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ÚVOD 

Ve své rigorózní práci se zabývám výstavbou sociálně tržního hospodářství ve 

Spolkové republice Německo v období let 1949 až 1957/58. Jak už z názvu mé práce 

vyplývá, věnuji se v jejím rámci problematice uvedení konceptu sociálně tržního 

hospodářství do praxe, a to i s ohledem na celkový hospodářský a sociální vývoj země, 

včetně celé řady specifik, které ho provázely a ovlivňovaly. Pokouším se nalézt základní 

problémy, se kterými se německá vláda musela na počátku padesátých let vypořádat a 

vykreslit, jaká hospodářsko politická opatření byla přijata k jejich odstranění. V této 

souvislosti se zabývám i spory mezi politickými stranami a zájmovými svazy o řešení 

vzniklých ekonomických problémů a diskusemi o jednotlivých prvcích sociálně tržního 

hospodářství a jejich podobě. Nedílnou součástí práce je i pojednání o teoretických kořenech 

a základních principech konceptu sociálně tržního hospodářství, včetně hodnot a cílů, na něž 

se orientuje. Jelikož integrální součástí této koncepce hospodářské politiky je sociální 

politika, věnuji část práce i charakteristice německé sociální politiky, včetně rozboru sociálně 

politických opatření, která byla ve sledovaném období přijata. 

Pokud jde o časové vymezení tématu, určila jsem si jako počáteční mezník volby do 

Spolkového sněmu v srpnu roku 1949, ve kterých zvítězila koalice CDU/CSU a její program 

sociálně tržního hospodářství. Závěrečný mezník rigorózní práce tvoří analýza událostí 

spojených s obdobím let 1957 až 1958, které přinesly v hospodářské i sociální oblasti celou 

řadu událostí a změn. 

K tomu, abychom mohli zkoumat hospodářskou politiku a ekonomické procesy, které 

proběhly ve Spolkové republice Německo v letech 1949 až 1957/58, je nutné si alespoň 

rámcově vymezit jak teoretická, tak i hospodářská a politická východiska sociálně tržního 

hospodářství, která jsou bezprostředně spjata s poválečnou situací země v období let 1945 až 

1948. Této problematice věnuji úvodní část mé práce. V návaznosti na ni se zabývám 

vymezením pojmu sociálně tržního hospodářství a zkoumám jeho zakotvení v Základním 

zákoně SRN. 

V další části práce mapuji základní směry hospodářské politiky, které vyplývají z 

konceptu sociálně tržního hospodářství a charakterizuji Erhardovu hospodářskou politiku. 

Současně přitom pojednávám o nositelích hospodářské a sociální politiky ve Spolkové 

republice Německo. 

V následující části práce se zabývám rozborem diskuse mezi politickými stranami, 

zájmovými svazy, západními spojenci a představiteli sociálně tržního hospodářství o řešení 
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vzniklých ekonomických problémů. Zároveň se věnuji i politickým sporům, které 

doprovázely uvedení konceptu sociálně tržního hospodářství do praxe. Svou pozornost jsem 

zaměřila na diskusi, týkající se přijetí kartelového zákona, který stanovil pravidla soutěže na 

trzích a trestal jejich porušování. 

Ve své práci dále na základě jednotlivých ekonomických veličin analyzuji celkový 

hospodářský vývoj Spolkové republiky Německo. V této souvislosti zkoumám roli centrální 

banky při stabilizaci cenové hladiny, vývoj platební bilance, vývoj tempa výroby a situaci na 

trhu práce. Stranou mého zájmu nezůstává ani analýza specifik, která hospodářský život SRN 

ovlivňovala, jako byl například okupační statut či korejská válka. Dále se zabývám vývojem 

těch národohospodářských odvětví, v nichž byla uplatňována státní regulace. Oblasti 

zemědělství, bytového hospodářství a zahraničního obchodu tvoří základní osu tohoto 

pojednání. Současně s tím nalézám problémy, se kterými se musela německá ekonomika 

v padesátých letech vypořádat a nastiňuji řešení, která byla přijata k jejich odstranění. Jelikož 

byl ekonomický vývoj do určité míry determinován začleněním SRN do mezinárodních 

ekonomických organizací a evropských integračních uskupení, věnuji pozornost i integrační 

politice kancléře Konrada Adenauera. 

V závěru práce se zabývám všeobecnou charakteristikou sociální politiky v Německu 

a základními sociálně politickými opatřeními, která byla přijata. V tomto kontextu věnuji 

svou pozornost sporům mezi politickými stranami a zájmovými svazy o uskutečnění velké 

sociální reformy. Těžiště této části práce tvoří i pojednání o důchodové reformě a úpravě 

spolurozhodování v montánním průmyslu. Na samém konci práce rekapituluji změny, k nimž 

došlo v německé společnosti za Adenauerovy éry. 

Ve své rigorózní práci bych ráda našla odpovědi na následující otázky: Jakým 

způsobem byl koncept sociálně tržního hospodářství realizován v ekonomické praxi ? Jaká 

hospodářsko politická opatření přijala spolková vláda k vyřešení vzniklých ekonomických a 

sociálních problémů ? Které prvky konceptu sociálně tržního hospodářství Ludwiga Erharda a 

které prvky konceptu Alfreda-Miillera Armacka byly v německém hospodářství v období let 

1949 až 1957 realizovány a které naopak nebyly uplatněny vůbec ? Jaké byly hlavní příčiny 

strmého vzestupu německé ekonomiky v 50. letech ? Proč se SRN chtěla stát sociálním 

státem? 

Z historické literatury jsem čerpala hlavně z německé literatury, a to hlavně z období 

70. až 90. let. Celkový přehled o situaci v SRN ve sledovaném období mi poskytla syntéza od 

Hanse-Petera Schwarze s titulem ,,Die Ara Adenauer 1949- 1957" (rok vyd. 1981) a práce 

od Christophera Klel3manna "Die doppelte Staatsgriindung. Deutsche Geschichte 
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1945 - 1955" (1991), včetně jejího pokračování s titulem "Zwei Staaten, eme Nation. 

Deutsche Geschichte 1955 - 1970" (1988). Při zpracování teoretických základů konceptu 

sociálně tržního hospodářství jsem se opírala hlavně o knihu Waltera Euckena s názvem 

"Grundsatze der Wirtschaftspolitik" (1990), která mi poskytla důležité informace o 

ekonomických teoriích, na nichž je koncept sociálně tržního hospodářství založen. Jako 

doplňkovou literaturu jsem použila knihu od Roberta Holmana s titulem "Dějiny 

ekonomického myšlení" (1999). Nejcennějším zdrojem informací při rozboru diskuse o 

budoucím hospodářském uspořádání se mi stala kniha od Gerolda Ambrosiuse s názvem "Die 

Durchsetzung der Sozialen Marktwirtschaft in W estdeutschland 1945 - 1949" ( 1977). Další 

zpřesňující údaje o sociálně tržním hospodářství jsem získala z práce Glinthera Rlithera 

"Soziale Marktwirtschaft" (1994) a Jorga Thiema se zcela stejným názvem. V rámci 

pojednání o Erhardově hospodářské politice a jejích nositelích jsem čerpala zejména z knihy 

Heinze Lamperta s titulem "Die Wirtschafts- und Sozialordnung der Bundesrepublik 

Deutschland" ( 1992). Informace o hospodářské a sociální situaci ve Spolkové republice 

Německo jsem získala především z knihy Wernera Abelshausera "Wirtschaftsgeschichte der 

Bundesrepublik Deutschland 1945 - 1980" ( 1983) a Wolframa Weimera s názvem "Deutsche 

Wirtschaftsgeschichte: von der Wahrungsreform bis zum Euro" (1998). Při rozboru diskuse o 

kartelovém zákoně se mi nejcennějším zdrojem informací stal sborník příspěvků od 

německých historiků a ekonomů s názvem "Sociální tržní hospodářství" (1992), který vydala 

nadace Konrada Adenauera. Co se týče sporů okolo přijetí důchodové reformy, čerpala jsem 

hlavně ze syntézy od Hanse-Petera Schwarze. V případě debaty o úpravě práva na 

spolurozhodování v podnicích mi byla nápomocna kniha Horsta-Uda Niedenhoffa s titulem 

"Mitbestimmung in der Bundesrepub1ik Deutsch1and" (1990) a práce od Horsta Thurna 

s názvem "Mitbestimmung in der Montanindustrie" (1982). Při analýze Adenauerovy 

integrační politiky mi přinesla užitečné informace kniha od Pierra Gerbeta "Budování 

Evropy" (2004). 

Pokud se jedná o zpracování problematiky sociálně tržního hospodářství v odborné 

literatuře, existuje celá řada historické a ekonomické literatury, která se této otázce věnuje. 

Bohužel se mi však nepodařilo objevit práci, která by postihla toto téma v celé jeho šíři. 

Většina knih se totiž orientuje pouze na určitou část problematiky a ostatní otázky vnímá 

pouze okrajově, což znamenalo, že jsem se často setkávala s neúplnými či ne zcela přesnými 

informacemi. V tomto ohledu jsem se potýkala s obtížemi především při zpracování otázky 

ekonomického vývoje a s ním spojené diskuse o řešení vzniklých hospodářských problémů. 
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To samé lze konstatovat o problematice týkající se uvedení konceptu sociálně tržního 

hospodářství do praxe. 

Díky rešerši německého deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung se mi nakonec 

podařilo nejen doplnit chybějící ekonomické údaje a informace, ale také podrobněji 

zanalyzovat vývoj politických a odborných diskusí o hospodářských a sociálních problémech 

doprovázejících realizaci konceptu sociálně tržního hospodářství. 

Důvodů, proč jsem si vybrala toto téma, bylo několik. Když opomenu svůj zájem o 

oblast hospodářství v SRN a ekonomické otázky vůbec, byla jedním z hlavních důvodů mé 

volby snaha poznat koncepci hospodářské politiky, která přinesla Německu ohromný 

hospodářský vzestup a ekonomickou stabilitu na několik dalších desetiletí. K dalším důvodům 

mé volby potom bezesporu patřila i aktuálnost tématu, neboť se ve Spolkové republice 

N ěmecko v souvislosti s předčasně konanými parlamentními volbami na podzim roku 2005 

začalo opět živě diskutovat o principech sociálně tržního hospodářství, jako možného 

východiska z nahromaděných hospodářských a sociálních problémů, které trápí SRN již 

několik let. 
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KAPITOLA I. 

HISTORICKÉ ZÁKLADY A HOSPODÁŘSKO POLITICKÉ PODMÍNKY VZNIKU 

SOCIÁLNĚ TRŽNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

1.1 Teoretická východiska konceptu sociálně tržního hospodářství 

Sociálně tržní hospodářství se řadí mezi liberálně tržní koncepce hospodářské politiky 

a je založeno na teorii hospodářského řádu ( ordoliberalismu). Základem konceptu sociálně 

tržního hospodářství je neoliberalismus, který má své kořeny v klasickém liberalismu. 

Dalším významným nástrojem sociálně tržního hospodářství je intervencionistická 

hospodářská politika. 1 

Cesta poválečného Německa k sociálně tržnímu hospodářství se začala odvíjet již na 

konci 20. a počátku 30. let, kdy v zemi, stejně jako v ostatních částech světa, vypukla 

hospodářská krize. Tato krize přinesla Německu značné hospodářské a sociální problémy, 

které z velké míry přispěly k nástupu nacismu. Již v této době mezi několika významnými 

německými ekonomy probíhala diskuse o nové hospodářské politice, která by zajistila 

vyřešení nahromaděných ekonomických problémů, neboť se jevilo, že hospodářský proces, 

ponechaný volné hře tržních sil, je odsouzen k dlouhodobé stagnaci. 

V době nástupu Hitlera k moci své představy o nové koncepci hospodářské politiky 

definovali zakladatelé tzv. "freiburské ordoliberalistické školy" 2 
- Franz Bohm, Hans 

Grossmann-Doerth a Walter Eucken, kteří se zabývali hospodářským uspořádáním 

v podmínkách tržní ekonomiky, přičemž kladli váhu zejména na vytvoření prostředí volné 

tržní konkurence. Freiburská škola od počátku zdůrazňovala vzájemnou závislost mezi volnou 

tržní konkurencí a svobodným demokratickým zřízením. Její představitelé byli přesvědčeni, 

že princip volné tržní konkurence je slučitelný s demokratickými principy nejen proto, že 

1 Hlavním zdrojem intervencionistické hospodářské politiky je Keynesova koncepce souhrnně představená 
v jeho knize s názvem "Obecná teorie zaměstnanosti, úroku a peněz'' z roku 1936. Tato koncepce se 
opírá především o fiskální politiku. Jejími hlavními nástroji jsou státní výdaje a daňové sazby. Monetární 
politika má v této koncepci podřízené místo. K promítnutí intervencionistické hospodářské politiky 
do sociálně tržního hospodářství došlo ve SRN až v druhé polovině 60. let v souvislosti s významným 
poklesem tempa růstu ekonomiky. Nastupující velká koalice (CDU/CSU a SPD) se snažila uplatněním této 
koncepce hospodářské politiky zmírnit důsledky hospodářského propadu. V této souvislosti se hovoří o tzv. 
"Keynesiánském obratu". 

2 Riither, Giinther: Soziale Marktwirtschaft, S. 36. 
Freiburská ordoliberalistická škola byla založena v roce 1937 na univerzitě ve Freiburgu. Jejími členy byli 
významní němečtí ekonomové, jako např.: Alexander RUstow, Wilhelm Ropke, Leonhard Miksch a dále 
pak vědci, odborníci a politici, kteří považovali, díky svým negativním zkušenostem z období nacismu, za 
svou povinnost trvale přispívat k morální a politické obnově Německa. 
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ponechává jedinci značnou svobodu, ale také proto, že se podle názoru Franze Bohma 

" .... nejdokonaleji zapojuje do politické demokracie, neboť je ve své podstatě demokratickým 

procesem."3 Z tohoto důvodu ordoliberální strana žádala "nastolení demokracie 

prostřednictvím hospodářského systému."4 

Představy o nové hospodářské politice byly neJprve zformulovány v základních 

principech "školy neoliberalismu"5
, které definoval v roce 1932 významný představitel této 

školy, německý ekonom Alexander Rlistow. Riistow byl přesvědčen, že trh a princip 

konkurence nemohou vyřešit všechny problémy ekonomiky a požadoval proto silnou pozici 

státu stojícího nad zájmovými skupinami, jednak takový hospodářský řád, který by chránil 

občany před přílišnou koncentrací a monopolizací ekonomické síly. Neoliberálové se 

v podstatě snažili zaměřit na odstranění překážek, které znemožňují fungování trhu a volnou 

konkurenci a přitom se zároveň snažili najít takovou formu státních zásahů, které by jen 

minimálně narušovaly fungování tržního systému. V této souvislosti neoliberálové hovoří o 

tzv. "tržně konformních" zásazích do hospodářství, které by se měly orientovat výhradně na 

měnovou politiku. Základní principy školy neoliberalismu později o sociálně filozofické 

základy obohatil další uznávaný představitel této školy, německý ekonom Wilhelm Ropke 

(1899 -1966). Kromě toho Ropke doporučil, aby byla v některých oblastech ekonomiky (např. 

zemědělství, doprava, energetika) uplatněna státní regulace. 

Ordoliberální koncepce významného německého ekonoma Waltera Euckena (1881 

1950) spočívá v zavedení řádu nebo systému do ekonomiky, jehož udržování je úkolem státní 

hospodářské politiky. Na základě toho hovoří ordoliberálové o tzv. hospodářské politice řádu 

(Ordnungspolitik; ordnungspolitische Grundsiitze). Euckenova ordoliberální koncepce, 

souhrnně představená v jeho hlavní práci Grundsiitze der Wirtschaftspolitik, tvoří teoretický 

základ nové hospodářské politiky, tj. koncepce sociálně tržního hospodářství. Eucken při 

hledání možností uspořádání hospodářství v moderní industriální společnosti definoval jako 

nejvhodnější a ideální formu dokonalou konkurenci (vollstiindige Konkurrenz). Za nezbytnou 

podmínku vytvoření a udržení dokonalé konkurence označil fungující cenový systém. Pod 

pojmem dokonalá konkurence rozumí Walter Eucken určitou exaktně definovanou formu 

tržního hospodářství, kterou nelze zaměňovat s principem klasického liberalismu laissez-

3 Bohm, Franz: Wirtschaftsordnung und Staatsverfassung, S. 89. 
4 Schlecht, Otto: Dodatek ke stati: Die Vereinbarkeit von politischer und wirtschaftlicher Ordnung, v: Sociální 

tržní hospodářství, Konrad-Adenauer-Stiftung, s. 47. 
Adamec, Stanislav: Ekonomická encyklopedie I, s. 685. 
Nejvýznamnější školou neoliberalismu byla ,.rakouská škola'', na které působili americký ekonom rakouského 
původu Ludwig Edler von Mises (1881-1973) nebo rakouský ekonom Friedrich August von Hayek (1899-
1992). Neoliberalismus se rozvíjel rovněž ve Francii, Velké Británii a USA. Americký neoliberalismus 
reprezentovala "chicagská škola" v čele se svým zakladatelem Miltonem Friedmanem(* 1912). 
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faire. Není totožná am s monopolním bojem. Není soutěží ve stavění překážek, nýbrž 

soutěží ve výkonech mezi jednotlivými subjekty na trhu, na kterém nikdo z výrobců ani 

poskytovatelů služeb nemůže ovlivnit konečnou výši ceny svého výrobku.6 Podíl výrobců na 

trhu je totiž značně malý a jakékoli zvýšení ceny jejich výrobků jim přinese odliv 

potencionálních kupujících k ostatním prodávajícím, kteří nabízejí stejné zboží za nižší cenu. 

Z toho plyne, že v podmínkách dokonalé konkurence je cena tvořena na základě nabídky a 

poptávky, kterou musí strana nabídky akceptovat. Udržení a fungování takto vznikajícího 

cenového systému je podle Euckena prvotním předpokladem úspěchu každé hospodářské 

politiky. 

Princip funkčního cenového mechanismu představuje základní ze sedmi 

konstitučních principů, které Walter Eucken vypracoval ke vzniku a fungování soutěžního 

hospodářského řádu. Všechny konstituční principy spolu úzce souvisí a musí být proto 

aplikovány současně. Princip funkčního cenového mechanismu vyžaduje provádění aktivní 

hospodářské politiky směřující k rozvoji tržní formy dokonalé konkurence. Všechna opatření 

hospodářské politiky vedoucí k omezení systému funkčního cenového mechanismu jako např. 

státní subvence, zřizování monopolů, všeobecné zmrazení cen, zákazy dovozu atd. jsou podle 

Euckena nežádoucí. 

Dalšími konstitučními principy jsou: 7 

- měnová politika, jejímž hlavním úkolem Je zajistit stabilitu měny, Je garantem 

vzniku a trvání konkurenčního prostředí. Za tím účelem Eucken navrhuje zřízení nezávislé 

centrální banky, která by prováděla takovou měnovou politiku, jež by vedla k zajištění co 

největší stability měny, 

- volné trhy (tj. trh bez dovozních omezení) jsou jako konstituční princip předpokladem 

k tomu, aby bylo zamezeno omezování nabídky a poptávky vedoucí k narušní systému 

dokonalé konkurence a k tvorbě monopolů. Pokud by byly trhy otevřené pouze dovnitř, ne 

mezi sebou, systém dokonalé konkurence by globálně nefungoval, 

- soukromé vlastnictví výrobních prostředků je bezpodmínečným předpokladem systému 

dokonalé konkurence.Stejně jako je soukromé vlastnictví výrobních prostředků předpokladem 

konkurence, tak je konkurence předpokladem pro to, aby soukromé vlastnictví výrobních 

prostředků nevedlo k hospodářským a sociálním nedostatkům, 

6 Eucken, Walter: Grundsatze der Wirtschaftspolitik, S. 247. 
7 Eucken, Walter: Gnmdsatze der Wirtschaftspolitik, S. 304. 
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- smluvní svoboda je nutným předpokladem fungování dokonalé konkurence. Podle Waltera 

Euckena však představuje určité nebezpečí v podobě koncentrace kapitálu. Z tohoto důvodu 

doporučuje regulaci monopolního chování firem a zabránění tvorby kartelů, 

- ručení za ekonomická rozhodnutí, nebo-li zodpovědnost za své činy přispívá ke vzniku 

soutěžního řádu a zamezuje nastolení nesystémových tržních forem. Zároveň je ručení 

přepokladem k tomu, aby se stala výkonnostní soutěž funkční. Jakékoli omezování 

zodpovědnosti podle Euckena pouze podpoří tendence k centrálně řízenému hospodářství, 

- konstantně prováděná hospodářská politika, k jejímž charakteristickým rysům 

patří stálost a předvídatelnost, snižuje rizika při rozhodování a jednání v oblasti soukromého 

podnikání. Je centrálním požadavkem politiky soutěžního řádu a impulsem k dostatečné 

investiční činnosti. Současně vyjadřuje Euckenův požadavek na odklon od intervencionismu, 

kterému chybí koncepčnost zásahů státu do ekonomiky. 

