat s Rakouskem o
vytvoření celní unie bez účasti Československa. Na tento posun reagoval Edvard Beneš
návrhem na vzájemné snížení cel mezi Itálií a Rakouskem a mezi Rakouskem a
Československem o 50%. Ve skutečnosti plánoval Beneš pouze snížení cel
s Rakouskem o 50% a Itálii chtěl odškodnit příslibem lepšího přístupu do Terstu. Kvůli
rakouské veřejnosti nebyla však možná rakousko-italská spolupráce. К tomu ještě
přistoupil fakt, že i českoslovenští představitelé na schůzce v Ženevě v září 1925
navrhovaný plán odmítli. Chápali jej totiž jako přípravu к nějaké formě dunajské
federace a obávali se, že by československé zboží bylo v Itálii oproti rakouskému
znevýhodněno. Československo se tedy nakonec distancovalo od svého vlastního plánu

a v Evropě zůstal dojem, že Edvard Beneš, když viděl, že se jeho záměry nerealizují,
torpédoval i možnou rakousko-italskou spolupráci.184
Po první světové válce byla v československo-rakouských vztazích velice úzce
propojena politika s hospodářstvím. Veškerá politická jednání byla vedena pod zorným
úhlem hospodářství, protože funkční hospodářství bylo ve studovaném období otázkou
existence či neexistence obou studovaných států. Oba řešily svoji politickou i
hospodářskou situaci po svém. Co však hýbalo veřejným míněním byl problém
národnostní.

184 Houska, Ondřej, Edvard Beneš a plán zavedení preferenčních cel mezi Československem a
Rakouskem v roce 1925, in: Moderní dějiny, Sborník к dějinám 19. a 20. století, Praha 2004, s. 150-151.
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5. Menšinová otázka - vídeňští Češi

Z dobového tisku vysvítá, že právě menšiny, čeští Němci a Češi v Rakousku,
konkrétně ve Vídni, bylo nejostřeji sledované téma. I archiv ministerstva zahraničních
věcí ve výstřižkové části rozděloval články na české a rakouské a poté v rámci obou
jazyků na články o politice, o hospodářství a na články zabývající se menšinovou
•
otázkou, čímž menšinové otázce přiznával výjimečnou důležitost.

185

Třímilionová minorita Němců v Československu a třistatisícová menšina Čechů
ve Vídni plnily od roku 1918 až do roku 1925 titulní stránky novin. Situace obou
menšin byla obdobná. Ani jedné z nich se nedostalo práva na sebeurčení.186
Československá vláda od počátku upřednostňovala svoji silnější pozici ve vztahu
к českým Němcům před lepšími podmínkami pro vídeňské Čechy. Z toho důvodu bylo
z české strany odmítnuto vzájemné zajištění v podobě přesně definovaných podmínek
ochrany menšin.187
České menšině v Rakousku byly ve Vídni od začátku německorakouské
samostatnosti

házeny

klacky

pod

nohy

podobně jako

českým

Němcům

v

Československu.188 Vyskytovaly se i vyložené naschvály. Vídeňští Češi si stěžovali na
útoky proti členům vídeňského Sokola, kterému bylo doporučováno, aby neslavil příliš
hlasitě a v krojích,189 a na sabotování českých škol.190 Němci v Československu zase
oprávněně kritizovali například výnos pražského magistrátu, že „zpěvy německé
v hostincích, hudba cigaňská se zakazuje a policie má hned zakročit, když hostinský se
prohřeší“.191 Rok 1919 přinesl české menšině v Rakousku i pozitiva. Čeští zástupci se

185 Národní archiv, Fond MZV V A , kartony 983-988.
186 Kural, Václav, Konflikt m ísto společenství? Češi a N ěm ci v Československém státě (1918-1938),
Praha 1993, 30-38.
187 Payrleitner, Alfred, Rakušané a Češi, svárlivé příbuzenství, Blansko 2003, s. 80.
188 Tamtéž.
189 Lidové noviny, 15. září 1919 in: Národní archiv, fond MZV VA, karton 983.
190 11. října 1919 se do boje o české školy ve Vídni zapojil i pražský primátor Baxa. In: in: Národní
archiv, fond MZV VA, karton 983.
191 Výnos magistrátu z 26. 22. 1922, proti kterému zakročil prezident Masaryk. In: Klimek, Antonín, Boj
o Hrad, 1. Hrad a pětka, Vnitropolitický vývoj Československa 1 9 1 8 - 1926 na půdorysu zápasu o
prezidentské nástupnictví, Praha 1996, s. 273
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dostali

v únorových

volbách

do

zákonodárných

sborů

zastupitelstev a otevřeli ve Vídni novou českou střední školu.

1Q?

a

do

komunálních

1QT

Během Rennerovy návštěvy v lednu 1920 byl problém menšin prohlášen za
vnitřní otázku obou států. V českém tisku se během této diplomatické události
vyskytovaly články, které vyjadřovaly lítost nad hospodářskou situací Čechů ve Vídni a
tím i nad chudobou Rakušanů.194 Současně se vedle sebe nalézaly titulky „Teď nás zase
potřebují“ 195 а „I my potřebujeme Rakousko“.196 Soucitné či věcné texty však tvořily
vletech 1919 a 1920 výjimku. Velké publicity se v březnu roku 1920 dostalo
dvanáctitisícovému

smutečnímu

shromáždění

na

dvoře

vídeňské

radnice

uskutečněnému к prvnímu výročí kadaňské střelby do českých Němců, které podtrhlo
anšlusové tendence zpěvem „Deutschland, deutschland über alles“.197
Státním občanstvím a ochranou menšin se zabývala v tisku hojně hodnocená
Brněnská smlouva z června 1920. Přinášela oběma menšinám právo optovat pro stát, ve
kterém žijí. Vídeňští Češi se vyjadřovali proti zmíněné smlouvě. Cítili se být hozeni
přes palubu. Protestovali proti dvěma bodům týkajícím se soukromých škol. Nelíbilo se
jim, že se správci soukromých škol a výchovných ústavů mohli stát pouze státní občané
toho státu, v němž soukromý vzdělávací ústav sídlil, a že po odvolání se na veřejný
zájem nebo na jiné závažné důvody mohlo být soukromým školám odepřeno právo
1QR
veřejnosti nebo mohly být úplně zavřeny. Obávali se, že tyto body budou používány
proti českým soukromým školám ve Vídni.
V

polovině roku 1920 byl změněn rakouský volební řád, což vídeňští Češi těžce

nesli a provedené změny interpretovali jako „neslýchaný útok proti české menšině
rakouské“.199 Do druhého skrutinia nemohla totiž postoupit strana, která nezískala ve

192 Získali jednoho poslance v Národní radě, čtyři poslance v dolnorakouském zem ském sněmu, osm
poslanců ve vídeňské obecní radě padesát poslanců v okresních radách. In: Večerní Lidové noviny 26. 1.
1922, in: Národní archiv, fond MZV V A , karton 984.
193 Springer, Karel, Do nového roku, in: Vídeňský deník 1. 1. 1920, roč. XIV, č. 1, in: Národní archiv,
fond MZV V A, karton 983.
194 Například Odehnal, A. F. Vylidnění Vídně, 11. 5. 1920, in: Národní archiv, fond MZV VA, karton
984.
195 Teď nás zase potřebují, 14. prosince 1919, in: Národní archiv, fond MZV VA, karton 983.
196 Dr. Renner na cestách, 16. 12. 1919, in: Národní archiv, fond MZV V A , karton 983.
197 9. března 1920, in: Národní archiv, fond MZV VA, karton 983.
198 7. června 1920, in: Národní archiv, fond MZV VA, karton 983.
199 České slovo 24. 7. 1920, in: Národní archiv, fond MZV VA, karton 984.
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skrutiniu prvním alespoň jeden mandát.200 Nová volební pravidla, kvůli kterým přišlo
čtvrt milionu Čechů ve Vídni o svého poslance, byla chápána jako reakce na situaci
v Československu, v němž Němci do parlamentu zasedli až po prvních volbách
konaných v dubnu roku 1920. Vídeňští Češi brojili proti změnám s poukazováním na to,
že mezi nimi a českými Němci je veliký rozdíl. Zatímco čeští Němci neuznávají stát, ve
201
kterém žijí, česká menšina ve Vídni je к Rakousku loyální.
Postavení obou menšin bylo velmi často

srovnáváno. Nejčastěji

bylo

porovnáváno menšinové školství. Tato otázka se vracela do českého i německého tisku
znovu a znovu. V listopadu 1920 se vzedmula vlna kritiky upozorňující prostřednictvím
článků: „Utrpení českých dětí“, „Z vídeňského pekla“, „Mučednické utrpení
československé větve podunajské“ na katastrofální stav českého školství ve Vídni, ve
kterém bylo šest a půl tisíce českých dětí bez možnosti chodit do české školy.

909

Těmito

články vyvrcholila stávka českých žáků ve Vídni, která byla vyhlášena již během
návštěvy kancléře Rennera v Praze na protest proti nevytápění škol českým dětem.
Stávka měla upozornit narozdíl v jednání s dětmi německými, ale probíhala po devět
měsíců bez většího výsledku. Na zmíněné kritické články reagovaly německé vídeňské
listy tvrzením, že čeští legionáři veřejně a s vědomím úřadů přepadávají německé ženy a
dívky v pohraničí a že československé žaláře jsou přeplněné Němci, kteří jsou zavíráni
jen proto, že mluví německy a že jediným zaměstnáním české lůzy, které je mezi Čechy
padesát procent, je rabování německých příbytků.

ЛАТ

Listopadovou situaci dále v roce 1920 vyhrotily stížnosti ke Společnosti národů.
Obě menšiny používaly tohoto nástroje к vyvíjení tlaku na československou a
rakouskou vládu. Německá menšina v Československu například zaslala Společnosti
národů obsáhlou stížnost v dubnu 1920.204 Česká vídeňská menšina tak učinila o půl
• •

roku později, tedy právě na konci listopadu 1920.

90S

v

Vídeňští Ceši ve své již druhé

200 Národní politika 21. 7. 1920, in: Národní archiv, fond MZV VA, karton 983.
201 Národní politika 21. 7. 1920, in: Národní archiv, fond MZV VA, karton 983.
202 Články z 9. listopadu 1920, in: Národní archiv, fond MZV VA, karton 984.
203 Články z 10. 11. 1920, České slovo, in: Národní archiv, fond MZV VA, karton 984.
204 Stížnost byla podána něm eckým i poslanci a senátory zvoleným i 18. a 25. dubna 1920 sdruženými v
Něm ecké parlamentní unii asociace československých národností, in:Národní archiv, fond MPOŽ, karton
363, fol. 32361/23.
205 Stížnost byla poslána 20. listopadu 1920, in: Národní archiv, fond MZV V A , karton 984.
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• 90fi

stížnosti

•

•

poukazovali na neplnění saint-germainské mírové smlouvy ze strany

rakouské vlády a ze strany města Vídně s konkrétními příklady právě v oblasti školství.
Reakcí na českou stížnost byl pochod dvaceti pěti tisíc příznivců velkoněmeckého
řešení, kteří zpívali píseň „Wacht am Rhein“ a skandovali „Nieder mit den Tschechen“
907

a „Hoch Alldeutschland“.

v

České deníky zaznamenaly, že Sdružení vídeňských rodičů

požadovalo, aby české školy byly zrušeny a nové již nebudovány.

Jen některé к tomu

dodaly, že na vídeňské radnici uvedená delegace neuspěla, protože ji sami německy
mluvící Vídeňáci nepustili ke slovu. Nemnohé české články si všimly, že byla současně
rakouskou policií rozehnána protičeská demonstrace na Lobkovickém náměstí, na
kterém se nacházelo české vyslanectví.209 Tímto rozehnáním byla zpochybněna kritika
rakouské nečinnosti v případech německých útoků vůči Čechům nacházející se
•

v českém tisku.
V
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některých českých novinových článcích lze nalézt dosti nepravděpodobná a

tendenční líčení listopadových vídeňských událostí, která byla spíše vykreslením stavu,
který by si Češi přáli: „Passanti na ulicích však útrpně volali do řad velkoněmců: ,Dnes
nadáváte Čechům a zítra budete v Praze žebrat o uhlí4“.211 Spíše než reálnou událostí
mohly být uvedené řádky inspirovány některými karikaturami ve Smíchu republiky.212
Během prvních šesti měsíců roku 1921 se situace značně zklidnila. Kolem
schůzky v Hallstattu české deníky cíleně ujišťovaly, že „Dnes hledáme marně výraz
•

9 i'i

Vídni nepřátelský“,

že „Pokud bylo možno sledovat rakouskou žurnalistiku

vídeňskou i krajinskou, nebylo lze za posledních čtrnáct dní nalézti ani jediného
hrubšího útoku na náš stát“,214 případně že „Viedeňák nie je výbojným Germánom“.215
Dokonce i Národní politika216 uznala, že otázka českých škol ve Vídni je víceméně

206 První stížnost Čechů ve Vídni byla odeslána již v roce 1919. Jmenovala se Une plainte des
Tschécoslovaques de Vienne redigovaná J. Pojezdným. O druhé stížnosti je řeč v předchozí poznámce.
Další stížnost byla odeslána Národním výborem československým a českým spolkem Komenius
v listopadu 1921, in: Venkov 9. listopadu 1921, in: Národní archiv, fond MZV V A , karton 984.
207 22. listopadu 1920 in: Národní archiv, fond MZV VA, karton 984.
208 Tamtéž.
209 20. listopadu 1920 tamtéž.
210 22. listopadu 1920 tamtéž.
211 20. listopadu 1920 tamtéž.
212 V iz příloha 3.
213 Neues Wiener Tagblatt 5. května 1921, in: Národní archiv, fond MZV VA, karton 984.
214 Vídeňský dopis, 4. května 1921, in: Národní archiv, fond MZV VA, karton 984.
215 17. července 1921, in: Národní archiv, fond MZV VA, karton 984.
216 Národní politika byly noviny známé svým i nacionalistickými články.
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vyřešena.217 Kritika mnohdy mířila do vlastních řad. Bylo poukazováno na špatnou
komunikaci mezi československým zastupitelským úřadem a československým
ministerstvem zahraničních věcí v souvislosti s opcí a naplňováním Brněnské
918
91Q
smlouvy,
na nedostatečnou podporu českého tisku
a českých krajanských
organizací

990

ve

československého

•

•

Vídni,

v

na špatné zacházení s rakouskými Cechy ze strany
generálního konzulátu221 a na špatný výběr knih, které

československý stát poslal českým dětem do Vídně na žádost Českého srdce
vídeňského

999

•

a spolku Komenius.

99^

Lánská smlouva byla podrobena kritice jak ze

strany českých Němců, tak z pozice vídeňských Čechů, kteří se kvůli čtvrtému článku
zamezujícímu pročeskoslovenské projevy domnívali, že jsou hozeni přes palubu znovu.
Články vídeňských Čechů proti lánské smlouvě ve Vídeňském deníku však byly
československou veřejností chápány jako neloyálnost к československé republice,
к čemuž přispěla především časová souhra s agitací českých Němců ve Vídni proti
ratifikaci smlouvy z Lán rakouským parlamentem.
Některé aktivity na straně rakouských Čechů nepřispívaly к dobrým vztahům a
byly Rakušany, někdy právem, chápány jako provokace. Poslanec Klimeš224 například
v červnu 1921 ve vídeňské radě navrhoval zavedení esperanta do vídeňských škol jako
•

•

kompromisního jazyka
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a v září 1921 byla iniciována sbírka na české Národní divadlo

ve Vídni.226

217 Národní politika 19. 2. 1921, in: Národní archiv, fond MZV VA, karton 984.
218 7. 1. 1921, in: Národní archiv, fond MZV VA, karton 984.
219 Vídeňský deník 17. února 1921, in: Národní archiv, fond MZV VA, karton 984.
220 Národní politika 27. 12. 1921, in: Národní archiv, fond MZV VA, karton 984.
221 Jak se staráme o vídeňské Čechy, Odpolední Národní politika 4. července 1921, in: Národní archiv,
fond MZV VA, karton 984.
222 České srdce vídeňské byla organizace vídeňských Čechů, která byla založena na konci roku 1918 a
zabývala se pom ocí Čechům ve Vídni. Organizovala pro české děti prázdninové pobyty v
Československu, sbírala finanční prostředky a rozdělovala potraviny, které čas od času Československo
do Vídně pro Čechy zaslalo.
223 К výročí 28. října vyšel novinový článek o tom, že žáci odcházejí na prázdniny a nemají české knížky
a „sahají tak po něm eckém braku“ in: 2. 22. 1921, Národní archiv, fond MZV VA, karton 984.
Výsledkem aktivity českých spolků ve Vídni byla zásilka knížek pro české děti. Knižní dar v ceně 111
korun obsahoval následující tituly: Veselý-Duška: Přehled českého písem nictví, Podlaha: Katolická
liturgika, Katolická věrouka pro gymnázia, Katolická mravouka pro gymnázia, Orelský katolický zpěvník
a Pravidla českého pravopisu. Toto složení pak bylo podrobeno kritice ve Svobodném slově.
224 Vlastimil Klimeš, poslanec za desátý vídeňský obvod.
225 2 8. června 1921, in: Národní archiv, fond MZV VA, karton 984.
226 Národní listy, 24. září 1921, in: Národní archiv, fond MZV VA, karton 984.
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Když se částečně vyčerpal problém českého menšinového vídeňského školství,
začala média dávat do souvislosti českou menšinu ve Vídni a otázku vrácení a převezení
archívů a uměleckých sbírek. Archivy byly do Československa převezeny do konce
roku 1921. Složitější byla situace uměleckých sbírek. Památkám, kterými byla chápána
díla výtvarných umění, uměleckoprůmyslové předměty, staré rukopisy a knihy,
gobelíny apod., se věnovala saint-germainská mírová smlouva. Rozlišovala mezi
předměty, které spadaly do českého kulturního vlastnictví tím, že buď vyjadřovaly
českou věc nebo byly vytvořeny českým umělcem, a mezi předměty, které byly kdysi
majetkem českých králů a posléze byly Habsburky převezeny do Vídně. Ohledně
Habsburky převezených děl měl být komisí tří dohodových právníků vypracován
seznam, o kterém měla rozhodnout reparační komise v Paříži. V Pražské úmluvě z 18.
května 1920 se Rakousko již dobrovolně zavázalo, že z první kategorie památek ze
svých sbírek nic bez českého vědomí nezcizí, zajistí Československu předkupní právo a
umožní к těmto předmětům přístup. Ohledně druhé kategorie byl předložen seznam
sestavený předními českými odborníky čítající 200 stran hustého tisku. O něm jednala
zmíněná komise a Československu přiznala v roce 1923 pouze část věcí. Reakcí byly
•

•

rozhořčené články dovolávající se různých historických práv.

997

Československo-rakouský či stále spíše česko-německý antagonismus se dostal
především lidem do krve. Děti v něm byly od rodičů vychovávány. Příkladů bylo
mnoho. Jeden z nich se dostal až do diplomatické korespondence se švédským
královstvím. Ve čtvrtek 8. dubna 1920 vyšel v Deutsche Grenzwacht článek nazvaný
•

Der Brief aus Schweden.

998

•

V něm si německé dítě stěžovalo, že během cesty do

Švédská přes československé území je Češi ve Znojmě nechtěli pustit přes hranice,
přestože vlak byl vybaven švédskými povoleními, že jim nedali ani kapku vody, že je
nechali stát na každé stanici půl hodiny nebo hodinu a že se к nim Češi chovali ještě
hůř, když vlak začal zpívat „Deutschland, Deutschland über alles!“ a „Die Wacht am
Rhein“. Ministerstvo zahraničních věcí odeslalo do Štýrského Hradce švédskému

227 Zakavec, F., D ůvody tří právníků к odmítnutí čs. reklamací uměleckých památek z pražského hrady
držených ve Vídni, in: Národní listy, 4. 2. 1923, in: Národní archiv, fond MZV VA, karton 984.
228 Der B rief aus Schweden, in: Deutsche Grenzwacht, in: Národní archiv, fond MZV V A , karton 983.
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vyslanci vysvětlení s prosbou, aby byla švédská veřejnost patřičně informována. Česká
•

o

strana se hájila, že děti provokovaly a že jednání úřadů bylo bezchybné.

229

Až do konce studovaného období byly ze strany obou menšin zkoumány výroky
politiků a ty nešťastné či zle míněné pranýřovány. Kancléř Schober například pronesl
v dubnu 1922 větu, že „v Rakousku není otázky menšin“, která mu nebyla nikdy českou
menšinou zapomenuta. Ve vídeňské radě zaznělo ve stejné době, že jsou pražská
i
nádraží pojmenována po zločincích, což vzbudilo ostrou českou
reakci.• 230 Sledovány a

podrobovány kritice byly i projevy českých Němců v Československu. Pochopitelně
největší publicity se dostalo agitaci sudetských Němců proti Lánské smlouvě.
Z českých Němců se ovšem čím dál více stávala otázka vztahů československoněmeckých než československo-rakouských. Otázka vídeňských Čechů také čím dál
více ztrácela na naléhavosti, jak Cechů ve Vídni ubývalo.

Po celou dobu lze nalézt

stížnosti v oblasti školství. Od roku 1923 však stoupal podíl novinových článků
věnujících se hospodářským vztahům a jednání o hospodářských smlouvách. Přes
neustále se zlepšující vzájemné československo-rakouské vztahy musela být v květnu
roku 1925 zrušena návštěva Edvarda Beneše v Rakousku. Československý ministr
zahraničních věcí tímto krokem protestoval proti velkoněmeckým demonstracím ve
Vídni, které považoval za prohřešek proti smlouvě z Lán.
Otázka české menšiny ve Vídni byla problémem, který se vždy vynořil, když
bylo potřeba kritizovat Rakousko. Mutatis mutandis to platilo o českých Němcích.
Střety Rakušanů s českou menšinou ve Vídni probíhaly v určitých vlnách. Tyto etapy se
mnohdy kryly

s důležitými politickými

událostmi

v československo-rakouských

vztazích. Československý stát se ke své menšině choval politicky dosti macešsky,
přestože se za pomoci několika organizací snažil pomoci alespoň materiálně.
Upřednostňoval totiž volné ruce ve vztahu к českým Němcům.
229 Ministerstvo zahraničních věcí, Čj. 2750, z 27. dubna 1920, in: Národní archiv, fond MZV VA, karton
983.
230 Surové urážky Masaryka, W ilsona a Denise na vídeňské radnici. In: Národní demokracie 5. 4. 1922,
in: Národní archiv, fond MZV VA, karton 984.
231 Například Vídeňská ozvěna pražské germanofilské politiky, Štvavá schůze ve Vídni, Ovace
smrdutému Baeranovi, N ěm ecký poslanec naší sněmovny Jung prohlašuje „Něm ci nikdy neuznají čsl.
republiky - Alldeutschland od Hamburku к Terstu“, N ové políčky našim smiřovačům. In: Národní
demokracie 23. března 1922, in: Národní archiv, fond MZV VA, karton 984.
232 Například České slovo si 3. ledna 1922 stěžuje nato, že za tři roky uteklo z Vídně na pět tisíc
nejlepších agitátorů a dělníků, členů Národně socialistické strany, in: Národní archiv, fond MZV VA,
karton 984.
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6. Nostrifikace průmyslových podniků v českých zemích jako příklad vztahu
politiky a ekonomiky v československo-rakouských vztazích
6.1 Příprava nostrifikačního zákona

Rozdělením Rakousko-Uherska nastal v československém hospodářství stav, ve
kterém většina společností vyrábějících na území Československa měla své sídlo ve
Vídni. Z národohospodářského hlediska bylo umístění sídla podniku velmi důležité,
protože každý podnik platil daně a dávky tam, kde sídlil.

Proto měla Vídeň před

první světovou válkou nižší místní poplatky, aby byla jako hospodářské srdce
monarchie pro průmyslové společnosti ještě atraktivnější. Během první světové války se
mnohé společnosti ještě do Vídně přistěhovaly, protože v ní sídlily válečné centrály a
válečné svazy, bez kterých nemohlo fungovat válečné hospodářství.234
Proto byla nostrifikace včleněna do hospodářské části takzvaného základního
zákona.

Л1С

#

Již tři týdny po ustavení československého Revolučního národního

shromáždění byl podán první návrh nostrifikačního zákona poslancem Otakarem
Nekvasilem.

•ЛТ/Г

'

1

Jeho návrh uděloval velké pravomoci ministerstvu financí. Požadoval,

aby všechny podniky přeložily do šesti týdnů své sídlo do Československa a aby
všechny volené orgány výdělečně činných společností byly složeny ze tří čtvrtin z osob,
majících domovské právo v obci nalézající se před 28. říjnem 1918 na československém

233 U ž před první světovou válkou se R udolf Hotowetz domníval, že není zase tak důležité, komu podnik
patří, jako kde ta která společnost sídlí, protože ve srovnání s daněmi, které podnik platí státu či obcím,
jsou zisky a dividendy méně významné. In: Lacina, Vlastislav, Wirtschaftnationalistische Aspekte der
Nostrifikation von Industrieunternehmen in Mitteleuropa nach dem Ersten Weltkrieg. Änderungen in der
ökonomischen
Stellung
mitteleuropäischer
Eliten.
In:
Kubů,
Eduard,
Schulz,
Helga,
Wirtschaftnationalismus als Entwicklungsstrategie ostmitteleuropäischer Eliten, Praha - Berlin 2004,
s.243.
234 Válečné ústředny a válečné svazy byly jistou formou nucených syndikátů podobných kartelům, in:
Jakubec, Ivan, Pátek, Jaroslav, Průmysl in: kolektiv autorů, redakce Kubů, Eduard, Pátek Jaroslav, Mýtus
a realita hospodářské vyspělosti Československa mezi světovým i válkami, Praha 2000, s. 94.
235 V iz příloha 2.
236 Ing. Otakar N ekvasil, architekt. V Národním shromáždění byl členem technického, pojišťovacího,
národohospodářského, sociálně-politického výboru a výboru pro Velkou Prahu. V období, kdy byl
poslancem Národního shromáždění podal dva návrhy zákonů. Vedle návrhu o kterém hovoří tato práce
ještě šlo o návrh zákona na zřízení cenového a hospodářského úřadu pro průmysl stavební. Byl
zpravodajem Národního shromáždění o zřízení oddělení pro vodní dopravu při ministerstvu pro veřejné
práce o podpoře soukromého stavebního podnikání a o přechodných daňových výhodách pro stavby.
in:
Digitální
knihovna
parlamentu
České
republiky,
http://www.psp.ez/eknih/1918ns/ps/rejstrik/jmenny/n.htm.
236 Digitální knihovna, Národní shromáždění československé 1918-1920 tisky, tisk 133. in:
http://www.psp.cz/eknih/1918ns/ps/tiskv/t0133 00.htm .
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území. Zvolení cizinci museli navíc požádat ministra financí a ministra obchodu o
povolení být ve správních radách.
Nekvasilův návrh byl ihned prodiskutován na poradě ministerstev vnitra, financí,
spravedlnosti, veřejných prací, železnic a obchodu.