Nyní si je ještě třeba zodpovědět dvě otázky. Kdo má takovýto řád nastolit a jakým 

způsobem má být vybudován, aby odpovídal ideálu sociálně tržního hospodářství. Odpověď 

na první otázku je podle Euckena jednoznačná, a to stát, který je podle ordoliberálů 

odpovědný za vytvoření a udržení řádu. Odpověď na druhou otázku se podle Euckena přímo 

nabízí, tj. Ti kdo koncepci sociálně tržního hospodářství ideově vytyčili. Na mysli měl 

zejména prvního spolkového ministra hospodářství Ludwiga Erharda jako hlavního architekta 

koncepce sociálně tržního hospodářství. 

Souhrnně je možné konstatovat, že nová ordoliberální koncepce v podstatě spočívala 

na třech pilířích: na fungující volné tržní konkurenci, na měnovém řádu k zajištění stability 

měny a na sociálním řádu pro zabezpečení sociální spravedlnosti. S cílem rozvinout výhodné 

sociální a ekonomické působení konkurence ordoliberálové požadovali, aby byla soutěž trvale 

chráněna právním řádem. Tato úloha měla připadnout státu. Pokud jde o měnový řád 

spočívající na stabilitě měny, ordoliberálové po zkušenostech s německou hyperinflací z roku 

1923 předpokládali důsledné uplatňování nezávislosti centrální banky, která by měla ze 

zákona povinnost pečovat o stabilitu německé měny. Základní nástroj pro řešení sociální 

politiky spatřovali v nastolení politiky sociálního řádu, který se měl postarat o sociální 

vyrovnání a přitom současně podporovat větší sociální spravedlnost s cílem zajistit lidsky 

důstojnou existenci i těm občanům, kteří se nemohli účastnit výdělečně činného života a tím i 

hospodářské soutěže. Princip volné tržní konkurence, měnový a sociální řád byly od počátku 

chápány jako jeden celek. 
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Ve své podstatě si tedy klade ordoliberalismus stejné dominující cíle jako klasický 

liberalismus, tj. cíl svobody, blahobytu, stejných příležitostí atd. Kromě těchto cílů si však 

vytyčuje i cíle spravedlivého rozdělování a zabezpečení, které je možné uskutečnit pouze 

aktivní hospodářskou a sociální politikou státu. Na rozdíl od klasické liberální školy však 

ordoliberálové pochybovali o tom, zda se tržní systém bez státních zásahů může udržet. 

Úlohu státu jako nositele aktivní hospodářské a sociální politiky spatřovali zejména 

v nastolení a upevňování právního a hospodářského řádu, který měl být základním 

předpokladem nejen pro vznik a fungování volné tržní konkurence, ale také pro naplnění 

sociálních cílů. Rozsáhlé státní zásahy do ekonomiky však odmítali. Současně se stavěli i 

proti neomezenému působení trhu. Ordoliberální koncept se odlišuje od klasického 

liberalismu vědomou kontrolou soutěže, čímž se zříká principu klasického liberalismu, tj. 

principu laissez-faire. 
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1 .2 Hospodářské a politické rámcové podmínky vzniku sociálně tržního hospodářství 

1 .2.1 Celková hospodářská a sociální situace Německa v období let 1945 - 1948 

Na konci druhé světové války se celé Německo ocitlo v katastrofální situaci. Ztratilo 

vlastní správu, přibližně osm miliónů obyvatel padlých ve válce a jednu čtvrtinu území. 

Plocha o stejné rozloze byla vydrancována. Především však válka německému obyvatelstvu 

přinesla značné ztráty duchovních, kulturních a materiálních hodnot. Nicméně v Německu se 

začal brzy obnovovat politický život. 

V důsledku vojenských operací a hlavně pak bombardování, které se soustředilo na 

městská centra a obytné čtvrti, se desítky německých velkoměst ležících na jihu a západě 

Německa ocitly v troskách. Nemalé škody však utrpěla i města středoněmecká. Celkem bylo 

zničeno 131 měst (např. Berlín, Drážďany, Hamburk, Kolín nad Rýnem) a v mnohých z nich 

leželo přibližně 2/3 domů v troskách. Výsledná bilance poškozených nebo úplně zničených 

bytů činila okolo 5 miliónů.8 V celém Německu byla ochromena dopravní a technická 

infrastruktura. Rovněž nevycházely žádné noviny. Sociální situace miliónů lidí se stala 

nanejvýš kritickou. Lidé neměli kde bydlet, co jíst, vázlo zásobování elektřinou, plynem a 

někde i vodou. Nepředstavitelný problém byl i se sháněním životně důležitých věcí, jakými 

bylo oblečení, obuv a další spotřební zboží. Tato kritická situace přinutila mnoho rodin, aby 

se vystěhovaly z města do vesnic a menších obcí, které nebyly válkou tolik dotčeny. 

Již tak vypjatá situace byla ještě navíc vyostřena přílivem miliónů uprchlíků, 

vyhnanců a vysídlenců z Československa, Polska, Maďarska, Rumunska a z východních 

německých území. Celkem z těchto území uprchlo, bylo vyhnáno či vysídleno, asi 12 miliónů 

obyvatel, přičemž v západních okupačních zónách našlo své útočiště přibližně 8 miliónů 

uprchlíků, vyhnanců a vysídlenců. 9 Uprchlíci, vyhnanci a vysídlenci z těchto území však 

nebyli jedinou sociální skupinou, která do západních okupačních zón přicházela. 

Další početnou skupinu představovali tzv. "Displaced persons" 10 a uprchlíci ze 

sovětské okupační zóny. Do dubna roku 1947 jich do západních okupačních zón přišlo na 

8 Mi.iller, Helmuth, Krieger, Kari, Vollrath. Hanna: Dějiny Německa. s. 317. 
V Bizonii bylo poškozeno 29% bytů a 18% bylo zcela zničeno. 

9 Mi.iller, Helmuth, Krieger, Kari, Vollrath. Hanna: Dějiny Německa., s. 322. 
K 1.4.194 7 přišlo do americké zóny 2,904 miliónů uprchlíků, vyhnanců a vysídlenců a do francouzské zóny 
50 000 uprchlíků, vyhnanců a vysídlenců. 

10 KleBmann, Christoph: Die doppelte Staatsgrtindung. Deutsche Geschichte 1945-1955, S. 42-43. 
Displaced persons- tímto termínem byly označovány nejrůznější skupiny osob.V prosinci roku 1947 byla tato 
definice výrazně pozměněna. Označovala osoby- civilisty, kteří se nacházeli z válečných důvodů mimo svou 
vlast a chtěli se navrátit zpět do vlasti. V červenci téhož roku naproti tomu tento termín označoval osoby, 
které musely svou zemi opustit z rasových. náboženských nebo politických důvodů či byly nuceny krátce po 
válce pracovat ve východní Evropě. 

13 



900 000. 11 Tyto demografické změny, ke kterým v německé společnosti docházelo, se 

nemohly neprojevit v sociální oblasti. Jedním z důsledků přistěhovalecké vlny byl značný 

nárůst nezaměstnanosti, a to zejména v zemědělských oblastech (Šlesvicko - Holštýnsko, 

Dolní Sasko, Bavorsko), kam směřovala velká většina uprchlíků, vyhnanců a vysídlenců. 

Oproti roku 1939, kdy celkový počet nezaměstnaných činil 119 000, se počet lidí bez 

práce v roce 1946 zvýšil na rekordních 1 360 000. V roce 194 7 tento počet podle odhadů ještě 

vzrostl přibližně o další dva milióny nezaměstnaných, kteří ovšem nebyli oficiálně 

zaregistrováni a žili z vlastních úspor a podpory své rodiny. V této souvislosti se hovoří o tzv. 

"skryté nezaměstnanosti", která se plně projevila až po provedení měnové reformy v červnu 

roku 1948. Značná část obyvatelstva byla tedy odkázána na veřejnou podporu. Na počátku 

roku 1947 bylo v americké a britské zóně na tuto podporu odkázáno celkem 3,7 miliónů 

obyvate1. 12 

Dalšími negativními důsledky přistěhovalecké vlny a přesunů německého obyvatelstva 

v rámci vlastního státu byl vzrůst kriminality a zvýšený výskyt nakažlivých infekčních 

chorob, jako byl např. záškrt, tyfus či tuberkulóza. Na druhé straně si je však nutné uvědomit i 

pozitivní stránku věci. Příchod takového počtu uprchlíků, vyhnanců a vysídlenců 

představoval pro Německo a její ekonomiku dodatečný a levný zdroj kvalifikované pracovní 

síly. 

Katastrofální hospodářská a sociální situace postavila vítězné velmoci před velmi 

obtížný úkol, jakým bylo zabránit celkovému zhroucení německého hospodářství a současně 

také zajistit pro všechny obyvatele Německa dostatek potravin, oblečení a dalších základních 

potřeb včetně bydlení. Na základě společného rozhodnutí s cílem zajistit plynulé fungování 

ekonomiky se Američané a Britové dohodli, že budou pokračovat v přídělovém hospodářství 

a v centrálně řízené ekonomice, která se v Německu začala formovat již v polovině 30. let a 

která byla plně uplatňována nacistickým režimem. 

Přidělování potravin, spotřebního zboží, surovm a bytů bylo řízeno okupační 

administrativou příslušné zóny, v jejímž čele stál vojenský guvernér jako nositel nejvyšší 

úřední správní moci. Jednalo se o tzv. "plánované obhospodařování" (Bewirtschaftung), které 

se týkalo i devizového hospodářství. Současně byl zaveden dohled nad zahraničním 

obchodem. Ceny nájemného, veřejných služeb a výše platů a mezd byly pevně stanoveny 

11 K1el3mann, Christoph: Die doppelte Staatsgriindung Deutsche Geschichte 1945-1955, S. 41. 
Je K1el3mann, Christoph: Die doppelte Staatsgriindung Deutsche Geschichte 1945-1955, S. 51. 

V britské zóně bylo na veřejnou podporu odkázáno 2,3 miliónů obyvatel, v americké zóně 1,4 miliónů 
obyvatel. 
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orgány okupační správy, stejně jako ceny potravin a většiny dalšího zboží (Preisbindung), a to 

na základě hospodářských směrnic stanovených Postupimskou dohodou. 

Potraviny bylo možno zakoupit pouze na základě potravinových poukázek a na 

obdržení ostatního zboží existovaly odběrové lístky. Na základě dohod vítězných velmocí 

z Postupimi byla stanovena výše spotřeby potravin pro tzv. "normálního spotřebitele" na 

2 770 kalorií na den. Tento oficiální limit byl brzy snížen z důvodu špatné zásobovací situace 

a katastrofálního nedostatku potravin na 1 557 kalorií. 13 Ve skutečnosti však nebyla 

dodržována ani tato sazba a průměrná reálná spotřeba na osobu a den klesla přibližně na 

1 330 kalorií. 

Bylo zcela přirozené, že takto nízké limity potravin nemohly pro výživu obyvatelstva 

vystačit. Zároveň lidé ani neměli jistotu, že za potravinové poukázky a odběrové lístky obdrží 

své zboží, neboť nabídka a zvláště pak nabídka potravin byla na oficiálním trhu minimální. 

N a nelegálním černém trhu bylo naopak možné koupit téměř vše. Této skutečnosti ale 

odpovídaly i výše cen jednotlivých výrobků, např. jedna cigareta stála na černém trhu 

6 říšských marek či 1 vajíčko 12 říšských marek. Ve srovnání s takto vysokými cenami zboží 

na černém trhu se mzdy a platy pracujících stávaly zcela bezcennými. 14 Hlavním platidlem se 

na černém trhu stala tzv. "cigaretová měna," která zde tak nahradila bezcennou německou 

marku. 

Ztráta hodnoty německé marky byla zapříčiněna neúměrně vysokými náklady na 

zbrojení, které vynakládala nacistická vláda v průběhu druhé světové války. Za dobu jejího 

trvání vydala celkem 670 miliard marek, přičemž pouze 330 miliard z této částky bylo kryto 

příjmy. Zbývajících 340 miliard marek bylo hrazeno úvěrem. Ještě v posledních dnech války 

si však nacistická vláda od Říšské banky vypůjčila dalších 1 O miliard marek, čímž tak 

celkový říšský dluh v roce 1945 dosáhl výše 379,8 miliard marek. 15 

Důsledkem takového hospodaření nacistické vlády byla značná inflace vedoucí ke 

znehodnocení měny. Přístup okupačních mocností k finanční politice Německa byl však i přes 

tuto více než nepříznivou ekonomickou situaci zdrženlivý. Svou pozornost zaměřily zejména 

na zlevnění vlastní správy s cílem ušetřit tak finance svého státu. Zásadní zásah do finančního 

13 Hardach, Kari: Wirtschaftsgeschichte Deutschlands im 20. Jahrundert (1914-1970), S. 116. 
Struktura spotřeby potravin pro tzv. "normálního spotřebitele" (tj. např. pro zaměstnance kanceláře či ženu 
v domácnosti) staršího 18 let v období od května 1945 do března roku 1948 byla následující: 300g brambor, 
60g chleba, 14g oleje, 20g ryb, 17g cukru, 2g sýra, 8g marmelády a 70g ostatních potravinových produktů, 
tj. celkem 1557 kalorií. 

14 Klel3mann, Christoph: Die doppelte Staatsgriindung Deutsche Geschichte 1945-1955, S. 51. 
V červnu roku 1946 činila v americké a britské zóně průměrná hodinová mzda průmyslového dělníka 88,7 
feniků. 

15 Abelshauser, Wemer: Wirtschaftsgeschichte Bundesrepublik Deutschland 1945- 1980, S. 46. 
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hospodářství neučinily a ve své podstatě nastolily tříleté provizorium. K posílení hodnoty 

německé marky a odstranění černého trhu vedla až měnová reforma, která odstartovala růst 

německého hospodářství a stala se tak předpokladem budoucí prosperity země. 

Na základě dohod vítězných mocností bylo Německo rozděleno do čtyř okupačních 

zón a zřízena spojenecká Kontrolní rada. Berlín byl zcela obdobně rozčleněn do čtyř 

okupačních sektorů. V jednotlivých okupačních zónách vznikly vojenské vlády a postupně 

zde začaly být podnikány kroky k ustavení vlastní správní organizace. 

Výstavbu organizační struktury v západních zónách v období let 194511946 ukazuje 

následující tabulka: 

:)' Spojeneeld Kontrolní rad~ .·· ; Allierter Kontrollrat ! · · Ber1in 
' l i 

Americká zóna I Britská zóna Francouzská zóna 

Office of Milit"i;yGov~r-~ent~ ··-·-- --1 Co~troi- C~~ission of Germany, de Controle de Ia France 
US-Zone (OMGUS), Berlin I Franfurkt i British Element, (CCG/BE), Berlin 
Vojenské vlády:Bavorsko (Mnichov) .. [oblastní výko~á.~práva: Liibbeck~ , Vojenská vláda: Baden-Baden 
Velké Hesensko (Wiesbaden) I (Zonal Executive Office) Herford, '(Govemement Militaire) 
(Militar Regierung) Bad Oyenhausen 

Wiir!tembersko-Bádensko/Stuttga!! _____ l i~~~ť.é·-;--'uú-~~C--~of;~~kr-vlády_._Z~~~ké a místní vojenské vlády 

] (Lander-und ortl. Militarregierungen) ;(Lander-und ortl.Militarregie!Ungen) j 
Místní vojenské vlády I · · 

.. í 
(Ort!. Militarregie!Ung_en)______ .... l-----------~---~-~----------~---~·----------~-----·---~---·-----· 
Kle/3mann, Christoph: Die doppelte Staatsgriindung. Deutsche Geschichte 1945-1955, S.68. 

Současně začaly být okupační zóny rozčleňovány na země, jejichž hranice odpovídaly 

tradičním zemským hranicím pouze zčásti. 16 

V čele jednotlivých okupačních zón stál vojenský guvernér, který byl nositelem 

nejvyšší úřední správní moci. Zároveň zastával i funkci vrchního velitele ozbrojených sil. 

Vrchní velitelé ozbrojených sil Spojených států amerických, Velké Británie, Sovětského 

svazu a Francie byli členy spojenecké Kontrolní rady a představovali nejvyšší suverénní moc 

(tj. i zákonodárnou) Německa, tak jak stanovila Postupimská dohoda "každý zvlášť ve své 

okupační zóně a společně jako členové Kontrolní rady v otázkách týkajících se Německa jako 

celku". 17 

16 MUller, Helmut, Vollrath, Hanna, Krieger, Kari: Dějiny Německa, s.320. 
První země vznikly v sovětské zóně již v červenci roku 1945. Jednalo se o Sasko, Sasko- Anhaltsko, 
Durynsko, Braniborsko a Meklenbursko. V září téhož roku americká vojenská správa vyhlásila země 
Bavorsko, Hesensko a Wiirttembersko-Bádensko. Od poloviny roku 1946 byly v britské zóně vytvořeny 
země Severní Porýní - Vestfálsko, Dolní Sasko, Šlesvicko - Holštýnsko a Hamburk, ve francouzské zóně 
Bádensko,WUrttembersko-Hohenzollernsko a Porýní-Falc. Sársko obdrželo zvláštní status. Jako poslední 
vznikly v lednu roku 1947 v americké zóně Brémy. 

17 MUller, Helmut, Vollrath, Hanna, Krieger, Kari: Dějiny Německa, s.318. 
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Prvotním úkolem Kontrolní rady byla realizace dohod z Postupimi, včetně přijatých 

směrnic pro řízení německého hospodářství, jejichž cílem nebylo Německo hospodářsky 

podlomit, ale dát mu příležitost vybudovat život na demokratických základech. 

Politickým základem hospodářských zásad bylo přebudovat válečný průmysl na 

mírový a zabránit tak Německu v možnosti vyzbrojit se pro další případnou válku. Za tím 

účelem byl spojeneckou Kontrolní radou dne 28. března roku 1946 schválen tzv. první 

průmyslový plán, podle něhož měla být některá průmyslová odvětví zakázána nebo silně 

omezena. 18 To se týkalo především válečného průmyslu. Zcela zakázána měla být především 

výroba všech typů letadel, námořních lodí, syntetického kaučuku, čpavku, benzínu a oleje, 

surového hliníku a ostatních lehkých kovů, radioaktivních látek a zařízení. Základní 

průmyslové zařízení sloužící k výrobě těchto látek a výrobků mělo být demontováno. Ve 

třech západních okupačních zónách se jednalo celkem o demontáž 1 800 výrobních závodů. 19 

N ěkterá odvětví průmyslu však do tohoto plánu zahrnuta nebyla. Jednalo se zejména o 

průmysl báňský. 

Na základě prvního průmyslového plánu měla být celková produkce snížena na 50 až 

55 % úrovně roku 1938. Kromě povolené kapacity byla téměř pro všechna průmyslová 

odvětví stanovena maximální roční produkce, např. výroba oceli mohla dosáhnout pouze 5,8 

miliónů tun ročně. Povolenou kapacitu pro jednotlivá průmyslová odvětví ukazuje následující 

tabulka (v% kapacity roku 1938): 

Ocelářský průmysl 25 Jemná mechanika, optika 50 

Základní chemikálie 32 Automobilový průmysl 50 

Ostatní chemie 50 Textilní průmysl 55 

Průmysl hliníku 50 Lehké strojírenství ll 

Výroba cementu o Těžké strojírenství 31 

Elektrotechnika 50 Ostatní strojírenství 50 

Výroba obuvi 50 

Jakš, Jaroslav: Hospodářský vývoj NSR, s. 37. 

tx Hardach, Kari: Wirtschaftsgeschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert (1914-1970), S. 109. 
Tento plán je také známý pod názvem .,Březnový plán" či "Plán pro reparace a poválečný stav německého 
hospodářství.,. 

19 Kleflmann, Christoph: Die doppelte Staatsgriindung. Deutsche Geschichte 1945-1955, S. 105. 
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Nejdůležitější zásadou, kterou spojenci v Postupimi přijali, se stala zásada zachování 

Německa jako jednotného hospodářského celku. Tento princip byl však vzápětí porušen 

dohodou, že každá z okupačních mocností má své reparační nároky uspokojovat především 

ze své zóny (s výjimečnou úpravou ve prospěch SSSR). Další překážkou k naplnění této 

zásady se stal postoj francouzské okupační správy, která bránila vytvoření centrálních 

německých úřadů, což byl základní předpoklad pro zachování Německa jako jednotného 

hospodářského celku. Důsledkem naplňování této francouzské politiky bylo prohloubení 

rozporů mezi západními okupačními mocnostmi. Současně se také začala vyostřovat situace 

mezi západními mocnostmi a Sovětským svazem, který porušoval pravidla čerpání reparací 

tak jak byla stanovena Postupimskou dohodou. 

S narůstajícími spory mezi USA, VB a Francií a Sovětským svazem se německá otázka 

stávala součástí počínající studené války. Tyto tendence vedly k otevřené separátní politice 

západních mocností vůči Německu namířené proti Sovětskému svazu. Důkazem toho byl 

projev amerického ministra zahraničí Jamese Byrnese z března roku 1946, ve kterém naznačil 

záměr vlády Spojených států amerických na sloučení západních zón s vyloučením sovětské 

zóny. V tomto období dochází rovněž k zásadnímu přehodnocení spojenecké politiky vůči 

Německu a k propojování americké a britské zóny, které vyvrcholilo v lednu roku 1947 

vznikem sjednocené hospodářské oblasti - Bizonie (blíže viz. bod 1.2.1.2 této kapitoly). 

Hospodářské a administrativní rozdělení Německa se tak stalo neodvratitelnou skutečností. 

Francie a Sovětský svaz se k Bizonii odmítly připojit, neboť její vznik považovaly za porušení 

dohod z Postupimi ve smyslu zachování Německa jako jednotného hospodářského celku. 

Francie se k Bizonii připojila až 8. dubna roku 1949, čímž tak vznikla Trizonie. 

Výrazem změny postoje americké a britské politiky vůči německé okupační politice se 

stal mimo jiné revidovaný průmyslový plán z 29. srpna roku 194 7, který povoloval zvýšení 

průmyslové produkce na 70 - 75 % stavu roku 1938. V tomto společném anglo-americkém 

plánu bylo zdůrazněno, že uspořádaná a prosperující Evropa potřebuje hospodářskou 

spolupráci stabilního a produktivního Německa. Západní velmoci daly tímto jasně najevo 

svou snahu posílit hospodářství a stabilitu západních okupačních zón Německa. 

Potvrzením této snahy byl i Marshallův plán neboli Evropský program obnovy 

(European Recovery Program- ERP) vyhlášený americkou diplomacií v červnu roku 1947, 

který jednoznačně přispěl k vytvoření podmínek pro růst hospodářství Spolkové republiky 

Německo v 50. letech. 20 Hlavní finanční příspěvek (tj. 895 miliónů USD) z této pomoci, 

10 Marshallův plán byl schválen americkým Kongresem 3.4.1948 na základě zákona o evropské obnově. 
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poskytnutý ve formě úvěru, obdržela SRN v letech 1949- 1951, což dokumentuje následující 

tabulka (v mil. USD): 

OBDOBÍ ERP 

1946/1947 -
194711948 388 

194911950 416 

1950/1951 479 

1951/1952 210 

Do konce r. 1952 67 

Celkem 1 560 

Hardach, Gerd:Der Marshall-Pian.Auslandshiife und W1ederaufbau m 
Westdeutschland 1948- 1952, S. 221. 

V období od vyhlášení plánu, tj. od června roku 1947 do konce roku 1948 získaly 

západní okupační zóny pouze nepatrnou část z celkově poskytnutých prostředků. V tomto 

období tak sehrál Marshallův plán spíše roli politickou a psychologickou. Západní okupační 

zóny Německa se na základě bilaterální dohody se Spojenými státy americkými z července 

roku 1948 zavázaly tuto pomoc v pozdější době uhradit. 

Kromě Marshallova plánu zde ale působily i další faktory, které položily základy pro 

hospodářský vzestup. Jednak to byla rozhodující vůle obyvatelstva překonat bídu a nouzi, 

existence vzdělané pracovní síly, příliv miliónů uprchlíků, vyhnanců a vysídlenců, možnost 

obnovit staré obchodní kontakty a jednak také základní změna hospodářské struktury 

Německa spojená s prosazením konceptu sociálně tržního hospodářství. 

Pokud jde o sociální politiku okupačních mocností, v této oblasti navázaly na systém 

sociálního pojištění z roku 1881. K první změně tohoto systému došlo až s přijetím zákona ke 

zmírnění sociální nouze (Soforthilfegesetz), který vstoupil v platnost na území Bizonie 

18. srpna roku 1949. 
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1.2.1.1 Vývoj ekonomiky v západních okupačních zónách 

Hospodářská struktura se v jednotlivých zónách lišila. Průmyslová výroba byla 

ochromena a téměř zastavena. Skutečností však zůstává, že 75% průmyslového potenciálu 

země zůstalo neporušeno. Během třech až šesti měsíců byla většina průmyslu opět uvedena do 

chodu. 

BRITSKA ZÓNA se nacházela v severozápadní části Německa a velikost její územní 

plochy činila 97 300 km2
. Žilo zde 22,3 milióny obyvate1.21 V rámci své okupační zóny 

získali Britové nejen oblast Porýní a přístavy v Severním moři - Hamburk a Brémy, ale i 

jednu z nejprůmyslovějších částí Evropy - Porúří. 

V Porúří bylo koncentrováno značné množství surovm (železná ruda, černé 

koksovatelné uhlí) a těžkého průmyslu. Jednalo se zejména o průmysl hutnický a těžbu uhlí. 

Tento průmysl ovšem konkuroval tradičním britským odvětvím. Pro Velkou Británii se proto 

stalo nutností nejprve obnovit svoji vlastní těžbu uhlí a zmodernizovat průmysl a teprve poté 

povolit Německu obnovit jeho průmyslový potenciál. 

Před válkou bylo v Porúří vytěženo 87% z celkové těžby uhlí, která činila 130 miliónů 

tun ročně. Produkce oceli dosahovala objemu 16 miliónů tun za rok, tj. 72% z celkové výroby 

oceli.22 V průběhu války však byla tato oblast značně poškozena, zejména díky anglo

americkému bombardování v závěrečné části války. Skutečností však zůstává, že se míra 

celkových ztrát na průmyslovém zařízení přeceňuje, což dokumentuje i fakt, že v roce 1946 

disponovalo Porúří 70% předválečného potencionálu.23 

Po skončení války dosáhl objem průmyslové výroby 15% celkové produkce roku 

1936, avšak od druhé poloviny roku začala výkonnost výroby trvale stoupat. Tento trend byl 

ale bohužel zastaven na přelomu roku 194511946, kdy postihla celou Evropu velmi krutá 

zima. Těžba uhlí klesala, i přesto však nedošlo k výraznějšímu poklesu průmyslové výroby. 

Od srpna roku 1946 začala výroba opět stoupat. Největší tempo růstu zaznamenaly investice 

do spotřeby, které se zvedly přibližně o více než jednu polovinu. V ostatních průmyslových 

odvětvích, jako např. ve výrobě spotřebního zboží, zůstalo tempo výroby průměrné. V 

celkovém souhrnu tak výroba na konci roku 1946 vykázala růst o celých 25%. 24 

"
1 Kle/3mann, Christoph: Die doppelte Staatsgriindung Deutsche Geschichte 1945-1955, S. 67, 69. 

22 Kle/3mann. Christoph: Die doppelte Staatsgriindung Deutsche Geschichte 1945-1955, S. 70. 
Údaje jsou uvedeny k roku 1936. 

23 Abelshauser, Werner: Die Wirtschaftsgeschichte Bundesrepublik Deutschland 1945-1980, S. 25. 
24 Kle/3mann, Christoph: Die doppelte Staatsgriindung. Deutsche Geschichte 1945-1955, S. 35-36. 
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Tento více než pozitivní vývoj byl však stejně jako před rokem přerušen díky 

nepříznivým klimatickým podmínkám zimy roku 194611947. Hlad, zima a celkově špatná 

situace porúrských horníků vedla na jaře roku 194 7 k řadě stávek a demonstrací. Velké mrazy 

ochromily jak průmyslovou výrobu, tak i dopravní a technickou infrastrukturu. Vodní cesty 

přes řeku Rýn byly zablokovány, veškeré dopravní nároky byly proto přesunuty na Říšské 

dráhy, které tento nápor nevydržely. Dopravní systém tak zůstal až do léta roku 194 7 zcela 

ochromen. Průmyslová produkce ve srovnání s rokem 1946 poklesla o více než 85%, což 

prakticky znamenalo zmaření veškerých dosud dosažených přírůstků výroby. Zatímco 

v průmyslu se výroba hroutila, v těžbě uhlí nastal obrat. Od října roku 1946 do března 

roku 194 7 začala těžba postupně stoupat z 234 000 tun na 318 000 tun, a to mj. díky 

změně postoje Velké Británie k okupační politice Německa. 25 

Velká Británie do roku 194 7 prosazovala tvrdší kurz pro okupaci Německa, avšak se 

zhoršujícími se vztahy se Sovětským svazem svůj postoj přehodnotila. Německou ekonomiku 

se rozhodla již více nebrzdit. 

AMERICKA ZÓNA se rozkládala na jihu Německa, který byl převážně zemědělský. 

Zahrnovala Bavorsko, část Wiirttemberska, Falce a také část vévodství hessenského. 

Hlavním městem zóny byl Frankfurt nad Mohanem, který byl díky bombardování téměř 

zničen. Zóna disponovala jak zemědělskou výrobou, tak vysoce rozvinutým 

zpracovatelským průmyslem, který byl soustředěn v Hessensku a Bádensku-Wiirttembersku. 

V americké zóně o rozloze 116 670 km2 žilo celkem 17,2 miliónů obyvate1.26 

Převážná část obyvatelstva žila na vesnicích a v menších obcích. Hospodářská a sociální 

situace obyvatelstva byla stejně neutěšená jako v ostatních částech Německa. Úředně 

stanovená výška kalorií činila v polovině roku 1946 pouhých 1 330 kalorií na osobu a den. 

Zemědělské produkty bylo možné sehnat zejména na černém trhu, neboť na veřejném trhu 

jich bylo díky špatným organizačním opatřením nedostatek. Značná část potravinových 

výrobků se proto musela dovážet. Hodinová hrubá mzda průmyslového dělníka činila 88,7 

feniků, což byla v porovnání s cenami výrobků na černém trhu absolutně bezcenná mzda. 

Jedním z nejtíživějších problémů však byla stejně jako v ostatních zónách vysoká 

25 KleJ3mann, Christoph: Die doppelte Staatsgriindung Deutsche Geschichte 1945-1955, S. 36-37. 
26 KleJ3mann, Christoph: Die doppelte Staatsgriindung Deutsche Geschichte 1945-1955, S. 67, 69. 

21 



nezaměstnanost. Na počátku roku 194 7 bylo v americké zóně odkázáno na veřejnou podporu 

I ,4 miliónů obyvatel. 27 

V ekonomické oblasti se americká okupační politika snažila docílit plynulého 

fungování zóny a rozhodla se proto podporovat hlavně rozvoj průmyslové výroby. Již 

v dubnu roku 1945 generál Lucius Clay, který stál v čele amerického velitelství, ve 

Washingtonu požadoval, aby budoucí americká zóna získala obchodní svobodu, čehož se mu 

podařilo dosáhnout. Současně mu také bylo povoleno, aby mohlo být v zóně vyráběno zboží, 

jehož produkce byla do té doby zakázána. Jednalo se např. o výrobu magnesia, hliníku a 

syntetického oleje. Od jara roku 1946 generál Clay usiloval i o významné zvýšení kvót 

průmyslové produkce z března roku 1946. Proti tomu se ovšem postavil jak Sovětský svaz, 

tak i Francie. 

Vývoj průmyslové výroby probíhal v americké zóně z časového hlediska obdobně 

jako v zóně britské. Již na konci roku 1945 dosáhla průmyslová výroba 20% celkového stavu 

roku 1936, avšak díky zimě roku 194511946 byla její expanze do jara roku 1946 zastavena. 

Poté následoval její dynamický růst, který vyvrcholil na podzim téhož roku, kdy celkový 

objem výroby dosáhl předválečného stavu. 28 

I přesto však výroba ani zdaleka nedosahovala svých maximálních možností. Na konci 

roku 1946 z důvodů nepříznivých sezónních podmínek a počínající recese průmyslová výroba 

od počátku okupace poprvé poklesla. 

FRANCOUZSKA ZÓNA se nacházela v jihozápadní části Německa a jejím hlavním 

městem byl Baden Baden. S 5,9 milióny obyvatel a 43 000 km2 územní plochy patřila 

k nejmenší okupační zóně. 29 

Byl zde soustředěn především malý a střední průmysl. Jednalo se zejména o průmysl 

lehký, obuvnický, kožedělný, papírenský, textilní a chemicko-farmaceutický. Hlavní centrum 

lehkého průmyslu se nacházelo v Bádensku a Wlirttembersku; výroba obuvi byla soustředěna 

ve městě Primansens; chemický průmysl měl své těžiště ve Falci ve městě Ludwigshafen. 

Kromě maloprůmyslu se zde nacházel i těžký a uhelný průmysl, jehož centrum leželo 

v Sárské pánvi. Sársko se od roku 1945 stalo součástí francouzské okupační správy. Jedna 

třetina průmyslového potencionálu této oblasti byla v důsledku válečného bombardování 

27 Klel3mann, Christoph: Die doppelte Staatsgriindung Deutsche Geschichte 1945-1955, S. 47, 51. 
28 Abelshauser, Werner: Wirtschaftsgeschichte Bundesrepublik Deutschland 1945-1980, S. 33-34. 
29 Klel3mann, Christoph: Die doppelte Staatsgriindung. Deutsche Geschichte 1945-1955, S. 67. 

Údaje jsou uvedeny včetně Sárska. 
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poškozena.30 Přístup francouzské okupační politiky k Sársku se však postupem času odlišil od 

přístupu k ostatním územím zóny. V roce 194 7 se obyvatelé Sárska rozhodli pro poloviční 

autonomii a hospodářské připojení k Francii. Z tohoto důvodu zde nedošlo k demontážím, což 

umožnilo zdárný rozkvět sárského hospodářství. V březnu roku 194 7 dosahovala těžba uhlí 

v sárských dolech již 3/4 stavu roku 1936.31 K dalším důležitým reparačním zdrojům patřilo 

dřevo ze Švarcvaldu a zemědělské produkty z Wiirttemberska a Fa1ce. 

Průmyslová výroba okupační zóny představovala pro vyčerpané a zdeformované 

francouzské hospodářství jeden z nejdůležitějších zdrojů pomoci. Reparace a hospodářský 

výnos se pro Francii staly základem její hospodářské obnovy a modernizace. Touto politikou 

Francie současně sledovala i cíl oslabení hospodářského a vojenského potencionálu Německa, 

který by se případně mohl stát zdrojem pro jeho další znovuvyzbrojení a tím tak dát současně 

možnost vzniku případnému novému konfliktu. 

Dominace jistoty a reparací ve francouzské okupační politice, podtržená narůstajícími 

spory s Američany a Brity ohledně správy okupovaného Německa, vedly k postupné izolaci 

francouzské zóny a ve svém důsledku i ke zbrždění jejího hospodářského vývoje. Systém 

centrálně řízené ekonomiky uplatňovaný francouzskou vojenskou vládou s cílem co 

nejefektivněji využít zdroje zóny a zaplatit tak vzniklé válečné škody, způsobil v hospodářské 

struktuře zóny značné škody. Teprve po vstupu francouzské zóny do Organizace pro 

evropskou hospodářskou spolupráci (Organization for European Economic Cooperation -

OEEC) a po obdržení prvních prostředků z Marshallova plánu byl umožněn její hospodářský 
o 32 

roZVOJ. 

30 Abelshauser, Werner: Wirtschaftsgeschichte Bundesrepublik Deutschland 1945-1980, S. 38. 
" Abelshauser, Werner: Wirtschaftsgeschichte Bundesrepublik Deutschland 1945-1980, S. 38. 
32 Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci vznikla v srpnu 1947 v Paříži. Formální úmluva byla 

podepsána 16.4.1948. Hlavním cílem organizace bylo přerozdělit finanční prostředky z Marshallova plánu 
a rozvíjet evropskou hospodářskou spolupráci. Zakládajícímí členy OEEC se staly: Belgie, Dánsko, Francie, 
Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Švédsko, Švýcars
ko, Turecko, Velká Británie a západní okupační zóny Německa. 
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1.2.1.2 Bizonie 

V zimě roku 194511946 došlo v Německu k zásobovacímu kolapsu. Situace v britské 

zóně se rovnala téměř katastrofě. Tento kolaps přispěl velkou měrou ke sloučení americké a 

britské zóny, přičemž zde svou roli sehrála i finanční závislost Velké Británie na Spojených 

státech. 

Dohoda o sloučení amerického a britského okupačního pásma byla podepsána dne 

2. prosince roku 1946 v New Yorku americkým ministrem zahraničí Jamesem Byrnesem a 

britským ministerským předsedou Ernestem Bevinem. V platnost vstoupila 1. ledna roku 

1947, čímž tak vznikla Sjednocená hospodářská oblast dvojzóny (Vereinigte 

Wirtschaftsgebiet), neboli Bizonie. Současně také začala fungovat Správní rada pro 

hospodářství (Verwaltung fiir Wirtschaft) se sídlem v Mindenu. Ředitelem Úřadu pro 

hospodářství Bizonie se stal ekonom, politik a přesvědčený socialista Viktor Agartz. Dne 2. 

března roku 1948 ho nahradil významný německý ekonom a politik Ludwig Erhard.33 

Z hospodářského hlediska se americká a britská zóna velmi dobře doplňovaly. Britská 

zóna měla k dispozici suroviny a těžký průmysl, zóna americká především průmysl 

zpracovatelský. Podíl zemědělství byl v obou zónách přibližně stejně velký. Celkový počet 

obyvatel Dvojzóny činil 39 miliónů.34 

Základy správní organizace Bizonie byly položeny ještě v průběhu roku 1947. 

Dne 29. května byla Američany a Brity vytvořena Hospodářská rada (Wirtschaftsrat) se 

sídlem ve Frankfurtu nad Mohanem jako kvazi-parlament složený z 52 poslanců a Exekutivní 

rada (Exekutivrat) jako kvazi-vláda složená z osmi zástupců z jednotlivých zemí americké a 

britské zóny. Dále vzniklo tzv. Direktorium. Vytvořením těchto institucí byla část 

hospodářských a politických kompetencí přenesena na německé úřady. Podíl německé účasti 

na správě a řízení byl dále rozšířen s přijetím nové ústavy pro Bizonii dne 6. února roku 1948, 

která nastolila novou správu.35 

Měla následující podobu: nejvyšším orgánem byla Hospodářská rada, tj. parlamentní 

shromáždění se 104 členy, kteří do něho byli vysíláni zemskými parlamenty; Zemskou 

radu tvořili zástupci 8 zemí, po dvou z každé; výkonné orgány představovalo 6 úřadů 

33 MUller, Helmuth, Krieger,Karl, Vollrath, Hanna: Dějiny Německa, s. 384-385. 
Ludwig Erhard se narodil 4. 2. 1879. Působil jako profesor v Mnichově a zároveň jako hospodářský 

poradce amerického vojenského velení. V letech 1945 - 1946 byl bavorským ministrem obchodu a průmyslu. 
Ve všech Adenauerových kabinetech zastával funkci ministra hospodářství. V říjnu 1963 se stal spolkovým 
kancléřem. Zemřel v roce 1977. 