9-37

Návrh došel velkých změn,

z nichž některé měly přímý vztah к zahraniční politice. Nostrifikace byla podřízena
ministerstvu průmyslu, obchodu a živností, jehož ministr jednotlivé podniky
к nostrifikaci vyzýval a určoval jim podmínky. Takto se dohodové společnosti a
společnosti spřátelených států nostrifikaci nemusely podrobovat
•

900

1

a na jejich správní
•

rady a ostatní funkcionáře se nevztahovala žádná teritoriální pravidla.

239

Bylo

dohodnuto, že návrh nostrifikačního zákona bude i nadále předkládán jako návrh
poslanecký, tudíž lidový, což mohlo být užitečné při případných dalších jednáních
s Rakouskem a na mírové konferenci.240
Nostrifikační proces byl po projednání nové osnovy zákona ministerskou radou
zastaven až do definitivního přijetí znění mírových smluv.241 Ministerstva ale měla
vydat zúčastněným kruhům, jež se obávaly znárodňování a socializace, uklidňující
prohlášení.242 Termíny nacionalizace, socializace a nostrifikace byly totiž na začátku
roku 1918 a v roce 1919 velmi často zaměňovány.

9ДТ

Nostrifikace byla považována za

nacionalizaci a naopak a byly s ní spojovány myšlenky socializace, socialismu i
237 Na ministerstvu průmyslu, obchodu a živností se nostrifikace ujala sekce 1 - průmyslová, která se dále
v následujících letech starala o nostrifikační agendu. Povolovala a prakticky prováděla nostrifikaci
podniků se sídlem mimo územ í Československa. In: Kolektiv I. oddělení Státního ústředního archivu,
ministerstvo průmyslu, obchodu a živností 1919-1942, Inventář I. díl, in: Inventáře a katalogy fondů
Státního ústředního archivu v Praze, Praha 1960 s. 152. Porada zaznamenána in: Národní archiv, fond
MPOŽ, karton 353, fol. 1606/18 z 8. ledna 1919.
238 Když není v zákoně "dost dobře možno říci jen 'německorakouské a maďarské' ani 'závody se sídlem
v územích bývalé rakouskouherské monarchie'" in: Národní archiv, fond MPOŽ, karton 353, fol. 7073/19
z 21. dubna 1919.
239 V nostrifikačních vyzváních bylo nakonec požadováno, aby “členové správní rady byli "alespoň z
většiny československým i státními příslušníky" a aby usnášeníschopný počet členů správní rady, všichni
členové výkonného výboru nebo obdobného orgánu a revisoři m ěli "stálé bydliště v oblasti
československého státu". In: Národní archiv, fond MPOŽ, karton 363, fol. 1507/21 z 18. března 1921,
jedná se o standardní vyzvání к nostrifikaci.
240 Národní archiv, fond MPOŽ, karton353, fol. 1606/18 z 8. ledna 1919.
241 Národní archiv, fond MPOŽ, karton363, fol. 31761/19 z 19. 7. 1919.
242 Národní archiv, fond MPOŽ, karton363, fol. 31761/19 z 19. 7. 1919.
243 Národní archiv, fond MPOŽ, karton 363, fol. 31092/21 z 10. června 1921 nebo Znárodnění průmyslu
in: Obzor národohospodářský, roč. XX IX, 1924, s. 1, nadpis: "Znárodnění průmyslu" - N ebudiž vykládán
nadpis tohoto článku mylně. N em á se v něm jednati o "znárodnění" ve sm yslu nějaké mlhavé a
neujasněné socialisace (tímto líbivým slovem totiž u nás rády různé socialisační pokusy bývají
označovány), nýbrž pojem znárodnění má býti brán ve svém obvyklém národnostním smyslu. To jest,
jedná se o to, aby výroba průmyslová v naší československé republice měla skutečně také československý
národní ráz."
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komunismu. A byly to právě fámy a strach ze znárodnění a ze socializace, který vedl
mnohé podniky ke snaze o nostrifikaci а к prodeji akcií do českých rukou. Některé
podniky se domnívaly, že pokud nebudou nostrifikovány, budou znárodněny.244

6.2 Rakouská reakce na plán na československou nostrifikaci

Počátkem roku 1919 narůstal počet společností sídlících ve Vídni,245 které chtěly
nostrifikovat2 , ale stále nemohly přenést svá sídla do Československa. Bez zvláštní
zákonné normy se takové jednání právně rovnalo likvidaci podniku.247 Tomu se chtěla
každá společnost vyhnout, protože likvidace byla spojena až s dvaceti pěti procentními
likvidačními poplatky.248
Dále si společnosti stěžovaly, že je pro ně nové německo-rakouské sociální
nařízení nepřekonatelnou finanční zátěží.249 Uvedené nařízení bylo přijato navzdory
tomu, že Německé Rakousko mělo v té době již řadu sociálních zákonů, které se
problematikou nezaměstnanosti zabývaly. Přijaté opatření bylo československými úřady
chápáno jako účelově zaměřené proti nostrifikační akci, přestože se z rakouské strany
jednalo o pochopitelnou ochranu vlastních občanů před propouštěním v souvislosti

244 Lacina, Vlastislav, N ostrifikace podniků a bank v prvním desetiletí československé republiky, in:
Český časopis historický 92/1994, číslo 1, s. 80.
245 Národní archiv, fond MPOŽ, karton 363, fol. 28031/19 a 27157/19. Jedná se o seznamy z 9. července
1919, které obsahují společnosti žádající o přesídlení. Seznamy vypracovalo ministerstvo vnitra a
nacházíme v nich pouze podniky se sídlem ve Vídni. M ezi podniky nostrifíkovanými z Rakouska nebyl
na konci nostrifikace ani jeden, který předtím nesídlil ve Vídni.
246 Ministerstvo obchodu do září roku 1919 evidovalo celkem padesát tři žádostí o přenesení sídla
podniků, na něž se měl nostrifikační zákon vztahovat.
247 Nostrifikační zákon byl schválen 11. prosince 1919.
248 Národní archiv, fond MPOŽ, karton 353, fol. 4654/19 z 10. 3. 1919, dopis advokáta Arthura Frösela z
Prahy, který zastupuje akciovou společnost zajímající se o nostrifikaci. Jednalo se o zdanění likvidace
společnosti podle § 96 zákona z 25. října 1896 č. 220 ř. z. o osobních daních, podle něhož podléhaly
fondy a rezervy likvidovaných společností dodatečnému zdanění.
249 Jednalo se o nařízení Státního úřadu sociálních věcí a Státního úřadu spravedlnosti týkající se ochrany
zaměstnanců při překládání sídel firem do zahraničí z 2. června 1919.

53

s nostrifikací.250 Podle přijatého rakouského nařízení bylo možné nostrifikaci provést až
v

o

po zaplacení vysokého odstupného zaměstnancům.

251

Podnikatelé žádali vládu, aby o těchto otázkách začala s Německým Rakouskem
diplomaticky jednat. Jako důvod uváděli, že jsou povinni z důvodu budování
československého státu a z hospodářských důvodů přenést své sídlo z Německého
Rakouska do Československa, a protože je к tomu československý stát zavázal, měl by
se postarat, aby celý proces neměl na podnikání dotčených společností tak drastické
dopady.
Ministerstvo obchodu o podnětu jednalo. Variantu recipročního zásahu - "přímé
represálie konkrétním opatřením" - vůči rakouským společnostem zavrhlo jako první,
protože nebyla naděje na to, že by se našly podniky zamýšlející přestěhovat své sídlo z
Československa do Rakouska. Jako nejvhodnější se tedy jevilo diplomatické jednání.
Podnět byl zaslán ministerské radě, aby ministři vnitra a spravedlnosti zvážili, zda
nejsou schopni nějakým způsobem vyvinout na rakouskou vládu tlak, aby přijaté
•

•

opatření pro československé nostrifikované společnosti zrušila.

252

Československá vláda čekáním na konečné znění mírových smluv dala
Německému Rakousku čas promyslet a přijmout zmíněná opatření. Rakouská vláda
věděla, že přesunutím sídel společností do Československa přijdou zaměstnanci centrál
téměř dvou set společností o práci a to navíc výlučně v "rudé Vídni"

a rakouský stát

stejně jako město Vídeň ztratí velké prostředky z akciové, příjmové a mzdové daně, z
daní nepřímých a z obchodních výdělků. Nelze se divit rakouské snaze postarat se o
vlastní občany právě formou odstupného a nostrifikaci tím prodražit a zkomplikovat. V
době přijetí zmíněné normy o odstupném již bylo zřejmé, že Československo nebude
muset společnosti к nostrifikaci nutit, protože zájem o ni neustále stoupal, což bylo pro
250 Jednalo se o prováděcí nařízení státního úřadu sociální péče ze 14. února 1919 číslo 121 týkající se
podpory v nezaměstnanosti zaměstnanců, dále o prováděcí nařízení státního úřadu spravedlnosti z 27.
března 1919 číslo 197 týkající se om ezení výpovědí, dále o prováděcí nařízení státního úřadu sociální
správy ze 14. května 1919 číslo 268 týkající se zařazování nezaměstnaných do průmyslových podniků a
konečně o prováděcí nařízení státního úřadu sociální správy z 24. června 1919 číslo 327 týkající se
podpory pracujících a zaměstnanců, in: Národní archiv, fond MPOŽ, karton 363, fol. 32025/19 z 26.
srpna 1919.
251 Odstupné bylo závislé na počtu odsloužených let a na statutu zaměstnance podle rakousko-uherského
zákona o zaměstnancích. Zaměstnanci byli ti, na které se tento zákon vztahoval (Zákon z roku 1910
Handlungsgehilfengesetz, předchůdce zaměstnaneckého zákona). Další viz příloha 2.
252 Národní archiv, fond MPOŽ, karton 363, fol. 32025/19 z 1. září. 1919.
253 V Rakousku jsou politické strany vedle oficiálního názvu nazývány i za pom oci barev. Jako černí
bývají označováni křesťanští demokraté, sociální demokraté jsou tradičně nazýváni rudými.
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Rakousko dalším důvodem pro to, pokusit se touto formou zpomalit zhoršování již
beztak špatné hospodářské situace a zabránit nařčení, že se o své občany nestará.254

6.3. Důvody, které byly ve vztahu к nostrifikaci uváděné

Pokusme se shrnout dohledané oficiálně uváděné důvody, které byly zmíněny
nebo napsány ve vztahu к nostrifikaci v prvních dvou letech československé
samostatnosti:
- Odebrání rakouské jurisdikce nad dotyčnými společnostmi, jež mělo zabránit zásahům
vídeňské vlády do podniků.
- Zamezení odlivu hodnotných měn a přílivu znehodnocených rakouských korun.256
- Zamezení řízení dotyčných podniků z Vídně a vyrovnání se tak s důsledky rakouského
centralismu.
- Zbavení Vídně fiskálních zisků z nostrifikovaných podniků.258
- Nedostatek důvodů к setrvání v současném stavu. Vídeň přestala být metropolí
třicetimilionové říše, sídlem největších bank a nej důležitější burzy, komerčním a
finančním centrem.259
- Odstranění hospodářských nevýhod a ztrát plynoucích z předchozí politické
nesamostatnosti v rámci habsburské monarchie.260
- Důkaz, že výrobní a dopravní společnosti na území Československa byly
československými společnostmi a nikoliv společnostmi rakouskými, což mělo odvrátit

254 Rakousko stálo po první světové válce před velikým i hospodářskými problémy. Potíže byly tak veliké,
že docházelo ke spekulacím, zda je vůbec rakouský stát schopen samostatné existence, čehož rakouská
vláda dovedně využívala při jednání s velm ocem i, navíc bylo do roku 1922 propuštěno 80 000 úředníků
státní správy v rámci restrukturalizace - přizpůsobení počtu pracovníků novému menšímu státu. In:
Kolektiv autorů, Dějiny Rakouska, Praha 2002, s. 476, 481.
255 Národní archiv, fond MPOŽ, karton 363, fol. 44598/19 z 29. 11. 1919.
256 tamtéž, dále Digitální knihovna, Národní shromáždění československé 1918-1920-tisky, tisk 1124,
také: Digitální knihovna, Národní shromáždění československé 1918-1920-stenoprotokoly, 97. schůze
(obsah, pořad), čtvrtek 11. prosince 1919.
257 Digitální knihovna, Národní shromáždění československé 1918-1920-tisky, tisk 1124.
258 Obzor národohospodářský, Časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým,
orgán jednoty ku povzbuzení průmyslu v Čechách a vývoz, spolku pro Čechy, Moravu a Slezsko, Roč.
XXIV. 1919, Rozhledy hospodářské, s. 285.
259 Tamtéž.
260 Digitální knihovna, Národní shromáždění československé 1918-1920-stenoprotokoly, 97. schůze
(obsah, pořad), čtvrtek 11. prosince 1919.
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nebezpečí likvidace majetku a případně sekvestrace těchto společností v dohodových
zemích.261
- Podniků, které nostrifikaci podléhaly, bylo velké množství.

262

- Československé fiskální zisky plynoucí z nostrifikace.263
Sedm důvodů к přijetí nostrifikačního zákona přímo souviselo s Rakouskem,
přičemž čtyři přímo zmiňovaly Vídeň. Osm z devíti důvodů bylo formulováno
negativně: nostrifikace je zapotřebí, aby bylo něčemu zamezeno, tj. aby byla Vídeň
odstavena od toku peněz, aby Československo již nebylo poškozováno rakouskou
měnou, aby se československý stát vyrovnal s důsledky rakouského centralismu. Pouze
jeden důvod byl formulován pozitivně a tím byla zmínka o daňových výhodách
takovéhoto kroku pro Československo. Byla to ovšem pouze jedna věta v přípravném
materiálu ministerstva obchodu, jež byla pak rozvedena ústně poslancem Matouškem264
v Národním shromáždění.265 Nejednalo se tudíž o důvod primárně určený veřejnosti.
Nostrifikace byla deklarativně zjevně namířena proti Rakousku a především
proti jeho centru Vídni. Po uvážení rozdílu v československém přístupu vůči Německu a
vůči Rakousku, bylo z výčtu důvodů к nostrifikaci zřejmé, že к heslům "los von
Österreich" a především "los von Wien" neměla daleko, přestože tato hesla nebyla
výslovně uvedena. Fiskální zájem československého státu a hospodářský zájem
československých podnikatelů byl přiznáván až na druhém a třetím místě.

6.4

Saint-germainská

mírová

smlouva

a příprava

nostrifikačního jednání

s Rakouskem

Mezitím došlo 10. září 1919 к podepsání saint-germainské mírové smlouvy,
která byla československou vládou ve srovnání s ostatními vítěznými státy posuzována
v oblasti nostrifikace za "zvláštně nepříznivější". Nedávala totiž Československu
možnost zabavit rakouský majetek bez náhrady jako válečné reparace. Jakákoliv

261 Národní archiv, fond MPOŽ, karton 363, fol. 44598/19 z 2 1 . 11. 1919.
262 Digitální knihovna, Národní shromáždění československé 1918-1920-stenoprotokoly, 97. schůze
(obsah, pořad), čtvrtek 11. prosince 1919, Tribuna, 12. 12. 1919 s. 2, Obzor národohospodářský, Časopis
věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým, orgán jednoty ku povzbuzení průmyslu v
Čechách a vývoz, spolku pro Čechy, Moravu a Slezsko, Roč. XXIV. 1919, Rozhledy hospodářské, s.285.
263 Národní archiv, fond MPOŽ, karton 353, fol. 1606/18.
264 Josef Matoušek, 25. 5. 1876 - 4. 6. 1945, český právník, národohospodář a politik. Dalšíviz příloha 1.
265 Národní archiv, fond MPOŽ, karton 353, fol. 1606/18.
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likvidace majetku rakouských

státních příslušníků nebo příslušníků bývalého

mocnářství mohla proběhnout jen za podmínky, že byl celý výtěžek vyplacen přímo
bývalým vlastníkům.266
Po zklamání nadějí vkládaných do mírové smlouvy bylo zjevné, že opravdu
jediná cesta, jak dosáhnout nostrifikace, vede přes přijetí nostrifikačního zákona a
následné jednání s Rakouskem. Na diplomatické řešení totiž přímo odkazoval článek 94
mírové smlouvy, podle kterého měla být mezi Československem a Rakouskem o
občanských právech, o obchodu a o provozu živností sjednána zvláštní smlouva, která
pochopitelně nesměla mírové smlouvě odporovat.
Na ministerstvu obchodu byla vypracována studie připravující budoucí jednání s
Rakouskem o případné bilaterální nostrifikační dohodě rozebírající taktéž saint967
germainskou mírovou smlouvu. Upozornila na fakt, že podle jejího článku 380 budou
všechny nesnáze, které se při bilaterálních jednáních s Rakouskem vyskytnou,
rozhodovány čelnými mocnostmi spojenými a přidruženými až do té doby, než se
Rakousko stane členem Společnosti národů. Poté budou podobné spory řešeny přímo
Společností národů. Bylo tedy třeba se s Rakouskem nějakým způsobem domluvit,
protože hrozilo velké nebezpečí z prodlení. Při jednání mohl Československu pomoci
článek 270 mírové smlouvy, podle něhož byla rakouská vláda a priori zavázána úpravě
poměrů spojených s nostrifikací nepřekážet, proces usnadňovat a podporovat, stejně
jako článek 228, podle něhož Rakousko nesmělo ukládat cizím státním příslušníkům
žádné omezení, které se na ně nevztahovalo do 1. července 1914. Po tomto datu totiž
mohlo Rakousko ukládat pouze omezení, která platila pro cizince i pro rakouské státní
příslušníky zároveň. S Rakouskou vládou bylo nutné projednat několik závažných
otázek, které nostrifikační aktivitu brzdily. Byly vesměs majetkové povahy, neboť nový
návrh nostrifikačního zákona řešil pouze formálně právní aspekty přenesení sídla
podniků.
Prvním bodem к projednávání byly likvidační poplatky, které rakouská vláda
žádala po společnostech žádajících o přenesení sídla. Jako minimální cíl jednání s
rakouskou vládou v této otázce byla vytyčena zásada, že případný likvidační poplatek
nesmí přesahovat míru odpovídající prokazatelné rakouské kapitálové účasti na
266 Národní archiv, fond MPOŽ, karton 363, fol. 38769/19 z 16. října. 1919.
267 Národní archiv, fond MPOŽ, karton 363, fol. 38769/19 z 16. října. 1919.
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dotčených společnostech. Dalším bodem byla otázka, ve kterém státě a v jakém poměru
budou nostrifikované společnosti platit daň z majetku. Třetím se staly podmínky
případného

rozdělení

kapitálu

společností nebo přenesení

rakouské

části

na

československé společnosti a otázky kursu akcií. Bodem posledním byla pak otázka
zaměstnanců vídeňských centrál, jejich odstupného a s jejich propouštěním spojených
otázek.
Z uvedených dokumentů je cítit lítost nad tím, že Československo nedostalo
právo к jednostranným akcím vůči Rakousku, jako se to stalo v případě Německa.

6.5 První československé jednání s Rakouskem

Smlouva s Rakouskem byla pro nostrifikaci conditio sine qua non. Odkazovala
na ni i saint-germainská mírová smlouva. O její důležitosti svědčí dopis napsaný
96Я
rministerskému předsedovi Vlastimilu Tusarovi bývalým ministrem obchodu Adolfem
Stránským269 a doručený jeho nástupcem na postu ministra obchodu Ferdinandem
Heidlerem270, sepsaný na Štědrý den roku 1919.271 V něm byl premiér žádán, aby při
příležitosti návštěvy rakouského kancléře Karla Rennera v Praze zavázal Rakousko к
podpoře nostrifikační akce а к ukončení vymáhání likvidačních poplatků na podnicích
chtějících nostrifikovat. Jako nástroj nátlaku byla navrhována hrozba, že likvidační
poplatky budou na Rakousku zpětně vymáhány jinou cestou.
V

272

lednu 1920 se к přípravě jednání s Rakouskem sešla první meziministerská

porada. Poradě předcházela příprava, ze které vzešel nesignovaný dokument nazvaný
"postup myšlenek". Šlo o zdůvodnění nostrifikace pro rakouskou reprezentaci:
V Československu trval stav, který by za normálních okolností nemohl nikdy nastat,
kdy celá průmyslová odvětví měla své sídlo, tj. základnu hospodářského života mimo
území československého státu a tedy mimo území státu, do jehož teritoriální výsosti
spadala. Žádný stát nikdy v historii nepřipustil a nemůže připustit, aby byl jeho průmysl

268 Vlastimil Tusar, 18. 10. 1 8 8 0 - 2 2 .3 . 1924 český politik. Další viz příloha I.
269 A dolf Stránský, 8 .4 . 1855 - 18. 12. 1931, český právník, novinář a politik. Další viz příloha
1.
270 Ferdinand Heidler, 8. 12. 1881 - 3. 11. 1928, český národohospodář a organizátor cukerního průmyslu
a obchodu. Další viz příloha 1.
271 Národní archiv, fond MPOŽ, karton 363, fol. 2143/1920 z 24. 12. 1919.
272 A dolf Stránský se stal například v roce 1920 předsedou správní rady Pražské železářské společnosti,
kterým zůstal až do konce sledovaného období to znamená nejméně do roku 1929. In: Compass 1918 1928.
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a jeho dopravní podniky řízeny z cizího ústředí. Také nebylo myslitelné, že by se
podnikatelské kruhy zřekly ochrany od svého vlastního státu a že by mohly "hledět
hospodářských úspěchů pod egidou cizí". Fakt, že sídlem mnohých podniků byla Vídeň,
byla důsledkem pozice Vídně v původní monarchii, kdy společnosti z důvodu nižších
daní a přirážek volily formálně za své sídlo její hlavní město. Bylo třeba vyvodit
důsledky z toho, že Vídeň přestala být ústředím jednotného státu. Československá vláda
a s ní "celá veřejnost naše bez rozdílu národnosti stála od převratu a stojí dále
neochvějně na stanovisku, že podniky, provozující výrobu neb dopravu na jeho území,
jsou podniky československé bez ohledu zda vyvíjejí výrobu na území rakouského státu
a že vláda republiky československé má plné právo žádati na vládě rakouské, aby
repatriaci těchto podniků jak po stránce právní tak zejména po stránce majetkové jako
samozřejmý důsledek nových státoprávních poměrů podporovala." Jednalo se totiž o
podniky "zvelebené prací československého dělnictva" založené v Československu
osobami, které podle nejnovějšího stavu byly nebo měly nárok být československými
občany. Také zástupci zúčastněných společností jevili vesměs snahu přizpůsobit se
novým státoprávním poměrům a učinit ze svých podniků československé společnosti
nejen de facto, ale i de iure. Rakouská vláda bohužel "neprojevovala v žádném směru
ochotu uznat vylíčené právní přesvědčení našeho veškerého obyvatelstva". Zamítala
žádosti, nevydávala rozhodnutí, poškodila majetek podniků dodatečným zdaněním a
požadovala vysoké odškodné pro propuštěné zaměstnance. Přitom československá vláda
zaujímala po celou dobu mírového jednání stanovisko "netaktnější loyálnosti".
Nostrifikační iniciativa nevyšla z iniciativy vládní. Jednalo se o iniciativu poslaneckou a
československá vláda "v rozporu s veřejným míněním" způsobila odklad přijetí zákona
do doby po uzavření mírové smlouvy.273 Současný stav, který "ochromoval
hospodářský život" musel být vyřešen.274
Toto

bylo

tedy

československé

východisko

pro

nostrifikační jednání

s Rakouskem v lednu 1920.275 Československo se domáhalo volné nostrifikace závodů a

273 Z tohoto důvodu měl m ít přes všechnu aktivitu na ministerstvech nostrifikační zákon poslanecký
charakter.
274 Všechny citace in: Národní archiv, fond MPOŽ, karton 363, fol. 4256/20 z 15. ledna 1920.
275 Za československou stranu se bilaterálního jednání zúčastnil za ministerstvo obchodu ministerský rada
Benda, Dr. Worel za ministerstvo spravedlnosti, Jan Krčmář z ministerstva zahraničních záležitostí a
sekční šé f Vladimír Valníček (Dr. Vladimír Valníček, odborový přednosta třetího odboru přímých daní
ministerstva financí, in: Batovcův almanach, Politický kalendář republiky československé, roč. X XX. na
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od Rakouska požadovalo na základě článku 270 mírové smlouvy saint-germainské, aby
ji podporovalo, aby byly žádosti nostrifikujících společností urychleně a kladně
vyřizovány, aby nebyly stěhujícím se společnostem ukládány žádné daně, dávky a
poplatky a zejména ne likvidační poplatek a aby nebyly takové podniky nuceny
vyplácet příliš vysoké odstupné zaměstnancům, kteří budou při přeložení sídla
propouštěni. A pro případ dalších sporných momentů žádali čeští zástupci od rakouské
vlády "loyální ochotu к jednání".
Rakouská strana deklarovala ochotu o uvedených požadavcích jednat a vyjít
vstříc, ale protestovala proti československé interpretaci článku 270 mírové smlouvy,
který se podle ní o překládání sídel akciových společností vůbec nezmiňoval.276 Celý
proces si Rakousko představovalo tak, že společnosti zůstanou v Rakousku, v
Československu se utvoří společnosti nové, které od vídeňských koupí celý jejich
majetek, a vídeňské pak budou likvidovat. Současně s předložením svých návrhů
rakouská strana prohlásila, že je možné mezi oběma stanovisky dosáhnout jednáním
kompromisu. Pro Rakousko bylo nej závažnější otázkou, co se stane s válečnými
půjčkami nostrifikovaných společností. Přeložením sídel společností by totiž Rakousko
ztratilo nárok nakládat s válečnými půjčkami těchto podniků jako s půjčkami
rakouských státních příslušníků.
Takto byly formulovány priority obou států. Rakouský vyjednavač neúnavně
upozorňoval, že termín použitý v saint-germainské mírové smlouvě je "Veräusserung",
a tedy "prodej", že o přeložení sídla není v mírové smlouvě řeč, že smlouva nařizuje
pouze dohodu - "Übereinkommen" o této věci. Dále zdůrazňoval, že je třeba stanovit
klíč, podle kterého se válečné půjčky budou dělit na československou a rakouskou část
a stejně tak i daně a majetek společností i jednotlivců. Upozorňoval rovněž, že není
možné ustoupit ve věci odchodného, protože rakouská státní správa nemůže poškozovat
své občany ve prospěch stěhujících se společností.
Zástupci Československa naproti tomu argumentovali nenormálním stavem.
Zdůrazňovali, že problém nelze posuzovat juristicky, nýbrž že je nutné jej vidět
hospodářsky, neboť zákony nemohly počítat s rozpadem monarchie. Prohlašovali, že
rok 1922, s. 151) z ministerstva financí, dále sekční š é f ministerstva financí Vlasák, ministerští radové
ministerstva financí Josef Pára a Hilbich. Rakouskou republiku zastupoval státní sekretář Reisch.
276 Podle rakouské strany termín "Veräusserung" v německé verzi mírové sm louvy šlo přeložit pouze jako
prodej.
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situaci je třeba řešit, jako kdyby oba státy neexistovaly, a celý problém posuzovat, jako
kdyby ještě monarchie trvala, a že je třeba klást si otázku, proč se sídla společností do
Vídně dostala. Argumentovali, že článek 270 mírové smlouvy je vlastně opčním
paragrafem, že výraz "Veräusserung" zní ve francouzském originále "trasfert", což je
termín německým výrazem "Verkauf' nepřeložitelný, že podle článku 270 a
souvisejícího opčního článku 80 nesmí Rakousko od nostrifikovaných společností až do
vyřešení problému vybírat daně a že československá vláda udělá maximum pro rychlé
vyřešení situace. Upozorňovali, že spojování otázky válečných půjček s nostrifikací je
nemístné, protože Československo nemůže ještě prohlásit, co se s válečnými půjčkami
nostrifikovaných společností stane, jelikož stále neví, co bude s válečnými půjčkami
všeobecně. Tvrdili, že mírová smlouva Československo к ničemu nezavazuje a že je pro
Rakousko výhodnější otázku válečných půjček neotvírat, protože jinak se jich
nostrifikované společnosti budou snažit zbavit. Jediné, co byli čeští vyjednavači ochotni
prohlásit o válečných půjčkách bylo, že je Československo bude považovat za majetek
svých příslušníků. Stěžovali si rakouské straně, že specielně kvůli Škodovým závodům
bylo vydáno diskriminační odstupné, které musí stěhující se společnosti platit, a že toto
odchodné je vyšší než odstupné placené rakouskými podniky. Dále Češi navrhli jako
datum ukončení placení dávky z majetku Rakouské republice 3. březen 1919 jako konec
kvartálu, nebo datum usnesení společnosti podstoupit nostrifikaci, ale nechtěli v žádném
případě přistoupit na Rakušany navržený den skutečného zápisu do rejstříku
československého státu. Zápis totiž závisel na rychlosti vyškrtnutí společností
z rakouského obchodního rejstříku a tudíž na aktivitě rakouské státní správy.
Nakonec bylo dosaženo následujícího kompromisu: Rakousko souhlasilo, že
válečné

půjčky

nostrifikovaných

podniků

budou

pokládány

za

majetek

československých státních příslušníků a že usnadní přesídlení společností tím, že
zamezí dvojitému zdanění a likvidační dávce, a dále že od podniků, na které se bude
nostrifikační zákon vztahovat a ony se usnesou na přeložení sídla, nebude vybírat daň z
majetku. Československo se na oplátku zavázalo, že vydá prohlášení, že nostrifikací
přestávají válečné půjčky nostrifikovaných společností být rakouskými válečnými
půjčkami, že bude к nostrifikaci vyzývat jenom ty společnosti, které o nostrifikaci samy
požádají, a že se bude maximálně snažit, aby podniky odešly z Vídně v dobrém. Obě
strany se pak shodly, že vypracují konkrétní návrhy dohody, které si navzájem zašlou,
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protože některé problémy, jakými byly třeba daně z válečných zisků, nebylo možné řešit
na místě, a že budou pružně spolupracovat.
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Pozoruhodný je posun směrem od nucení podniků podrobit se nostrifikaci
к fakultativnosti. Československá delegace sama navrhla, že bude vyzývat pouze ty
podniky, které o nostrifikaci samy budou stát. Mohla si to dovolit vzhledem к zájmu,
který o nostrifikaci společnosti samy projevovaly.