34 MUller, Helmuth, Krieger,Karl, Vollrath, Hanna: Dějiny Německa, s. 330. 
35 Hardach, Kari: Wirtschaftsgeschichte Deutschlands im 20. Jahrundert ( 1914-1970), S. 126. 
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(tj. pro zemědělství, výživu a lesnictví, dopravu, hospodářství, finance, poštu a 

telekomunikace, práci), jejichž ředitelé byli voleni Hospodářskou radou a dohromady 

tvořili Správní radu vedenou vrchním ředitelem. 

Vznik Bizonie se stal základním předpokladem pro odstranění nahromaděných 

hospodářských problémů. Především bylo třeba konečně zajistit dostatečné zásobování 

obyvatelstva potravinami a dalším zbožím, zlepšit bytovou situaci a celkově tak pozvednout 

velmi nízkou životní úroveň občanů. Zároveň bylo nutné co nejrychleji zprovoznit dopravní a 

technickou infrastrukturu ochromenou po zimě roku 19461194 7 jejíž fungování bylo 

důležitým krokem k obnovení růstu průmyslové výroby. 

Všechny tyto a další obdobné problémy se nepodařilo zcela rychle a úplně vyřešit 

(např. bytovou situaci), avšak dílčích úspěchů přeci jenom dosaženo bylo. Situace se 

zásobováním potravinami se v průběhu roku 194 7 zřetelně zlepšila, a to díky řadě přijatých 

zákonů a organizačních změn v zásobování a kontrole dodávek zemědělských a 

potravinových produktů, které byly učiněny Úřadem pro výživu, zemědělství a lesnictví. 

Kromě toho přispěla ke zlepšení celkové zásobovací situace i zahraniční potravinová pomoc. 

Jednalo se zejména o potravinové dodávky americké humanitární Organizace pro americkou 

pomoc Evropě (Cooperative for American Remittances to Europe - CARE) a dále pak o 

dodávky, které byly financovány armádou Spojených států amerických prostřednictvím fondu 

s názvem Vládní pomoc a podpora okupovaným oblastem (Govemment Aid and Relief to 

Occupied Areas - GARIOA). I přes tyto všechny pozitivní skutečnosti zůstával problém se 

zajištěním dostatku potravin pro německé obyvatelstvo nedořešen. Nákup potravin a ostatního 

zboží na černém trhu byl i nadále nezbytnou součástí každodenního života německých 

občanů. Situaci se zásobováním se podařilo vyřešit až v polovině roku 1948, kdy byla 

provedena měnová reforma, odstraněn černý trh a kdy na jeho konci začala do západních zón 

proudit první potravinová a finanční pomoc v rámci Marshallova plánu. 

Částečného úspěchu bylo dosaženo i ve znovuzprovoznění dopravního systému. Díky 

efektivní koordinaci řízení oprav železničních tratí a silničních komunikací se podařilo již ke 

konci roku 1947 zprovoznit značnou část dopravních cest, avšak k jejich plné obnově došlo až 

v roce 1948. 

Průmyslová výroba Bizonie poklesla díky zimě roku 19461194 7 a celkovému 

ochromení hospodářství na počátku roku 1947 ve srovnání s předválečným stavem roku 1936 

o celých 29 %. Od února se však již podařilo nastartovat její růst, který pokračoval i na jaře. 

Přesto však nelze hovořit o trvalejší ekonomické konjunktuře, o čemž svědčí pokles 

průmyslové výroby v letních měsících. V tomto období se Spojené státy americké a Velká 
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Británie rozhodly provést změny v hospodářské politice uplatňované vůči Německu. Na jejich 

základě byl mj. dne 29. srpna revidován první průmyslový plán. Řešení německé otázky 

v této době již plně podléhalo studené válce, pro niž byl využit i Marshallův plán. 

Od podzimu roku 194 7 začala průmyslová výroba Bizonie mírně, avšak trvale stoupat, 

a to jak díky změně politiky západních mocností, tak i obnově dopravní infrastruktury. 

V první polovině roku 1948 dosáhla již 4 7 % stavu roku 1936.36 

Přibližně polovina celkové produkce Bizonie byla používána pro tzv. "kompenzační 

obchody", které byly nelegálně praktikovány mezi jednotlivými subjekty podnikajícími 

v průmyslu a v zemědělství. V podstatě se jednalo o výměnu zboží za zboží za předem 

stanovenou cenu, která byla výhodná pro obě dvě strany. Tento způsob obchodování byl zcela 

nepřijatelný pro kontrolní a daňové úřady Bizonie a dokazoval, že dosavadní uplatňovaný 

systém tzv. obhospodařování a centrálně řízené ekonomiky bez existence účinné kontroly 

selhává. Důkazem toho byl i stále existující černý trh a další formy výměnných obchodů. 

Potřeba zavedení nového hospodářského systému se ukázala být základním 

předpokladem k vytvoření stabilního, funkčního a konkurenceschopného ekonomického 

prostředí. Podle názoru ředitele Úřadu pro hospodářství Bizonie Ludwiga Erharda měla být 

prvním krokem k nastolení takového prostředí měnová reforma a následný přechod od 

centrálně řízeného hospodářství k regulované peněžně tržní ekonomice. 

16 Ambrosius, Gerold: Die Durchsetzung der Sozialen Marktwirtschaft in Westdeutschland 1945-1949, S.48,153. 

26 



Vývoj průmyslové produkce v západních okupačních zónách Německa 

v letech 1945-1949 

(tabulka zachycuje indexy průmyslové produkce: 1936= I 00) 

Rok/kvartál Americká zóna Bizonie Britská zóna 

1945 - -

III 12 15 

IV 19 22 

1946 41 34 

I 31 30 

II 37 33 

II 46 37 

IV 50 37 

1947 44 b) 

I 34 

II 44 

III 46 

IV 50 

1948 63 

I 54 

II 57 

III 65 

IV 79 

1949 c) 86 

Abelshauser, Werner: Wirtschaftsgeschichte Bundesrepubl1k Deutschland I 945-1980, S. 34. 
a)bez Sárska; c)období leden-srpen. 
b)sjednoccná hospodářská oblast Jvojzóny- Bizonie; 
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Francouzská zóna 

a) 

-

-
-

36 

32 

36 

38 

38 

45 

39 

46 

48 

48 

58 

50 

54 

61 

67 

78 



1.2.2 Vznik politických stran 

Jedním z hlavních cílů spojenců, formulovaných na velkých konferencích během 

války se stala demokratizace celého života v Německu. Pod pojmem demokratizace je skryto 

množství zásadních přeměn ve všech sférách života německé společnosti. Především bylo 

třeba obnovit politický život v zemi a demokratizovat celý politický systém. 

Již v srpnu roku 1945 bylo umožněno, aby reprezentace nacistickým režimem 

zakázaných či rozpuštěných stran, resp. nových politických uskupení, které prokázaly svůj 

protinacistický charakter a bylo je možno považovat za demokratické, obnovily popř. zahájily 

činnost na místní úrovni. 

Německý politický život se začal obnovovat na jaře a v létě roku 1945. Jednak se 

obnovovaly strany, které měly svou tradici v předválečném Německu, a jednak vznikaly 

strany nové. V červnu roku 1945 zveřejnila své provolání Komunistická strana Německa 

(KPD), jehož spolutvůrcem byl vedle Wilhelma Piecka i Walter Ulbricht, pozdější vysoký 

politický představitel NDR. Ulbricht se podílel na znovuzaložení KPD a celkové obnově 

činnosti strany. 

O několik dní později vystoupil v Berlíně se svým provoláním ústřední výbor Sociálně 

demokratické strany Německa (SPD). Ještě před koncem války začal v Hannoveru 

znovuobnovovat SPD i Kurt Schumacher. Ten odmítl podmínky berlínského ústředního 

výboru, který si nárokoval vést stranu v celé zemi a žádal sloučení s KPD. Po počátečních 

sporech se SPD v roce 1946 organizačně rozštěpila - berlínský ústřední výbor byl v podstatě 

uznáván pouze v sovětské okupační zóně. SPD v sovětské zóně a KPD se později nuceně 

sloučily a vznikla Jednotná socialistická strana Německa (SED). 

Jako nová strana vznikla Křesťansko-demokratická unie (CDU). V červnu roku 1945 

byla založena Křesťansko-demokratická strana v Kolíně nad Rýnem a v září téhož roku 

Křesťanská demokratická lidová strana (CDV) ve Frankfurtu nad Mohanem. Tyto regionální 

strany se sjednotily na zasedání v Bad Godesbergu v prosinci roku 1945. V budoucnosti už 

vždy vystupovaly pod společným jménem CDU. Mezi členy tohoto nového politického 

uskupení bylo možné najít politiky předválečného Centra, bývalé členy Německé 

demokratické strany (DDP) a Německé lidové strany (DVP). V sovětské zóně ztratila CDU 

po vzniku NDR politický význam. Vůdčí osobností CDU se stal Konrad Adenauer.37 

37 Konrad Adenauer se narodil 5. ledna 1876. V roce 1917 se stal starostou v Kolíně n. R., během své kariéry 
odmítl křeslo říšského kancléře. Za války byl zatčen a musel se skrývat. Po válce se opět vrátil na místo 
kolínského starosty. První vládu sestavil v roce 1949. Do roku 1963 sestavoval spolkovou vládu ještě 
čtyřikrát. 
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V říjnu roku 1945 byla v Bavorsku založena Křesťansko-sociální unie (CSU), která si 

ponechala své jméno i samostatnost. Jedním z nejvýznamnějších představitelů této strany se 

v poválečném období stal Franz Josef Strauss. 

Liberální strany reprezentovala Liberálně demokratická strana Německa (LDPD), 

která byla založena v Berlíně v červenci roku 1945. Její působnost, která měla být 

celoněmecká, zůstala omezena pouze na sovětskou okupační zónu. 

Další liberální stranu - Demokratickou lidovou stranu (DVP) spoluzakládal pozdější 

první prezident SRN Theodor Heuss. Podobně jako v případě CDU existovaly liberální 

stranické organizace na úrovni jednotlivých zón. Zemské strany se v západních zónách spojily 

v prosinci roku 1948 ve Svobodnou demokratickou stranu (FDP). 

1.2.3 Diskuse o budoucím hospodářském uspořádání v unionistických stranách v 

období let 1945/1946 a postoj ostatních politických stran k této otázce 

1.2.3.1 Program "křesťanského socialismu" a další sociálně ekonomické směry diskutované 

v CDU a CSU 

Krátce po vytvoření politických stran v západních okupačních zónách se začala brzy 

rozvíjet živá diskuse o budoucím hospodářském uspořádání. V popředí stál zejména 

požadavek socializace a spolurozhodování na závodní a podnikové úrovni, který vznesla 

sociálně demokratická strana spolu s odbory. 38 Většina sociálních demokratů a odborářů byla 

totiž přesvědčena, že pouze na základě socializace a spolurozhodování může být odstraněno 

propojení politické a hospodářské moci, které na počátku 30. let výrazně přispělo k uchopení 

moci nacionálními socialisty. Stoupenci liberálnější hospodářské politiky se soustřeďovali 

kolem ekonoma Ludwiga Erharda, který si svými názory získal i důvěru amerických 

okupačních úřadů a následně s nimi úzce spolupracoval jako bavorský ministr hospodářství. 

V Křesťansko-demokratické unii byla diskuse o budoucím hospodářském uspořádání 

v období let 1945 - 1946 ovlivněna zejména návrhy berlínských křesťanských demokratů 

v čele s Jakobem Kaiserem, který vypracoval program "křesťanského socialismu". O tom 

svědčí mj. závěr prvního prosincového sjezdu CDU, kde bylo řečeno "že čas hospodářského 

'
8 MUller.Helmut,Vollrath,Hanna. Krieger,Karl: Dějiny Německa, s. 330. 
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liberalismu ... je navždy pryč" a že Unie "reprezentuje socialismus z křesťanské 

odpovědnosti". 39 Křesťanští socialisté požadovali nové sociální a hospodářské uspořádání. 

Kromě Berlína patřily k hlavním centrům "křesťanského socialismu" Severní Porýní

Vestfálsko s Kolínem nad Rýnem a Hesensko s frankfurtskou oblastí. Určité tendence ke 

křesťanskému socialismu se projevily i v unionistických stranách ležících na jihu a 

jihozápadě země. Jak kolínská, tak i frankfurtská CDU vypracovaly svůj vlastní program 

"křesťanského socialismu", avšak nejznámějším se stal berlínský program Jakoba Kaisera, 

který jako jediný ze všech programů "křesťanského socialismu" poskytl jasnou představu o 

budoucím hospodářském uspořádání . 

Program "křesťanského socialismu" Jakoba Kaisera byl sociálně ekonomickým 

programem, ve kterém plánování, řízení a soutěž měly jasně vymezené hranice. Soutěž měla 

být řízena, přičemž stát měl do řízení hospodářského procesu zasahovat výhradně v souladu 

s tržními zásadami. Hlavním úkolem státu bylo vytvořit legislativní podmínky pro její vznik a 

zajistit její fungování. Jeho postavení mělo ale narozdíl od ostatních programů "křesťanského 

socialismu" zůstat silné. Právní základy hospodářského soutěžního uspořádání měly být 

zajištěny prostřednictvím zákona o hospodářské soutěži, kartelového zákona a zákona o 

živnostenském podnikání. Na nadpodnikové úrovni měly být vytvořeny hospodářské 

samosprávné orgány, čímž by bylo zachováno samostatné rozhodování podniků. Monopoly 

velkého národohospodářského významu měly být znárodněny. 

Křesťansko-sociální unie v diskusi o hospodářském uspořádání vyjádřila názor, že by 

v budoucnu měla být nastolena tzv. "třetí cesta", tj. cesta mezi liberální a socialistickou 

doktrínou. Z toho plyne, že CSU odmítla jak hospodářský liberalismus, tak i kolektivní 

hospodaření. Pokud jde o program "křesťanského socialismu" lze konstatovat, že nebyl 

v CSU nikdy pořádně rozpracován a ani nebyl z její strany brán zcela vážně. CSU se od 

samého počátku stavěla proti socializaci a plánovanému hospodářství. 

Vedle programu "křesťanského socialismu" se v unionistických stranách rozvinulo 

celé spektrum sociálně ekonomických směrů. Jednou z alternativ ke "křesťanskému 

socialismu" byly představy liberálně konzervativní. Tyto představy zastávaly zejména 

členové unionistických stran ze severního a severozápadního Německa. 

Jedním z nejvýznamnějších představitelů liberálně konzervativního proudu byl Konrad 

Adenauer. Jeho sociálně ekonomické představy o budoucím hospodářském uspořádání byly 

založeny na vzniku tržního mechanismu a volné konkurence, která měla být zakotvena jak 

39 Ambrosius,Gerold: Die Durchsetzung der Sozialen Marktwirtschaft in Westdeutschland 1945- 1949, S. 15-16. 
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legislativně, tak i institucionálně. Centrální řízení ekonomiky měly zajišťovat paritně 

obsazené samosprávné orgány za podmínky, že nebude omezena podnikatelská svoboda. 

Státní intervencionismus měl být omezen na nejnutnější míru. Hospodářská i politická 

moc měly být od sebe navzájem odděleny s cílem zabránit tak koncentraci hospodářské moci, 

a to jak u soukromých podniků, tak i u samotného státu. Vztahy mezi zaměstnavateli a 

zaměstnanci měly být založeny na principu rovnoprávnosti. Pokud jde o soukromé vlastnictví, 

které bylo pro Adenauera výrazem hospodářské nezávislosti a politické svobody, požadoval, 

aby byla vytvořena taková vlastnická struktura, ve které budou dominovat střední, malé a 

smíšené podniky. 40 Současně ale uznával, že je nutné zachovat existenci velkopodniků. K 

otázce zestátnění, jako prostředku k zabránění hospodářské koncentrace moci, se zatím 

nevyjádřil. 

Proti návrhům Konrada Adenauera se postavili jak zastánci "křesťanského 

socialismu", tak i okupační administrativa britské zóny, která se nacházela pod vlivem 

labouristické vlády. Tato vláda se snažila prosadit obsáhlá socializační opatření a model 

socialistického hospodářství, který se snažila přenést i na svou zónu. Britské socializační 

plány byly pozastaveny až se vznikem Bizonie. 

Liberální a konzervativní politici z CDU a CSU se do diskuse o budoucím 

hospodářském uspořádání v období let 1945/1946 příliš nezapojovali a soustředili se spíše na 

kritiku programu "křesťanského socialismu". Také oni byli zpočátku zastánci tzv. "třetí cesty" 

a sociálně ekonomického systému, avšak brzy od tohoto postoje ustoupili. Odvolávali se 

zejména na ordoliberalismus a myšlenky jednoho z nejvýznamnějších představitelů tohoto 

směru Wilhelma Ropkeho, který byl zastáncem návratu k systému volné tržní konkurence 

jako garantu vysoké produktivity. Tato "zdravá" hospodářská politika vytvoří podle mínění 

Wilhelma Ropkeho předpoklady pro takovou sociální politiku, která zajistí sociální stabilitu 

ve společnosti. V přechodném období mělo být ještě nadále uplatňováno centrální řízení 

ekonomiky, přičemž po jeho skončení mělo být omezeno na nejnutnější míru. Liberálové 

dále zdůrazňovali, že monopolní podniky v jejich představách nemají místo, neboť brzdí a 

omezují fungování hospodářské soutěže jako takové. Byli přesvědčeni, že je nutné udržet 

fungující soutěž, a to i s ohledem na světový trh. Základem fungování nového hospodářského 

systému se měla stát stabilita měny. Za tím účelem volali po uskutečnění měnové reformy. 

Úloha státu v rámci nově vzniklého systému měla být omezena pouze na vytvoření právního 

rámce pro podnikání. Přímé a byrokratické formy řízení odmítli. 

-1o Smíšené podniky- jednalo se o podniky, ve kterých měla být vlastnická práva rozdělena mezi více subjektů 
např. mezi stát, obec, soukromé organizace atd. 
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Souhrnně je možné konstatovat, že všechny sociálně ekonomického směry, ať už jde 

o "křesťanský socialismus", liberálně konzervativní představy či ordoliberalismus, se 

vyznačovaly rozdílnými představami o budoucím sociálně ekonomickém hospodářském 

uspořádání, avšak určitá homogenita tu patrná byla. To se týkalo např. požadavku na vznik 

tržní formy hospodářského uspořádání, i když je skutečností, že každý směr tuto formu viděl 

z trochu jiného pohledu. 

1.2.4 Ahlenský program CDU v britské zóně a otázka socializace 

Rozdílné názory ohledně budoucího hospodářského systému se v unionistických 

stranách do roku 1947 nepodařilo sjednotit. V průběhu roku 1946 se tak myšlenky 

"křesťanského socialismu" staly v Křesťansko-demokratické unii dominantní, což dokazuje 

mj. přijetí prvního politického a sociálně ekonomického programu, který byl schválen 

3. února roku 1947.41 Současně je ale nutné konstatovat, že Ahlenský program byl posledním 

programem CDU, kde byly uplatněny křesťansko socialistické představy, které však stále více 

narážely na kritiku liberálních a konzervativních politiků. 

Ahlenský program zakotvuje tezi, že cílem hospodářství je pokrytí potřeb národa. 

Hovoří o nutnosti zavedení nového společenského a hospodářského uspořádání, jehož cílem 

nesmí být kapitalistický zisk a honba za mocí, ale cesta k blahu národa. Obecná část 

programu se zmiňuje o svobodě člověka, uznání osobnosti, o zabránění kumulace moci do 

rukou jedné osoby nebo společnosti, která by mohla ohrozit hospodářskou a politickou 

svobodu. 

V první části program hovoří o minulosti německého průmyslu a v části druhé o jeho 

nové struktuře. Nová struktura musí vycházet z toho, že "čas neomezeného panování 

soukromého kapitalismu je pryč" a že je nutné zabránit, aby nebyl nahrazen státním 

kapitalismem, který se může stát ,ještě nebezpečnějším pro politickou a hospodářskou 

svobodu jednotlivce."42 Koncerny a podobné hospodářské útvary, které nejsou technicky, 

společensky nebo hospodářsky nutné, mají být převedeny na jednotlivé podniky, uhelný a 

železářský průmysl měl být zestátněn. Třetí část se zabývá znovunastolením vztahů mezi 

41 Heck, Bruno: Die CDU und ihr Programm, S. I 7. 
Tento program je známý rovněž pod názvem Ahlenský. 

42 Hec k, Bruno: Die CDU und ihr Programrn, S. I 7. 
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zaměstnanci a zaměstnavateli podniků. Část následující hovoří o nutnosti plánování a řízení 

hospodářství. "Je žádoucí, aby se na tomto řízení a plánování rovnoprávně vedle podnikatelů 

podíleli i zaměstnanci a spotřebitelé".43 Pátá část říká, že při všech reformách německého 

hospodářství musí být prvotním cílem blaho národa. Tento program nebyl nikdy anulován, ale 

CDU se od něho odklonila v Dtisseldorfských směrnicích (Dtisseldorfer Leitsatze) z července 

roku 1949 ke konceptu sociálně tržního hospodářství. 

Sociálně demokratická strana spolu s odbory Ahlenský program uvítaly, neboť de 

facto splňoval jejich požadavek na socializaci a představy o budoucím sociálně ekonomickém 

hospodářském uspořádání. Stejně tak ho uvítaly i sociální výbory CDU v britské zóně, které 

mu deklarovaly svoji podporu v průběhu svého druhého sjezdu, který se konal v Herne 

ve dnech 21. - 22. února roku 1947.44 Hlavní referát na tomto sjezdu přednesl Karl Arnold, 

hlavní představitel "křesťanského socialismu" ze Severního Porýní-Vestfálska, ve kterém 

načrtl svůj program budoucího hospodářského vývoje. Jeho základem měla být mj. 

socializace hornictví a těžkého průmyslu s cílem zabránit zneužití hospodářské moci. Dále ve 

svém programu požadoval hospodářské plánování a řízení. Proti Ahlenskému programu se 

postavilo liberálně konzervativní křídlo CDU, Křesťansko-sociální unie a zemské liberální 

strany. 

Diskuse o socializaci se rozvinula i v americké zóně, a to zejména v Bavorsku a 

Hesensku. Požadavky na její uskutečnění se poté uplatnily v některých zemských ústavách 

schválených v letech 1946- 1947. Nejdále přitom zašel článek 41 hesenské ústavy: ,jakmile 

tato ústava vstoupí v platnost, budou za prvé: převedeny do společného vlastnictví báňský 

průmysl, železářská a ocelářská výroba, energetický průmysl a doprava vázaná na koleje nebo 

na trolejové vedení".Americká okupační správa ve snaze zabránit přijetí tohoto článku 

požadovala lidové hlasování, které se konalo 1. prosince roku 1946. Jeho výsledkem bylo 

71 % hlasů pro socializační článek, avšak Američané jeho realizaci pozastavili. 

V období přijetí Ahlenského programu se tak spojenci snažili více zasáhnout do 

diskuse o hospodářském uspořádání. Výrazem jejich úsilí bylo mj. přijetí dekartelizačního 

zákona z února roku 194 7 a snaha zabránit tolik požadované socializaci. Současně také došlo 

ke změně jejich přístupu k německé okupační politice. Rozhodli se německé hospodářství již 

více nebrzdit. V červnu roku 194 7 byl vyhlášen Marshallův plán hospodářské obnovy Evropy. 

Dne 29. srpna roku 194 7 byl revidován první průmyslový plán z jara roku 1946. Současně 

43 Heck, Bruno: Die CDU und ihr Prograrnm, S.19. 
44 Ambrosius, Gerold: Die Durchsetzung der Sozialen Marktwirtschaft in Westdeutschland 1945- 1949, S. 41. 

Sociální výbory CDU sdružující zástupce zaměstnanců, byly v britské zóně založeny v roce 1946. 
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také došlo k uveřejnění nové demontážní listiny. Je zcela patrné, že spojence k tomuto kroku 

donutila i zhoršující se politická situace na mezinárodní scéně související s počínající 

studenou válkou a snaha připoutat Německo do své sféry vlivu. 

1.2.5 Pokračování diskuse o budoucím hospodářském uspořádání v unionistických 

stranách po vzniku Bizonie, názory představitelů ordoliberalismu a sociálně tržního 

hospodářství na tuto problematiku 

Se vznikem Bizonie v lednu roku 194 7 získaly německé politické strany větší možnost 

spolupodílet se na rozhodování o politice v obou zónách Německa. Do čela Úřadu pro 

hospodářství Bizonie byl zvolen sociální demokrat Viktor Agartz, socialista a zástupce 

centrálně řízeného hospodářství. Spojenci volbu Agartze sice schválili, avšak s výhradami, 

neboť se snažili vliv SPD na bizonální úrovni omezit. Zemské liberální strany s volbou 

Agartze jednoznačně nesouhlasily. Stejně tak byla jeho volba odmítnuta i v CDU, a to jak 

příznivci liberálního hospodářského uspořádání, tak i křesťanskými socialisty. Ti ho odmítli, 

protože byl stoupencem marxistického socialismu, proti kterému bojovali i oni sami. CDU se 

obávala diktatury sociální demokracie a prosazení socialismu. Ani Konrad Adenauer nebyl 

volbou Agartze nadšen a obviňoval SPD, že chce získat politickou moc. SPD byla úspěšná i 

při obsazení Exekutivní rady, kde získala 3/4 většinu. V Hospodářské radě naopak 

disponovaly většinou CDU a CSU, i když pouze těsnou. Tím tak byly tyto strany odkázány na 

hlasy zemských liberálních stran. Do čela německé hospodářské správy byl zvolen nezávislý 

kandidát Rudolf MUller přesvědčený liberalista a příznivec Křesťansko-demokratické unie. 

Úkolem Hospodářské rady Bizonie bylo rozvíjet neutrální politiku podporovanou 

všemi politickými stranami. Její vytvoření uvítaly jak jednotlivé země, které tak získaly 

demokratické zastoupení v parlamentu Bizonie, tak i Křesťansko-demokratická a 

Křesťansko-sociální unie. Pro tyto strany představoval její vznik možnost pro vzájemnou 

spolupráci. CDU ale současně také upozornila na skutečnost, že teprve budoucnost ukáže, zda 

Hospodářská rada spolu s ostatními orgány vytvoří skutečný institucionální základ pro 

účinnou hospodářskou obnovu. Jednu z výjimek tvořila berlínská CDU, která vznik 

Hospodářské rady chápala jako krok k rozdělení Německa a k jeho hospodářskému i 

politickému připoutání k Západu. Podobný názor jako berlínská CDU zastávala také sociálně 
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demokratická strana. Negativní postoj ke vzniku nových bizonálních institucí zaujalo také 

Bavorsko. 

Jedním z nejdůležitějších cílů Hospodářské rady Bizonie bylo zkonsolidovat 

hospodářský život v zemi, který se na počátku roku 1947 ocitl díky nepříznivým klimatickým 

podmínkám v krizi. Prvotním předpokladem pro splnění tohoto cíle bylo sjednocení 

rozdílných hospodářských systémů americké a britské zóny. Zároveň ale také bylo třeba 

vytvořit nový systém obhospodařování, který by byl schopen lépe a efektivněji zajistit 

dostatečné zásobování obyvatelstva základními výrobky a předměty denní potřeby. 

Dosavadní systém obhospodařování byl totiž stále více kritizován, což mj. přispělo k tomu, že 

se od jara a léta roku 1947 začala stále více rozvíjet diskuse o tom, jaký způsob 

hospodářského a politického uspořádání bude nastolen. 

Pro Hospodářskou radu Bizonie existovaly dvě možnosti: buď zvolit hospodářsko

politický koncept liberálního federalismu, tj. koncept liberálního hospodářského uspořádání, 

nebo centralistický koncept, tj. koncept hospodářského řízení, který byl požadován zejména 

v severním Německu. 

Jedním z hlavních úkolů hospodářské frakce CDU a CSU se proto v Hospodářské radě 

stala příprava nového systému obhospodařování a postupné vytváření jednotného 

hospodářského systému. Kromě toho před ní stál ještě další nelehký úkol, kterým bylo 

sjednotit rozdílné názory jednotlivých politiků a posléze i vypracovat konkrétní návrhy 

budoucí hospodářské politiky. Současně apelovala na ostatní politické strany, aby se chovaly 

státotvorně a měly na zřeteli budoucí prosperitu země. 

S cílem sjednotit představy o budoucím hospodářském uspořádání zorganizovaly 

v létě roku 194 7 unionistické strany své stranické sjezdy, které ukázaly, jak rychle se 

dosavadní sociálně ekonomické směry z let 194511946 přeměnily a jak zesílila liberální 

opozice. V důsledku závěrů těchto sjezdů byly ukončeny rozhovory mezi CDU a CSU a SPD 

o možnosti vytvoření koalice i přesto, že se ještě v první polovině roku 194 7 podařilo vytvořit 

velkou koalici v zemských sněmech Dolního Saska a Severního Porýní-Vestfálska. Jako 

hlavní podmínku pro vytvoření koalice totiž SPD spatřovala v nastolení socialistické 

hospodářské politiky, což bylo v jednoznačném rozporu se závěry stranických sjezdů 

unionistických stran. 

První sjezd Křesťansko-demokratické unie se konal v britské zóně ve dnech 14.- 15. 

srpna roku 194 7 ve městě Recklinghausen. Hlavní referát na tomto zasedání přednesl Konrad 

Adenauer. Ve svém projevu zdůraznil, že "Ahlenský program zůstává základním 
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programem ...... v německých dějinách hospodářského a sociálního života".45 Přitom se ale 

snažil tento program interpretovat jednoznačně více liberálněji, než socialisticky, a to i přesto, 

že ve své řeči vyzdvihl požadavky na socializaci hornictví, které vznesla CDU ze Severního

Porýní Vestfálska. Adenauer si byl totiž dobře vědom skutečnosti, že je nutné zabránit 

koncentraci hospodářské moci v důležitých odvětvích národního hospodářství. Spolu 

s nutností socializace strategických odvětví průmyslu, kladl zásadní důraz na vznik co 

největšího počtu soukromých podnikatelských subjektů. 

Za svůj projev si Adenauer opět vysloužil kritiku od Jakoba Kaisera, který ve své řeči 

odmítl liberální pojetí Ahlenského programu a požadoval nové hospodářské a politické 

uspořádání. V této souvislosti použil i slovo socialismus, což vyvolalo u delegátů sjezdu 

značnou kritiku. Adenauerovo liberálně konzervativní křídlo tak v britské zóně zvítězilo. 

Křesťansko-sociální unie svůj sjezd uspořádala o čtrnáct dní později v bavorském 

Eichstattu. Odtud plyne i název programu, který z tohoto zasedání křesťanských socialistů 

vzešel. Eichstattský program představoval hospodářský a sociální program o 14ti bodech. 

Značně se oddálil od 30ti bodového programu strany z listopadu roku 1946, který byl založen 

na křesťansko socialistických principech, neboť byl programem liberálním. Jeho hlavním 

cílem bylo zajistit růst produkce, protože "pouze hospodářský vzestup může nabídnout 

spravedlivé odškodnění osob postižených válkou ... a zajistit sociální smír".46 Budoucí 

hospodářská politika měla být založena na tržní formě uspořádání. CSU ve svém programu 

dále požadovala racionální udržení systému obhospodařování, přenesení hospodářských úkolů 

na paritně obsazené samosprávné orgány a omezení státního intervencionismu na nejnutnější 

míru. Socializaci a znárodnění průmyslu odmítla. Stejně tak i socializaci bank a pojišťoven. 

Liberální postoje CSU se tak staly nezpochybnitelné. 

Série křesťanských sjezdů pokračovala i v druhé polovině roku 194 7. Na počátku září 

se konal sjezd berlínské CDU v sovětské okupační zóně. Na tomto sjezdu Jakob Kaiser ve 

svém projevu de facto zopakoval to co v Recklinghausenu. Základem nového uspořádání se 

měl stát jakýsi "zdravý střed" mezi kapitalismem a marxistickým kolektivismem. Jakoukoli 

restauraci starého systému odmítl a současně také upustil od myšlenek "křesťanského 

socialismu" a socialismu z křesťanské odpovědnosti. Berlínská CDU si v této době byla 

značně nejistá, jaké hospodářské uspořádání by mělo být v budoucnu nastoleno. Stejně jako 

ostatní demokratické strany v sovětské okupační zóně byla pod vlivem sovětské vojenské 

~ 5 Ambrosius, Gerold: Die Durchsetzung der Sozialen Marktwirtschaft in Westdeutschland 1945- 1949, S. 96. 
~6 Ambrosius, Gerold: Die Durchsetzung der Sozialen Marktwirtschaft in Westdeutschland 1945- 1949, S. 100. 
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vlády, což muselo nutně ovlivnit její představy o budoucím hospodářském uspořádání. 

V americké a britské zóně se zatím stále více prosazoval liberální kurz. 

V létě roku 194 7, kdy zůstávala otázka budoucího hospodářského a sociálního 

uspořádání v CDU a v CSU stále nevyjasněna, předložila spojenecká Bipartite Economic 

Control Group (BECG) svůj plán tzv. "BECG-plán," jehož cílem bylo zajistit, aby 

průmyslová produkce neklesla o více než I O % oproti říjnu roku 1946, kdy většina 

hospodářských odvětví dosáhla svého nejlepšího výsledku.47 Na základě tohoto plánu byl 

zaveden systém tzv. "Schwerpunktplanung", který spočíval v tom, že všechny síly měly být 

soustředěny na podporu velkoprůmyslu, potravinové výroby a těžby uhlí. Dále tento plán 

požadoval, aby byla zavedena úsporná opatření v hospodaření se základními surovinami. 

Jejich přidělování do sekundárních průmyslových odvětví mělo být omezeno. Současně byl 

také kladen důraz na vzrůst exportu, a to vše s cílem zabezpečit soběstačnost Bizonie. 

Křesťansko-demokratická unie společně s tímto plánem uskutečnila dva programové 

cíle. Prvním cílem byla přestavba systému obhospodařování na systém přerozdělování 

s průběžným právem odběru (Endeverbraucherkontingentierung). 48 Druhým cílem bylo 

zavedení pravidel tržního hospodářství do určitých odvětví hospodářství. Reformovaný 

systém obhospodařování měl platit i nadále, přičemž měla být dána přednost postupnému 

uvolňování řízení a liberalizaci. 

CDU a CSU se nepodařilo na bizonální úrovni v první polovině roku 1947 prosadit 

svůj vlastní hospodářsko politický koncept, neboť odpor proti jednotné hospodářské politice 

byl velmi silný. Tomu bránily jak rozdílné hospodářské systémy americké a britské zóny, tak i 

snaha americké okupační správy, která po vzniku Bizonie získala rozhodující vliv ve 

spojenecké okupační politice, zabránit socializaci. Nemalou měrou k této skutečnosti přispěl i 

jihoněmecký federalismus a bavorský separatismus. Správní úřad pro hospodářství se tak 

pohyboval mezi různými systémy, aniž by mohl vypracovat vlastní koncept. 

V září roku 194 7 došlo k personální výměně ve vedení Správy pro hospodářství. Do 

jejího čela se postavil Johannes Semmler za CDU a CSU, který byl zastáncem konceptu 

sociálně tržního hospodářství. V tomto směru se odvolával na ordoliberála Waltera Euckena a 

jeho teoretické základy konceptu sociálně tržního hospodářství jako liberálně tržní koncepce 

47 Ambrosius, Gerold: Die Durchsetzung der Sozialen Marktwirtschaft in Westdeutschland 1945- 1949, S. 127. 
48 Systém přerozdělování s průběžným právem odběru byl v praxi poprvé realizován v druhé polovině roku 

1947, kdy najeho sklonku dochází ke zhoršování ekonomické situace. Jednalo se o plánování přídělů uhlí, 
oceli (tzv.Kohleplanung, Eisenplanung) a dalších surovin. Na základě tohoto systému si mohl spotřebitel 

vybrat od jakého výrobce si produkt vybere. 
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hospodářské politiky. Dne 5. září roku 1947 Semmler vystoupil v Hospodářské radě se svým 

hospodářsko politickým programem. 

Ve svém programu požadoval, aby byl na základě přidělovacích programů zajištěn 

dostatek surovin pro průmysl, zvýšen vývoz a liberalizován zahraniční obchod, který měl být 

převeden do kompetence německých úřadů. Ceny měly být udrženy na stávající úrovni. 

K otázce koncentrace průmyslu a jeho decentralizace se jasně nevyjádřil a požadoval, aby 

byla tato problematika dále přezkoumána. Hospodářská rada i veřejnost jeho program, i když 

ne zcela ucelený, podpořila, protože alespoň v hrubé formě nastínil, jak by měla vypadat 

německá hospodářská politika. Odbory a sociální demokraté programu vytýkali, že zanedbává 

spotřebitele. 

Správa pro hospodářství se v tomto období snažila provádět praktickou hospodářskou 

politiku. V říjnu roku 194 7 vypracovala hospodářský plán pro rok 1948, který stanovil za 

jakým účelem budou využity finanční prostředky plynoucí z Marshallova plánu. Vypracování 

tohoto plánu byla totiž jedna z podmínek americké strany k poskytnutí pomoci v rámci 

Evropského programu obnovy. Na základě hospodářského plánu mělo být dosaženo těžby 

určitého objemu uhlí, výroby oceli, zemědělské výroby, přepravy a zásobování energií atd. 

Dále byl také stanoven maximální objem vývozu. 

Vedle tohoto plánu bylo ve Správě pro hospodářství požadováno plánování dovozu a 

centrální řízení investic. Správní rada pro hospodářství zdůraznila, že by mělo být v budoucnu 

postupně upuštěno od systému obhospodařování, což je ovšem možné až v okamžiku, kdy 

dojde k obnovení funkčnosti měnového systému. 

Hospodářská rada se zatím nedovedla shodnout na tom, jaký způsob hospodářského 

uspořádání by měl být nastolen. Unionistické strany a zemské liberální strany byly zastánci 

liberálního kurzu, sociální demokraté naopak usilovali o zachování plánovaných a řídících 

prvků. Otázka budoucího hospodářského uspořádání tak nebyla do konce roku 1947 vyřešena. 