6.6 První nostrifikační úmluva s Rakouskem

Česká strana vypracovala svůj návrh smlouvy a zaslala jej 21. ledna 1920
rakouské vládě prostřednictvím ministerstva zahraničních věcí. Rakouská strana měla
svůj protinávrh poslat do čtrnácti dnů, ale učinila tak až 1. června. V té době se již na
ministerstvu zahraničí připravovala ostrá nóta vytýkající rakouské vládě, že zbytečně
•

•

prodlužuje otázky deposit, vyrovnání vzájemných pohledávek a nostrifikaci.
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Rakouský protinávrh byl kritizován v několika bodech. Československým
vyjednavačům279 se nelíbilo, že Rakousko chce nostrifikaci omezit jenom na akciové
společnosti, a to přesto, že původně sami rakouské vládě naznačovali, že nostrifikace se
bude týkat výlučně tohoto typu společností. Hlavní odpor směřoval ovšem proti
způsobu zacházení s válečnými půjčkami. Odstavec požadující, aby československý stát
honoroval půjčky i rakouských státních příslušníků, pokud mají na československém
území živnostenské, průmyslové nebo obchodní provozovny, a aby s těmito půjčkami
zacházel stejně jako s půjčkami svých vlastních příslušníků, byl striktně odmítnut,
přestože byl založen na principu reciprocity. Rakušanů podnikajících v Československu
bylo totiž mnohem více než Čechů podnikajících v Rakousku, a Československo by
tudíž na uvedený odstavec doplácelo. Jediné, co byla československá delegace ochotna
přijmout, bylo uznání válečných půjček nostrifikovaných podniků za půjčky
československé, což bylo dohodnuto již v průběhu ústních jednání. Rakousko vypustilo
ustanovení o tom, že se bude při vyměřování daně hledět na disparitu koruny
československé a koruny rakouské, na čemž Československo nej důrazněji trvalo.
Rakouskem navržený odstavec nenutící к nostrifikaci obchodní, bankovní a pojišťovací
277 Národní archiv, fond MPOŽ, karton 363, fol. 31694/20 z 15. ledna 1920 rukopis.
278 Národní archiv, fond MPOŽ, karton 363, fol. 31694/20 z 21. 7. 1920.
279 Sekční šé f ministerstva financí Valníček, Jan Krčmář za ministerstvo zahraničních záležitostí, za
ministerstvo obchodu ministerský rada Josef Benda a advokát Eduard Schwarz z Prahy.
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společnosti, byl Československem odmítnut jako nadbytečný a "zbytečně svazující
ruce". Navíc

se opět objevila rozdílnost názorů na odstupné propouštěným

zaměstnancům. Rakouská vláda ještě к tomu chtěla dohodu o nostrifikaci spojit s
dohodami o depozitech a o vyrovnání vzájemných pohledávek. Československo
kontrovalo návrhem, že by se měla nostrifikace spojit spíše s československými
dodávkami cukru a uhlí do Rakouska.280
Za dalších šest týdnů žádalo ministerstvo obchodu ministerstvo zahraničních
věcí o zásah, aby se nostrifikace hnula z místa. Podniky, které měly být nostrifikovány,
se totiž obracely na rakouskou vládu s žádostmi o navýšení akciového kapitálu, к čemuž
byly nuceny hospodářskou situací a musely tudíž bilancovat a vyplácet dividendy v
rakouské měně, což podle názoru československého ministerstva obchodu "utužovalo
znovu vídeňský vliv na naše hospodářství".281 Nedoporučovalo se ovšem přenést
nostrifikaci najednání reparační komise, protože by to pravděpodobně znamenalo ještě
větší zdržení.
Nakonec jednání mezi Československem a Rakouskem proběhlo na ministerstvu
financí v Praze od 28. července do 2. srpna 1920. Rakousku se opravdu podařilo
propojit otázku nostrifikace s uvolněním zadržených depozit a se vzájemným uznáním
kontrolních označení cenných papírů. Výsledkem jednání byly dvě dohody, z nichž
jedna byla dohoda nostrifikační. Bylo rozhodnuto, že si obě vlády vymění ratifikovanou
nostrifikační úmluvu do konce srpna 1920. Součástí průvodního dopisu obou úmluv
byla věta, že "československá vláda prohlašuje, že s podpisem úmluv o uvolnění
zadržených deposit a o podnicích výrobních a dopravních zahájí opět dodávky cukru v
celém rozsahu a s podmínkou, že dodržen bude postup svrchu naznačený o uskutečnění
obou uzavřených úmluv, ruší se spojitost smluvených již dodávek cukru s ostatními
v

•

věcmi".
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Jak patrno, i československá vláda uspěla v otázce provázání nostrifikace s

cukernou a uhelnou krizí. Omezení dodávek cukru donutilo Rakousko nejen ukončit
protinostrifikační rezistenční politiku, ale i přijmout drtivou většinu československých
podmínek.283

280 Národní
281 Národní
282 Národní
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archiv,
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Ve smlouvě podepsané 2. srpna 1920 a ratifikované vzájemnou výměnou nót
stejného znění provedenou ve Vídni 31. srpna 1920 se Československo a Rakousko
dohodly na tom, že rakouská vláda bere na vědomí československé zákonodárství
upravující otázku sídla a hospodářského vedení československých dopravních a
výrobních podniků.284 Tím došlo prakticky к rakouskému uznání principu, že podniky
vyrábějící

v

Československu

a

sídlící

na

území

Rakouska

jsou

podniky

československými a bylo možné tak argumentovat na mezinárodním poli. Současně se
oba státy dohodly, že budou přesunována sídla jenom těch společností, které sídlí v
Rakousku, ale jsou na území Československa, a v případě nutnosti rozdělení společností
budou obě strany toto rozdělení všemi silami podporovat a nebudou mu klást do cesty
žádné finanční překážky.285 Případné další spory neměly nostrifikaci časově zdržovat či
zastavovat a měly být řešeny v jejím průběhu.
Smlouva nakonec nezmínila odstupné pro rakouské zaměstnance, kteří
nostrifikací přijdou o práci. Propuštění zaměstnanci měli tudíž dostat Rakouskem
stanovené odstupné. Naproti tomu se Československo v písemné smlouvě nezavázalo,
tak jako při ústním jednání, nikoho к nostrifikaci nenutit a vyzývat pouze ty společnosti,
které o nostrifikaci samy projevily zájem.
Po výměně nót se na československých ministerstvech rozhořel spor o to, zdaje
nutné smlouvu předložit Národnímu shromáždění к ratifikaci, nebo ne. Ministerstva
zahraničních věcí, financí a obchodu nepovažovala schválení parlamentem a podpis
prezidenta za nutný, neboť se domnívala, že všechna její ustanovení jsou kryta jinými
již schválenými zákony. Naproti tomu ministerstvo vnitra se vyslovovalo pro ratifikaci
smlouvy parlamentem, protože úmluva omezovala vládu při provádění nostrifikace,
upravovala odlišně od platných zákonů předpisy daní a dávek a navíc v ní bylo možné
spatřovat smlouvu, která znamenala majetková břemena pro stát. Debata o tom, zda
bude smlouva schvalována a podepisována prezidentem nakonec dopadla tak, že
ministerstvo obchodu vyjádřilo svoji obavu, aby Rakousko nevyužilo protahování
ratifikace z české strany к dalšímu maření nostrifikace, "k průtahům a dalším

284 Jednalo se o dvě zákonné normy: o zákon ze dne 15. července 1919, číslo 417. sbírky zákonů a
nařízení o vstupu československého státu v záruční/garanční poměr u místních drah garantovaných státem
a o zákon ze dne 11. prosince 1919, číslo 12 sbírky zákonů a nařízení z roku 1920 o podnicích, které mají
sídlo mimo územ í československého státu, který byl nazýván nostrifíkačním zákonem.
285 Další viz příloha 2.
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požadavkům"286 a přesvědčilo i ministerstvo vnitra, aby souhlasilo s výměnou nót s
odůvodněním, že jde jen o sumární provedení řady správních aktů a správní úpravu
tohoto provedení a nejde o lex specialis, který by trvale zaváděl nebo opravoval jednání
s určitými výrobními a dopravními podniky. Dokonce zazněl argument, že "také
rakouská vláda považuje nostrifikační úmluvu za vládní akt, jenž nepotřebuje schválení
zákonodárného sboru, ačkoliv ústavněprávní stav je v Rakousku obdobný jako u nás a
závazky, které na sebe úmluvou béře, jsou nesporně daleko pronikavějšího rázu nežli
závazky naše."287 Kvůli ustanovení, že smlouva musí být do konce srpna ratifikována
výměnou nót a tedy kvůli časové tísni souhlasila nakonec všechna ministerstva s
návrhem ministerstva zahraničí a nostrifikační úmluva s Rakouskem nebyla Národnímu
•

shromáždění a prezidentu republiky předložena.
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6.7 Druhé československé jednání s Rakouskem

Provádění nostrifikace narazilo i po ratifikaci nostrifikační úmluvy s
Rakouskem z roku 1920 na další překážky. Advokáti nostrifikovaných společností
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upozorňovali v prosinci 1921 na potíže, které Rakousko nostrifikovaným společnostem
nadále činí. Problém spočíval v tom, že pokud byl podnik nostrifikován dělením,
rakouská vláda ve výpočtech nebrala ohled na kurzovní rozdíly a na inflaci. Tudíž
podnik, který měl ve Vídni zaknihovány závody v Rakousku v knihovní hodnotě 1 000
000 korun a v Československu v knihovní hodnotě 2 000 000 korun, rozdělením na dvě
části vlastně prodal československé společnosti podnik v aktuální hodnotě 168 000 000
inflací znehodnocených rakouských korun. Rozdíl 166 000 000 považovala rakouská
vláda za zisk a požadovala zaplacení daně z příjmu. Nostrifikační komise třikrát
odpověděla, že postup rakouské vlády je v souladu s nostrifikační úmluvou, respektive s
ní není v rozporu, a nelze tudíž proti rakouskému postupu nic podniknout.290 Přesto se
nakonec tento problém ukázal tak zásadním, že bylo kvůli němu nutné znovu zahájit
rozhovory s Rakouskem.

286 Národní archiv, fond MPOŽ, karton 363, fol. 36489/20 z 31. srpna 1920.
287 Národní archiv, fond MPOŽ, karton 363, fol. 36073/20 z 19. srpna 1920.
288 Určující byl názor na §64 čl. 1 ústavní listiny.
289 Například Eduard Schwarz - právník spolupracující s Živnostenskou bankou.
290 Bylo to zopakováno 26. listopadu a 17. prosince 1921 a pak ještě 21. ledna 1922. in: Národní archiv,
fond MPOŽ, karton číslo 363, fol. 7839/22 z 21. ledna 1922.
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Dalším nostrifikačním problémem způsobeným rakouskou vládou bylo, že
nostrifíkovaným podnikům zabírala cizozemské pohledávky vzniklé na základě činnosti
československých provozoven. Tyto pohledávky byly v hodnotných valutách a nikoliv v
inflační rakouské nebo německé měně. Ministerstvo financí na tuto praxi vídeňské
vlády upozorňovalo a vyjádřilo názor, že takto vzniklé pohledávky jsou majetkem
nostrifikovaných

československých

společností.

V

této

věci

bylo

zakročeno

u ministerstva zahraničních věcí a následně u rakouské vlády, která zabírání zastavila.
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V roce 1924 byla také řešena otázka, od kdy přestává být ta která nostrifikovaná
společnost

společností

rakouskou

a

stává

po

formální

stránce

společností

československou. Neexistovala totiž žádná jiná indicie než zápis do československého
rejstříku a ani saint-germainská mírová smlouva ani nostrifikační úmluva se o tomto
problému nezmiňovaly.292 Čekání na zápis a tudíž na vyřízení veškerých formalit ze
strany Rakouské republiky nostrifikaci pochopitelně prodlužovalo.

'УQ -1

Situace byla tak

vážná, že Ústřední svaz československých průmyslníků navrhoval 30. května 1924
rázněji reagovat na zdržování způsobované rakouskými úřady. Mezitím však došlo к
dalšímu, tentokrát tajnému nostrifikačnímu jednání s Rakouskem а к podepsání druhé
důvěrné nostrifikační dohody.
V květnu 1924 byly mezi Československem a Rakouskem vyměněny nóty
týkající se konkrétních problémů jednotlivých podniků. Téměř všechny se týkaly
rozdělení společností podle třetího článku první nostrifikační úmluvy s Rakouskem. Ten
podroboval plán společnosti na rozdělení schválení ze strany obou států. Na
československém ministerstvu financí byly zmíněné plány více či méně schváleny.
Ovšem rakouské ministerstvo financí nostrifikační agendu, kromě několika výjimek294
nevyřizovalo

a

navíc

požadovalo

v projektech,

které

již

byly

schváleny

československou stranou, veliké změny.
Československá vláda usilovala o to, aby čeští zájemci mohli akcie společností
nostrifikovaných dělením co nejsnáze zakoupit. Vídeňská vláda naopak, podle názoru
291 Národní archiv, fond MPOŽ, karton 363, fol. 10383/21 z 12. února 1921.
292 Národní archiv, fond MPOŽ, karton číslo 627, fol. 3 1880/24 z 26. září 1924.
293 Některé společnosti mamě čekaly až do roku 1929 nebo i déle. Například A kciová společnost
červenokostelecké a erlašské přádelny a tkalcovny nebyla do konce roku 1929 vyškrtnuta rakouským
ministerstvem financí z obchodního rejstříku. In: SOA Praha, KSO Praha В XI 300, kt. 1794, fol. 197.
294 Strakonická Továrna na fezy nebo Stölzleho sklárny.
295 Národní archiv, fond MF, karton 655, dokumenty z roku 1924 nostrifikace, z 20. května 1924.
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československé strany, svým postupem sledovala dva cíle. Prvním bylo zakonzervovat
stav, ve kterém byly akcie ve vídeňských rukou, z nichž bylo jen stěží možné je někdy
vykoupit, a zmařit tak cíl nostrifikační akce, kterým bylo "převedení skutečného
hospodářského vedení nostrifikovaných společností do Československa a znárodnění
ft
jeho". Druhým cílem byly rakouské fiskální zisky.
Protože nostrifikace ustrnula vinou rozdílného pohledu obou států na výše
zmíněnou otázku dělení nostrifikovaných společností na mrtvém bodě, bylo nutné
domáhat se podle devátého článku první nostrifikační úmluvy s Rakouskem zvláštní
dohody. "Všechny ostatní otázky, jež se vyskytnou" se totiž "vyhražovaly zvláštním
úmluvám".297 Ministerstvo obchodu tedy vyzvalo ministra zahraničí, aby při jednání o
obchodní smlouvě otevřel jednání i o tomto problému.
Dne 12. května 1924 se uskutečnila na ministerstvu obchodu porada zástupců
ministerstev obchodu a financí a zahraničí. Řešilo se, jak se vyrovnají pohledávky a
dluhy nostrifikovaných podniků s Rakouskem. Vláda byla ve složité situaci, neboť
nostrifikací dotčení čeští podnikatelé "zastávali stanovisko, jak se jim to hodilo, měli-li
platit, dělali Rakušany, měli-li pohledávky, dělali našince". Z tohoto důvodu byla
jednání tajná.298 Zásadní otázkou, kterou měla schůze vyřešit a která se týkala clearingu
s Rakouskem, bylo, zda byly podniky před nostrifikací, tedy před 26. únorem 19192"
podniky československými nebo podniky rakouskými. Kdyby byly podniky před tímto
datem považovány za československé, přibylo by československému státu dlužníků, což
by pro clearing bylo příznivé. Dr. Emil Roos, generální ředitel československého
zúčtovacího ústavu situaci zhodnotil větou: "nám do věřitelů nic není".300 Naopak
varianta, že podniky byly v té době rakouskými, by znamenala, že Československu
296 Národní archiv, fond MF, karton 655, dokumenty z roku 1924 nostrifikace, z 20. května 1924.
297 Nostrifikační úmluva s Rakouskem, 580/20 sbírky zákonů a nařízení.
298 Národní archiv, fond MPOŽ, karton 363, fol. 24360/24 z 12. května 1924.
299 Konec a začátek kvartálu.
300 Pohledávky nostrifikovaných podniků vůči Rakousku byly 23 milionů korun. Č eskoslovenští věřitelé
přihlásili pohledávky proti nostrifikovaným podnikům považovaným za rakouské 24 milionů korun.
Nostrifikované podniky dlužily rakouským věřitelům 5 milionů korun a českoslovenští dlužníci dlužili
nostrifikovaným firmám 0,34 milionu korun.
1. Pokud firmy byly československé, Československu připadla pohledávka 24 m ilionů korun, protože jak
dlužníci tak věřitelé byly československým i subjekty a zbylo 23 milionů pohledávek do Rakouska.
Počítalo se s tím, že se přihlásí další věřitelé proti nostrifikovaným firmám. Přibylo tak dlužníků, což bylo
pro clearing výhodné.
2. Pokud firmy byly rakouské zbylo Československu 24 milionů, protože 23 milionů se vyřešilo v
Rakousku, ale bylo pravděpodobné, že se objeví řada věřitelů vůči nostrifikovaným firmám, kteří se
dosud nepřihlásili. In: Národní archiv, fond MPOŽ, karton 363, fol. 24360/24 z 12. května 1924.
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přibudou věřitelé. Druhá varianta byla pro československý stát tou méně výhodnou.
Názor, podle kterého šlo o podniky československé, byl považován za postoj s
nostrifikací slučitelnější, protože by lépe odpovídal záměru, aby se "vláda věcí tvých
zpět к tobě navrátila, ó lide český".301 Také v první nostrifikační úmluvě s Rakouskem
byly nostrifikované podniky pokládány za účelem vyměření dávky z majetku к datu
28. října 1918 za československé. Profesor Krčmář,

zástupce ministerstva zahraničí,

poukázal na to, že právnicky vzato se jednalo o podniky rakouské. Současně ale
prohlásil, že "nejsme vázáni ani juristickou argumentací. Celá otázka je jen hospodářská
a ne juristická". Přimlouval se, "abychom postupovali podle hlediska teleologického, co
se nám bude hodit lépe". Prohlašovat podniky za československé bylo vhodnější už
jenom z toho důvodu, že v té době například Velká Británie stále odmítala
desekvestrovat pohledávky československých právnických osob, neboť je považovala
za rakousko-uherské. Kdyby však byly československé, zacházelo by se s nimi jinak.
Jaký den

ovšem

stanovit

za rozhodující pro

clearing

mezi

Rakouskem

a

Československem? Panovala obava, že pokud by rozhodný den ležel v budoucnosti,
bylo by možné toho zneužít a nostrifikované podniky by měly šanci přijmout nějaké
další pohledávky. Nakonec bylo usneseno zahájit jednání s rakouskou vládou s tím, že
rozhodným datem by měl být den zahájení jednání s Rakouskem, to znamená 19. květen
1924, a nostrifikované podniky podléhající clearingu by měly být posuzovány, jako by
byly již 26. února 1919 československé.
Pokud se pokusíme nějak zhodnotit výsledek porady na ministerstvu obchodu,
snažili se českoslovenští ministerští úředníci získat na úkor Rakouska maximum a to
dokonce i bez ohledu na nostrifikované podniky. Dohodnutá stanoviska byla totiž
výhodná pouze pro podniky - věřitele. Společnosti - dlužníci na ní prodělávaly.304
Zvolená varianta byla nej výhodnější pro ministerstvo financí a tím pádem pro
československý

stát.

Ministerstvo

financí

opět

potvrdilo

svoji

roli

obhájce

československého fiskálního zájmu v nostrifikačním procesu. Ministerstvo obchodu se
na debatě podílelo pouze sporadicky pravděpodobně z toho důvodu, že jeho zástupcům

301 Národní archiv, fond MPOŽ, karton 363, fol. 24360/24 z 12. května 1924.
302 Jan Krčmář, 27. 7. 1877 - 3 1 .5 . 1950, český právník. Další viz příloha 1.
303 Národní archiv, fond MPOŽ, karton 363, fol. 24360/24 z 12. května 1924.
304 Národní archiv, fond MPOŽ, karton 363, fol. 24360/24 z 12. května 1924.
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nebylo úplně jasné, kam diskuse míří a jaké důsledky budou mít navrhované kroky.
Totéž lze říci o zástupci ministerstva zahraničí.
Za povšimnutí stojí také, že argumentace českých úředníků a politiků byla
výlučně hospodářská. Nacionální a nacionalistická hesla byla použita až v okamžiku,
kdy mohla podpořit pragmatický hospodářský přístup.
První jednání roku 1924 mezi československými305 a rakouskými ministerstvy306
o jakési nostrifikační tečce proběhlo 24. května v Praze. Pro rakouské zástupce bylo
přijatelnější posuzovat nostrifikované podniky к datu 26. února 1919 podle sídla.
Ohledně nostrifikací dělením byli zástupci obou stran zajedno, že dotyčné podniky
budou považovány za rakouské subjekty. Nakonec bylo také dohodnuto, že úplné
nostrifikáty307, které přesunuly sídlo a hospodářské vedení do 19. května 1924 budou
považovány za subjekty československé i před 26. únorem 1919.
Na ministerstvu obchodu byla konána 11. června 1924 argumentační příprava к
závěrečnému jednání s vídeňskou vládou.308 Jak bylo připomenuto, Rakousko se v první
nostrifikační úmluvě zavázalo, že připustí úplné osamostatnění rozdělením formou
naprostého odloučení československé společnosti od společnosti vídeňské. Pokud by
nostrifikace dělením měla být pouze formální a vídeňská společnost by jí neměla být
nijak majetkově dotčena, nemělo by smysl nostrifikovat a sepisovat nostrifikační
úmluvu, jelikož by stačilo tak zvanou dílčí společnost jednoduše připustit do
Československa к podnikání. Dále se nemělo za žádnou cenu dopustit, aby byly
kurzovní přepočty z rakouské na československou korunu považovány za zisk.
Portfoliování mělo být dovoleno pouze v případě, že se atrahuje nový cizí kapitál, ale
jen do třetiny celkové výše kapitálu společnosti. Dosavadní akcionáři nesměli být
vyloučeni z přímé účasti na nové společnosti. Pravomoc klást podmínky ohledně
umístění akcií měla mít vláda, na jejímž území se nová společnost konstituovala.
Nesměla však dosavadní akcionáře úplně vyloučit z nabytí akcií. Nostrifikační dohoda
neměla být porušena v případě, že vláda, na jejímž území se nová společnost

305 Dr. Vlasák, Leopold, Dr. Plocar, Dr. Hladký, Dr. Roos, prof. Krčmář.
306 Dr. Schönberger, Dr. Gienellia, Dr. Schreuer, Dr. Zaruba, Dr Kerber.
307 Nostrifikáty byly označovány nostrifikované společnosti.
308 Zúčastnili se za ministerstvo obchodu ministerský rada Matoušek, ministerský tajemník Dr. Jirsák, za
ministerstvo financí ministerský tajemník Dr. Jeřábek a jako expert pražský advokát Eduard Schwarz.
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ustanovovala, kladla podmínku, že značná část akcií nemá zůstat v portfoliu staré
společnosti.
Shrneme-li výše uvedené body formulované v rámci přípravy к druhému jednání
s Rakouskem, šlo československé straně o to, získat co největší vliv na umístění akcií
podniků vzniklých dělením. Viděla v tom možnost, jak akcie podniků přesunout do
rukou podle svého uvážení. К tomu měl sloužit i návrh mechanismu, kterým by byly
návrhy na dělení společnosti předkládány současně oběma vládám a v případě schválení
jednou vládou by vláda druhá měla mít к uplatnění námitek prekluzivní lhůtu 4-8 týdnů.
Ve chvíli,

kdy

návrhy

byly již

na československé

straně

schváleny,

bylo

nepravděpodobné, že by rakouská strana byla schopna dostatečně rychle reagovat a
pravděpodobnost, že by se nostrifikovalo podle československých propozic, se tím
zvětšovala.
Další kolo rozhovorů proběhlo na rakouském spolkovém ministerstvu financí ve
Vídni od 20. do 24. června 1924. Vlastní a konečné československo-rakouské jednání se
pak konalo od 1. do 8. července 1924. Posledního kola se zúčastnili zástupci
československých ministerstev obchodu a financí309 a rakouského

spolkového

ministerstva financí.310 Rakouská strana tvrdě hájila názor, že při dělení podniku má mít
starý podnik právo podržet si akcie společnosti nové v portfoliu jako odškodnění,
přičemž by se mohlo jednat o tom, že by prodej těchto akcií za přiměřenou cenu mohl
být součástí dělení. Československá strana požadovala, aby byly děleny jednotlivé
podíly. Povinnost odškodnění by pak spočívala v tom, že by každý podílník obdržel
bezplatně za každý podíl na staré společnosti podíl na společnosti nové odpovídající
jeho dosavadní účasti na majetku, který stará společnost postupovala nové společnosti,
zatímco jeho starý podíl by se zmenšil pouze na podíl jmění, které staré společnosti
zůstalo. Přílohou druhé československo-rakouské nostrifikační dohody byl seznam
čtyřiceti společností s konstatováním stavu nostrifikace dělením a s popisem přesného
postupu.311 Podle záznamů ministerstva financí se nej těžší jednání týkalo Simmeringské
vagónky. Rakouská strana jednala pod vlivem představitelů staré společnosti, kteří
usilovali o bezvýhradné portfoliování akcií nové společnosti a tedy o zachování svého
309 odborový přednosta Dr. František Benda, ministerský tajemník Dr. Antonín Jeřábek a ministerský
tajemník Dr. Josef Jirsák.
310 ministerští radové Egon Kruchina, Dr. Erich Gross, Dr. R udolf Egger a Dr. Oskar Manuel.
311 Národní archiv, fond MPOŽ, karton 363, fol. 29432/24.
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vlivu na společnost na československém území. Českoslovenští zástupci hájili
stanovisko "netoliko respektování naší theze, nýbrž též ochranu zájmů interessentů
(brněnské

skupiny

akcionářů,

podporované

tamní

Obchodní

a živnostenskou

komorou)."312 Záležitost Simmeringské vagónky byla uzavřena "kompromisem" jak
situaci vylíčil materiál ministerstva financí. Akcie Simmeringské vagónky nebyly
vráceny do portfolia staré společnosti a mohly být tedy skoupeny československými
zájemci.