Do diskuse o budoucím hospodářském uspořádání na konci roku 194 7 zasáhla i 

pracovní skupina, jejíž vytvoření bylo víceméně soukromou iniciativou několika významných 

představitelů politického a ekonomického života. Do této skupiny patřil, např. představitel 

ordoliberalismu profesor Franz Bohm či hamburský bankéř Hugo Scharnberg. Na jaře roku 

1948 předložila tato skupina první verzi svého programu, jehož hlavními hesly se stala 

liberalizace hospodářství a nastoupení tržního kurzu. Zároveň se tento okruh skontaktoval 

s různými stranickými organizacemi, aby prodiskutoval své představy o hospodářském 

uspořádání. Definitivní verzi svých programových cílů však předložili až o rok později. 
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Stranou v této diskusi nezůstávali am představitelé ordoliberalismu a konceptu 

sociálně tržního uspořádání. Jedním z nejvýznamnějších představitelů tohoto konceptu byl 

německý ekonom Andreas Mtiller-Armack. Na přelomu roku 194711948 vypracoval svůj 

vlastní koncept sociálně tržního hospodářství, ve kterém zdůraznil sociální stránku budoucí 

hospodářské politiky, neboť byl přesvědčen, že "hlavním smyslem sociálně tržního 

hospodářství je spojení principů svobodného trhu a sociálního vyrovnání".49 Jeho koncept 

byl založen na následujících principech: 

1. vytvoření podnikového uspořádání na sociálních základech, které spravedlivě ohodnotí 

zaměstnance. poskytne jim právo spoluutvářet činnost podniku, aniž by byla omezena 

práva samotného podnikatele, 

2. spoluúčast zaměstnanců na vlastnictví výrobních prostředků v podnicích, 

3. zavedení tarifní autonomie, 

4. vytvoření systému volné tržní konkurence, 

5. uskutečňování takové zaměstnanecké politiky, která zajistí pracujícím v rámci možností 

sociální jistoty, 

6. provádění antimonopolní politiky státu s cílem zabránit zneužití moci v hospodářství, 

7. vytvoření menších a středních podniků, 

8. sociální výstavba bytů pro uprchlíky, vyhnance a vysídlence, městské plánování 

výstavby a uplatnění družstevní svépomoci při stavbě bytů, 

9. rozvoj systému sociálního pojištění, 

1 O.stanovení minimálních mezd, 

ll.vyrovnání příjmů k odstranění sociální nerovnosti, a to prostřednictvím zdanění, 

rodinných přídavků, příspěvků na děti a nájem, atd. 50 

Představitelé konceptu sociálně tržního hospodářství byli toho názoru, že je nutné 

nastolit tržní uspořádání již v přechodné fázi. Andreas Mtiller-Armack navrhoval, aby byl 

v této fázi uplatněn jak systém centrálního řízení, tak i systém tržní, tj. "smíšená forma 

hospodářského uspořádání". Příznivci sociálně tržního hospodářství tento dualismus ovšem 

jednoznačně odmítli. Obhospodařování a řízení mělo být zachováno pouze v těch sektorech 

hospodářství, které měly značný význam pro sociální stabilitu ve společnosti. 

49 Gerken, Uider: Wohlstand fiir alle. Wohlstand durch Wettbewerb, Ludwig Erhards Konzeption einer sozialen 
Marktwirtschaft un die Krise des Sozialstaats, in: Reform und Transformation: sozial-marktwirtschaftliche 
Reform in Deutschland Anfang der 50er Jahre, S. 16. 

50 Lange, Thomas, Neuss, Beate, Mtiller-Armack, Andreas: Soziale Marktwirtschaft, S. 13- 14. 
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Ordoliberálové se v diskusi jednoznačně postavili za vznik hospodářského soutěžního 

systému založeného na vzniku trhů volné konkurence s minimálními státními zásahy. Za tím 

účelem zdůrazňovali, že je nutné vytvořit podmínky pro vznik volné konkurence, tzn. 

odbourat systém obhospodařování a ostatní prvky centrálně řízeného hospodářství, provést 

liberalizaci stávajícího systému, uskutečnit přechod ke svobodnému obchodu a rozšířit trhy, 

posílit pozici soukromých podnikatelů a odstranit všechny okolnosti vedoucí ke koncentraci 

hospodářské moci. 

Na jaře roku 1948 došlo k přestavbě bizonální správy, což pro německé správní úřady 

znamenalo posílení jejich kompetencí. Křesťansko-demokratická a Křesťansko-sociální strana 

získaly v rámci nově vzniklých institucí výhodnější politické postavení. Liberální a 

konzervativní křídlo unionistických stran bylo posíleno novou volbu zástupců za CDU a 

CSU. Volba Ludwiga Erharda, kandidáta svobodných demokratů, ředitelem Hospodářské 

rady v březnu roku 1948 dokázala, jak silnou pozici liberálové v Hospodářské radě získali. 

Erhard se stal současně také ředitelem Úřadu pro hospodářství Bizonie. Sociální demokraté 

zůstali nadále v opozici. S nástupem Erharda do bizonální správy se hlavním směrem 

hospodářské politiky stalo sociálně tržní hospodářství. Zákon o hospodářsko politických 

směrnicích (tzv.Leitsiitzegesetz), o kterém pojednávám v bodě 1.2.6 této kapitoly, představo

val už konečnou výhybku na cestě k jeho prosazení. 

1.2.6 Diskuse o měnové a hospodářské reformě a prosazení liberálně hospodářské politiky 

Ludwiga Erharda a jeho konceptu sociálně tržního hospodářství v polovině roku 1948 

O měnové a ekonomické reformě se začalo v poválečném Německu diskutovat již 

koncem roku 1945. V centru těchto diskusí stála jak otázka technického provedení měnové 

reformy a jejího případného spojení s reformou hospodářskou, tak i otázka volby budoucího 

hospodářského systému. V podstatě existovaly dvě alternativy: buď zachovat dosavadní 

systém centrálně řízeného hospodářství nebo zvolit hospodářství tržní. 

Většina zastánců liberalismu požadovala, aby byl po překlenutí přechodného období 

učiněn rozchod se stávajícím systémem centrálně řízeného hospodářství a aby byl zaveden 

tržní mechanismus. Byli přesvědčeni, že je nutné ekonomickou a měnovou reformu 
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uskutečnit současně, čímž tak bude vytvořena možnost nastolení "nového hospodářského 

systému". 

Stejného názoru byli i představitelé ordoliberalismu, kteří byli ve svých názorech 

mnohdy ještě radikálnější. Poukazovali zejména na to, že by měnová reforma měla být 

provedena rychle a hlavně nebyrokraticky. Její úspěch byl podle jednoho z nejvýznamnějších 

představitelů ordoliberalismu Waltera Euckena podmíněn tím, že bude vzápětí po reformě 

vytvořeno tržní a konkurenční prostředí. Ordoliberálové byli přesvědčeni, že přechod 

k tržnímu hospodářství "není skokem do tmy a chaosu, nýbrž krokem k přirozené formě 

v 'd' ' 51 uspora am". 

S názory liberálů a ordoliberálů nesouhlasili zastánci socialistických myšlenek ze 

sociálně demokratické strany. V měnové reformě sice stejně jako oni viděli příležitost pro 

návrat k tržním formám, avšak v žádném případě k liberálně hospodářským poměrům. 

Zasazovali se o to, aby po překlenutí přechodného období došlo k vybudování plánovaného a 

řízeného hospodářského systému. 

K diskusi o ekonomické a měnové reformě se připojila i vědecká rada působící při 

Správě pro hospodářství. Dne 18. dubna roku 1948 odevzdala Správě pro hospodářství své 

odborné stanovisko k uskutečnění měnové reformy jako reformy hospodářské, ve kterém 

shrnula podstatné argumenty významných vědeckých odborníků. Ve svém stanovisku se 

jednoznačně vyslovila pro to, aby byla měnová reforma spoJena se zásadní změnou 

hospodářského systému, neboť pouze tak bude smysluplným krokem. Po reformě mělo 

následovat všeobecné zrušení centrálně určovaných cen a přechodné období, ve kterém mělo 

být ještě částečně uplatňováno obhospodařování s cílem vyhnout se tak sociálním těžkostem. 

Po ukončení tohoto období mělo být rovněž zrušeno. Vědecká rada se dále zasazovala o to, 

aby byla po měnové reformě nastolena účinná kontrola monopolů a cenové tvorby, neboť její 

absence by mohla vést ke zneužití hospodářské moci. Centrální význam v hospodářské 

politice státu měla zaujmout měnová a úvěrová politika. Vědecká rada se tak ve svém 

stanovisku postavila za návrat k tržnímu hospodářství, a to i díky tomu, že v ní měli 

rozhodující vliv představitelé ordoliberalismu a sociálně tržního hospodářství. K otázce 

budoucího hospodářského a sociálního uspořádání se ale nevyjádřila. Stanovisko vědecké 

rady bylo zveřejněno krátce po Erhardově projevu před plénem Hospodářské rady dne 

21. dubna roku 1948, ve kterém přednesl svůj aktuální hospodářsko politický program. 52 

Vědecká rada tím tak de facto vyjádřila souhlas s jeho programem. 

51 Ambrosius, Gerold: Die Durchsetzung der Sozialen Marktwirtschaft in Westdeutschland 1945- 1949, S. 165. 
52 Ambrosius, Gerold: Die Durchsetzung der Sozialen Marktwirtschaft in Westdeutschland 1945- 1949, S. 159. 
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Ludwig Erhard ve svém hospodářsko politickém programu požadoval liberalizaci 

hospodářství, neboť pouze princip volné tržní konkurence (Wettbewerbsordnung) a vůle po 

vyšších výkonech umožní překonat hospodářskou bídu a sociální směřování hospodářské 

politiky. Obhospodařování však mělo být zcela zrušeno až po překlenutí přechodného 

období. Řízení a plánování hospodářství Erhard ve svém programu odmítl. Mělo být 

nahrazeno nepřímými metodami řízení. To se týkalo hlavně peněžní, úvěrové, daňové a 

finanční politiky. Hospodářská a sociální politika se měla navzájem harmonicky ovlivňovat a 

doplňovat a tím tak automaticky řešit vzniklé problémy. Ve svém programu Erhard dále 

požadoval zjednodušení státní byrokracie a přenesení některých úkolů budoucího státu na 

samosprávné hospodářské orgány. Základem tohoto programu bylo uskutečnění měnové 

reformy a přijmutí podpory z Marshallova plánu, což mělo zajistit hospodářský vzestup 

poválečného hospodářství. 

Stanovisko vědecké rady a hospodářsko politický program Ludwiga Erharda s úlevou 

přijali zejména představitelé zemských liberálních stran a zástupci ordoliberalismu. 

Unionistické strany však s programem Erharda vyjádřily pouze zdrženlivý souhlas. Sociální 

demokraté stáli v opozici. 

Kromě ekonomických odborníků z vědecké rady se k otázce měnové a hospodářské 

reformy vyjádřila i další skupina vědců, která však byla sama o sobě značně názorově 

rozdílná. Jedni navrhovali, aby bylo po měnové reformě zavedeno přímé centrální plánování a 

řízení, druzí naopak požadovali zrušení obhospodařování. Jiný extrémní směr zase požadoval, 

aby byl po měnové reformě zaveden takový hospodářský systém, kde by státní 

obhospodařování zůstávalo i nadále nejdůležitějším nástrojem dlouhodobého hospodářského 

plánování. 

Křesťansko-sociální unie svůj postoj k diskutovaným otázkám deklarovala ve svém 

hospodářském a sociálním programu ze srpna roku 194 7. Měnovou reformu v tomto 

programu spojila pouze s reformou cenového a daňového systému, aniž by se konkrétněji 

zmínila o její souvislosti s reformou hospodářskou. Předseda hospodářského výboru strany 

Semmler dokonce pochyboval o tom, zda má vůbec smysl měnovou reformu uskutečnit. Byl 

totiž toho názoru, že prvky hospodářské soutěže lze do stávajícího systému obhospodařování 

zavést i bez jejího uskutečnění. I přes tyto výroky zůstával zastáncem liberalizace. 

Naproti tomu nově zvolený bavorský ministr hospodářství Hans Seidel byl pro spojení 

měnové a hospodářské reformy. Měnová reforma byla totiž podle jeho názoru jedinou 

možnou cestou, jak nastolit zdravou hospodářskou soutěž a konkurenční prostředí. 
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Pro berlínské křesťanské demokraty byla měnová reforma rovněž cestou k nastolení 

fungující hospodářské soutěže a k růstu výkonnosti ekonomiky, avšak současně důrazně 

varovali před příliš radikálními zásahy do peněžnictví a celého hospodářského systému. Jeden 

z významných berlínských křesťanských demokratů Gradl se proto vyslovil pro tzv. "střední 

cestu", což ovšem ve skutečnosti znamenalo zachování stávajícího hospodářského systému 

centrálního řízení a obhospodařování. S jistými liberalizačními opatřeními však berlínští 

křesťanští demokraté přesto počítali. 

Celkově je možné konstatovat, že unionistické strany na jaře roku 1948 nedospěly 

k jednoznačnému závěru jaký hospodářský systém by měl být po měnové reformě nastolen. 

Rozcházely se jak v otázce míry liberalizace budoucího hospodářského systému, tak v otázce 

rozsahu výstavby nového systému. Shoda panovala pouze v názoru, že by mělo být 

skoncováno se stávajícím systémem centrálního řízení a že by měl nastat návrat k tržní formě 

hospodářství. 

V neposlední řadě se do diskuse o měnové reformě zapojili i Američané a Britové, 

kteří v ní spatřovali základní předpoklad pro hospodářskou obnovu západních okupačních zón 

Německa. Američané vypracovali tzv. Colm-Dade-Goldsmithův plán, na jehož základě měl 

být po reformě zachován systém přídělového hospodářství. Vedle toho bylo na německé 

straně rozpracováno cca 250 plánů na měnovou reformu, jejíž uskutečnění bylo úzce 

spojováno s požadavkem na přijetí konečné úpravy způsobu odškodnění osob postižených 

válkou (tzv. "Lastenausgleich"), o které blíže pojednávám v sedmé kapitole. 53 Tento 

požadavek německé strany uznával také sám velitel americké okupační zóny generál Lucius 

Clay. 

Celková diskuse o měnové reformě probíhala více než dva roky a vyvrcholila koncem 

dubna roku 1948 konklávou v kasárnách Rothwesen u Kasselu, kam spojenci soustředili tým 

německých i spojeneckých odborníků, jejichž úkolem byla přímá příprava reformy. Základem 

pro její uskutečnění se stal Hamburský plán z února roku 1948, který řešil jak finanční, tak i 

technické problémy spojené s realizací reformy. Tento plán byl vypracován v Sonderstelle fůr 

Geld und Kredit, jejímž ředitelem byl od srpna roku 1947 Ludwig Erhard. Od tohoto 

momentu se tak Ludwig Erhard začal podílet na přípravě reformy. 

Příprava měnové reformy ale nebyla jediným úkolem, který musel Erhard na jaře roku 

1948 řešit. Jeho další starostí bylo i to, jakým způsobem prosadit svůj hospodářsko politický 

program a nastolit tak změnu směru v hospodářské i politické oblasti. Za tím účelem 

5
' Klessmann, Christoph: Die doppelte Staatsgriindung Deutsche Geschichte 1945 - 1955, S. 188 - 190. 

43 



vypracoval společně se svým spolupracovníkem Mikschem54 zákon o hospodářsko 

politických směrnicích (tzv. ,,Leitsatzegesetz"), který se stal základním předpokladem pro 

prosazení jeho programu liberální hospodářské politiky, neboť mu přiznával plnou moc 

k znovunastolení volné tržní konkurence. 

V průběhu schvalování tohoto zákona Ludwig Erhard dále postupně rozvinul své 

představy o budoucí liberální hospodářské politice opírající se o koncept sociálně tržního 

hospodářství. Zdůraznil, že pouze výkonný liberální hospodářský systém může zajistit, aby 

byla hospodářská politika zároveň i politikou sociální. Pro Erharda byla nejlepší sociální 

politikou "správná hospodářská politika", tj. taková politika, která zajistí růst výkonnosti 

ekonomiky. Za tím účelem je podle jeho názoru nutné, po překlenutí přechodného období 

nastolit volnou tvorbu cen, umožnit neomezený pohyb zboží a kapitálu a tím tak vytvořit 

podmínky pro vznik stability měny, soutěžního a konkurenčního prostředí. Kladl důraz na 

růst produkce s cílem zvětšit objem rozdělovaného množství. Zdůrazňoval nikoli 

přerozdělování a spravedlivý systém rozdělování, ale kumulaci hospodářského efektu. Státní 

zásahy do řízení hospodářství měly být omezeny na co nejnutnější míru. 

Zákon o hospodářsko politických směrnicích (tzv. "Leitsatzegesetz"), kterým byl de 

facto koncept sociálně tržního hospodářství prosazen, byl v Hospodářské radě schválen dne 

17. - 18. června roku 1948, a to hlavně díky hlasům unionistických stran, které hlasovaly pro 

zákon, aniž by měly vlastní program.55 Proti přijetí zákona se vyslovili komunisté a sociální 

demokraté, kteří ho odmítli s tím, že poskytuje Ludwigu Erhardovi plnou moc bez zajištění 

dostatečné parlamentní kontroly. Současně v něm také spatřovali návrat k liberálně 

hospodářským a soukromo kapitalistickým poměrům. V neposlední řadě zákon kritizovali i za 

to, že je nesociální a že neobsahuje tzv. "Lastenausgleich". K této kritice se připojily i odbory. 

Výše uvedený zákon obsahoval zejména požadavek státní intervence k uskutečnění 

Erhardova hospodářského programu ve veřejném zájmu. Kromě toho žádal odstranění 

monopolů, přičemž do doby jejich úplného zrušení měly být ve stanovené míře kontrolovány 

státem. Tuto problematiku měl nadále komplexně vyřešit antimonopolní zákon, jehož 

vypracováním byla pověřena Správní rada pro hospodářství. Zákon dále zakotvoval budoucí 

úlohu měnové a úvěrové politiky, která se měla stát jedním z prostředků aktivní hospodářské 

politiky. Měnová politika měla být po měnové reformě i nadále přímo určována státem, což 

mělo zajistit stabilitu nové měny. Spolu s úvěrovou politikou tak získala výsadní postavení 

54 Miksch byl jedním z významných představitelú ordoliberalismu, toho času pracoval ve Správě pro 
hospodářství jako vedoucí odboru tvorby cen. 

55 Ambrosius, Gerold: Die Durchsetzung der Sozialen Marktwirtschaft in Westdeutschland 1945- 1949, S. 178. 
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mezi ostatními politikami, které měly být ovlivňovány nepřímými metodami řízení. Tímto tak 

byl v podstatě realizován jeden ze základních prvků konceptu sociálně tržního hospodářství. 

Hospodářská a sociální politika měly být podle tohoto zákona brány na stejný zřetel, avšak 

v hospodářské praxi měly být navzájem vědomě oddělovány. Požadavek ordoliberálů na 

jednotu hospodářské a sociální politiky tak nebyl naplněn. 

Po přijetí tzv."Leitsatzegesetz" byl Hospodářskou radou o několik dní později 

schválen tzv. "Gesetz uber die Leitsatze fůr die Bewirtschaftung und Preispolitik nach der 

Geldreform", který upravil způsob odstranění cenových předpisů a systému obhospodařování 

po měnové reformě. Sociální demokraté i tentokrát zákon v Hospodářské radě nepodpořili, 

avšak v Zemské radě s ním vyjádřili souhlas. Tento rozpor byl důsledkem toho, že sociální 

demokraté sice byli pro zrušení systému obhospodařování, avšak jednoznačně nesouhlasili 

s volnou tvorbou cen. Schválení obou výše uvedených zákonů nevzbudilo ani u politických 

stran ani u veřejnosti příliš mnoho pozornosti, neboť jejich hlavní zájem byl soustředěn 

k měnové reformě. 

1.2. 7 Měnová reforma 

Měnová reforma, jejímž hlavním autorem byl Ludwig Erhard, se stala nejen výchozím 

bodem pro hospodářský rozvoj válkou zničeného hospodářství, ale i základním předpokladem 

pro plné zapojení západních okupačních zón do Marshallova plánu. S měnovou reformou se 

současně uskutečnila i reforma hospodářská. Toto spojení bylo pouze a jen dílem obratné 

politiky Ludwiga Erharda, kterému se prostřednictvím zákona o hospodářsko politických 

směrnicích podařilo osvobodit hospodářství od centrálního řízení a otevřít tak cestu 

k hospodářské politice založené na konceptu sociálně tržního hospodářství. 

Cílem měnové reformy bylo především očištění měnových poměrů po dvanácti letech 

nacistického hospodaření, obnovení důvěry obyvatelstva a zejména pak podnikatelských 

kruhů v měnu a tím tak vytvoření předpokladu pro zformování podnikatelské základny. 

Hlavním úkolem reformy bylo vytvoření nového peněžního systému, který by zabezpečil 

stabilitu měny. jako základního předpokladu fungování tržní ekonomiky. 
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Měnová reforma byla provedena dne 20. června roku 1948 v západních okupačních 

zónách Velké Británie, Spojených států amerických a Francie a v západních sektorech 

Berlína, a to na základě čtyř zákonů: 56 

1. Zákon o novém uspořádání německého peněžního systému (Gesetz zur Neuordnung 

des deutschen Geldwesens). Jeho prostřednictvím byla dosavadní měna (Reichsmark -

RM) nahrazena novou (Deutsche Mark - DM) a povolena výměna 50ti DM každému 

obyvateli, z toho 40 DM ihned. Nevyměněné nebo nedeklarované staré peníze propadly 

26. června. 