Na

oplátku

uznala nostrifikační

komise transakci

Kabelfabrik

und

Drahtindustrie Aktien Gesellschaft, která prodala své československé podniky Báňské a
hutní společnosti za nostrifikaci se všemi výhodami, čímž jí umožnila vyhnout se
^1^
zaplacení daně ze zisku.
•

Na závěr jednání rakouská strana přistoupila na následující kompromis: U
podniků nostrifikovaných dělením, u kterých už československá strana rozhodla, jakým
způsobem se naloží s akciemi nového podniku, bude přijato československé stanovisko
a u ostatních se Československo zřekne svého vlivu na osud akcií nově vytvořených
společností. Ostatní případy byly odkázány na další jednání.314
Když se pokusíme shrnout, к čemu vedla tajná jednání mezi Československem a
Rakouskem v polovině roku 1924, jednalo se o téměř bezvýhradné uznání dosavadní
praxe prosazované československými úřady. Rakušanům byl poskytnut ústupek ve
formě uznání jejich teze do budoucna, který byl československou stranou hodnocen
jako "ústupek ceny naprosto ilusorní, poněvadž řada dílčích případů jest, až snad na
jediný naprosto bezvýznamný případ Křeménkových a hlinařských závodů spol. s r. o. v
•
Borovanech úplně vyčerpána". 315 V praxi• to znamenalo, že akcie podniků
nostrifikovaných dělením mohly být skoupeny zájemci z československých řad, protože
se nevracely automaticky к akciím původní společnosti. Jednání byla přísně důvěrná,
aby se obě vlády chránily před nařčením, že si předávají řízení společností a zasahují
tak do autonomie akcionářů. Je s podivem, že tato jednání vůbec mohla být za tajná
považována, protože se týkala velkého počtu osob a podniků.

312 Národní archiv, fond MF, karton 655, fol. 96391/24 ze 14. srpna 1924.
313 Národní archiv, fond MF, karton 655, fol. 96391/24 ze 14. srpna 1924, popis transakce s Kabelfabrik
und Drahtindustrie Aktien G esellschaft je položka číslo 8 v dohodě z 24. června 1924 tamtéž.
314 Tamtéž.
315 Národní archiv, fond MF, karton 655, fol. 69738/24 И A/8 z 2. července 1924.
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6.8 Přeložení sídla společností - národnostní střet a konflikt centra a
periferie uvnitř československého státu
Původní záměr dát společnostem volnost v rozhodování, kam chtějí svá sídla
přeložit, vzal brzy zasvé. Stejně tak byl opuštěn plán, aby státní správa určovala sídlo
provizorně na deset let a aby pak již do volby sídel nezasahovala.

Umístění sídel

nostrifikovaných podniků hrálo tak důležitou roli proto, že obecní a městské
samosprávy měly právo na přirážky к přímým daním již v Rakousku-Uhersku, a toto
právo zůstalo i po roce 1918 nedotčené. Navíc mohly městské a obecní samosprávy
417
•
ukládat samostatné obecní dávky. Ještě větší důležitost získalo umístění sídel podniků
v roce 1921, kdy byly přijaty dva zákony. Obcím se přikázal výnos některých státních
daní a obce navíc mohly přinutit velké podniky к příspěvkům na obecní vydání, která
vznikla jejich provozem nebo tím, že velký počet jejich zaměstnanců v obci bydlel.318
V říjnu roku 1920 se stalo určování sídel podniků hodně diskutovaným tématem.
Prezidium ministerské rady zasáhlo do dění přísně důvěrným dopisem ministerstvu
vnitra z 11. října 1920. Upozorňovalo v něm na společnosti mající závody v Moravské
Ostravě a na Těšínsku a požadovalo, aby sídla těchto podniků byla překládána do Prahy,
neboť „dle došlých informací jsou uplatňovány snahy jiné než rázu hospodářského“.319
Prezidium myslelo na československo-polský střet ve Slezku a chtělo umístěním sídel
zmíněných společností do Prahy předejít případným komplikacím. Avšak tento
protipolský osten byl záhy otupen sporem mezi Prahou a Brnem ohledně sídla Báňské a
hutní společnosti, čímž se uvnitř Československa rozhořel spor centra proti periferii.320
V časopise Tribuna vyšel 14. října 1920 článek o záměru vlády umisťovat sídla
velkých závodů do Prahy, aby bylo zaručeno jejich odborné zdanění. Tendenci
nostrifikační komise stanovovat Prahu za nové sídlo společností nebylo možné
přehlédnout. Na článek reagovala 27. října Obchodní a živnostenská komora v Brně
dopisem ministerstvu financí. Vládní postup sejí zdál neodůvodněný. Proč by nemohla
města velikosti Brna být sídlem velikých podniků? Zastávala snad vláda názor, že

316 Národní archiv, fond MPOŽ, karton 363, fol. 37756/20 z 16. září 1920.
317 Janák, Jan, Hledíková, Zdeňka, Dějiny správy v českých zem ích do roku 1945, Praha 1989, s. 353354.
318 Tamtéž s. 445.
319 Národní archiv, fond MPOŽ, karton číslo 348, fol. 42971/20 z 4. října 1920.
320 Za sídlo Báňské a hutní společnosti bylo nakonec určeno Brno,
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v menších městech než Praha, nelze nalézt úředníky schopné vyměřit velikým
podnikům daně? Vždyť před válkou sídlily Škodovy závody v Plzni a Plzeň od nich
samozřejmě vybírala výdělkovou daň. Ať tedy se společnostem nebrání volit za sídlo
Brno. Vždyť bylo dost Vídně a jejího chování vůči ostatním městům. Ze sídel podniků
•

• 321

plynuly městům vždy pouze výhody a téměř žádné povinnosti.

Ministerstvo průmyslu, obchodu a živností se rozhodlo na zmíněný dopis
Obchodní a živnostenské komory v Brně nereagovat, protože nechtělo publikovat
zásady nostrifikační komise, mezi které patřila i ta, že podnikům bude většinově
určováno za sídlo Praha, aby byly respektovány „zájmy státní“. Zveřejněním
nostrifikačních zásad by totiž „mohly býti posilovány ne vždy věcně odůvodněné
decentralizační snahy některých společností.“ Všichni navíc měli z praxe nostrifikační
• ••

o322

komise stejně záhy poznat, že jejich obavy byly neodůvodněné.

Do diskuse zasáhla 10. prosince 1920 Národní jednota pošumavská

ITT

jako

představitelka nacionálně radikálních českých organizací. V dopise adresovaném
ministerstvu obchodu připomněla, že před říjnovým převratem 1918 patřila většina
průmyslových podniků "našim úhlavním nepřátelům" a měla hlavní sídlo ve Vídni,
čímž bylo území nyní náležící československé republice zkracováno na komunálních
přirážkách. Celá řada těchto podniků žádala o nostrifikaci. Jejich majitelé a Svaz
německých měst požadovaly, aby při nostrifikaci byla za sídla podniků uznána místa, v
nichž byly závody umístěny "z průhledného stanoviska", aby byl posílen hospodářský
život národnostně smíšených částí Československa. Protože ovšem i některá města se
připojila к této "zvláště Němci dobře promyšlené akci", která by "v tom smyslu
provedena býti měla, aby těžce poškodila hlavní město Prahu, na kterou jako na sídlo
vlády, ústředních a nejvyšších úřadů nyní veškerá břemena naléhají", ozvala se Národní
jednota pošumavská s citovanou žádostí, aby byla nostrifikace povolována jen s tou
podmínkou, že sídlo bude přeneseno do Prahy.

ТЛД

Ф

Propojení státního tajemníka

321 Národní archiv, fond MPOŽ, karton 363, fol. 44160/20 z 21. října 1920.
322 Národní archiv, fond MPOŽ, karton číslo 348, fol. 42971/20
323 Národní jednota pošumavská byla známým českým nacionálním spolkem sídlícím v Praze. Patřila do
Národních jednot - spolků zakládaných od 80. let 19. stol na ochranu českých menšin ve smíšených
pohraničních oblastech. Celkem takovýchto jednot existovalo pět. Po vyhlášení Československa byly
spojeny do Svazu národních jednot. Národní jednota pošumavská byla nejvýznamnější z nich. In:
Vykoupil, Libor, Slovník českých dějin, Brno 2000, s. 380.
324 Národní archiv, fond MPOŽ, karton 363, fol. 3924/20 z 10. prosince 1920.
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Schustera, předsedy nostrifikační komise s Národní jednotou pošumavskou, jejíž byl
členem, opravňuje vidět za touto žádostí princip "když se dva perou, třetí se směje"
zabalený do česko-německého antagonismu z nějž měla finálně těžit Praha. Národní
jednota pošumavská si byla dobře vědoma toho, že posílením Prahy dojde nutně
к oslabení pohraničí a tím i v pohraničí žijících Němců. Dopis byl projednán v
meziministerské nostrifikační komisi 18. prosince 1920 a Národní jednotě pošumavské
bylo sděleno, že při nostrifikaci budou vždy sledovány celostátní cíle a bude pečováno
všemožně "o zesílení morálního i finančního postavení hlavního města republiky."325
Ani město Praha nenechalo situaci bez povšimnutí a zapojilo se dopisem z
28. prosince 1920. I pražská městská rada adresovala meziministerské nostrifikační
komisi žádost, aby bylo nostrifikační podmínkou stanovení Prahy za nové sídlo.
Obávala se, že se bude z důvodů, které jsou "všeobecně známy", většina společností
Praze vyhýbat a Praha tak nebude mít dostatek financí na své kulturní a umělecké
záměry. Sídla podniků byla dříve a hlavně v průběhu první světové války přenášena do
Vídně a Praha tušila nebezpečí, že se do ní nenastěhují a strachovala se, že tím bude
trpět stejně jako trpěla za monarchie a nebude schopna dostát „svým povinnostem
496

hlavního města republiky“.

Reakce meziministerské nostrifikační komise na pražskou žádost byla
překvapivá. Dopis se na jednání vůbec nedostal, protože otázka sídla nostrifikovaných
podniků byla již dříve projednána a přijatý princip se "namnoze příčil požadavkům v
tomto podání tlumočeným". Tudíž se nostrifikační komisi "zdálo býti vhodnějším
neodpovídati".
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•

i

Pražská žádost byla stejně jako předchozí žádost Obchodní a

živnostenské komory v Brně ponechána bez odpovědi. Přesto mohli být pražští radní s
průběhem nostrifikace spokojeni. I když se potvrdilo, že většina nostrifikovaných
společností opravdu své sídlo přesunula jinam než do Prahy, československé hlavní
město nepřišlo zkrátka.
Dalším podnětem, tentokrát z opačného tábora, byl německy psaný dokument od
•

Spolku německých samospráv z Teplic.
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Ten upozorňoval na škodlivost nuceného

určování Prahy za sídlo velkých podniků. Argumentoval tím, že místa, kde se velké
325 Národní archiv, fond MPOŽ, karton 363, fol. 3924/20 z 10. prosince 1920.
326 Národní archiv, fond MPOŽ, karton 363, fol. 52374/20 z 28. prosince 1920.
327 Národní archiv, fond MPOŽ, karton 363, fol. 52374/20 z 28. prosince 1920.
328 Verband der deutschen Selbstverwaltungskörper.
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podniky nalézají, mají situaci ztíženou velkou koncentrací dělnictva a musejí se starat o
mnoho problémů s velkoprůmyslem spojených. К tomu nutně potřebují finanční
prostředky,329 o které je chce Praha připravit, a zabezpečit si tak bez jakékoliv
protislužby svůj vlastní růst na účet provinčních měst. Proti tomuto postupu se dle
dopisu vzedmula vlna protestů bez ohledu na národnost. Konečný požadavek zněl, aby
byla společnostem při výběru sídla dána volnost anebo aby bylo sídlo společnosti
situováno tam, kde se nacházejí její závody. Spolek německých samospráv dále
upozorňoval, že by se dosavadní tendence mohla negativně projevit i na výrobě
nostrifikovaných společností. 330
Situace se vyvíjela tak, že se do sporu ještě vložilo město Plzeň, jehož
zastupitelé se také z denního tisku dozvěděli, že se Praha usnesla požadovat jako
nostrifikační podmínku přesun sídla podniků do Prahy. Plzeňská samospráva nemohla v
dopise uvěřit tomu, že Praha se takto snaží v nové Československé republice zaujmout
bývalou pozici Vídně v monarchii. А к tomu bylo Československo státem, který
proklamoval podporu decentralizaci. Plzeňské zastupitelstvo žádalo, aby byl jako
nostrifikační

podmínka

kladen

požadavek

na

zvolení

za

sídlo

některé

z

československých měst a důrazně protestovalo proti v novinách popsanému postupu
•
1v
•
v
nostrifikační komise.
Slo samozřejmě o obavu, že by se sídlo Škodových závodů,
které se před válkou nalézalo v Plzni, mohlo přesunout do Prahy
Nostrifikační komise nakonec příliš nedbala přání samospráv a regionálních
zájmových skupin a i přes důrazné protesty určovala za sídla podniků Prahu, jako se to
stalo v případě Spojených barvíren akciové společnosti, která chtěla místo Prahy
přesunou své sídlo do Liberce

nebo v případě Mostecké uhelné společnosti.

Mostečtí funkcionáři protestovali proti nařízení nostrifikační komise přesunout
•

••

sídlo Mostecké uhelné společnosti do Prahy, ale nebylo jim to nic platné.

•

toho, že bylo 20% výdělkové daně za léta 1919-1921 přiznána městu Most, ale svou
vzdorovitostí si vykoledovali, že byl později v nostrifikační komisi jednohlasně
329 § 101 P. St. G až do výše 20% zvláštní daně z výdělku.
330 Národní archiv, fond MPOŽ, karton 363, fol. 10071/21 z 27. ledna 1921, Teplice nakonec dopadly tak,
že do nich bylo přesunuto sídlo jednoho nostrifikovaného podniku malé velikosti - Uhelného
průmyslového spolku s nostrifíkovaným kapitálem 2 000 000Kč.
331 Národní archiv, fond MPOŽ, karton 363, fol.
10087/21 z 1. února 1921.
332 Národní archiv, fond MPOŽ, karton 363, fol.
8268/23 z 27. ledna 1923.
333 Národní archiv, fond MPOŽ, karton 363, fol.
10383/21 z 12. února 1921.
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Dosáhli sice

zamítnut návrh Josefa Matouška, aby společnost Rico směla přesunout své sídlo do
Mostu334 a druhá žádost nostrifikované Mostecké uhelné společnosti o přesunutí sídla
do Mostu byla taktéž smetena ze stolu, přestože si společnost stěžovala u Nej vyššího
správního dvora.335 Ten zrušil nostrifikační vyzvání od ministerstva veřejných prací pro
tuto firmu, aby přesunula sídlo do Prahy. Podle nálezu Nejvyššího správního soudu
mělo být sídlo podniku tam, kde měla společnost své skutečné vedení. Vzhledem к
tomu bylo ministerstvu veřejných prací uloženo, aby vypracovalo nové nostrifikační
vyzvání a řádně zdůvodnilo přesun sídla do Prahy rozsáhlostí a důležitostí společnosti
pro stát i pro veřejné národohospodářské zájmy a usnadněním kontroly vedení
společnosti. Ale ani po této druhé nostrifikační výzvě se mostečtí nevzdali a podali u
Nejvyššího správního dvora v dubnu 1923 novou stížnost.

li/:

##

t

O rok později v červenci

1924 se Mostecká uhelná společnost dostala opět na jednání nostrifikační komise.
Navrhovala, že se, pokud jí bude povoleno přestěhovat sídlo do Mostu místo do Prahy,
zaváže pořídit také český text stanov a český název firmy, že bude vydávat své výroční
zprávy také v českém jazyce, že zřídí v Praze pobočku, že bude přijímat také české
úředníky a zřízence a že zřídí na 10 let stipendia po čtyřech tisících korunách pro
vzdělání dozorců, kterých by vypisovala až pět ročně a na něž by ministerstvo veřejných
prací posílalo stipendisty, kteří by měli svobodnou volbu učiliště. Rozhodnutí komise
bylo odloženo.337 Mostečtí byli optimističtí. V Compassu nikdy nepřiznali, že mají mít
sídlo v Praze a neúnavně uváděli za své sídlo Most s hvězdičkou, že probíhá
nostrifikační řízení. Nakonec prosadili svou. Sídlem Mostecké uhelné společnosti se stal
Most.338 Československá státní správa se ovšem dlouho s rezignací nostrifikační komise
v této věci nechtěla smířit. Ještě v roce 1926 bylo ze strany ministerstva veřejných prací
upozorňováno ministerstvo národní obrany a ministerstvo vnitra, že Mostecká uhelná
společnost se nachází zcela v německých rukou, že hodlá značně navýšit akciový
kapitál a že „při povolování požadovaného zvýšení akciového kapitálu se naskytuje
vhodná příležitost, aby státní správa položila oběma podnikům takové podmínky, které
334 Národní archiv, fond MPOŽ, karton číslo 363, fol. 39613/21 z 3. 9. 1921, zajímavé je, že společnost
Rico závody a. s. nakonec přesto přesunula své sídlo do Mostu, o čem ž v nostrifikační komisi nebylo
jednáno.
335 Národní archiv, fond MPOŽ, karton číslo 363, fol. 37870/22 z 2. srpna 1922.
336 Národní archiv, fond MPOŽ, karton 363, fol. 18614/23 z 7. dubna 1923.
337 Národní archiv, fond MPOŽ, karton 363, fol. 33069/24 z 19. července 1924.
338 Zdroj Compass Čechoslovakei 1920, 1922, 1924, 1926, 1928.
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by zjednaly spravedlivou nápravu ve prospěch českého živlu a státní myšlenky.“
Povolování zvýšení akciového kapitálu mělo tedy v tomto případě být jakousi
nacionální opravou nostrifikace.
Po roce 1922 začala být nostrifikační komise v určování sídel společností
ovlivnitelnější. Obec Mladá Boleslav podala v roce 1923 žádost, aby sídlo Akciové
společnosti mladoboleslavské továrny na líh a lučebniny bylo přeloženo z Prahy do
Mladé Boleslavi. Nostrifikační komise konstatovala, že nostrifikační výzvu nebude
měnit, protože ji měnit nemůže, ale upozornila, že by neměla proti této změně námitek,
tak ať jednoduše dají do definitivní žádosti za sídlo společnosti Mladou Boleslav a
komise žádost schválí.340
Celkem bylo podáno sedmnáct žádostí o změnu sídla určeného nostrifikační
komisí, z nichž uspělo dvanáct. Devět společností žádalo přesun z Prahy do jiných míst
v Československu. Z těchto devíti bylo zamítnuto pět. Zamítnuta byla například žádost
Uhelného průmyslového spolku o přenesení sídla jinam než do Prahy.341 První české
společnosti pro výrobu skla bylo povoleno přeložit sídlo místo do Prahy do Olové,

'1A')

společnosti Jindřichovská továrna papíru akciová společnost dříve Martin Kink u. Co.
byl za sídlo schválen Jindřichov,343 dráha Liberec-Tanvald směla sídlit v Liberci,344
Mautnerovy textilní závody dosáhly svolení se sídlem ve Franzenthalu respektive v
Náchodě.345 Přesunům z Kralup do Moravské Ostravy,346 z Velvet do Teplic,347 do
Prahy místo do Ústí nad Labem348 nebo z Prahy do Brna349 či z Brna do Prahy350 nebyly
činěny větší obtíže. Pozoruhodné bylo povolení společnosti Továrna na kamna a

339 Národní archiv, fond MV, karton 11, fol. 30154/26 z 5. května 1926.
340 Národní archiv, fond MPOŽ, karton 363, fol. 48871/23 z 24. listopadu 1923.
341 Národní archiv, fond MPOŽ, karton 363, fol. 30389/21 z 10. června 1921.
342 Národní archiv, fond MPOŽ, karton 363, fol. 10385/21 z 19. února 1921.
343 Národní archiv, fond MPOŽ, karton 363, fol. 25769/21 z 21. května 1921.
344 Národní archiv, fond MPOŽ, karton 363, fol. 3 1093/21 z 22. června 1921.
345 Národní archiv, fond MPOŽ, karton 363, fol. 31093/21 z 22. června 1921.
346 Kralupská průmyslová lihovarská společnost s r. o. in: Národní archiv, fond MPOŽ, karton 363, fol.
34383/21 z 20. července 1921.
347 Nordböhmische Zuckerindustrie Gesellschaft m. b. H. in: Národní archiv, fond MPOŽ, karton 363, fol.
43361/21 z 22. října 1921.
348 Österrechische Grammophongesellschaft m. b. H. in: Národní archiv, fond MPOŽ, karton 363, fol.
28982/23 z 14. června 1923
349 Busi továrna na obuv akciová společnost v Praze in: Národní archiv, fond MPOŽ, karton 363, fol.
48871/23 z 24. listopadu 1923.
350 Jihlavská továrna na obuv a. s. in: Národní archiv, fond MPOŽ, karton 363, fol. 26704/29 z 23. března
1929
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šamotové zboží351 к přesunutí sídla do Podbořan místo do Prahy kvůli nedostatku
vhodných místností v Praze

a pozdější zrušení tohoto povolení, neuznání argumentu,

že je nepraktické mít sídlo v Praze a hospodářské vedení v Podbořanech, a stanovení
Prahy za sídlo dotčené společnosti o dva a půl roku později.353 Se závěrem
nostrifikačního procesu pak byl princip vyhlášený na začátku procesu o koncentraci
nostrifikovaných podniků v Praze kvůli řádnému zdanění zpochybněn dvěma přesuny.
Sandrik, továrna na kovové a stříbrné výrobky a. s. směla své sídlo přesunout z Prahy
do Dolných Hamrů u Bánské Štiavnice354 a Adolf Schwab, Hammersteiner Weberei und
Spinnerei A. G. se směla nostrifikovat se sídlem v Hamrštejně u obce Machnin u
Liberce,355 což je osada, kterou lze najít pouze na moderní turistické mapě s měřítkem
1:50 ООО.356
Byla

Praha jako

centrum nového

státu protěžována na úkor zbytku

Československa? Po prostudování výsledků nostrifikace je zřejmé, že konflikt centrum
versus periferie skončil rozumným kompromisem mezi dvěma extrémními póly, z nichž
jedním byl původně proklamovaný záměr určovat za sídlo pouze Prahu a druhým bylo
umisťování sídel podniků pouze tam, kde se nacházely jejich závody.
Do Prahy přesunulo svá sídla 44% nostrifikovaných podniků, což představovalo
38% nostrifikovaného akciového kapitálu. Druhým nejčastěji určovaným městem se
stalo Brno s 10% podniků a 17% nostrifikovaného akciového kapitálu. Třetí místo
nakonec obsadila Moravská Ostrava, čímž byla porušena výše citovaná směrnice
Prezidia ministerské rady. Do Moravské Ostravy byla přesunuta pouhá 3% podniků,
která ovšem reprezentovala 12% veškerého nostrifikovaného akciového kapitálu. Do
ostatních míst Československa byla přesunuta sídla 44% nostrifikovaných podniků čímž
se zbytek republiky vyrovnal Praze co do počtu sídel. V porovnání akciového kapitálu
zvítězila Praha nad zbytkem republiky s 38% ku 33%. Do jednotlivých míst
v Československu přesunulo svá sídla 32% společností vlastnících však pouze 17%
351 dříve L&C. Hardtmuth akc. spol.
352 Národní archiv, fond MPOŽ, karton 363, fol. 7768/25 z 24. ledna 1925.
353 Bylo argumentováno tím, že společnost má sklady a prodejní kancelář v Praze a v minulosti do
Podbořan mohla přenést i hospodářské vedení, in: Národní archiv, fond MPOŽ, karton 363, fol. 38302/27
ze 7. května 1927.
354 Národní archiv, fond MPOŽ, karton 363, fol. 26704/29 z 23. března 1929.
355 Národní archiv, fond MPOŽ, karton 363, fol. 38302/27 z 7. května 1927.
356 Na automapě s měřítkem 1:200 000 Hamrštejn nenajdeme viz: V elký autoatlas Československa
Kartografie, Praha 1990
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nostrifikovaného akciového kapitálu. Do Prahy tak byla přesunuta sídla těch
nej důležitějších a nej větších společností, což umožnilo rychlejší rozvoj hlavního města
ve dvacátých letech minulého století. V Praze v té době žilo 675 000 obyvatel, což
představovalo 5% obyvatel Československa, a počet Pražanů neustále stoupal,
v některých letech až o 140 ООО.357 Praha a její obyvatelstvo se se svým nostrifíkačním
podílem rozhodně stala jedním z nostrifikačních vítězů. Zatímco město Vídeň před
rozpadem monarchie nalákalo sídla stovek podniků nižšími odvody, Praze pomohla
nostrifikace. Přes centralizační snahy nostrifikační komise však byl nepoměr mezi
nostrifikačními zisky centra a periferie na konci dvacátých let sice velký, avšak nikoliv
drastický.
Druhá otázka, která se nabízí, je, zda se do určování sídel nostrifikovaným
podnikům promítl český nacionalismus uvnitř československých hranic. Jinak řečeno,
zda byly nostrifikací poškozeny oblasti osídlené českými Němci. Na území osídlené
českými Němci bylo přesunuto 30% sídel nostrifikovaných společností, které
představovaly 33% veškerého nostrifikovaného akciového kapitálu. Porovnáme-li
procento Němců žijících v Československu - 23,4%,358 vidíme, že procentuální
zastoupení sídel nostrifikovaných podniků zhruba odpovídalo uvedenému podílu. V
českých zemích bez Slovenska a Podkarpatské Rusi, do kterých bylo z Vídně přesunuto
98% sídel podniků,359 žilo českých Němců 30,5%.360 I toto procentuální zastoupení
odpovídá celkovým výsledkům nostrifikace jak co do počtu společností tak i co do
akciového kapitálu. Pro zajímavost lze ještě upozornit na fakt, že nárůst akciového
kapitálu nostrifikovaných společností v oblastech osídlených Čechy a v oblastech
osídlených českými Němci nevykazuje ve dvacátých letech žádné rozdíly.
Lze uzavřít, že na určování sídel nostrifikovaným společnostem nelze český
nacionalismus uvnitř Československa doložit. Umístění sídel nostrifikovaných podniků
na území obývané německou menšinou bylo v porovnání s počtem sídel podniků
V

přeložených na území obývané Cechy úměrné nebo dokonce nadprůměrné.