2. Emisní zákon (Emissionsgesetz) propůjčil v březnu roku 1948 nově založené Bank 

deutscher Uinder (BdL) právo k vydávání bankovek a omezil jejich oběh na 10 miliard 

DM. 

3. Zákon o přestavbě (Umstellungsgesetz) měl velký význam především pro dlužníky a 

spořitele svým pronikavým znehodnocením všech pohledávek v poměru 10:1. Pravidelné 

platby jako mzdy, důchody a penze byly proměněny v poměru 1:1. Z pohledávek do 500 

DM měla být polovina ihned k dispozici. 

4. Zákon o vázaných účtech (Festkontengesetz) ze 4. října nařídil další znehodnocení 

vázaných vkladů, s konečným efektem znehodnocení v poměru 100 RM k 6,5 DM. 

Tato poměrně tvrdá opatření postihla především sociálně slabší vrstvy obyvatelstva a 

majitelé vkladů, kteří obdrželi pouze 5 % svých úspor. Podnikatelům a vlastníkům 

nemovitostí měnová reforma naopak pomohla, neboť jim vytvořila podmínky pro podnikání. 

Pro německou ekonomiku znamenala reforma s ohledem na stimulující efekt pro 

produkci jednoznačný úspěch, ačkoliv nová měna byla čistou papírovou měnou bez 

předepsaného krytí a reforma byla založena pouze na přítomnosti okupačních mocností a 

důvěře obyvatelstva ve skromnou peněžní politiku. V jejím důsledku došlo k téměř 

okamžitému vymizení černého trhu a postupnému zlepšení zásobování obyvatelstva 

potravinami a ostatním spotřebním zbožím. 

Současně s měnovou reformou Erhard zrušil přídělové hospodářství s výjimkou 

základních životních potřeb a pár dní poté i cenové vazby (Preisbindung) u téměř veškerého 

zboží. V této souvislosti v rozhlase prohlásil, že ,jediným poukazem je nyní německá 

marka". 57 Během jednoho měsíce bylo 90 % cenových předpisů zrušeno. Nastala cenová 

Só Klessmaim, Christoph: Die doppelte Staatsgriindung Deutsche Geschichte 1945 - 1955, S. 189. 
57 Klessmann, Christoph: Die doppelte Staatsgriindung Deutsche Geschichte 1945 - 1955, S. 190. 
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liberalizace s výjimkou cen základních potravin, důležitých surovin, nájemného, pachtů a 

dopravních tarifů. 

Těmito kroky se postupně začal uskutečňovat rozchod s centrálně řízeným 

hospodářstvím, které bylo po provedení nutných ekonomických opatření, jako např. likvidace 

inflace, obnovení stability měny a nastolení ekonomické rovnováhy, nahrazeno peněžně tržní 

ekonomikou s výraznými sociálními prvky. Bezprostředním následkem měnové reformy byla 

berlínská krize. 

Po zrušení pevně stanovených cen začaly prudce stoupat ceny potravin a ostatního 

zboží, neboť po tolika letech bídy poptávka značně převyšovala nabídku. Ceny potravin tak 

vzrostly od června do prosince roku 1948 o 25 %. Naproti tomu se ale hrubé mzdy zvýšily ve 

stejném časovém období pouze o 5,5 %, což muselo zcela zákonitě vést k růstu životních 

nákladů. Současně začala stoupat nezaměstnanost. 58 

1.2.8 Koncept sociálně tržního hospodářství Ludwiga Erharda 

Koncept sociálně tržního hospodářství Ludwiga Erharda nabyl po uskutečnění měnové 

reformy konkrétní podoby. Ve svém konceptu Erhard uplatnil jak myšlenky ordoliberalismu, 

tak i křesťanského sociálního učení. Jeho představy o sociálně tržním hospodářství byly téměř 

identické s představami Armackovými. 

Základy, na nichž je Erhardův koncept sociálně tržního hospodářství postaven, je 

možné stručně shrnout v následujících bodech: 

1. jediným organizačním principem uspořádání národního hospodářství je princip volné 

tržní konkurence tzv. "W ettbewerbsordnung", 

2. nutnost centrálního dohledu nad peněžnictvím prostřednictvím vzniku cedulové banky, 

3. volná tržní konkurence zaručí výkonnost ekonomiky, produkci orientovanou na potřeby 

obyvatelstva a sociálně spravedlivé rozdělení produktu podle objektivních měřítek 

výkonu tzv. "Leistungswettbewerb," 

4. hospodářská a sociální politika je navzájem oddělena, 

>s Ambrosius, Gerold: Die Durchsetzung der Sozialen Marktwirtschaft in Westdeutschland 1945- 1949, S. 182. 
Životní náklady stouply ve druhé polovině roku oproti první polovině roku 1948 o 17 %, nezaměstnanost 
vykázala od června roku 1948 do ledna 1949 nárůst z 442 000 na 937 000 lidí bez práce. 
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5. základním pilířem sociální politiky je systém sociálního pojištění, 

6. centrální řízení je omezeno na nejnutnější míru a je na politice nezávislé; je uplatňováno 

pouze v sociální oblasti, 

7. kontrola cen je prováděna na demokratickém základě, 

8. podpora malého a středního podnikání, 

9. nutnost dohledu nad vývojem koncentrace průmyslu, 

1 O. morální odpovědnost, rozumné a solidární chování všech subjektů trhu je základem pro 

vznik a fungování volné tržní konkurence. 

Některé otázky však zůstaly v Erhardově konceptu sociálně tržního hospodářství 

nevyjasněny, a to zejména role státu při uplatňování principu konkurence či postavení 

monopolů, velkopodniků a kartelů. Z programových cílů ordoliberálů byl naplněn zejména 

požadavek na vytvoření volné tržní konkurence a její ochranu, na založení cedulové banky 

nezávislé na vládní moci a na rozvoj systému sociálního pojištění. Ordoliberalistický 

požadavek na jednotu hospodářské a sociální politiky však naplněn nebyl. 

1.2. 9 Kritika liberální hospodářské politiky Ludwiga Erharda po měnové reformě a převzetí 

jeho konceptu sociálně tržního hospodářství CDU 

Díky sociálně nepříznivému vývoji po měnové reformě se na Ludwiga Erharda a jeho 

liberální hospodářskou politiku opírající se o koncept sociálně tržního hospodářství, snesla 

vlna kritiky, a to jak od parlamentní opozice, kterou tvořili sociální demokraté a komunisté, 

tak i od odborů a veřejného mínění. Stranou této kritiky nezůstaly ani unionistické strany. 

Výchozím bodem kritiky unionistických stran byl stejně jako u ostatních politických 

stran růst cen. V první reakci na měnovou reformu unionistické strany poukázaly zejména na 

nesociální důsledky reformy a rovněž také začaly pochybovat o správnosti Erhardova 

liberálního hospodářského kurzu. 

Například Paul Bausch, zástupce předsedy severowlirttemberské CDU, se jasně 

vyslovil pro zásadní změnu kurzu dosavadní hospodářské politiky a zároveň požadoval i 

spolupráci se sociálními demokraty. Podobného názoru byl také člen z wi.irttembersko

bádenského zemského sněmu Kling, který přímo a bez okolků hovořil o strnulém 
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hospodářském myšlení Ludwiga Erharda. Současně jak i nadále rostly ceny se na levém křídle 

CDU vytvářela vnitrostranická opozice, která vážně ohrožovala Erhardovu liberální 

hospodářskou politiku. Opozice rovněž zásadně nesouhlasila s absencí zákona upravujícího 

odškodnění uprchlíků, vyhnanců, vysídlenců a jiných válkou postižených osob (tzv. 

Lastenausgleich), který považovala za základní kámen k přestavbě stávajícího hospodářského 

systému. K této kritice se připojily také sociální výbory CDU britské zóny, které se neváhaly 

obrátit na Správu pro hospodářství s požadavkem, aby byl tzv. Lastenausgleich přijat co 

možná nejrychleji. Kromě toho vypracovaly několik dalších bodů, které měla Správa pro 

hospodářství rovněž realizovat. Jednalo se například o požadavek prominutí daní určitým 

podnikům, pevného stanovení maximálních cen u stanovených výrobků, přípravy nejvyšší 

procentní sazby surovin pro tzv. Jedermannův program, posílení státní exekutivy 

v jednotlivých zemích s cílem vyhnout se tak chybám v cenové oblasti a konečně i požadavek 

na lepší spolupráci odborů, hospodářských svazů a organizací spotřebitelů. 

S cílem uklidnit veřejnost a politické strany iniciovala Správa pro hospodářství spolu 

se Správní radou přijetí řady opatření k omezení růstu cen a ke zvýšení tržní transparence. 

Zejména se jednalo o tzv. "Preistreibereigesetz" ze 7. října roku 1948, na jehož základě bylo 

pravidelně zveřejňováno cenové zrcadlo, které sloužilo výrobcům a obchodníkům jako 

pomůcka při stanovení cen výrobků a zboží. 59 

Díky tomu jejich ceny odpovídaly úrovni cenové hladiny na trhu a tím tak bylo 

zamezeno jejich rústu. Správa pro hospodářství dále vydala nařízení o spotřebních cenách, 

které rovněž přispělo k omezení růstu cenové hladiny. K dalším účinným prostředkům 

k zamezení vzestupu cen patřily prodeje nejrůznějšího zboží americké armády, které bylo do 

Německa dodáváno prostřednictvím Výkupní společnosti pro veřejné blaho. U zboží z těchto 

dodávek byla stanovena nejvyšší konečná cena, která byla většinou tak nízká, že působila 

jako cenový regulátor na trhu. S další iniciativou ke zlepšení situace v cenové oblasti přišla 

také vojenská vláda, jejíž snahou bylo zkoordinovat přijímaná opatření v cenovém sektoru. 

Z jejího popudu byla proto při Správní radě založena cenová rada. Jejím úkolem bylo stanovit 

pevné ceny u výrobkú, které byly pro chod hospodářství životně dúležité. Současně také měla 

prozkoumat celkovou situaci v cenové oblasti a připravit návrhy k řešení. Paralelně k těmto 

opatřením začal od září roku 1948 fungovat tzv. Jedermannův program. 60 

59 Ambrosius, Gerold: Die Durchsetzung der Sozialen Marktwirtschaft in Westdeutschland 1945- 1949. S. 183. 
~>" Ambrosius, Gerold: Die Durchsetzung der Sozialen Marktwirtschaťt in Westdeutschland 1945- 1949, S. 184. 

JedennannLJV program byl zásobovacím programem prostřednictvím, něhož bylo podnikúm, schopným 
vyrobit co nejrychleji určitý druh zboží, o určité kvalitě a za co nejnižší náklady, dodávány zvláštní surovino
vé příděly. 
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I když sociální výbory CDU od svých nároků ustoupily již na únorovém sjezdu 

v Heme, poukázaly zejména na počáteční skepsi svých voličů vůči Erhardově hospodářské 

politice. V průběhu konání sjezdu vystoupil také sám Ludwig Erhard. Ve svém projevu se 

vyslovil pro porozumění mezi křesťanskými a sociálními demokraty a současně zdůraznil 

nutnost odvolání Ahlenského programu z února roku 1947 s tím, že rozhodujícím kurzem 

jeho liberální hospodářské politiky je kurz sociální. 

Tvrdou zkouškou pro Erhardovu hospodářskou politiku byl i postoj křesťansko

demokratického odborového sdružení, které bylo s dosavadním vývojem sociální situace 

značně zneklidněno. I přesto se křesťansko-demokratičtí odboráři odmítli zúčastnit generální 

stávky, která byla připravována německým odborovým sdružením na 12. listopadu roku 

1948. 61 Hlavním důvodem k jejich postoji bylo přesvědčení, že i jednodenní zastavení výroby 

a celého průmyslu může výrazně ohrozit fungování hospodářství. 

K dalším oponentům nastoleného hospodářského kurzu z řad křesťanských demokratů 

patřil i hesenský předseda CDU Hilpert spolu s ostatními členy strany z frankfurtské oblasti. 

Terčem jejich kritiky se stala samotná liberální doktrína. Byli toho názoru, že v situaci, kdy na 

trhu panuje nedostatek zboží, není možné tuto doktrínu uplatňovat, protože pro ni nejsou 

vytvořeny základní podmínky. Navrhli proto vlastní ekonomická opatření, jejichž cílem bylo 

zlepšit celkovou hospodářskou situaci v zemi. Jednalo se například o zavedení centrálně 

řízeného rozdělování surovin či vypracování průmyslového plánu, který by zajistil dostatek 

investic ve výrobě. Jejich představy o metodách řízení hospodářství byly více méně založeny 

na nepřímých nástrojích ovlivňování ekonomiky. 

Proti liberální hospodářské politice Ludwiga Erharda se postavily i bavorské 

unionistické strany, které se shodovaly v názoru, že je jeho politika příliš liberální. Tyto 

strany se nacházely ve výrazně antiliberálním kraji, kde jejich hlavní voličskou základnu 

tvořila střední řemeslnická a malorolnická vrstva. Tato vrstva se cítila být ohrožena 

případným přijetím zákona o uvolnění živnostenského podnikání, který by umožnil příchozím 

uprchlíkúm, vyhnancúm a vysídlencúm soukromě podnikat bez jakýchkoliv omezení. 

Schválení tohoto zákona by tak pro bavorskou CDU a CSU znamenalo zřetelnou ztrátu 

voličských hlasů a tím i jejich postavení. Někteří členové CSU současně také kritizovali 

nedostatečná opatření přijatá k omezení rústu cen. Kritici a oponenti Erhardovy liberální 

hospodářské politiky však zústávali v CSU v menšině. 

61 Abelshauser, Werner: Wirtschaftsgeschichte Deutschland 1945- 1980, S. 53. 
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V bizonálních institucích tak proti liberálně hospodářskému kurzu Ludwiga Erharda 

vystupovala řada unionistických politiků. V Zemské a Hospodářské radě dokonce někteří 

unionističtí politikové spolu se sociálními demokraty de facto vytvořili koalici a bojkotovali 

jeho politiku. Ve Správě pro hospodářství stálo rovněž mnoho členů proti Erhardovi. 

Hlavním kritikem Erhardova kurzu byla od samého počátku komunistická strana a 

sociálně demokratická strana, která prosazovala plánované hospodářství a socializaci. O tom 

svědčí i usnesení SPD přijaté v září roku 1948 během jejího sjezdu v Dtisse1dorfu, v němž se 

uvádí: .,Hospodářství nemůže být ponecháno samo sobě. Sen o vyrovnávající se soutěži 

svobodně působících sil, je snem naprosto jalovým. Stát musí proto prostřednictvím 

plánování řídit ekonomiku země, a to ve velkém stylu."62 V neposlední řadě se ke kritikům 

Erhardovy hospodářské politiky řadily i odbory, rovněž zastánci socializace. V jejich postoji 

je utvrdil i následný nepříznivý vývoj v sociální oblasti. 

Na podzim roku 1948 došlo k realizaci dalšího z řady liberálních opatření, tj. ke 

zrušení pevně stanovených mezd a platů. 63 Rozdíl mezi cenovou hladinou a výší mezd se tím 

tak značně prohloubil. V důsledku přijetí tohoto opatření došlo k dalšímu vzestupu 

nezaměstnanosti a tím pádem k růstu sociálního neklidu ve společnosti. Pro sociální 

demokraty a odbory se stala vzniklá situace nepřijatelnou. Odbory proto neustoupily od 

připravované generální stávky a sociální demokraté se rozhodli znovu iniciovat odvolání 

Ludwiga Erharda. A nebyli sami. Na jeho odvolání tlačili i opoziční unionističtí politikové, a 

to zejména z bavorské CDU a CSU, kteří však zůstávali v menšině. 

I přes jejich odpor se proto Ludwigu Erhardovi ve Správě pro hospodářství podařilo 

vlastní politiku prosadit. K tomu mu jistě napomohla i jeho schopnost a obratnost při 

politických jednáních. To, že byl Ludwig Erhard v unionistických stranách ve většině 

podporován, dokazují mj. závěry druhého stranického sjezdu CDU, který se konal na konci 

srpna roku 1948 v Recklinghausenu. V jeho průběhu křesťanští demokraté vyjádřili souhlas se 

základním Erhardovým konceptem sociálně tržního hospodářství. Převzetí konceptu sociálně 

tržního hospodářství CDU bylo příznivě ovlivněno prudkým růstem výroby, což bylo 

přičteno novému hospodářskému systému. Prosadil se tak názor, že tržní hospodářství je 

výkonnější než hospodářství centrálně řízené a jako takové je i zárukou sociálních jistot. 

Vznik sociálně ekonomického systému, který byl zakotven v Ahlenském programu CDU byl 

odmítnut, o čemž svědčil i projev Jakoba Kaisera. Ve své řeči opět zdůraznil, že pro 

~> 2 Buquoy, Jan Berwid: Otec německého hospodářského zázraku: Ludwig Erhard- citáty, analýzy, 
komentáře. s. I I I. 

63 Abelshauser, Werner: Wirtschaftsgeschichte Deutschland 1945 - 1980, S. 53. 
Pevné stanovení mezd bylo zrušeno ke dni 3. listopadu roku 1948. 
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unionistické strany je přijatelná pouze zásadní změna dosavadního hospodářského systému. 

Z programových cílů křesťanských socialistů toho tedy tak moc nezbylo. 

Závěry sjezdu potvrdily i následující volby v unionistických stranách. Unionističtí 

politikové v nich potvrdili liberální kurz budoucí hospodářské politiky. Vnitrostranická 

opozice v CDU spolu s opoziční menšinou v CSU požadující sociálně ekonomický systém 

rezignovaly. Na základě parlamentní disciplíny se ale zavázaly, že budou podporovat volební 

program CDU, jehož základem se stal Erhardův koncept sociálně tržního hospodářství. 

V počátečním období studené války se tak Ludwigu Erhardovi a ostatním zastáncům 

sociálně tržního hospodářství podařilo prosadit svůj návrh demokratického a svobodného 

hospodářského systému proti nedemokratickému a nesvobodnému systému centrálně řízeného 

hospodářství. 

Při prvních volbách do Spolkového sněmu, které se konaly 14. srpna roku 1949 tak 

voliči stáli před dvěma možnostmi. Buď zvolit program plánovaného hospodářství sociální 

demokracie, nebo sociálně tržní hospodářství Křesťansko-demokratické unie. Jejím oficiálním 

volebním programem se staly Dtisseldorfské směrnice. Budoucí hospodářský a sociální 

systém měl být založen na těchto principech: 64 

1. podpora soukromého vlastnictví, 

2. vytvoření prostředí volné tržní konkurence, 

3. tržní ceny, 

4. odmítnutí plánovaného hospodářství, 

5. nezávislá kontrola monopolů, 

6. k ochraně měny centrální dohled nad peněžnictvím, 

7. svoboda v živnostenském podnikání, 

8. snížení vysoké sazby daně z příjmu, 

9. sociální zabezpečení hospodářsky slabých, 

1 O. výpočet mzdy podle kolektivních smluv, 

ll. svoboda volby pracovního místa, 

12. spolurozhodování zaměstnanců v podnicích, 

13. spoluúčast zaměstnanců na vlastnictví výrobních prostředků podniků. 

"~ Konrad-Adenauer-Stiftung: Koncepce sociálního tržního hospodářství. s. ll. 
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Po volbách, ve kterých zvítězila koalice CDU/CSU, se koncept sociálně tržního 

hospodářství stal základním kamenem německé hospodářské politiky. 

Koncept sociálně tržního hospodářství však nepředstavoval jedinou možnost 

hospodářského uspořádání Spolkové republiky Německo, neboť Základní zákon, který 

vstoupil v platnost 24. května roku 1949, nedefinoval žádné konkrétní uspořádání. 