т/ 1

357 Údaj je z roku 1921, in: kolektiv autorů, Dějiny Prahy II. od sloučení pražských měst v roce 1784 do
současnosti, Praha 1998, s. 303.
358 Kolektiv autorů, Dějiny zem í Koruny české II., Praha 1997, s. 169.
359 V iz příloha 2. Pouze dva podniky přeložily svá sídla do Bratislavy.
360 Kolektiv autorů, Dějiny zem í Koruny české II., Praha 1997, s. 169
361 Údaje in: Čižinský, Jan, Nostrifikace průmyslových podniků v českých zem ích 1918-1929, Diplomová
práce FFUK 2006, příloha 1, 2, 3.

79

Naopak nejvíce byla nostrifikací poškozena Rakouská republika a především
město Vídeň. Z hlavního města Rakouska se přesunulo do Československa 162 sídel
výrobních a dopravních podniků. Vídeň tak přišla nejen o místní daně nostrifikovaných
podniků, nýbrž také o pracovní místa v centrálách velkých společností. Slabou náhradou
bylo odstupné, které musely nostrifikované podniky svým propuštěným zaměstnancům
zaplatit. O to je překvapivější, jak malou pozornost věnovala nostrifikaci rakouská
media. V roce 1920, kdy byla o nostrifikaci vedena mezistátní jednání, lze nalézt v
Rakouském tisku pouze kusé zmínky o tom, že mezi otázkami, které Československo
s Rakouskem

projednávalo,

byla

i

nostrifikace.

Pouze

v časopise

„Der

Oesterreichische Volkswirt“ lze najít jakýsi náznak odporu proti nostrifikaci a to sice
v radě, která byla nostrifikovaným společnostem dávána, že se nostrifikace vztahuje
pouze na minulost a nikoliv na v budoucnu založené podniky a že tudíž není při
zakládání nových podniků důvod к obavám.
Vídeňský tisk řešil úplně jiné problémy než nostrifikaci. Pochyboval o
životaschopnosti tak obrovského města v tak malém státě, zabýval se energetickou krizí
způsobenou nedostatkem uhlí a informoval o vládních snahách zajistit pro obyvatelstvo
dostatek základních potravin. Skutečnost, že současně probíhal proces, který vídeňskou
situaci ještě zhoršoval, byla opomíjena. A to i v době, kdy československá vláda
neváhala nasadit к prosazení nostrifikace nej silnější páky a omezovala Rakousku, a tím
i Vídni, dodávky uhlí a cukru.

6.9 Nostrifikace prováděná ve společnostech sídlících ve Vídni v porovnání s
jednáním nostrifikační komise se společnostmi s vazbou na jiné státy

Pokud si klademe otázku po nacionalismu v československo-rakouských
vztazích, který by bylo možné v nostrifikaci nalézt, a to po nacionalismu ve smyslu
negativním a diskriminačním, pole, na kterém jej můžeme zkoumat, je přístup
к nerakouským společnostem podléhajícím nostrifikaci v porovnání s přístupem
к podnikům rakouským. Nerakouských případů bylo poskrovnu, přesto je zřejmá jistá
tendence zacházet s nimi odlišným způsobem, než se společnostmi typicky

362 Neue Freie Presse 12. 1. 1920, č. 19891, s. 3, N eue Freie Presse 13. 1. 1920, č. 19892, s. 3, Neue Freie
Presse 14. 1. 1920, č. 19893, s. 4, Der Oesterreichische Volkswirt 1 1 .9 . 1920, roč. 1 2 ,, č. 50, s. 936-937.
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nostrifikovanými - tedy se společnostmi rakouskými sídlícími ve Vídni. Ovšem jejich
počet neskýtá mnoho prostoru к závěrům.
Při projednávání osudu podniku Österreichische Alpine Montangesellschaft bylo
v nostrifikační komisi rozhodnuto zeptat se italské vlády, zda by jí byla nostrifikace
příjemná, protože většinu akcií společnosti drželi italští státní příslušníci.363 Podobný
postup by byl v případě Rakouska překvapivý.
Podobně bylo usneseno při jednání nostrifikační komise ohledně zamezení
dvojího zdanění s německou Výmarskou republikou, že ministerský rada Benda sdělí
"nezávaznou formou", že vláda nehodlá nostrifikačního zákona užít na fyzické osoby a
na podniky založené v budoucnu, protože účelem nostrifikačního zákona bylo odstranit
nepřirozené poměry způsobené rozpadem Rakousko-Uherské říše, "z kteréhož důvodu
nebudeme se asi nostrifikací říšsko německých podniků budoucně zabývati. Z důvodů
mezinárodní politiky nemůžeme vydati oficielní prohlášení v tom směru, jímž bychom
Německu poskytovali nějakého zvlášť výhodného postavení, ač ubezpečujeme je plnou
loyalností."364 Ve

stejné

záležitosti

dovozoval

ministerský

rada

Dr.

Benda

pragmatickým výkladem nostrifikačního zákona, že "týž je míněn vůči podnikům
rakouským" a upozorňoval, že „anglickému vyslanectví již byla dána závazná
informace, že nehodláme nostrifikačního zákona užiti vůči podnikům anglickým".
Obdobně navrhoval, aby "při ústním jednání ústně (ne písemně)365 bylo obdobné
stanovisko zástupci Německa sděleno“. Německým zástupcům mělo být tedy sděleno
následující: "Československá vláda nehodlá vůči říšsko-německým podnikům užiti
zákona nostrifikačního, trvá však striktně a s obzvláštním důrazem na ustanovení článku
II. červnové úmluvy366 požadujíc zejména, aby zaměstnanci dnes v dotčených závodech
zaměstnaní chovali se vůči republice loyálně a aby na příště byli přijímáni jen takoví
zaměstnanci, kteří tomuto požadavku plně vyhoví. Pakliže však by se vyskytly závady
v tomto směru a nebyla by ustanovení čl. II. červnové dohody dodržována, byla by
vláda československá event, nucena takový závadný podnik nostrifikovati."367

363 Národní archiv, fond MPOŽ, karton 363, fol. 10383/21 z 12. února 1921.
364 Národní archiv, fond MPOŽ, karton 363, fol. 363, fol. 14736/21 z 5. března 1921.
365 Text je v originále zdůrazněn závorkami stejně jako zde.
366 Článek se týkal loyálnosti dělníků a úředníků к československém u státu, in: Národní archiv, fond
MPOŽ, karton 363, fol. 363, fol. 14736/21 z 5. března 1921.
367 Národní archiv, fond MPOŽ, karton 363, fol. 40729/21 ze 17. 9. 1921.
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К protěžování nerakouských podniků ve srovnání s podniky rakouskými
docházelo nejen v případech italských a německých společností. Tak například kvůli
žádosti, kterou podala The Gramophone Co. Ltd. prostřednictvím londýnského
velvyslanectví ČSR, bylo usneseno povolit firmě Österreichische
Gesellschaft m. b. H. k přeložení sídla lhůta jeden rok.
•

•

T ro

•

Gramophon

A ktom u byl ještě učiněn

ústupek, že jednatelé nemuseli být československými státními příslušníky.

46Q

Nostrifikace byla od začátku zamířena proti Rakousku a proti Vídni, jak vyplývá
z již uvedeného přehledu důvodů k nostrifikaci. Znění nostrifikačního zákona bylo
pozměněno tak, aby bylo možné zacházet s nerakouskými podniky jinak než
s rakouskými. Ze strany Československého státu se tudíž o diskriminaci Rakouska a
znevýhodnění podniků v něm sídlících bezpochyby jednalo.

6.10 Nostrifikace a česko-rakouské a vnitrostátní česko-německé vztahy

Proces nostrifikace je v historické literatuře spojován s nacionalismem velmi
často.

470

I v archivních dokumentech nalézáme příklady nacionálních střetů na

nostrifikačním pozadí.
V

roce 1921 šetřila Společnost národů stížnost obyvatel Československa

německé národnosti na národnostní diskriminaci Němců a Maďarů.371 Jako konkrétní
příklady aplikace národnostně diskriminačních opatření bylo zmíněno několik procesů a
zákonných norem. Nejvíce napadána byla pozemková reforma a zestátňování lesů, na
druhém místě byl nostrifikační zákon a zákon o válečných půjčkách. Ve francouzský
napsané odpovědi, kterou pro Společnost národů vypracovalo ministerstvo obchodu,
byla v kapitole "Etnické menšiny v Československu z hospodářského hlediska"
nostrifikace obhajována následujícím způsobem: Po nostrifikačním zákonu volaly
368 Národní archiv, fond MPOŽ, karton číslo 363, fol. 29048/22 z 30. června 1922.
369 Národní archiv, fond MPOŽ, karton 363, fol. 8268/23 z 27. ledna 1923.
370 Naposledy
například:
Kubů,
Eduard,
Schulz,
Helga, Wirtschaftnationalismus
als
Entwicklungsstrategie ostmitteleuropäischer Eliten, Praha-Berlin 2004.
371 Stížnost byla podána něm eckým i poslanci a senátory zvoleným i 18. a 25. dubna 1920 sdruženými v
Německé parlamentní unii asociace československých národností. Zajímavý je exemplář stížnosti ke
Společnosti národů dochovaný v archivu na ministerstvu obchodu. Do této stížnosti jsou totiž tužkou
vpisovány poznámky. A u místa, na kterém je líčeno, jak s výjimkou dvou italských pojišťoven nejsou
cizí pojišťovací společnosti pouštěny na československý trh, je dopsáno "připustit" a dva nečitelné názvy
dvou pojišťoven. Jména podniků nejsou důležitá. Podstatné je, že byla snaha připuštěním dalších
společností sebrat citovanému materiálu vítr z plachet. Jednalo se vlastně o takové malé přiznání, že se
skutečnosti, které stížnost obsahovala, zakládaly na pravdě. In: Národní archiv, fond MPOŽ, karton 363,
fol. 32361/23.
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především samy společnosti, kterých se zákon týkal, jimž měla nostrifikace zajistit v
nejisté poválečné situaci tak potřebný klid. Nostrifikace byl proces napravující jistou
anomálii a nostrifikační zákon byl aplikován pouze na výrobní a dopravní společnosti,
které měly závody v Československu a sídla v zahraničí. V podstatě bylo účelem
nostrifikace uplatnění zásady, že sídlo a hospodářské vedení výrobních a dopravních
podniků by mělo být umístěno ve státě, v němž podnik vyvíjí svou činnost. Tento zákon
nebyl nikdy používán na všechny zahraniční společnosti působící v Československu, ale
byl uplatňován výběrově na ministerské vyzvání.
V odpovědi ministerstva obchodu Společnosti národů bylo dále zdůrazňováno a
podtrhováno, že všechny požadavky na složení správních rad byly formulovány na
základě teritoriální příslušnosti к Československému státu a nikoliv na národnostním
principu, že byly navíc společnostem, pokud své žádosti řádně zdůvodnily, udělovány
výjimky a dlouhé lhůty ke splnění nostrifikačních podmínek a že nadto poskytovala
československá vláda všem nostrifikovaným společnostem daňové a poplatkové úlevy,
•

aby žádný akcionář nedošel úhony.

372

V taktéž francouzský redigované odpovědi byla tato apologie ministerstva
obchodu napadena v kapitole nazvané "Újmy v hospodářské oblasti způsobované
menšinám v Československé republice": Nejprve v ní byla řeč o tom, že ani z
hospodářského hlediska naprosto nemohlo být řeči o rovnosti všech občanů v
Československu před zákonem. Že se státní správa a především ministerstvo financí
snažilo jak mohlo německé hospodářství poškodit. Že se československé vládě ani před
Společností národů nepodařilo zakrýt nespravedlnosti, kterých se denně vláda a
ministerstva na menšinách dopouštěly.

0-70

v

i

i

Ze nostrifikační zákon byl sice vydáván pouze

za správní opatření, ale že z něj ve skutečnosti způsob, jakým byl prováděn, činil
nástroj, kterým se němečtí podnikatelé v Československu stávali závislými na českých
financích. Němečtí stěžovatelé vysvětlovali, že byla nostrifikace podmíněna řadou
opatření a že československá státní správa nutila podniky, aby složily své správní rady
alespoň z poloviny z československých občanů, v rozporu s článkem 228 saintgermainské mírové smlouvy, který nařizoval Rakousku, aby jednalo stejně s cizinci jako
s vlastními občany: "Složení správních rad bylo podrobeno radikálním změnám, při
372 Národní archiv, fond MPOŽ, karton 363, fol. 32361/23.
373 Národní archiv, fond MPOŽ, karton 363, fol. 32361/23.
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nichž vláda užila svého vlivu к tomu, aby nechala jmenovat za správce osoby, kterým
dávala přednost." Vláda podle nich ovšem použila i jiné prostředky к tomu, aby
uplatnila svůj vliv na podnikatelské subjekty. Jedním z prostředků mělo být, že
"neodpovídala na žádosti o nostrifikaci". Stávalo se, že neodpovídala tak dlouho na
žádost o nostrifikaci, až podniky, ve snaze proces urychlit, jmenovaly do správních rad
české správce.374 Teprve poté, co bylo dosaženo cíle, kterým bylo dát německé podniky
pod český vliv, společnost mohla být nostrifikována. Němci argumentovali tím, že lze
nalézt například ministra financí Aloise Rašína

ve správních radách takového

podniku, jakým byl Cukrovar Schöller a. s., který nikdy neměl žádný vztah к českému
kapitálu. Dále bylo ke stížnosti přiloženo několik vět citovaných podle advokáta
Václava Boučka, "jednoho z hrdinů české revoluce" o nařízení ministerstva vnitra z 19.
května 1921 skupině akciových společností. Podnikům tehdy bylo dáno za úkol
propustit na pokyn ministerstva ze svých služeb zaměstnance, který by se dopustil proti
Československé republice neloyálnosti slovem nebo skutkem. Současně měla každá
dotčená společnost prokázat, že všichni úředníci a zřízenci ovládají český jazyk. Bouček
tento výnos napadl s tím, že je nesociální a národnostně nesnášenlivý. Čímž ve stížnosti
německých poslanců kapitola věnovaná nostrifikaci končila.376
V

roce 1921 bylo československou vládou vyhlášeno takovýchto národnostně a

jazykově podmíněných nařízení více. Zahraničním bankám bylo třeba naznačeno, že by
mohly dostat koncese к podnikání v Československu, pokud jejich zaměstnanci budou
loyální к republice a budou mluvit česky a pokud dotyčné společnosti ihned propustí
osoby, které se к republice loyálně nechovají a česky nemluví. Takovéto podmínky byly
důvodem další poslanecké intervence německých poslanců ze 4. června 1921. Jako
odpověď československé vlády sloužil rozbor, ve kterém bylo doslova uvedeno: "Tyto
podmínky nejsou nikterak v rozporu s § 128. ústavy Republiky československé,

374 Tento princip byl zmíněn v kapitole o vyzvání к nostrifikaci
375 Členem správní rady A kciové společnosti Schoellerových závodů se stal 14. února 1922, když se
uvolnilo místo ve správní radě. Také byl zvolen členem další nostrifikované firmy Chemická společnost a
to 15. května 1920 vzhledem к tomu, že "společnost potřebovala dobrého znalce právních a specielně
finančních záležitostí". Citováno z dokumentu vrchního ředitele Živnostenské banky v Praze ze dne 25.
června 1923. in: Národní archiv, fond MPOŽ, karton 363, fol. 32361/23.
376 Bouček, Václav, Přehmat nebo úmysl? in: Čas, roč. XX XI., číslo 118, ze dne 22. května 1921, s. 1.
JUDr. Václav Bouček, 5. 9. 1869 - 10. 4. 1940, český právník. D alší viz příloha 1.
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poněvadž se nedotýkají ani rasy, jazyka nebo náboženství těchto zřízenců". Nelze se
divit, že takováto zdůvodnění měla za následek opětovnou stížnost.377
Čeští Němci v Československu v nostrifikaci viděli jeden z nástrojů státní
šikany, útlaku a diskriminace. O tom, do jaké míry šlo o útlak zaměřený proti nim, bylo
již promluveno v kapitolách o překládání sídel podniků do určených míst a o složení
správních rad. Z výše uvedené interpelace je zřetelně poznat způsob, kterým
nostrifikační komise nostrifikované podniky ovlivňovala a který byl již popsán
v kapitole o nostrifikačním vyzvání. Lze ovšem mít zato, že v tomto případě se o
diskriminaci českých Němců skutečně nejednalo v těch bodech, které německé stížnosti
zmiňují. Pojmy německý a německorakouský splývaly a čeští Němci v jinak jistě
oprávněných stížnostech na diskriminační chování československého státu mezi nimi
nečinili rozdíl. Nakonec ve většině případů, pokud se jednalo o problém mezi Čechy a
českými Němci, jak při umisťování sídla podniku, tak ve složení správních rad, dosáhly
společnosti, které se bránily, svého. Vzpomeňme na Mosteckou uhelnou společnost a na
podnik Rico. Oběma bylo zakázáno mít své sídlo v Mostě. Městu Mostu byly během
sporů přiznány peníze, které by jim společnosti platily, aby neutrpělo škodu. Nakonec
ovšem o tři roky později nalezneme stejně sídla obou podniků v Mostě.378 Nostrifikace
nebyla nástrojem boje Čechů proti Němcům uvnitř Československa a nebyla tak ani
využívána.
Ovšem i Češi měli svůj národnostní pohled na nostrifikaci: V roce 1922 vyšel
v českých novinách následující článek: "Německé firmy vídeňské byly sice po převratě
vyzvány vládou к nostrifikaci zdejších podniků, při čemž mimo jiné podmínky jim bylo
nařízeno, aby své sídlo z Vídně přeložily do naší republiky, jak po stránce osobní, tak i
věcné, kvůli snazší kontrole našich vládních orgánů, dále musely se zavázati, že budou
český jazyk respektovati, ale učinily tak jen formálně a ve skutečnosti ničeho nesplnily.
Vládnou v československém průmyslu cukrovarnickém a jeho velkostatkům nepřetržitě
z Vídně, kamž odnášejí nerušeně své dividendy a tantiémy a germanisují dále. Vídeňský
despotismus v tomto směru pociťujeme neztenčeně - vinou naší vlastní vlády. Pro
českého člověka jest vyloučeno, aby se v takovém ovzduší dopracoval vedoucího místa,
377 Poslanci, kteří interpelovali se jm enovali Robert Klein člen parlamentního klubu ČSD, Anna
Sychravová z téhož klubu a Paul Wittich z M NSD N SD , in: Národní archiv, fond MPOŽ, karton 363, fol.
50586/21, W W W .psp.cz/eknih/1920ns/ps/reistrik/im ennv/ wc.htm
378 Viz kapitola Přeložení sídla společností.
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neboť záleží-li na "kvalifikaci" přichází v úvahu jen úředník Němec, nebo jedná-li se o
zvláštní "superkvalifíkaci" přichází v úvahu jen Němec - Žid. To je tradiční princip
německého kapitálu nejen na velkostatcích, nýbrž všude jinde v průmyslu a obchodě,
kde se německý kapitál stýká s českou prací, takže živel německo-židovský ovládá od
drahných dob nej větší procento celého života hospodářského."379
Tento hanopis se stal tématem na schůzi nostrifikační komise 27. února 1922.
Bylo na ní jednomyslně konstatováno, že nejsou právní prostředky, kterými by bylo
možné nutit nostrifikované firmy к českému úřadování, protože by takový zásah byl v
rozporu sjiž zmíněným §128 ústavní listiny.380 Spíše je s podivem, že se vůbec
takovými podněty nostrifikační komise zabývala, aniž by je nějakým způsobem
odsoudila. Zabývat se v reakci na podobný článek otázkou, jak přinutit společnosti к
úřadování v češtině, bylo neadekvátní a usvědčovalo nostrifikační komisi z chápavé
reakce na nacionalistické tendence. Ještě pozoruhodnější byl fakt, že na okraj toho
nacionalistického

článku

bylo

tužkou

připsáno,

že je

potřeba

zkontrolovat

nostrifikované společnosti. S vysokou pravděpodobností šlo o to, aby nostrifikační
komise mohly vydat prohlášení, že obavy článku byly liché a že bylo vše
zkontrolováno. Když se porovnají záznamy o kontrolách v nostrifikovaných podnicích s
datem reakce na výše uvedený článek, vyjde najevo, že první kontroly nařídila
nostrifikační komise opravdu těsně po přečtení těchto nacionalistických řádků.381
Jediný článek, který se zabýval v Obzoru národohospodářském nostrifikací nad
rámec obvyklých strohých informací vyšel v roce 1924. Titulek zněl: "Znárodnění
průmyslu"

10 1

. Byla v něm řeč o tom, že od Albína Bráfa

TOI

již dvacet pět let bojoval

československý člověk po hospodářském zmohutnění a osamostatnění. Pozemková
379 Národní archiv, fond MPOŽ, karton 363, fol. 10592/22 z 2. března 1922.
380 Tamtéž.
381 První kontroly byly provedeny v následujících společnostech: Čem oskostelecká a erlašská přádelna a
tkalcovna - bylo zjištěno, že není schopná bez vídeňských knih sestavit bilanci a bylo podezření, že
přesunula své hospodářské vedení do Československa jen naoko, in: Národní archiv, fond MPOŽ, karton
číslo 363, fol. 29048/22 z 30. června 1922.
U Nesseldorfer Wagenbau - Fabriks Gesellschaft vormals k. k. priv. Wagenfabrik Schusta & Co, zjištěno,
že nemá hospodářské vedení v tuzemsku. Národní archiv, fond MPOŽ, karton 363, fol. 46355/22 z 30.
září 1922.
Výsledky těchto kontrol byly projednány nostrifikační komisí na konci června a září 1922. Článek vyšel
na začátku března stejného roku, nelze ovšem dohledat, v jakém periodiku, protože se jedná pouze o
výstřižek. V protokolech nostrifikační kom ise najdeme již jen dvě další kontroly z listopadu 1923 a dubna
1924.
382 Hůla, Josef, Znárodnění průmyslu in: Obzor národohospodářský, roč. X X IX, 1924, s. 1-5.
383 Albín B ráf27. 2. 1851 - 1. 7. 1912, český ekonom a politik. Další viz příloha 1.
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reforma nás zbavila velkostatků a československá převaha se v zemědělství jasně
projevila. Stejně tak v drobném průmyslu se cíle podařilo více či méně dosáhnout.
Nejnesnadnější byla pak situace ve velkoprůmyslu, který se z velké části nacházel v
německých rukou. S výjimkou mlynářství, pivovarství, cukrovarství a strojnictví
pokulhávala československá účast za účastí německou. "Ale není pochyby, a ten pocit
všichni máme, že ještě dnes, pět roků po převratu, účast příslušníků národnosti české na
velkoprůmyslovém podnikání neodpovídá politickému významu národa našeho v tomto
státě"384. Tento stav byl podle autora na pováženou, protože jakmile se politická moc
neopírá o moc hospodářskou a stát, který "by netečně ponechal tuto moc hospodářskou
v rukou těch, kteří otevřeně prohlašují, že jsou odpůrci našeho státu, sám by podkopával
do budoucna svou existenci".385 Od Rakouska-Uherska jsme sice převzali velkou část
průmyslu a tyto podniky byly u nás osamostatněny a nostrifikovány. To ale
neznamenalo, že nostrifikované podniky jsou opravdu české, protože akcie se nacházely
v rukou mnohých cizinců a zejména ve velkých vídeňských bankách. Náprava měla být
velmi obtížná. "Jistě nenastane tím, když při nostrifikaci takových společností, aneb u
příležitosti jiných služeb, které ony od státní správy žádají, uloží se jim podmínka, aby
do správní rady neb ředitelstva přibraly nějakého člena české národnosti, aneb když
samy, aby si získaly jakési dobré oko, dobrovolně tak učiní."38 Tento postup neměl
stačit. Po vzoru Cromwella387 v Anglii měl někdo vydat "průmyslová akta". Udělalo by
se sčítání obyvatel se speciální kolonkou národnost a pak by všechny průmyslové
podniky musely mít většinu akcií v rukou československých, čímž bylo myšleno
v rukou Čechů nebo Slováků. Kdyby tomu tak nebylo, dostali by menšinoví
Čechoslováci většinové hlasovací právo, aby mohli o rozhodovat podniku. Tím by se,
podle autora článku, akcionářům německé národnosti neděla žádná křivda, protože
dividendy by se rozdělovaly pořád stejně podle počtu akcií. Článek končil otázkou,
jestli se u nás najde takový Cromwell. V narážce na Rašínovu smrt zůstávalo

384 Znárodnění průmyslu in: Obzor národohospodářský, roč. XXIX, 1924, s. 2.
385 Znárodnění průmyslu in: Obzor národohospodářský, roč. X X IX, 1924, s. 3.
386 Znárodnění průmyslu in: Obzor národohospodářský, roč. XXIX, 1924, s. 5.
387 Cromwell Oliver, 25. 4. 1599-3. 9. 1658, anglický státník a politik. V roce 1651 vyhlásil navigační
akta - dovoz do Anglie a do anglických osad byl dovolen jen anglickým lodím anebo lodím původu
zboží. In: . In: V šeobecná encyklopedie v osmi svazcích, Diderot, Praha 1999, svazek 2, s. 85.
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znárodnění - nacionalizace průmyslu v Československu "otevřeným problémem, jehož
rozřešení však by nemělo býti podceňováno a odkládáno".

lOO

Je účelné zde překročit rok 1925, protože v průběhu dvacátých a třicátých let
žila nostrifikace svým vlastním životem. Argumentovalo se jí převážně v parlamentu
nejprve ve spojitosti s hospodářskou a sociální situací dělníků v československých
podnicích a později v souvislosti s národnostními střety Čechů s českými Němci. Dne 1.
října 1925 rozebíral například německý poslanec Pohl

lOQ

hospodářskou situaci.

Upozorňoval na diskriminační upřednostňování českých dělníků ve státních i
soukromých dolech a zmiňoval, že nostrifikací byli do správních rad jmenováni čeští
politici a polopolitici, že český kapitál dosáhl sice uplatnění, ale že se čeští správci
nostrifikovaných dolů chovají úplně stejně jako se chovali správci němečtí. Pod
pláštíkem socializace a nostrifikace došlo sice к vyšachování německých dělníků a to ke
škodě i dělníků českých, protože dělnická situace se nostrifikací nezlepšila.390
V listopadu 1928 opakoval podobná slova komunistický poslanec Josef Juran.391
Termín nostrifikace používal v souvislosti s přenesením sídla Západočeského akciového
báňského spolku. Jeho závěr byl obdobný. Výrobních prostředků se sice zmocnili čeští
vlastenci, ale vykořisťování velice rychle nostrifíkovali také a náramně dobře si je
osvojili.392
V listopadu roku 1931 byla nostrifikace zmíněna v parlamentu v souvislosti
s bytovou krizí a s ochranou nájemníků.

Začátkem třicátých let se atmosféra mezi

Čechy a Němci měnila a spory se přiostřovaly. V rozjitřené atmosféře po převzetí moci
nacisty v Německu byla nostrifikace zmíněna v parlamentu hned několikrát a vždy ve
stejné souvislosti. Jako prohraná národní vlastenecká kampaň, která měla zlomit
německou moc a omezit němectví v průmyslu. Hospodářský aspekt nostrifikace byl
naprosto opomíjen. O nostrifikaci se mluvilo vedle zpráv o boji mezi Čechy a Němci
v pohraničí: „ač tento podnik dostal nostrifikační vložku, že musí do deseti let
388 Tamtéž s. 5
389 Poslanec A d olf Pohl za N SD
390 Digitální knihovna, N S 1920-1925, Poslanecká sněmovna, stenoprotokoly, 368. schůze, obsah,
přílohy, čtvrtek 1. října 1925.
391 Josef Juran byl jedním ze zakladatelů Komunistické strany Československa.
392 Digitální knihovna, N S RČS 1925-1929, Poslanecká sněmovna, stenoprotokoly 172. schůze, obsah,
přílohy, úterý 6. listopadu 1928.
93 Digitální knihovna, N S RČS 1929-1935, Poslanecká sněmovna-stenoprotokoly, 119. schůze, obsah,
přílohy, středa 12. listopadu 1931.
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zaměstnat 50 % českých dělníků a českých úředníků. Dnes po deseti letech to vypadá
tak, že tento podnik, slavná sněmovno, zaměstnává 760 dělníků Němců a 63 dělníků
českých, kteří však nejsou ani čsl. národnosti, neboť správa podniku vyrábí si národní
příslušnost tak, že referent tohoto závodu vyplní prostě к nemocenské pojišťovací
přihlášku vyloženého německého nacionála a hakenkrajclera v české řeči a touto pak
přesvědčuje správu podniku, že bylo přání vyhověno, a že byl přijat dělník české
národnosti.“394
Ve výbušné atmosféře nezaměstnanosti hrála nostrifikace a volání po dodržování
nesprávně vykládaných a tím neexistujících nostrifikačních kvót v pohraničí velkou roli.
V lednu 1934 bylo požadováno, aby z nostrifikovaných firem odešli říšští Němci, kteří
tam byli zaměstnaní a neuměli• česky. 395
Tyto zmínky se nesly pod nevysloveným heslem dokončení nostrifikace, které se
mělo, podle představ řečníků, realizovat tím, že by v podnicích měli být zaměstnáni
v ideálním případě pouze Češi. Nostrifikace tím dostávala jiný charakter. Používala se
proti Němcům z Německa, tedy proti říšským Němcům. Protirakouský osten ve
třicátých letech z interpretace nostrifikace zcela vymizel.
Naposledy

byla

v parlamentu

nostrifikace

obhajována

v roce

1936

v hospodářské debatě o správném nastavení konkurenčního klimatu v průmyslu.396
Politické používání pojmu nostrifikace procházelo proměnou. Z původního
**

•

explicitně nevyjádřeného, ale zřetelného "Los von Österreich"

397

jako nástroje národní

emancipace se stávalo heslo uplatňované v politickém boji proti sudetským Němcům.
Požadavek na teritoriální příslušnost к československému státu, který byl znakem
nostrifikace, nestačil. V politických požadavcích bylo teritoriální hledisko nahrazováno
požadavky jazykovými a bydliště ztrácelo význam, který získávala národnost.
Každý ze tří táborů - Češi, čeští Němci a rakouští Němci - považoval
nostrifikaci za něco jiného. Uvnitř těchto táborů docházelo nadto ještě к diversifikaci
podle politického postoje. Čeští i rakouští Němci považovali nostrifikaci za nástroj,

394 Digitální knihovna, N S RČS 1929-1935, Poslanecká sněmovna-stenoprotokoly, 303. schůze, obsah,
přílohy, pátek 1. prosince 1933.
395 Digitální knihovna, N S RČS 1929-1935, Poslanecká sněmovna-stenoprotokoly, obsah, přílohy, 19.
ledna 1934.
396 Digitální knihovna, N S RČS 1935-1938, Poslanecká sněm ovna-stenoprotokoly, 55. schůze, obsah,
přílohy, středa 22. června 1936
397 Viz kapitola Důvody к nostrifikaci.
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kterým je československá vláda hospodářsky diskriminovala. Čeští nacionálové měli
nostrifikaci za prohranou kampaň a promrhanou příležitost jednou provždy zbavit
Němce hospodářské moci. Radikální socialisté a komunisté si zase bez ohledu na
národnost všímali situace dělníků a rozšiřovali tábor nostrifikačních nespokojenců.
Nostrifikace nezmímila český pocit hospodářské méněcennosti. To ovšem ani nemohla.
Nostrifikace byla v první řadě kampaní hospodářskou. Na druhém místě byla akcí
politickou a až pak nástrojem národním. Navenek ovšem bylo pořadí převrácené. Od
samého začátku byl zdůrazňován národní, poté politický a nakonec až na posledním
místě aspekt hospodářský.

6.11 Cui bono v nostrifikaci?

К zodpovězení otázky po vztahu politiky a hospodářství v československorakouských vztazích na příkladu nostrifikace je nutné, aby zazněla otázka „Cui bono“.
Není obtížné vybrat ty, kteří zaujmou místa na stupních nostrifikačních vítězů.
Nejvíce na nostrifikaci vydělal bezpochyby československý stát, a to ve více oblastech.
Bezprostředním skutečným důvodem к nastartování procesu přesouvání hospodářských
sídel podniků byl rakousko-uherský daňový řád, podle nějž podniky platily daně tam,
kde měly své sídlo. V místě, ve kterém se nacházely jejich závody, byly vypláceny
pouze mzdy zaměstnancům. Logickým zájmem každého státu tedy bylo, aby všechny
podniky vyvíjející jakoukoliv činnost na jeho území měly tamtéž i sídlo.
Druhým důvodem к nostrifikaci bylo, že Československý stát získal nástroj,
jakým bylo možné podpořit loyální skupinu podnikatelů a manažerů na úkor těch, o
nichž se předpokládalo, že s československým státem nesympatizují. Přestože sympatie
či antipatie podnikatelů ke státnímu celku, ve kterém podnikají, nejsou příliš zásadní.
Podnikatelé totiž tím, že maximalizují svůj zisk podporují nutně i státní fiskus.
Nostrifikace však mohla pomoci a pomohla těm, o které se československý stát chtěl
opřít a opíral. Nostrifikace podpořila ty podnikatelské skupiny, které dodávaly
československému státu know-how v hospodářské politice, úředníky na důležitá
hospodářská místa a v neposlední řadě i finance při státních půjčkách. Podmínky na to
byly ideální. Měnová odluka, deflační politika a rozdílná inflace v obou státech
umožnila více než navýšení fiskálních příjmů československého státu. Vždyť
československou hospodářskou politiku v prvních poválečných letech tvořili titíž lidé,
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kteří se na nostrifikaci podíleli. Deflační politiku ministerstva financí personifikovanou
Aloisem Rašínem podporovala mezi jinými i skupina kolem Živnostenské banky s
Jaroslavem Preissem. Deflace totiž pomáhala s nostrifikací spojenou „repatriací
kapitálu“, při které české banky skupovaly na vídeňské burze akcie nostrifikovaných
podniků díky hospodářské situaci Československa a Rakouska za až o šedesát procent
•

o

nižší cenu a pak je dále prodávaly československým zájemcům podle svého uvážení.

398

Banky byly a jsou od toho, aby obchodovaly s akciemi. Na tom nebylo nic špatného.
Ani na tom, že akcie nakoupily levně v Rakousku a prodávaly dráže v Československu,
nebylo nic nemravného. Nemravné bylo, že za pomoci hospodářské politiky
československého státu nakoupily české banky levně akcie nostrifikovaných podniků a
prodávaly je selektivně svým lidem. Budovaly tak svou buržoazní vrstvu akcionářů, o
kterou se opíraly. To byly ty „pevné ruce v tuzemsku“ do kterých bylo nařizováno
umístit akcie v nostrifikačních výzvách a v podmínkách povolení emisí akcií.399 Pro
české banky se jednalo o nej výhodnější způsob ovládnutí a ovládání nostrifikovaných i
nenostrifikovaných podniků, protože tyto akcie nemusely držet v portfoliu. Přesto
těmito akciemi prodanými do „správných rukou“ na valných hromadách disponovaly
vedle svých portfoliovaných akcií. Tento princip, že lidé blízcí českým bankám vlastnili
velké balíky akcií a společně s těmito bankami podniky ovládali, spolehlivě fungoval.
Československý stát tak měnovou reformou, deflační politikou a přijetím
nostrifikačního zákona umožnil propojení a soulad partikulárního zájmu loyální vrstvy
podnikatelů a zájmu fiskálního. Nostrifikačním zákonem byl vytvořen časově
neomezený nástroj - nostrifikační komise, která byla jenom občas usměrňována
ostatními státními úřady jakými bylo například ministerstvo financí. Na tento nástroj
vytváření loyální podnikatelské vrstvy nezaútočil během celého průběhu nostrifikace
nikdo. Bylo to částečně díky nacionálnímu zdůvodňování nostrifikačního procesu, díky
snadno obhajitelným fiskálním ziskům státu a také díky malé pozornosti, věnované
nostrifikaci veřejností.

398 Lacina, Vlastislav, Wirtschaftnationalistische Aspekte der Nostrifikation von Industrieunternehmen in
Mitteleuropa nach dem Ersten Weltkrieg. Änderungen in der ökonom ischen Stellung mitteleuropäischer
Eliten. In: Kubů, Eduard, Schulz, Helga, Wirtschaftnationalismus als Entwicklungsstrategie
ostmitteleuropäischer Eliten, Praha - Berlin 2004, s. 248.
399 SOA Praha, KSO Praha Sp X 204, kt. 766, fol. 243 či 505 z 3. 8. 1922.
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Proces nostrifikace, koncipovaný národohospodáři z Národní demokracie,400
začal za vlády sociálních demokratů se socialisty a agrárníky. Dokonce až za této
rudozelené koalice byl přijat nostrifikační zákon. Nostrifikace vrcholila za Černého
úřednické vlády,401 pokračovala svým vlastním tempem za vlády všenárodní koalice, za
další úřednické vlády, pak i za panské koalice a končila během první vlády
Udržalovy.402 Nostrifikace byla zahájena za vlády socialistů, přestože díky ní zesílila
právě česká buržoazie, což lze odůvodnit jedině již v minulém odstavci zmíněnými
státními hospodářskými a politickými zájmy. Vedle československého státu a
československých měst403 těžily z nostrifikace české banky. Za pomoci nostrifikační
komise, ministerstva průmyslu obchodu a živností, ministerstva vnitra a repatriace
kapitálu získávaly české banky nostrifikované podniky do svých koncernů. Největší
úspěch zaznamenalo pět českých bank. Živnostenská banka, jí kontrolovaná Česká
eskomptní banka a úvěrní ústav v Praze, Česká banka Union, Banka pro obchod a
průmysl, dříve Länderbanka a Anglo-československá banka. Z celkového počtu sto
šedesáti dvou podniků zařadily české banky do svých koncernů padesát šest
nostrifikovaných společností, což představovalo přes dvě třetiny nostrifikovaného
kapitálu.404
Při otázce, komu nostrifikace hospodářsky pomohla, nelze také pominout
advokáty nostrifikovaných firem, a konkrétně dva, kteří se o nostrifikaci zajímali
nejvíce: Václava Boučka a Eduarda Schwarze s jejich advokátními kancelářemi. Kromě
odměn za advokátní služby byl Václav Bouček jmenován do správních rad tří velkých
nostrifikovaných podniků - do Pražské železářské, do Továrny na smaltované a kovové
zboží a do Fantových závodů. Eduard Schwarz dopadl ještě lépe a po roce 1921 jej
můžeme nalézt v pěti správních radách nostrifikovaných podniků ,mezi kterými se

400 V iz kapitoly o nostrifikačním zákonu.
401 Jan Černý 4. 3. 1874 - 10. 4. 1959 český politik. Další viz příloha 1.
402 František Udržal, 3. 1. 1 8 6 6 - 2 4 .4 . 1938, český a československý politik. Další viz příloha 1.
403 Města vypisovala v Rakousku-Uhersku místní přirážky к přímým daním, což činila dál i po roce 1918.
Dokonce v roce 1921 byly přijaty dva zákony upravující tyto daňové příjmy měst. Jejich platnost skončila
v roce 1927. Janák, Jan, Hledíková, Zdeňka, Dějiny správy v českých zem ích do roku 1945. Praha 1989,
s. 353-354 a 445. V iz i kapitola o sídlech nostrifikovaných podniků.
404 Nostrifikováno bylo 162 podniků s kapitálem 1 473 394 743 Kč. Nostrifikovaných podniků
zařazených do koncernů bank bylo 56 s nostrifikovaným akciovým kapitálem 1 030 820 964 Kč. V iz
Čižinský, Jan, N ostrifikace průmyslových podniků v českých zem ích 1918-1929, D iplom ová práce FFUK
2006, příloha 15, 17, 18, 24, 25.
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nachází například největší nostrifikovaný podnik podle akciového kapitálu - Severní
dráha císaře Ferdinanda.405
Mezi nostrifikační poražené je třeba v první řadě počítat, jak již bylo zmíněno,
rakouský fiskus, město Vídeň a jeho obyvatele - propuštěné úředníky nostrifikovaných
podniků. Dále pak to byly vídeňské banky. Podle uskutečněné analýzy nejvíce vlivu a
tím pádem i akcií ztratila Niederösterreichische Escompte-Gesellschaft následována
Österreichische Credit-Anstalt für Handel und Gewerbe a Wiener Bank-Verein.
Přestože se v některých případech jednalo o pronajmutí vlivu jiné bance - převážně
Živnostenské bance či České eskomptní bance a úvěrnímu ústavu - jak dosvědčuje
valná hromada Severní dráhy císaře Ferdinanda z roku 1928, ztratily tyto rakouské
velkobanky v průběhu nostrifikace podstatnou část akciového kapitálu nostrifikovaných
podniků a tím i svého vlivu nad nimi.406
V

některých

případech

byly

mezi

nostrifikačními

poraženými

i

nostrifikované podniky. Například u Lihové průmyslové akciové společnosti zhoršila
nostrifikace hospodářské výsledky.407 Někdy byly nostrifikované podniky ovládnuty
slabými bankami, neschopnými krýt jejich potřeby.408
Nostrifikace byla v československo-rakouských vztazích významným procesem,
o čemž svědčí i dva údaje. Přesunul se kapitál kolem jedné miliardy čtyř set milionů
korun z Rakouska do Československa, což představovalo přibližně čtvrtinu veškerého
akciového

kapitálu

československých

podniků.409 Nostrifikovaných

společností

přesunutých z Vídně bylo sto šedesát dva a průměrný akciový kapitál byl kolem devíti
milionů jednoho sta tisíc korun.410 Nelze ignorovat ani její státotvornou funkci na
začátku československé samostatnosti. Obsazením československého území byl
vytvořen samostatný československý celní prostor. Měnovou odlukou došlo ke vzniku
samostatné československé měny a nostrifikací si československý stát zajistil fiskální

405 Správní rady všech 162 nostrifikovaných společností byly studovány z Compassů 1918 - 1928.
406 SOA Praha, KSO Praha, В XXVI 120, kt. 1973 valná hromada ze dne 15. 6. 1928.
407 Compass 1924, s. 623.
408 Kubů, Eduard, Trh kapitálu a peněz, in: Kubů Eduard, Pátek Jaroslav, Mýtus a realita hospodářské
vyspělosti Č eskoslovenska m ezi světovým i válkami, Praha 2000, s. 176.
409 Faltus, Jozef, Nostrifikácia po I. Světověj vojně ako doležitý nástroj upevnenia českého finančného
kapitálu, in: Politická ekonom ie, roč. IX. 1961, č. 1, Praha 1961, s. 35.
410 Viz příloha 11.
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samy

zisky а к tomu ještě si zavázal československou buržoazii, která také na nostrifikaci
značně profitovala.
Instituce československého státu hájily při nostrifikaci ve vztahu к Rakousku
nejen fiskální československý zájem, ale i zájmy teritoriálně československé buržoazie.
Je to zřejmé i z toho faktu, že největší tlak byl na Rakousko vyvíjen právě v době, kdy
se kvůli rakouské inflaci stávala nostrifikace pro československé zájemce čím dál
výhodnější.
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7. Závěr

Po skončení první světové války se československé politické reprezentaci
podařilo během prvních let poměrně přesně odhadnout, kam se bude politický vývoj ve
střední Evropě ubírat. Ve vztahu к Rakousku vystupovalo Československo z pozice
silnějšího a šťastnějšího a zúročilo vykonané přípravy na získání své samostatnosti.
Nabytou

mezinárodně

politickou

převahu

a

mezinárodní

podporu

dokázal

československý stát na pařížské mírové konferenci a ve Společnosti národů úspěšně
zhodnotit. Co se týkalo úřadů a zákonů, navázalo Československo na rakousko-uherské
tradice, což se ukázalo být v neklidné době stabilizujícím prvkem .
Československý stát prostřednictvím své zahraniční politiky, personifikované
především ministrem Edvardem Benešem, sledoval v československo-rakouských
vztazích opravdu především politické oddělení od Rakouska. Svědčí o tom řada
závažných rozhodnutí: vytvoření Malé dohody a odmítání jejího rozšíření o Rakousko,
odpor proti podunajské federaci stejně jako proti jakékoli celní unii, přijetí zákona o
měnové odluce, o samostatném celním prostoru, o nostrifikaci.
V

hospodářské

oblasti obětovalo Československo nej výhodnější možnost

středoevropského uspořádání - společný trh - na oltář čerstvě nabyté samostatnosti.
Podobně naložilo i s českou menšinou ve Vídni. Zahraniční politika dala Brněnskou
smlouvou, smlouvou z Lán i slabou podporou své vídeňské menšiny najevo, že si raději
ponechá volné ruce vzhledem к německé menšině v Československu. Nezasazovala se
o to, aby byla oběma menšinám přiznána přesně definovaná menšinová práva či jiným
způsobem zlepšeno jejich politické postavení.
Československo umělo důrazně podpořit své nároky vůči Rakousku nejen na
poli diplomacie, ale i hospodářsky. Dostalo к tomu do vínku pádné zbraně v podobě
značných uhelných zásob kombinovaných s absencí uhelných dolů v Rakousku a ve
formě obdobné situace na trhu s cukrem. Mnoho požadavků bylo spojováno
s dodávkami uhlí - čili energie pro domácnosti a pro průmysl - a cukru - čili energie
pro rakouské obyvatele. Za pomoci tohoto tlaku se ve vzájemných sporech dařilo, jak je
zřejmé například z případu nostrifikačních smluv, prolamovat rakouskou rezistenční
politiku a prosazovat nejrůznější československé požadavky.
Nutno podotknout, že v československé zahraniční politice nacionalismus či
antipatie nehrály takovou roli, jakou by bylo možné očekávat. Při bližším studiu vyšlo
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v případě nostrifikace najevo, že národnostní a nacionalistická hesla byla používána
pouze v případě, že korespondovala s hospodářským zájmem státu, který měla podpořit,
anebo v případě, že bylo třeba určitou aktivitu zdůvodnit a ospravedlnit před vlastním
veřejným míněním.
Československo-rakouské vztahy byly ovšem také ve znamení silné rakouské
zbraně, kterou byla katastrofální hospodářská situace. Tento argument, podporovaný
anšlusovými tendencemi, nebylo možné ignorovat a Rakousko jím úspěšně operovalo
nejen ve vzájemných vtazích s československým státem, ale i na mezinárodním poli.
Získalo tak podpisem Ženevských protokolů velikou mezinárodní pomoc, kterou
proměnilo ve skutečnost právě Československo výměnou za lepší kontrolu rakouského
hospodářství a tím i rakouských anšlusových tendencí. Nedá se ovšem říci, že by
součástí mezinárodní půjčky bylo odpouštění jiných československých hospodářských
nároků vůči Rakousku, jak taktéž z nostrifikace vyplývá.
Nostrifikační proces se stal výjimečným tím, že na jedné straně byl pro
československý fiskus výhodný a korespondoval se snahou o politickou a hospodářskou
samostatnost a na straně druhé jím Československo podporovalo na úkor Rakouska a
mnohdy i na úkor jednotlivých nostrifikovaných podniků konkrétní bankovní domy a
konkrétní finančníky.

Ve skutečnosti i tato podpora soukromého teritoriálně

československého kapitálu byla státotvorná, protože cíleně budovala vrstvu podnikatelů,
o které se samostatný československý stát opřel. Fakt, že při nostrifikaci se opět
nejednalo o nejvýhodnější variantu pro některé nostrifikované podniky a tudíž ani pro
československý fiskus -

některé nostrifikované společnosti by lépe fungovaly

s rakouským managementem a s rakouským kapitálem a daně bylo možné získat jinou
zákonnou úpravou -

dále podporuje tezi o nadřazenosti ideje samostatnosti

hospodářským zájmům rané československé republiky.
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Příloha 1
Osoby vyskytující se v textu:

Bechyně Rudolf, 6. 4. 1881 - 1. 1. 1948, český politik a novinář. Původním povoláním
byl zámečník. Od roku 1905 byl předním funkcionářem sociálně demokratické strany.
Mezi lety 1917 - 1918 byl poslancem rakouské říšské rady. V sociální demokracii byl
konkurentem Šmeralovým. Od roku 1920 - 1025 zastupoval sociální demokraty v pětce.
Za první republiky byl několikrát ministrem. Mezi lety 1920 - 1938 byl náměstkem
předsedy vlády. Za druhé světové války se nacházel v emigraci v Londýně a mezi lety
1940 - 1944 byl členem exilové Státní rady. In: Všeobecná encyklopedie v osmi
svazcích, Diderot, Praha 1999, svazek 1, s. 349.
Bouček Václav, 5. 9. 1869 - 10. 4. 1940, český právník. Od roku 1899 byl advokátem v
Praze. Byl obhájcem v řadě politických soudních sporů, například v kauze Masaryk
versus katechetové nebo Švihá versus Národní listy. Stal se předním aktivistou
Masarykovy realistické strany. Za první světové války byl činný v domácím odboji,
který podporoval i finančně. Mezi lety 1918 - 1920 byl poslancem Revolučního
národního shromáždění, kde se významně podílel na nové úpravě manželského práva a
na tvorbě první československé ústavy. V letech 1925 - 1930 byl jedním z představitelů
Národní strany práce. Stal se znalcem anglického práva. V letech 1900 - 1916 byl
redaktorem Právnických rozhledů a autorem řady právnických a politických spisů. In:
Kolektiv autorů, Československý biografický slovník, Praha 1992, s. 62.
Bráf Albín, 27. 2. 1851 - 1. 7. 1912, český ekonom a politik. Roku 1882 byl prvním
profesorem politické ekonomie na české univerzitě v Praze. Podílel se na vzniku České
akademie a Národohospodářského ústavu. Byl zetěm Františka Ladislava Riegra a od
90. let se stal vůdcem staročeské strany. V letech 1883 - 1895 byl poslancem českého
sněmu, mezi lety 1887 - 1891 přísedícím zemského výboru, v roce 1905 byl jmenován
do panské sněmovny a mezi lety 1908 - 1909 a 1911 - 1912 byl ministrem orby. Jeho
hlavní práce byly vydány v pěti dílech s názvem „Albín Bráf: život a dílo, in:
Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích, Diderot, Praha 1999, svazek 1, s. 452 - 453.
Černý Jan, 4. 3. 1874 - 10. 4. 1959 český politik. Vletech 1920 - 1928 zemský
prezident země Moravské a 1928 - 1939 země Moravskoslezské. Pověřen sestavením
úřednické vlády 1920 - 1921 a 1926. Několikrát byl ministrem vnitra v různých vládách
1920 - 1922, 1926 - 1929, 1932 - 1934 a 1938. In: Všeobecná encyklopedie v osmi
svazcích, Diderot, Praha 1999, svazek 2, s. 116.
Dvořáček Jan, 12. 11. 1887 Letovice - 22. 7. 1956 vlak z Moskvy do Kyjeva, český
národohospodář. Mezi lety 1922 - 1925 zplnomocněný ministr a šéf hospodářské sekce
ministerstva zahraničních věcí. Poslanec za Československou národní demokracii a
ministr obchodu 1925 - 1926. Mezi lety 1926 - 1938 jeden z ředitelů a 1938 - 1945
vrchní ředitel Živnostenské banky v Praze. In: Kolektiv autorů, Československý
biografický slovník, Praha 1992, s. 125.
Ellenbogen, Wilhelm, 9. červen 1863 Břeclav - 24. únor 1951 New York, lékař a
politik. Byl synem učitele na základní škole. Vystudoval medicínu a stal se sociálním
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demokratem. V roce 1892 byl zvolen předsedou strany, kterým zůstal až do zatčení
v roce 1934. Mezi lety 1896 - 1918 byl poslancem říšské rady, 1919 - 1934 rakouské
národní rady. V roce 1918 byl členem rakouské státní rady, 1919 zástupce státního
sekretáře pro obchod a živnosti a současně prezident socializační komise. V roce 1938
emigroval jako coby Žid do Spojených států amerických. In: Ackerl, Isabella,
Weissensteiner, Friedrich, Österreichisches Personen Lexikon, Wien 1992, s. 97.
Flieder Robert, 28. 5. 1883 Pacov - 16. 8. 1957 Praha, český právník a diplomat. V roce
1918 se stal tajemníkem Českého svazu na říšské radě ve Vídni. Od roku 1919 byl
v diplomatických službách. Mezi lety 1920 - 1921 byl chargé d'affaires v Rakousku ve
Vídni, 1921 - 1924 vyslanec ve Švýcarsku, 1922 - 1924 stálý delegát u Společnosti
národů, 1924 - 1927 vyslanec v Polsku, 1927 - 1930 v Norsku a Švédsku, 1930 - 1933
v Jugoslávii a 1935 - 1938 ve Španělsku a Portugalsku. Za druhé světové války působil
v odboji a byl vězněn v nacistických žalářích. In: Kolektiv autorů, Československý
biografický slovník, Praha 1992, s. 148.
Habrman Gustav, 24. 1. 1864 - 22. 3. 1932, český politik a novinář. V mládí byl vězněn
za socialistickou činnost a pak žil osm let v exilu ve Spojených státech amerických. Od
roku 1897 byl redaktorem brněnské Rovnosti a od roku 1901 šéfredaktorem plzeňské
Nové doby. Představoval protirakouský směr v sociální demokracii. Byl odpůrcem
Bohumíra Šmerala. Mezi lety 1907 - 1918 byl poslancem říšské rady a od roku 1917
předsedou poslaneckého klubu sociální demokracie. S Tomášem Garriguem Masarykem
a s Maffíí udržoval kontakt od roku 1915. V roce 1918 se stal členem Národního
výboru. Mezi lety 1918 - 1925 byl poslancem, 1918 - 1920 ministrem školství a 1921 1925 ministrem sociální péče. In: Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích, Diderot,
Praha 1999, svazek 3, s. 117.
Hainisch Michael, 15. 8. 1858 - 26. 2. 1940, rakouský politik. Zastával stanoviska
blízké křesťanskosociální straně. Mezi lety 1920 - 1928 byl rakouským spolkovým
prezidentem. Od roku 1929 do roku 1930 pak ministrem obchodu a dopravy. In:
Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích, Diderot, Praha 1999, svazek 3, s. 122.
Heidler Ferdinand, 8. 12. 1881 - 3. 11. 1928, český národohospodář a organizátor
cukerního průmyslu a obchodu. Za první světové války spolupracoval s domácím
odbojem. V letech 1919 - 1920 byl ministrem obchodu za národně sociální stranu.
Zastával politiku volného mezinárodního obchodu. Byl autorem Příručky národního
hospodářství z roku 1908. In: Kolektiv autorů, Československý biografický slovník,
Praha 1992, s.201.
Hotowetz, Rudolf, 12. 10. 1865 Říčany, 16. 8. 1945 Praha, český právník a
národohospodář. V letech 1903 - 1917 vedoucí sekretář přažské obchodní komory, 1920
- 1921 ministr obchodu a živností a ministr zahraničního obchodu, poté předseda a
vládní komisař Všeobecného pensijního ústavu. Od roku 1928 také předseda
Orientálního ústavu. Propagoval hospodářské sblížení podunajských států a v obchodní
politice zastával liberální stanoviska. In: Kolektiv autorů, Československý biografický
slovník, Praha 1992, s. 232.
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Kalina Antonín, 15.6. 1870 - 17. 12. 1922, český politik. Byl obhájcem českých menšin
v pohraničí. V roce 1897 stál u zrodu strany radikálně pokrokové, poté České strany
státoprávně pokrokové. Mezi lety 1908 - 1917 byl jedním z jejích čelných představitelů.
Od roku 1901 byl poslancem českého zemského sněmu a od roku 1907 říšské rady. Před
první světovou válkou zastával striktně protirakouský postoj. V roce 1917 hájil na říšské
radě požadavek na obnovení českého státu. Účastnil se aktivně domácího odboje. Od
roku 1918 byl poslancem Národního shromáždění. Mezi lety 1919 - 1922 byl prvním
československým vyslancem v Jugoslávii. In: Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích,
Diderot, Praha 1999, svazek 4, s. 23.
Klofáč Václav Jaroslav, 21. 9. 1868 - 10. 7. 1942, český politik a novinář. Byl v roce
1897 spoluzakladatelem České strany národně sociální (později národně socialistické).
Byl propagátorem antimilitaristického hnutí, slovanské vzájemnosti a opozičního
protirakouského radikalismu. V roce 1914 byl uvězněn, 1917 obviněn z velezrady
ovšem v červenci 1917 byl propuštěn. V roce 1918 se stal místopředsedou Národního
výboru, členem Socialistické rady a ministrem národní obrany. Tím zůstal do roku
1920. Podílel se na vytvoření takzvaného domácího vojska z jednotek bývalé rakousko uherské armády, přispěl к jejich unifikaci s legiemi a prosadil přijetí branného zákona.
Mezi lety 1918 - 1938 byl předsedou národních socialistů. O stranické vůdcovství vedl
vítězný zápas s Jiřím Stříbrným.
Kramář Karel, 27. 12. 1860 - 26. 5. 1937, český politik. Společně s Tomášem Garrique
Masarykem a Josefem Kaizlem založil 1889 realistické hnutí. Roku 1890 vstoupil do
mladočeské strany a na začátku 20. století byl jejím uznávaným vůdcem. Stal se
tvůrcem koncepce novoslovanství. Za 1. světové války byl v domácím odboji roku 1915
zatčen a roku 1916 odsouzen к trestu smrti. O rok později mu byl trest snížen na 20 let
vězení a nakonec byl amnestován. V roce 1918 se stal předsedou Národního výboru a
prvním premiérem Československé republiky. Vletech 1918 - 1919 stál včele
státoprávní demokracie. Mezi lety 1919 - 1934 byl předsedou stejné strany, ale
přejmenované na Národně demokratickou stranu, která roku 1934 spoluvytvořila
Národní sjednocení. In: Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích, Diderot, Praha 1999,
svazek 4, s. 214.
Krčmář Jan, 27. 7. 1877 - 31.5. 1950, český právník. Od roku 1907 byl profesorem na
Universitě Karlově v Praze. V roce 1919 byl členem československé mírové delegace v
Paříži. Mezi lety 1922 - 1924 byl stálým členem československé delegace při Svazu
národů v Ženevě. Jako hlavní referent komisí při ministerstvu spravedlnosti se
významnou měrou podílel na kodifikaci občanského práva v Československu. Působil
též jako stálý poradce ministra zahraničí a ministra financí a člen stálého rozhodčího
dvora v Haagu. Byl členem České akademie věd a umění a předsedou Společnosti
vlasteneckých přátel umění. V letech 1926 a 1934 - 1936 zastával funkci ministra
školství a národní osvěty. In: Kolektiv autorů, Československý biografický slovník,
Praha 1992, s.363.
Krofta Kamil, 17.7.1876 Plzeň - 16.8.1945 Praha, český historik a diplomat. Jeden
z hlavních představitelů Gollovy historické školy. Od roku 1920 působil
v československých diplomatických službách. Mezi lety 1920 - 1921 byl vyslancem ve
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Vatikánu, 1921 - 1925 v Rakousku, 1925 - 1927 v Německu. V letech 1927 - 1936 byl
zástupcem ministra zahraničí Edvarda Beneše a od roku 1936 do roku 1938 byl
ministrem zahraničních věcí. V době nacistické okupace se zapojil do odboje. V červnu
1944 byl zatčen gestapem a až do konce války vězněn v terezínské Malé pevnosti. Na
následky věznění krátce po osvobození zemřel. In: Československý biografický slovník,
Praha 1992, s. 369.
Lodgman von Auen Rudolf, 21. 12. 1877 - 11. 12. 1962 německý politik v českých
zemích. Od roku 1906 byl předsedou Svazu německých okresů v Čechách. V letech
1911 - 1918 byl poslancem rakouské říšské rady. V roce 1918 byl hlavním
organizátorem pokusu o odtržení českých pohraničních oblastí od Československa. Byl
prohlášen zemským hejtmanem provincie Deutschböhmen. Snažil se na pařížské mírové
konferenci prosadit pro české Němce právo na sebeurčení. V letech 1919 - 1925 byl
předsedou Německé nacionální strany v Československu. Mezi lety 1920 - 1925 byl
poslancem Národního shromáždění. Ve třicátých letech podporoval Sudetoněmeckou
stranu. In: Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích, Diderot, Praha 1999, svazek 4, s.
384.
Marek Ferdinand, 25. 1. 1881 Praha - 5. 5. 1947 Moskva, rakouský diplomat. Původem
z pražské německé rodiny. Základní a střední školu studoval v Praze, Litoměřicích a
v Kolíně. Práva vystudoval ve Vídni na vídeňské univerzitě. Od května 1904 do
prosince 1906 působil jako koncipient na finančním ředitelství ve Vídni. Poté působil
v Obchodní a živnostenské komoře v Brně, kde se stal roku 1912 vedoucím
tajemníkem. V červenci 1914 musel jako záložní důstojník narukovat. Kromě dokonalé
znalosti němčiny a češtiny ovládal francouzštinu, angličtinu a italštinu. Za dobu
své dvacetileté činnosti v Obchodní a živnostenské komoře v Brně si vybudoval řadu
cenných
kontaktů
s pozdějšími
československými
diplomaty
a politiky.
V Československu se stal rakouským vyslancem v roce 1918. Oficiálně byl do úřadu
uveden v roce 1922. Ve své funkci rakouského vyslance však zůstal až do roku 1938
tedy až do Anšlusu Rakouska. Poté byl nacisty okamžitě propuštěn z rakouských
diplomatických služeb. Jeho manželka byla Židovka a jeho děti byly dle norimberských
zákonů považovány za Židy. Když na to gestapo v roce 1943 přišlo, Ferdinand Marek
souhlasil, že výměnou za bezpečí své rodiny bude gestapu dodávat zprávy. Podle
dostupných archivních materiálů dodával zprávy bezpečně neškodné, které již gestapo
dávno vědělo. Přesto byl Marek po konci druhé světové války sovětskou
kontrarozvědkou zatčen a uvězněn. Tajně byl převezen do Moskvy, kde v květnu roku
1947 zemřel. Ferdinand Marek byl přítelem T. G. Masaryka, Edvarda Beneše i Kamila
Krofty. In: Steiner, Herbert, První rakouský vyslanec v Praze Ferdinand Marek, Jeho
osudy v letech 1938 - 1947, Praha 1995. s. 13 - 20.
Matoušek Josef, 25. 5. 1876 - 4. 6. 1945, český právník, národohospodář a politik. Od
roku 1901 působil jako soudce v Hořicích a poté od roku 1909 v Praze. Před první
světovou válkou byl činný v Masarykově Realistické straně. Mezi lety 1918 - 1938 byl
jedním z vůdčích představitelů Československé národní demokracie, respektive
Národního sjednocení. V letech 1919 - 1935 byl poslancem, 1935 - 1939 senátorem
Národního shromáždění, 1935 - 1938 předsedou klubu senátorů Národního sjednocení.
Mezi lety 1929 - 1934 zastával funkci ministra průmyslu obchodu a živností. Byl
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autorem řady odborných i populárních prací z národohospodářské, sociálně - politické a
daňové oblasti. In: Kolektiv autorů, Československý biografický slovník, Praha 1992, s.
446.
Němec Antonín, 17. 2. 1858 - 25. 5. 1926, český politik a novinář. Mezi lety 1886 1894 redaktorem Rovnosti pak 1894 - 1897 Dělnických listů, 1897 - 1907 byl
šéfredaktorem Práva lidu. Od konce devadesátých let byl vůdčím činitelem sociálně
demokratické strany. Mezi lety 1907 - 1918 byl poslancem rakouské říšské rady. Stal se
Smeralovým politickým soupeřem. V roce 1918 se stal místopředsedou Národního
výboru československého. A mezi lety 1918 - 1925 byl poslancem Národního
shromáždění. Od roku 1925 byl čestným předsedou sociálně demokratické strany. In:
Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích, Diderot, Praha 1999, svazek 5, s. 322.
Preiss Jaroslav, 8. 12. 1870 - 29. 4. 1946, český bankéř a politik. Od roku 1905 byl
šéfredaktorem Finančních listů. Za první světové války byl aktivním v odboji. V roce
1916 byl zatčen a o rok později amnestován. Mezi lety 1917 - 1938 zastával funkci
vrchního ředitele Živnostenské banky v Praze a mezi lety 1938 - 1942 byl předsedou
její správní rady. V letech 1918 - 1920 zasedal jako poslanec v Revolučním národním
shromáždění. Byl designován jako první československý ministr financí avšak později
bylo rozhodnuto využít jeho schopností pro úkoly soukromého hospodářství. Mezi lety
1930 - 1939 se stal předsedou Ústředního svazu československých průmyslníků. Byl
nejvlivnějším meziválečným českým finančníkem. Po revoluci v květnu 1945 byl
obviněn z kolaborace a bez ohledu na špatný zdravotní stav byl držen až do dubna 1946
ve vyšetřovací vazbě. Zemřel dva dny po propuštění. In: Všeobecná encyklopedie
v osmi svazcích, Diderot, Praha 1999, svazek 6, s. 244. Kolektiv autorů,
Československý biografický slovník, Praha 1992, s. 569.
Rašín Alois, 18. 9. 1867 - 18. 2. 1923, český ekonom a politik. Od roku 1907 byl
místopředsedou mladočeské strany a právním zástupcem Živnostenské banky. V roce
1918 se podílel na založení České státoprávní demokracie. Při převratu 28. 10. 1918 byl
úřadujícím předsedou Národního výboru a hlavním organizátorem vyhlášení
samostatného Československého státu. Po roce 1918 byl zvolen poslancem za
Československou národní demokracii. Mezi lety 1918 - 1919 a 1922 - 1923 byl
ministrem financí. Významně se podílel na poválečné měnové reformě. V lednu 1923
byl zraněn při atentátu, na jehož následky zemřel. „Zdůrazňování národních zájmů jako
vrcholné politické hodnoty jej přivádělo až na hranice nacionalismu. Nejvýrazněji se to
projevilo právě po 28. říjnu a v roce 1919, ve vztahu к německé menšině. Byl proti
zastoupení Němců v revolučním národním shromáždění, které připravovalo ústavu, a v
národní demokracii i v Národních listech toleroval rozněcování protiněmeckých vášní.“
In : Lacina, Vlastislav, Alois Rašín, Praha 1992.
Renner Karl, 14. 12. 1870 - 31. 12. 1950, rakouský politik původem z Dolních
Dunajovic z jižní Moravy. Od roku 1907 byl předním politikem rakouské sociálně
demokratické strany. Vedl rakouskou delegaci na pařížské mírové konferenci 1919.
Mezi lety 1919 - 1920 zastával funkci kancléře. V roce 1934 byl krátce vězněn a druhou
světovou válku strávil v koncentračním táboře. Mezi lety 1945 - 1950 byl rakouským
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prezidentem, in: Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích, Diderot, Praha 1999, svazek
6, s. 385.
Seipel Ignaz, 19. 7. 1876 - 2. 8. 1932, rakouský politik. V letech 1922 - 1924 a 1926 1929 byl rakouským kancléřem. In: Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích, Diderot,
Praha 1999, svazek 7, s. 80.
Seliger Josef, 16. 2. 1870 - 18. 10. 1920, německý politik a novinář působící v českých
zemích. Mezi lety 1907 - 1918 byl poslancem rakouské říšské rady. Na podzim roku
1918 se podílel na pokusu o odtržení pohraničních oblastí od Československa. Stal se
předsedou vlády provincie Deutschböhmen. Od roku 1919 se stal vůdcem Německé
sociálně demokratické strany dělnické v Československu. Od dubna 1920 byl
poslancem Národního shromáždění. In: Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích,
Diderot, Praha 1999, svazek 7, s. 86.
Schober Johann, 1874 - 1932. Byl rakouským velkoněmeckým politikem. Mezi lety
1918 - 1932 byl vídeňským policejním ředitelem a třikrát byl jmenován kancléřem
(1921 - 1922, 1929 - 1930). In: Ackerl, Isabella, Weissensteiner, Friedrich,
Österreichisches Personen Lexikon, Wien 1992, s. 426.
Schuster Václav, 7. 4. 1871 - 1944, státní tajemník ministerstva obchodu a
zplnomocněný ministr, byl od roku 1896 koncipistou a později sekretářem Obchodní a
živnostenské komory v Českých Budějovicích. Roku 1900 se stal koncipistou Obchodní
a živnostenské komory v Praze. Byl členem Národní rady budějovické a Národní
jednoty pošumavské. Roku 1908 byl zvolen poslancem českého sněmu. Po převratu
1918 byl vyzván prvním československým ministrem obchodu aby zorganizoval
ministerstvo, poté se nachází i v představenstvu a správní radě České banky Union.
Pozdější ministr obchodu, průmyslu a živností, in: Věstník ministerstva průmyslu
obchodu a živností republiky československé Současně úřední list Kontrolního a
kompensačního úřadu a Komise pro zahraniční obchod v Praze. Roč. II., duben 1921,
číslo 4. s. 1 - 2, dále Kašpar, Josef, Československé bursovní papíry, Příručka pro
kapitalisty a bursovní interesenty 1938 - 1939, roč. XIV., Praha 1938, s. 103
Soukup František, 22. 8. 1871 - 11. 11. 1940, český politik. Byl členem sociálně
demokratické strany. Podílel se na zrodu Maffíe a od roku 1915 byl členem jejího
vedení. Za první světové války byl vězněn. Roku 1918 se stal jednatelem Národního
výboru. Od roku 1918 byl poslancem a mezi lety 1920 - 1939 senátorem. Předsedou
senátu byl od roku 1929 do roku 1939. Na podzim roku 1939 byl zatčen gestapem a
zemřel na následky mučení. In: Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích, Diderot,
Praha 1999, svazek 7, s. 217.
Staněk František, 14. 11. 1867 - 19. 6. 1936, český politik. Od roku 1901 byl
funkcionářem agrární strany. V listopadu 1916 se stal předsedou Českého svazu. Po
roce 1918 poslancem a mezi lety 1918 - 1922 ministrem. V období 1932 - 1935
předsedou Národního shromáždění. In: Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích,
Diderot, Praha 1999, svazek 4, s. 261.
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Stránský Adolf, 8. 4. 1855 - 18. 12. 1931, český právník, novinář a politik. Od roku
1866 advokátem v Brně. Mezi lety 1889 - 1893 vydává Moravské listy a od roku 1893
Lidové noviny. Na přelomu 19. a 20. století byl nej výraznějším představitelem
mladočeské strany na Moravě, sblížil se s moravskými realisty a založil s nimi Lidovo pokrokovou stranu moravskou. Mezi lety 1895 - 1918 byl poslancem rakouské říšské
rady i moravského zemského sněmu. V letech 1918 - 1925 se stal člen Československé
národní demokracie. V roce 1918 byl členem Národního výboru a mezi lety 1918 - 1920
poslancem Revolučního národního shromáždění. Od listopadu 1918 do července 1919
zastával funkci ministra průmyslu obchodu a živností v první československé vládě. V
letech 1920 - 1925 byl zvolen senátorem za Československou národní demokracii.
Podílel se na založení Národní strany práce v roce 1925 a po jejím volebním neúspěchu
odešel z politického života. In: Kolektiv autorů, Československý biografický slovník,
Praha 1992, s.663.
Šámal Přemysl, 4. 10. 1867 - 9. 3. 1941, český politik. Za první světové války byl vůdčí
osobností českého odboje. Stal se členem České strany státoprávně pokrokové,
spoluzakladatelem a od září 1915 předsedou Maffie. Od roku 1917 přispíval ke
sjednocení stanovisek zahraničního a domácího odboje. Vletech 1918 - 1920 byl
poslancem Národního shromáždění a mezi lety 1918 - 1919 pražským primátorem. Od
roku 1919 až do roku 1938 byl předsedou kanceláře prezidenta republiky. Za Druhé
světové války stál v čele odbojové organizace Politické ústředí. Byl zatčen v lednu 1940
a zahynul v berlínské věznici Moabit. In: Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích,
Diderot, Praha 1999, svazek 7, s. 374.
Tomášek František, 12. 3. 1871 - 4. 8. 1938, český politik. Od roku 1896 byl činný
v sociálně demokratické straně. Byl redaktorem Akademie, Práva lidu a Vídeňských
listů. Mezi lety 1918 - 1925 byl poslancem a od roku 1935 senátorem. V období od roku
1920 - do roku 1925 stál v čele Národního shromáždění. Byl činný v mnoha kulturních
institucích. In: Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích, Diderot, Praha 1999, svazek
8, s. 101.
Tusar Vlastimil, 18. 10. 1880 - 22. 3. 1924 český politik. Od roku 1900 vyvíjel činnost
v sociálně demokratických odborech. Stal se redaktorem Rovnosti. Mezi lety 1911 —
1918 byl poslancem říšské rady. Za první světové války zprvu stoupenec aktivismu, od
roku 1917 zaujímal národní pozice. Mezi lety 1918 - 1921 byl poslancem Národního
shromáždění. Od roku 1919 do roku 1920 zastával funkci předsedy vlády. In:
Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích, Diderot, Praha 1999, svazek 8, s. 162.
Udržal František, 3. 1. 1866 - 24. 4. 1938, český a československý politik. Od roku
1906 funkcionář Agrární strany. Mezi lety 1918 - 1935 poslanec, 1926 - 1929 ministr
národní obrahy a 1929 - 1932 předseda vlády. Roku 1937 se ze zdravotních důvodů
z politiky stáhl. In: Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích, Diderot, Praha 1999,
svazek 8, s.175.
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Příloha 2
Obsáhlejší vysvětlivky a poznámky

Odstupné
Odstupné bylo závislé na počtu odsloužených let a na statutu zaměstnance podle
rakousko-uherského zákona o zaměstnancích. Zaměstnanci byli ti, na které se tento
zákon vztahoval (Zákon z roku 1910 Handlungsgehilfengesetz, předchůdce
zaměstnaneckého zákona. Za zaměstnance byl považován ten, kdo v obchodním
společnosti zastával funkci obchodníka nebo funkci vyšší a ten, kdo byl v neobchodních
společnostech zaměstnán na kancelářské práce. In: http://www.voegb.at/ bildunsangebote/
kripten/ar/AR-14.pdf.). Měli dostat, pokud odpracovali méně než pět let, jeden roční
plat, od pěti do deseti odsloužených let jeden a půl násobek ročního platu, od deseti do
dvaceti pěti let dvojnásobek a přes dvacet pět odpracovaných let třínásobek svého
ročního platu. Ostatním, na které se Handlungsgehilfengesetz nevztahoval, se odstupné
počítalo z týdenního příjmu. Do pěti služebních let jim příslušel osminásobek, od pěti
do deseti let šesnáctinásobek, od deseti do dvaceti pěti let dvacetišestinásobek a nad
dvacet pět let padesátipětinásobek jejich týdenního příjmu. Tato pravidla platila pro
případ rozpuštění společnosti v důsledku přestěhování sídla do zahraničí, v důsledku
prostého rozpuštění zahraniční společnosti a i v případě omezení působnosti společnosti
v důsledku přenesení sídla do zahraničí. In: Národní archiv, fond MPOŽ, karton 363,
fol. 32025/19 z 26. srpna 1919.

První nostrifikační úmluva s Rakouskem
Ve smlouvě podepsané 2. srpna 1920 a ratifikované vzájemnou výměnou nót
stejného znění provedenou ve Vídni 31. srpna 1920 se Československo a Rakousko
dohodly na tom, že rakouská vláda bere na vědomí československé zákonodárství
upravující otázku sídla a hospodářského vedení československých dopravních a
výrobních podniků. Jednalo se o dvě zákonné normy: o zákon ze dne 15. července 1919,
číslo 417. sbírky zákonů a nařízení o vstupu československého státu v záruční/garanční
poměr u místních drah garantovaných státem a o zákon ze dne 11. prosince 1919, číslo
12 sbírky zákonů a nařízení z roku 1920 o podnicích, které mají sídlo mimo území
československého státu, který byl nazýván nostrifikačním zákonem.
Tím došlo prakticky к rakouskému uznání principu, že podniky vyrábějící v
Československu a sídlící na území Rakouska jsou podniky československými a bylo
možné tak argumentovat na mezinárodním poli. Československá vláda se naproti tomu
zavázala, že bude nostrifikační zákon uplatňovat pouze na podniky vyrábějící a
provádějící dopravu na území Československa, a že tudíž podniky působící na území
Rakouska jsou z působnosti tohoto zákona vyňaty. Vedlejší závody československých
podniků nacházející se v Rakousku nesměly být důvodem bránícím nostrifikačnímu
úsilí a Československo mělo právo vyzvat i takové podniky к přesunutí celé společnosti.
Současně se oba státy dohodly, že budou přesunována sídla jenom těch společností,
které sídlí v Rakousku, ale jsou na území Československa, a v případě nutnosti
rozdělení společností budou obě strany toto rozdělení všemi silami podporovat a
nebudou mu klást do cesty žádné finanční překážky. Válečné půjčky nostrifikovaných
podniků se stanou válečnými půjčkami československými a v případě rozdělení podniku
budou válečné půjčky rozděleny v poměru rozdělení jmění a rezerv společnosti. Daně
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výdělkové budou do roku 1919 vybrány každým státem podle stejných pravidel, podle
kterých byly vybírány do toho data. Válečné daně budou vybrány oběma státy pouze
tak, aby byl každým státem vybrán poměrný díl připadající na část podniku
nacházejícího se na jeho území. Žádné další daně, poplatky a dávky neměly být
nostrifikovaným společnostem vyměřovány, zejména ne žádné osobní daně. Co se
dávky z majetku týkalo, zacházelo se s nostrifíkovánými společnostmi, jako kdyby se
přeložení sídla uskutečnilo dne 28. října 1918 nebo předtím. Rakouská vláda se
zavázala, že uvolní nostrifikovaným podnikům zákonem ze 4. července 1919 zabavené
zlaté mince a cizozemské cenné papíry. Totožná pravidla mutatis mutandis měla platit
pro případ, že by se nějaká společnost vyrábějící a provozující dopravu v Rakousku a
mající sídlo a hospodářské vedení v Československu rozhodla nostrifikovat do
Rakouska. Případné další spory neměly nostrifikaci časově zdržovat či zastavovat a
měly být řešeny v jejím průběhu.
Smlouva nakonec nezmínila odstupné pro rakouské zaměstnance, kteří
nostrifikací přijdou o práci. Propuštění zaměstnanci měli tudíž dostat Rakouskem
stanovené odstupné. Naproti tomu se Československo v písemné smlouvě nezavázalo,
tak jako při ústním jednání, nikoho к nostrifikaci nenutit a vyzývat pouze ty společnosti,
které o nostrifikaci samy projevily zájem. In: Národní archiv, fond MPOŽ, karton 364,
fol. 5024/20 z 2. srpna 1920.
Základní zákon
Základní zákon měl dvě části. Jeho první část byla politickoprávní. Jednalo se
o stručný návrh ústavního zákona budoucího českého státu. Návrh používal pro
označení budoucího útvaru složeného z Čech, Moravy, Slezska a "slovenské stolice
Uher" termín "Česká říše", jejíž státní formu mělo určit Národní shromáždění ve shodě
s Československou Národní radou v Paříži. Návrh obecně hovořil o působnosti
Národního shromáždění, prozatímního prezidenta a vlády, o správních a soudních
úřadech, o zákonném řešení šlechtických titulů a výsad, o agrární reformě, o vztahu
dělníků a zaměstnavatelů, o volebním právu, o reformě státní správy a o vztahu státu к
soukromým lesům.
Druhá část základního zákona je známa pod označením Hospodářský zákon.
Jeho autory byli Jaroslav Preiss a Vilém Pospíšil. Jednalo se o výčet prostředků, jež
měly pomoci české vládě a správě ovládnout hospodářství na území České říše.
Navrhovaná opatření byla konkrétní a promyšlená. Cílem těch krátkodobých, která měla
následovat ihned po převratu, bylo odstavit Vídeň od vlivu na řízení hospodářství České
říše. Počítalo se s přesměrováním toku příjmů z daní a státních monopolů do Prahy, se
zastavením činnosti Rakousko-uherské banky a se zřízením české cedulové banky, s
platností staré měny do zavedení měny nové, se sepsáním státních dluhopisů, všech
cenných papírů a pokladničních poukázek Rakousko-uherské banky, se zachováním
válečného řízeného hospodářství s ústřednami v Praze a s regulací dovozu a vývozu
ministerstvem financí.
Dlouhodobější opatření byla jakýmsi hospodářským programem budoucího
státu. Jedním z nich byla pozemková reforma široce zasahující do vlastnických práv.
Počítalo se s nuceným výkupem latifundií a velkostatků, který měl posílit rolnické
pozemkové vlastnictví na úkor šlechty. Předpokládalo se zestátnění železnic a
zbrojovek nutných к efektivnímu fungování nového státu а к jeho účinné obraně.
Majetek rakousko-uherského státu měl přejít do rukou státu nástupnického a měla
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proběhnout nostrifikace, která v návrhu základního Hospodářského zákona zabírá pět
paragrafů.1 V prvním z nich, v paragrafu 20 se píše: "Veškeré akciové společnosti, dále
společnosti s ručením omezeným, komanditní společnosti na akcie, jejichž závody
zúplna nebo zčásti se nacházejí v obvodu říše české musí míti své sídlo v některém
místě této říše" V návrhu se počítalo s přenesením sídel průmyslových podniků,
dopravních podniků, bank, pojišťoven a penzijních fondů.
In: Lacina, Vlastislav, Formování československé ekonomiky 1918 - 1923, Praha 1990,
s. 63.
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Příloha 3
Smích republiky
„Ouvé, mrznu, mrznu!!“ Smích republiky 1919, roč. 1, č. 1, s 2.
Co žádná mírová konference nemůže poraženým odejmouti, Smích republiky 10. 5.
1919, roč. 1, č. 11, s. 7.
Rakušané v Paříži, Smích republiky 7. 6. 1919, roč. 1, č. 15, s. 3
Mohli bychom těm Rakušanům přece jen část válečných dluhů nahradit, Smích
republiky 6. 9. 1919, roč. 1, č. 28, s. 10.
Rakousko: „Dej mi uhlí, nemám čím topit!“, Smích republiky 27. 9. 1919, roč. 1, č.
31, s. 12.
Ku pohodlí P. T. obecenstva zařídila vídeňská vláda, Smích republiky 18. 10. 1919,
roč. 1, č. 34, s. 7.
Rakušan: „Tak už se nezlob, Smích republiky 13. 12. 1919, roč. 1, č. 42, s. 4.
Podivný prosebník, Smích republiky 15. 1. 1919, roč. 1, č. 3, s. 4.
Jsou pořádány mezinárodní závody v surovostech proti Čechoslovákům, Smích
republiky 4. 3. 1920, roč. 2, č. 10, s. 5.
„Tu máš za to, že jsi byl hodným!“, Smích republiky 19. 8. 1920, roč. 2, č. 34, s. 6.
„Fertig!“, Smích republiky 14. 10. 1920, roč. 2, č. 42, s. 2.

107

Pram eny a literatura

Prameny
Archivní prameny:
Archiv Ministerstva zahraničních věcí,
Národní archiv, Fond MPOŽ, Fond MV, Fond ÚSČP, Fond MVP, Fond MZV VA,
Státní oblastní archiv v Praze, Fond KSO Praha,
Periodika:
Bouček, Václav, Přehmat nebo úmysl? in: Čas, roč. XXXI., číslo 118, ze dne 22. května
1921, s. 1
Neue Freie Presse, roč. 1919
Der Oesterreichische Volkswirt, roč 1918, 1919
Obzor národohospodářský, Časopis věnovaný otázkám národohospodářským a
sociálněpolitickým, orgán Jednoty ku povzbuzení průmyslu v Čechách a vývoz, spolku
pro Čechy, Moravu a Slezsko, roč. XXV., 1920 s. 33
Obzor národohospodářský, Časopis věnovaný otázkám národohospodářským a
sociálněpolitickým, orgán jednoty ku povzbuzení průmyslu v Čechách a vývoz, spolku
pro Čechy, Moravu a Slezsko, roč. XXIV. 1919, Rozhledy hospodářské, s. 285
Věstník ministerstva průmyslu obchodu a živností republikyčeskoslovenské, Současně
úřední list Kontrolního a kompensačního úřadu a Komise pro zahraniční obchod v
Praze. roč. VIII., 15. května 1927, č. 5, s. 171
Smích republiky, roč. 1,2, 1918-1919
Národní listy, roč. 58, číslo 118, 30. 10. 1918, s. 4
Národní listy, roč. 58, číslo 153, 4. 12. 1918, s. 2
Národní listy roč. 59. číslo 290, pátek 12. 12. 1919 s. 1
Právo lidu 12. 12. 1919 roč. XXVIII, č. 290 s. 4
Tribuna, 12. 12. 1919 s. 2
Venkov, roč. XIV., č. 280, 12. 12. 1919, s. 2
Neue Freie Presse 12. 1. 1920, č. 19891, s. 3
Neue Freie Presse 13. 1. 1920, č. 19892, s. 3
Neue Freie Presse 14. 1. 1920, č. 19893, s. 4
Der Oesterreichische Volkswirt, 11.9. 1920, roč. 12,, č. 50, s. 936-937
České slovo, roč. XVII, číslo 263, pátek 13. 11. 1925
Lidové noviny, roč. XXVII., č. 343, Ranní Lidové noviny 12. 12. 1919, s. 3
Lidové noviny, roč. XXVII., č. 343, Ranní Lidové noviny 12. 12. 1919, s. 3
Knihy a publikace:
Beneš, Edvard, Der Aufstand der Nationen, der Weltkrieg und die Tschechoslowakische
Revolution, Praha 1928
Beneš, Edvard, Světová válka a naše revoluce, Vzpomínky a úvahy z bojů za svobodu
národa: dokumenty, Praha 1935 a Praha 1994
Čapka, František, Dějiny zemí Koruny české v datech, Praha 1998
Čižinský, Jan, Nostrifikace průmyslových podniků v českých zemích 1918-1929,
diplomová práce FFUK 2006
Deset let československé republiky, Praha 1928

108

Eigner, Peter, Helige, Andrea, Österreichische Wirtschafts- und Sozialgeschichte im 19.
und 20. Jahrhundert, Wien 1999
Galandauer, Jan, a kol., O samostatný československý stát 1914 - 1918, Praha 1992
Galandauer, Jan, T.G.Masaryk a vznik ČSR, Praha 1988
Galandauer, Jan, Vznik československé republiky 1918, programy, projekty,
perspektivy, Praha 1988
Garscha, Winfried, R., Hranice a jejich posuny: Rakousko-československá hranice
1918-1945, Kultury na hranici, Vídeň 1995
Hroch, Miroslav, Evropská národní hnutí v 19. století, Praha 1986
Inventáře a katalogy fondů Státního ústředního archivu v Praze, Praha 1960
Jakubec, Ivan, Problematika československo-rakouských dopravních vztahů po první
světové válce, in: Československo a střední Evropa v meziválečném období, Acta
universitatis carolinae - philosophica et historica 5 studia historica XL, Praha 1994 s.
193-211
Janák, Jan, Hledíková, Zdeňka, Dějiny správy v českých zemích do roku 1945, Praha
1989
Kalina, Antonín Svatopluk, O dějinách československé revoluce 1914-1918, Listinné
doklady, úvahy, posudky, Boj o Československo, Lakewood 1982
Kalina, Antonín, Svatopluk Boj o Československo, Lakewood, Ohio USA 1982
Kalvoda, Josef, Genese Československa, Praha 1998
Klimek, Antonín, Boj o Hrad, 1. Hrad a pětka, Vnitropolitický vývoj Československa
1918 - 1926 na půdorysu zápasu o prezidentské nástupnictví, Praha 1996
Klimek, Antonín, Jak se dělal mír roku 1919, Československo na konferenci ve
Versailles, Praha 1989
Klimek, Antonín, Kubů, Eduard, Československá zahraniční politika 1918 - 1938,
Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů, Praha 1995
Klimek, Antonín, Říjen 1918 - vznik Československa, Praha 1998
Klimek, Antonín, Velké dějiny zemí Koruny české, svazek XIII. 1918-1929, Praha
2000

Klimek, Antonín, Zrození státníka, Edvard Beneš 28. 5. 1884 - 24. 9. 1919, Praha 1992
Kolektiv autorů, Dějiny Prahy II., Od sloučení pražských měst v roce 1784 do
současnosti, Praha 1998
Kolektiv autorů, Dějiny Rakouska, Praha 2002
Kolektiv autorů, Dějiny zemí Koruny české II., Praha 1997
Kolektiv autorů, Sto let spolku pro chemickou a hutní výrobu, N. P. v Ústí nad Labem
1856 - 1956, Ústí nad Labem 1956
Kolektiv autorů, Sto let Vítkovických železáren 1828 - 1928, Moravská Ostrava 1928
Kontier, László, Dějiny Maďarska, Praha 2001
Kubů, Eduard, Pátek, Jaroslav a kolektiv, Mýtus a realita hospodářské vyspělosti
Československa mezi světovými válkami, Praha 2000
Kubů, Eduard, Schulz, Helga, Wirtschaftnationalismus als Entwicklungsstrategie
ostmitteleuropäischer Eliten, Die böhmischen Länder und die Tschechoslowakei in
vergleichender Perspektive, Praha - Berlin, 2004
Kubů, Eduard, Zpolitizovaný export, Jednání o smluvní úpravu československého
vývozu uhlí do Rakouska vletech 1918-1921, in: Československo a střední Evropa
v meziválečném období, Acta universitatis carolinae - philosophica et historica 5 studia
historica XL, Praha 1994 s. 169-193

109

Kural, Václav, Konflikt místo společenství? Češi a Němci v Československém státě
(1918-1938), Praha 1993
Kural, Václav, a kolektiv, Studie o sudetoněmecké otázce, Praha 1996
Lacina, Vlastislav, Alois Rašín, Praha 1992
Lacina, Vlastislav, Formování československé ekonomiky 1918 - 1923, Praha 1990
Lacina, Vlastislav, Hájek, Jan, Kdy nám bylo nejlépe, Od hospodářské dezintegrace к
integraci střední Evropy, Praha 2002
Lacina, Vlastislav, Pátek, Jaroslav, Dějiny hospodářství českých zemí od počátku
industrializace do současnosti, 1918-1945, Praha 1995
Lacina, Vlastislav, Slezák, Lubomír, Státní hospodářská politika v ekonomickém vývoji
první ČSR, Praha 1994
Pavelka, Tomáš, Keynes, John Maynard, Válečné reparace a transferový problém, Praha
2000
Payrleitner, Alfred, Adler und Löwe, Wien 1990
Payrleitner, Alfred, Rakušané a Češi, svárlivé příbuzenství, Blansko 2003
Petráň, Josef, Fuchs, Vilém, 90 let práce a bojů, Stručný přehled dějin ČKD Sokolovo
závodu národního podniku ČKD Praha, Praha 1961
Prokš, Petr, Konec říše Habsburků, Střední Evropa v politice a vztazích Německa a
Rakousko-Uherska (1867/1871 - 1918), Praha 2004
Prokš, Petr, Politikové a vznik republiky 1914 - 1918, Praha 1998
Průcha, Václav, a kolektiv, Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918 - 1992,
1. díl období 1918 - 1945, Brno 2004
Schacher, Gerhard, Die Nachfolgestaaten, Oesterreich, Ungarn, Tschechoslowakei, und
ihre Wirtschaftlichen Kräfte, Stuttgart 1932
Sládek, Zdeněk, Československo-rakouské obchodní vztahy mezi válkami, in:
Československo a střední Evropa v meziválečném období, Acta universitatis carolinae philosophica et historica 5 studia historica XL, Praha 1994, s. 153-169
Steiner, Herbert, První rakouský vylanec v Praze Ferdinand Marek, Jeho osudy v letech
1938-1947, Praha 1995
T. G. Masaryk a střední Evropa, Brno 1994
Teichová Alice, Matis, Herbert, Österreich und die Tschechoslowakei 1918-1938: Die
wirtschaflitche Neuordnung in Zentraleuropa in der Zwischenkriegeszeit, Wien 1996
Teichová, Alice, An economic background to Munich, International business and
Czechoslovakia 1918 - 1938, Cambridge University Press 1974

Články:
Faltus, Jozef, Nostrifikácia po I. Světověj vojně ako doležitý nástroj upevnenia českého
fínančného kapitálu, in: Politická ekonomie, roč. IX. 1961, č. 1, Praha 1961, s.28-37
Gruber, J., Hospodářství a národnost v poměrech českoněmeckých, Obzor
národohospodářský 5, 1900, s. 62
Gruber, Josef, České a německé národní hospodářství, Obzor národohospodářský 6,
1901, s. 206-207
Houska, Ondřej, Edvard Beneš a plán zavedení preferenčních cel mezi
Československem a Rakouskem v roce 1925, in: Moderní dějiny 2004

110

Houska, Ondřej, Rakušan v Praze, Pražská mise Ferdinanda Marka v letech 1918-1938,
Dějiny a současnost 2005
Hůla, Josef, Znárodnění průmyslu in: Obzor národohospodářský, roč. XXIX, 1924, s. 15
Jančík, Drahomír, Celní unie v úvahách o středoevropské hospodářské integraci (19181938), in: Československo a střední Evropa v meziválečném období, Acta universitatis
carolinae - philosophica et historica 5 studia historica XL, Praha 1994, s. 61-93
Jančík, Drahomír, Československo a Mitteleuropäischer Wirtschaftstag, in: Sborník
Vojenské akademie v Brně, Češi a Slováci a východní Evropa ve 20. století, Praha 1994
Jemelka, Luboš, Německé oblasti při vzniku první republiky, Časopis pro právní vědu a
praxi, Praha 2003
Jirsák J., Nostrifikace výrobních a dopravních podniků in: Věstník ministerstva
průmyslu obchodu a živností republiky československé Současně úřední list
Kontrolního a kompensačního úřadu a Komise pro zahraniční obchod v Praze. Roč. I.,
číslo 12, Prosinec 1920, s. 4 - 6
Kunštát, Miroslav, Österreich und seine Nachbarn: Die Tschechoslowakei, Von Saint
Germain zum Belvedere. Österreich und Europa 1919-1955, dosud nevydaný článek
poskytnutý autorem, s. 3
Lacina, Vlastislav, Hospodářská politika české buržoazie a vznik československé
republiky, in: Československý časopis historický, roč. XXXII, číslo 5, Praha 1984
Lacina, Vlastislav, Nostrifikace a možnost sekvestrace Říšskoněmeckého majetku v
Československu po prvé světové válce, in: Konkurence i partnerství, Německé a
československé hospodářství v letech 1918 - 1945, Praha 1999
Lacina, Vlastislav, Nostrifikace podniků a bank v prvním desetiletí československé
republiky, Český časopis historický 92/1994, číslo 1, Praha 1994 s. 77-93
Lacina, Vlastislav, Wirtschaftnationalistische Aspekte der Nostrifikation von
Industrieunternehmen in Mitteleuropa nach dem Ersten Weltkrieg. Änderungen in der
ökonomischen Stellung mitteleuropäischer Eliten, in: Kubů, Eduard, Schulz, Helga,
Wirtschaftnationalismus als Entwicklungsstrategie ostmitteleuropäischer Eliten, Die
böhmischen Länder und die Tschechoslowakei in vergleichender Perspektive, Praha Berlin, 2004, s. 241 - 250
Nostrifikace, in: Věstník ministerstva průmyslu obchodu a živností republiky
československé, Současně úřední list Kontrolního a kompensačního úřadu a Komise pro
zahraniční obchod v Praze. Roč. I., březen 1921, číslo 3. s. 9-12
Novotný Jiří, Šouša, Jiří, Československo-rakouské finanční a měnové vztahy v letech
1918- 1938, In: Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica, Studia historica,
Praha 1999, s. 30-69
Novotný, Jiří, Šouša, Jiří, Československo-rakouské finanční a měnové vztahy v letech
1918-1938, in: Kolize, řevnivost, pragmatismus, Československo-rakouské hospodářské
vztahy 1918-1938, Acta Universitatis Carolinae - Philosophica et historica 1 - 1997,
Praha 1999, s. 31 - 71
Novotný, Jiří, Šouša, Jiří, К účasti československých bank na půjčkách Rakouské
republice v meziválečném období, in: Slezský sborník, roč. 91, č. 1-2, s. 24-30
Pátek, Jaroslav, Československo-rakouské kapitálové vztahy, in: Kolize, řevnivost,
pragmatismus, Československo-rakouské hospodářské vztahy 1918-1938, Acta
Universitatis Carolinae - Philosophica et historica 1 - 1997, Praha 1999, s. 71 - 111
s. 11 -31

111

Sládek, Zdeněk, Hospodářské vztahy Malé dohody s Rakouskem v meziválečném
období, in: Kolize, řevnivost, pragmatismus, Československo-rakouské hospodářské
vztahy 1918-1938, Acta Universitatis Carolinae - Philosophica et historica 1 - 1997,
Praha 1999, s. 111 - 167
Šebek, Jaroslav, Pokus o srovnání českého a rakouského politického katolicismu
v letech 1918-1933/34, Analogie a diference, in: Moderní dějiny 2001
Šouša, Jiří, Novotný, Jiří, Wirtschaftnationalismus und nationale Eliten auf dem Boden
des
tschechischen
Bankwesens,
In:
Kubů,
Eduard,
Schulz,
Helga,
Wirtschaftnationalismus als Entwicklungsstrategie ostmitteleuropäischer Eliten, Die
böhmischen Länder und die Tschechoslowakei in vergleichender Perspektive, Praha Berlin, 2004, s. 49 - 78
Štaif, Jiří, Bráfův pokus o sociální rekonstrukci české národní společnosti a
Národohospodářský ústav ČAV, in: Studie к moderním dějinám, Sborník prací к 70.
narozeninám Vlastislava Laciny, Praha 2001
Vlastislav, Lacina, Nostrifikace firem se sídlem v Rakousku, in: Kolize, řevnivost,
pragmatismus, Československo-rakouské hospodářské vztahy 1918-1938, Acta
Universitatis Carolinae - Philosophica et historica 1 - 1997, Praha 1999,
Vobiš, Bedřich, Stav nostrifikační akce, In: Věstník ministerstva financí státu
Československého, roč. 1921, číslo 12, prosinec 1921, s. 429 - 433

Encyklopedie a přehledy:
Ackerl, Isabella, Weissensteiner, Friedrich, Österreichisches Personen Lexikon, Wien
1992,
Batovcův almanach, Politický kalendář republiky československé roč. XXIX, 1921, roč
XXX, 1922,
Compass 1914-1928.
Kašpar, Josef, Československé burzovní papíry, Pražské bursovní papíry, Příručka pro
kapitalisty a bursovní interesenty 1938- 1939, roč. XIV., Praha 1938
Kašpar, Josef, Pražské bursovní papíry, příručka pro kapitalisty a bursovní interesenty,
roč. 1924, Praha 1924
Kolektiv autorů, Československý biografický slovník, Praha 1992
Ročenka Československé republiky 1924
Ročenka Československé republiky 1925
Slovník veřejného práva československého, Praha 2000
Statistická příručka republiky československé I. Praha 1920
Statistická příručka republiky československé II. Praha 1925
Statistická příručka republiky československé III. Praha 1928
Statistická příručka republiky československé IV. Praha 1932
Velký autoatlas Československa Kartografie, Praha 1990
Vykoupil, Libor, Slovník českých dějin, Brno 2000
Webové stránky: internetové stránky Parlamentu České republiky, Ministerstva financí
České republiky, Ministerstva zahraničních věcí České republiky

112

Čižinský, Jan, Československo-rakouské vztahy po první světové válce 1918-1925,
diplomová práce Institutu politologických studií FSV UK, Praha 2006, Vedoucí
diplomové práce: Doc. PhDr. Dagmar Moravcová, CSc.
Jméno
Škola, fakulta,
Bydliště uživatele
Datum
Podpis
uživatele

katedra, pracoviště,

113

Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges gelang es der tschechoslowakischen
politischen Repräsentation, in den ersten Jahren relativ genau abzuschätzen, welche Richtung
die politische Entwicklung im Mitteleuropa nimmt. In der Beziehung zu Österreich trat die
Tschechoslowakei aus der Position des Stärkeren und Glücklicheren auf und nutzte alle
Vorbereitungen für ihre Unabhängigkeitserlangung. Das erreichte internationalpolitische
Übergewicht und internationale Unterstützung nutzte der tschechoslowakische Staat auf der
Pariser Friedenskonferenz und im Völkerbund mit Erfolg. Was die Behörden und Gesetze
betraf, knüpfte die Tschechoslowakei auf österreichisch - ungarische Tradition an, was sich in
der unruhigen Nachkriegszeit als ein stabilisierendes Element zeigte.
Der tschechoslowakische Staat mittels seiner Auslandspolitik, personifiziert vor allem
durch den Minister Edward Beneš, verfolgte in den tschechoslowakisch - öesterreichischen
Beziehungen in der Tat vor allem eine politische Trennung von Österreich. Eine Reihe von
wichtigen Entscheidungen bezeugt das: Schaffung der Kleinen Entente und Ablehnung ihrer
Erweiterung um Österreich, Widerstand gegen die Donauföderation sowie auch gegen jede
Zollunion, Währungsreformgesetz, eigener Zollraum und Nostrifizierungsgesetz.
Auf dem Wirtschaftsgebiet opferte die Tschechoslowakei die günstigste Möglichkeit
der mitteleuropäischen Anordnung - den gemeinsamen Markt - zu Gunsten der frisch
erlungenen Unabhängigkeit. Ähnlich erging es auch der tschechischen Minderheit in Wien.
Die Außenpolitik machte durch das Brünner Abkommen, den Vertrag von Lány und durch die
schwache Unterstützung der Wiener Minderheit klar, dass sie lieber freie Hand in Beziehung
zu der deutschen Minderheit in der Tschechoslowakei bewahrt. Sie setzte sich nicht dafür ein,
dass beiden Minderheiten gewisse klar definierte Minderheitsrechte anerkannt würden oder
dass ihre politische Position sich auf andere Weise verbessern sollte.
Die Tschechoslowakei konnte ihre Ansprüche gegen Österreich gut vertreten und
unterstützen, nicht nur auf dem Feld der Diplomatie, sondern auch wirtschaftlich. Sie bekam
machtvolle Waffen in Form bedeutender Kohleresoursen, kombiniert mit der Absenz von
Kohlenmienen in Österreich, und inform ähnlicher Situation auf dem Zuckermarkt. Viele
Ansprüche wurden mit Kohlelieferungen - d.h. Energie für Haushalte und Industrie - und
Zuckerlieferungen verknüpft - d.h. Energie für die österreichische Bevölkerung. Mit Hilfe
dieses Druckes gelang es in den gegenseitigen Auseinandersetzungen, wie es z.B. von den
Fällen der Nostrifizierungsverträgen klar ist, die österreichische Resistenzpolitik
durchzubrechen und verschiedenste tschechoslowakische Forderungen durchzusetzen.
Man muss jedoch anmerken, dass in der tschechoslowakischen Au3enpolitik
Nazionalismus und Antipatie nicht die entscheidende Rolle spielten, die mann erwarten
könnte. Beim näheren Studium kam im Fall der Nostrifizierung zum Vorschein, dass
Nationalitäten- und Nazionalistenparolen nur in den Fällen genutzt wurden, wo sie mit dem
staatswirtschaftlichen Interesse übereinstimmten, das sie unterstützen sollten, oder in dem
Fall, in dem es nötig war, gewisse Aktivität vor eigener öffentlichen Meinung zu begründen
und zu rechfertigen.
Die tschechoslowakisch - österreichischen Beziehungen trugen sich aber auch im
Sinne starker österreichischer Waffe, nämlich in der katastrofalen wirtschaftlichen Situation.
Dieses Argument, unterstützt von Anschlusstendenzen, konnte man nicht ignorieren und
Österreich nutzte es nicht nur in beideseitigen Beziehungen mit dem tschechoslowakischen
Staat, sondern auch auf dem internationalen Feld. Es bekam durch die Signierung der Genfer
Protokole eine gro3e internationale Hilfe, die dann gerade die Tschechoslowakei in
Wirklichkeit umsetzte, im Umtausch für bessere Kontrolle der österreichischen Wirtschaft
und somit auch der österreichischen Anschlusstendenzen. Man kann jedoch nicht sagen, dass
Teil der internationalen Anleihe Erlassungen anderer tschechoslowakischen wirtschaftlichen
Ansprüchen gegenüber Österreich wären, wie auch aus der Nostrifizierung folgt.

Das Nostrifizierungsprozess wurde etwas Besonderes dadurch, dass es einerseits für
den tschechoslowakischen Fiskus günstig war und mit der Mühe um die politische und
wirtschaftliche
Unabhängigkeit
übereinstimmte,
andererseits
unterstütze
die
Tschechoslowakei zu Ungunsten Österreichs und oftmals zu Ungunsten einzelner
nostrifizierter Unternehmen konkrete Bankhäuser und konkrete Finanzleute. In Wirklichkeit
war auch diese Unterstützung des privaten, territorial tschechoslowakischen Kapitals
staatsbildend, weil sie gezielt eine Unternehmerschicht aufbaute, auf die sich der selbständige
tschechoslowakische Staat stützte. Die Tatsache, dass sich bei der Nostrifizierung für einige
nostrifizierte Unternehmen und dadurch auch nicht für den tschechoslowakischen Haushalt
wieder nicht um die günstigste Variante handlete - einige nostrifizierte Gesellschaften würden
besser funktionieren mit österreichischem Management und Kapital und die Steuern könnte
man durch andere gesetzliche Regelung eintreiben -unterstützt weiter die These über die
Überordnung der Selbständigkeitsidee über den wirtschaftlichen Interessen der frühen
tschechoslowakischen Republik.