Na prvním zasedání Spolkového sněmu a Spolkové rady 7. září roku 1949 byla 

konstituována Spolková republika Německo jako parlamentní demokracie. Spolkovým 

kancléřem se stal předseda CD U Konrad Adenauer. Kancléřské křeslo mu náleželo od 15. září 

roku 1949 až do 15. října roku 1963. Pod jeho vedením vyhrála CDU/CSU opakovaně volby 

v letech 1953, 1957 a 1961. Cílem Adenauerovy politiky bylo především znovunabytí 

suverenity Německa, udržení jeho prozápadní orientace a zapojení země do klíčových 

integračních struktur. 

Nedílnou součástí Adenauerovy zahraničněpolitické a ekonomické orientace byl i 

další rozvoj transatlantické spolupráce. O tom svědčí i jeho následující děkovná slova 

adresovaná vládě Spojených států amerických při příležitosti jmenování první poválečné 

spolkové vlády 20. září roku 1949, ve kterých ocenil dosavadní ekonomickou pomoc 

americké vlády a zároveň vyjádřil naději v její další pokračování. "Nedomnívám se, že se 

někdy v historii vítězný stát pokusil pomoci poraženému a přispět k jeho hospodářské obnově 

a oživení, tak jak to činí a do budoucna snad i budou činit Spojené státy americké vůči 

Německu." 65 

Nová spolková vláda byla složená ze 13 ministrů, členů - CDU/CSU, FDP a OP. 

Ministrem hospodářství se stal hlavní tvůrce konceptu sociálně tržního hospodářství Ludwig 

Erhard. V tomto úřadu setrval i ve všech následujících Adenauerových vládách, a to až do 

roku 1963. Do čela ministerstva financí byl jmenován Fritz Schaffer z CSU, který stál v jeho 

čele do 29. října roku 1957. Nejsilnější opoziční stranu představovala SPD v čele s Kurtem 

Schumacherem. Po jeho smrti v srpnu roku 1952 se novým předsedou strany stal Erich 

Ollenhauer. Před novou vládou stálo v roce 1949 mnoho nelehkých úkolů- uvést v život 

koncepci sociálně tržního hospodářství, vyřešit sociální problémy uprchlíků, vyhnanců, 

vysídlenců a obětí války, podpořit bytovou výstavbu atd. 

Samotné postavení SRN však bylo oslabeno řadou mezinárodně právních a politických 

omezení, která byla dúsledkem jeho válečné porážky. Jednalo se zejména o restrikce dané 

okupačním statutem ze září roku 1949, který byl definitivně zrušen až na základě Pařížských 

65 Kolektiv autorů: Die deutsche Geschichte, Bd. 1., S. 512. 
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dohod z 23. října roku 1954. Do té doby byl několikrát revidován. Na počátku března roku 

1951 tak bylo Spolkové republice Německo povoleno zřídit ministerstvo zahraničí, jehož 

vedení převzal Konrad Adeanuer. Ve své funkci setrval až do 7. června roku 1956, kdy ho 

nahradil jeho stranický kolega Heinrich von Brentano. 

Plné suverenity dosáhla SRN až 5. května roku 1955. O čtyři dny později se stala na 

základě Pařížských dohod členem Západoevropské unie a Severoatlantické aliance. 
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KAPITOLA II. 

VYMEZENÍ POJMU SOCIÁLNĚ TRŽNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A JEHO 

ZAKOTVENÍ V ZÁKLADNÍM ZÁKONĚ SRN 

2.1 Vymezení pojmu sociálně tržního hospodářství 

Základní vymezení pojmu sociálně tržního hospodářství ze současného pohledu de 

facto odpovídá jeho teoretickým principům čtyřicátých a padesátých let. Sociálně tržní 

hospodářství je hospodářský a společenský řád, který spojuje ekonomickou svobodu se 

sociální jistotou a spravedlností. Základem tohoto řádu je volná tržní konkurence, která 

zaručuje hospodářské svobody a umožňuje svobodné a demokratické uspořádání společnosti. 

Smyslem sociálně tržního hospodářství je spojit volnou iniciativu a princip 

konkurence s ideály sociální spravedlnosti a sociálního pokroku. Současně podporuje i osobní 

iniciativu a odpovědnost. Za nejvyšší cíle a priority sociálně tržního hospodářství se považují 

osobní svoboda, pokrok, rovnost, sociální spravedlnost a jistota. 

Podstatným znakem sociálně tržního hospodářství, nazývaným též "sociální 

kapitalismus", je skutečnost, že se ekonomický a sociální fenomén vzájemně systémově 

doplňují. Sociálně tržní hospodářství je proto možné chápat jako systémový koncept, který na 

jedné straně přisuzuje značnou roli ekonomickému rozvoji a prosperitě, na straně druhé klade 

dúraz na individuální svobodu a rozvoj tržního mechanismu, který vede k vyšší výkonnosti 

ekonomiky. Dynamický růst hospodářství a stabilní ekonomika jsou základním zdrojem pro 

naplnění sociálních cílů. Sociální cíle nejsou druhotné či podřadné, ale jsou sledovány se 

stejným zájmem jako hospodářská prosperita a efektivnost. Fungující tržní systém tedy neplní 

pouze hospodářské funkce, ale i celou řadu sociálních úkolů. Tím je naplněn jeden z hlavních 

principů Erhardova konceptu sociálně tržního hospodářství, zakotvující tezi o výkonné 

hospodářské politice jako nejlepší sociální politice.66 Dualismus hospodářské a sociální 

politiky tak už v sociálně tržním hospodářství nemá své místo. 

Hodnotovým základem sociálné tržního hospodářství JSOU křesťanské pnnctpy 

zakotvené, mj. v sociální encyklice papeže Lva XIII. "Rerum novarum". Podle nich má 

jedinec nezanedbatelná základní lidská práva, zejména právo na lidskou důstojnost a 

svobodné rozvíjení osobnosti. Z toho plyne, že pro koncepci sociálně tržního hospodářství je 

66 Wiinsche, F. Horst: Soziale Marktwirtschaft: uber das legendare deutsche Wirtschaftswunder und iiber die 
aktuellen Probleme der deutschen Wirtschaftspolitik, S. 20. 
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důležitá antropocentrické orientace. Středem pozornosti není kolektiv, stát či tiktivní obecné 

blaho, nýbrž člověk jako individuum. Ústřední hodnotou je tudíž princip osobnosti. Vedle 

tohoto principu sociálně tržní hospodářství zároveň zdůrazňuje i princip společenské 

solidarity, který ve své nejobecnější rovině znamená výzvu k překonávání sociální 

nespravedlnosti a k řešení zájmových protikladů ve společnosti mírumilovným způsobem. 

Adjektivum "sociální" je ve své podstatě de facto vyjádřením principu solidarity a svobody. 

Oba dva principy se vzájemně doplňují a propojují, avšak spojení obou principů není 

zcela samozřejmou věcí a musí se utvářet. Proto zde nastupuje princip subsidiarity, který je 

možné považovat za dominantní princip, podle něhož je sociálně tržní hospodářství 

uspořádáno. Tento princip ochraňuje jednotlivce, jeho svobodu a vlastní práva na rozvíjení 

všech oblastí života. Současně uznává i nutnost a význam existence intermediárních skupin a 

institucí sledujících určitý cíl či zájem (např. sdružení solidarity, zájmové svazy aj.). Pro 

sociální politiku znamená princip subsidiarity skutečnost, že stát má přebírat jen ty úkoly, 

které přesahují možnosti jednotlivce, popřípadě rodiny nebo jiných menších solidárních 

společenství. 

Prvotním úkolem státu je vytvořit rámcové podmínky pro fungování tržní ekonomiky, 

tj. vytvořit takový právní a hospodářský řád, který zabezpečí základní ekonomické svobody 

jednotlivců, ochrání jejich vlastnická práva a zajistí dodržování smluv.67 Tato role státu při 

vytváření prostředí volné tržní konkurence je společná pro sociálně tržní hospodářství i pro 

neoliberalismus. Sociálně tržní hospodářství však neoliberalismus v úloze státu podstatně 

přesahuje. Státu nepřísluší pouze úloha vytváření systémového rámce pro konstituování 

soukromohospodářských aktivit, ale musí současně plnit i celou řadu dalších úkolů. Zejména 

musí dbát na dodržování stanovených pravidel volné tržní konkurence a zajištění její 

funkčnosti, udržení měnové stability a pěstování aktivní konjunkturní, resp. stabilizační a 

sociální politiky. V rámci konjunkturní politiky je úkolem státu zabránit prudkým změnám 

v ekonomickém vývoji prostřednictvím hospodářských a sociálně politických opatření s cílem 

dosáhnout tak požadované stability a vyřešit případné sociální problémy. 

V tomto kontextu si je nutné položit otázku, jakým způsobem musí být právní a 

hospodářský řád utvářen, aby se v něm mohl rozvíjet lidsky důstojný a ekonomicky úspěšný 

život ? Touto otázkou lze ve stručnosti charakterizovat úkol, který si vytyčili ordoliberálové a 

tvůrci koncepce sociálně tržního hospodářství. Pro její utváření mají stěžejní význam tři 

principy. a to princip volné tržní konkurence, měnový systém a sociální řád. Z uvedených 

''
7 

Holman. Robert: Dějiny ekonomického myšlení, s. 347. 
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zásad ordoliberalismu lze odvodit základní směry hospodářské politiky sociálně tržního 

hospodářství, o kterých pojednávám v následující kapitole. 

2.2 Zakotvení sociálně tržního hospodářství v Základním zákoně SRN 

Základní zákon Spolkové republiky Německo vypracovaný a schválený Parlamentní 

radou byl podepsán a vyhlášen předsedou rady Konradem Adenauerem 23. května roku 

1949.68 V platnost vstoupil 24. května roku 1949. Základní zákon představuje novou ústavu, 

která obsahuje preambuli a 14 oddílů. V preambuli je zdůrazněn provizorní charakter tohoto 

zákona, který vyplývá i z čl. 146 ZZ.69 Spojenci vyjádřili se Základním zákonem souhlas již 

12. května roku 1949 s několika výhradami uvedenými v okupačním statutu, který vstoupil 

v platnost 21. září roku 1949 ( blíže k okupačnímu statutu viz kapitola IV). 

Od doby přijetí Základního zákona se právníci a ekonomové začali zabývat otázkou, 

zda a popřípadě jaký hospodářský systém je v ústavě zakotven. Živá diskuse se rozběhla jak 

v právnických, tak i ekonomických kruzích. Mezi právníky panovaly značně diametrální 

názory sahající od teze Hanse Carla Nipperdeye, že "vytvoření sociálně tržního hospodářství 

je stanoveno ústavou", až po názory významných německých právníků Hermanna Kri.igera a 

Ernsta Bendy o "hospodářsko politické neutralitě" ústavy. 

Hans Car! Nipperdey byl přesvědčen, že "ústavní zásady, včetně zakotvení základních 

práv, které se dotýkají hospodářského života země, jsou v souladu s ústavou sociálně tržního 

hospodářství, neboť naplňují všechny podstatné prvky tohoto uspořádání". 70 Tato teze se však 

setkala u ústavních právníků s malým pochopením. Podle názoru Ernsta Bendy Základní 

68 MUller, Helmut, Krieger, Kari, Vollrath, Hanna: Dějiny Německa, s. 337, 342-343. 
Parlamentní radu se sídlem v Bonnu tvořilo 65 poslanců (27 poslanců z CDU/CSU a SPD, 5 z FDP, po dvou 
poslancích z KPD, OP a Centra), kteří byli do Parlamentní rady zvoleni zemskými sněmy. Návrh ZZ byl přijat 
po dlouhých a kontroverzních debatách poměrem hlasů 53:12 dne 8.5.1949. Proti hlasovali poslanci z KPD, 
DP.Centra a 6 poslanců z CSU. Všechny země kromě Bavorska vyslovily s návrhem ZZ souhlas. Po souhlasu 
spojeneckých mocností dne 12.5. 1949 musely ZZ schválit ještě zemské sněmy jednotlivých zemí. Proti 
hlasovalo pouze Bavorsko, které ale zároveň vyjádřilo ochotu podřídit se rozhodnutí většiny. 

69 Fiala, Petr a kol.: Politický systém Spolkové republiky Německo, s. 20-22. 
Formální struktura Základního zákona je následující: I. Základní práva (čl. I- 19), II. Vztahy mezi Spolkem a 
zeměmi (čl. 20 - 37), III. Nejvyšší státní orgány (čl. 38 - 69), IV. Zákonodárství Spolku (čl. 70 - 82}, V. 
Provádění spolkových zákonů a spolková správa (čl. 83-91 b), Vl. Soudnictví (čl. 92- 104), Vll. Finanční 
záležitosti (čl. !04a- 115). VIII. Obrana (čl. 115a- 1151), IX. Přechodná a závěrečná ustanovení (čl. 116-
146). Poslední oddíl obsahuje i zmíněný článek 146, který omezuje platnost ZZ konstatováním: "Tento 
Základní zákon ztratí svou platnost dnem, ve kterém vstoupí v platnost ústava, svobodně schválená německým 
národem". 

70 Nipperdey, Hans Car!: Soziale Marktwirtschaft und Grundgesetz, S. 64, v: Lampert, Heinz: Die Wirtschafts
und Sozia1ordnung der Bundesrepublik Deutschland, S. 99-100. 
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zákon nepředepisuje fixně sociálně tržní hospodářství, ale spíše než ostatní hospodářské 

systémy odpovídá svobodnému a současně i sociálně závaznému hospodářskému 

''d' '"71 uspora am. 

Skupina právních vědců soustředěná okolo specialisty na ústavní právo Ernsta 

Rudolfa Hubera zastávala názor, že Základní zákon vymezuje základní prostor pro 

hospodářské a sociální uspořádání, neboť mimo jiné garantuje demokratický a právní stát, 

občanské svobody, soukromé vlastnictví, sociální cíle a další prvky sociálně tržního 

hospodářství. Pro tuto skupinu, ke které se později připojil i Krtiger, představovalo sociálně 

tržní hospodářství adekvátní uspořádání podle Základního zákona. 

Ekonomické kruhy tezi o hospodářské neutralitě ústavy odmítly. Argumentovaly 

zejména tím, že Základní zákon zahrnuje rozsáhlý katalog lidských práv a základních svobod, 

který obsahuje celou řadu konsekvencí, jež mají dopad v hospodářské a politické oblasti. 

Z této skutečnosti vyvodily závěr, že ústava obsahuje politická rozhodnutí, která vymezují 

určité hospodářské uspořádání. Proto nemůže být podle názoru ekonomické obce o 

hospodářské neutralitě ústavy ani řeč. 72 

V literatuře však převládá názor, že v Základním zákoně není určeno konkrétní 

hospodářské uspořádání. Základní zákon se omezuje pouze na jeho negativní vymezení. 

Nepřipouští ani kapitalistický hospodářský systém, jenž nenaplňuje sociální cíle Základního 

zákona, ani systém centrálního plánování a řízení, který potlačuje práva a svobody 

jednotlivce.73 Tato skutečnost vyplývá zejména z čl. 2 ZZ, který zakotvuje právo na 

svobodný rozvoj osobnosti a svobodnou podnikatelskou činnost, dále pak z čl. 12 ZZ, který 

zaručuje svobodu volby a výkonu povolání, z čl. 14 garantujícího soukromé vlastnictví a 

konečně i z čl. 15 ZZ, který výslovně vylučuje zmocnění k socializaci a dalekosáhlým státním 

zásahům do hospodářství. Základní zákon tak vymezuje prostor pro politická rozhodnutí o 

budoucí podobě hospodářského systému. 

K zakotvení hospodářského a sociálního uspořádání v Základním zákoně se několikrát 

vyjádřil ve svých směrodatných rozhodnutích i Spolkový ústavní soud se sídlem v Karlsruhe. 

Na základě rozhodnutí ze dne 20. července roku 1954 u příležitosti vydání rozsudku 

týkajícího se zákona o investiční pomoci z roku 1952 soud uvedl, že "Základní zákon 

negarantuje ani hospodářsko politickou neutralitu vlády a zákonodárné moci, ani sociálně 

71 Benda, Ernst: Gmndgesetz und Wirtschaftsordnung, S. 72., v: Bundeszentrale fůr politische Bildung: Bilanz 
und Perspektive sozialen Marktwirtschaft. 

72 Lampert, Heinz: Die Wirtschaťts- und Sozialordnung der Bundesrepublik Deutschland, S. 97- 98. 
73 Kraus, Willy: Soziale Marktwirtschaft, S. 84 -- 85. 
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tržní hospodářství řízené tržně konformními prostředky"74 . Spolkový ústavní soud ve svém 

rozhodnutí dále konstatoval že "sociálně tržní hospodářství je ve své konkrétní podobě podle 

Základního zákona sice možný, ale v žádném případě jediný možný systém".75 Hospodářsko 

politická neutralita Základního zákona spočívá podle Spolkového ústavního soudu pouze 

v tom, že ústavodárci se nerozhodli výslovně pro určitý hospodářský systém. Hlavní důvod je 

možné spatřovat ve skutečnosti, že v době projednávání Základního zákona nebyly jasně 

stanoveny rámcové vnitřní a zahraničně politické podmínky budoucího státu a zároveň ani 

nebylo možné dosáhnout kompromisu mezi příznivci socialistických, liberálních a 

konzervativních představ o budoucím hospodářském uspořádání. 

V rozhodnutí Spolkového ústavního soudu ze dne 1. března 1979, který se zabýval 

otázkou ústavnosti práva spolurozhodovat, bylo toto pojetí znovu posíleno. Soud zdůraznil, 

že Základní zákon nevytváří ústavně právní základnu pro vytvoření konkrétního 

hospodářského systému. Hospodářské uspořádání je spíše ponecháno na zákonodárci, který 

v rámci svých možností vymezených Základním zákonem a dalšími právními normami může 

svobodně rozhodovat. Z toho podle názoru Ernsta Bendy vyplývá skutečnost, že "ústava 

neponechává zákonodárci zcela volnou ruku při vytváření hospodářského systému, neboť je 

povinen brát ji na vědomí." 76 

Rámec, který vymezuje hospodářské a sociální uspořádání státu, je určen, kromě celé 

řady zákonů hospodářského a sociálního charakteru, prostřednictvím následujících článků 

Základního zákona: 

1. Články upravující základní lidská práva, které spoluvytváří hospodářské a sociální 

prostředí (čl. 2 odst. 1, čl. 3 odst. 1 a 3, čl. 9 odst. 3, čl. ll, čl. 12, čl. 14, čl. 15) 

Dle čl. 2 odst. 1 ZZ má každý člověk právo na svobodný rozvoj osobnosti, pokud jedná 

v souladu s mravním kodexem a ústavním řádem. Uplatnění tohoto práva je spojeno s 

podnikatelskou, výrobní a obchodní svobodou a svobodou hospodářské soutěže. Zásada 

rovnosti všech občanů před zákonem zakotvená v čl. 3. odst. 1 ZZ představuje jeden 

z principů "sociálního státu". Tato zásada společně s ustanovením odstavce 3, který upravuje 

zákaz diferenciace mezi občany pro jejich pohlaví, původ, rasu, jazyk, náboženství, politické 

názory nebo zemi, z níž pochází, je důležitým předpokladem pro vznik a rozvoj ekonomické 

svobody. Článek 9 odst. 3 ZZ přiznává každému občanu Spolkové republiky právo vytvářet 

sdružení k ochraně a prosazování pracovních a hospodářských podmínek. Tím připouští 

74 Lampert, Heinz: Die Wirtschafts- und Sozialordnung der Bundesrepublik Deutschland, S. 98. 
75 Hermann, Adam: Wirtschaftspolitik und Regierungssystem der Bundesrepublik Deutschland, S. 57. 
76 Benda, Ernst: Grundgesetz und Wirtschaftsordnung, S. 72., v: Bundeszentrale fiir politische Bildung: Bilanz 

und Perspektive sozialen Marktwirtschaft. 
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zakládání odborů a zaměstnavatelských svazů. Právo svobody pohybu na celém spolkovém 

území je zakotveno v čl. ll ZZ. Obsahuje právo každého občana svobodně vycestovat a 

zvolit si místo svého bydliště. Kromě toho mu v čl. 12 přiznává právo na svobodnou volbu 

pracovního místa. 77 Článek 14 ZZ pak ve svém prvním odstavci garantuje soukromé 

vlastnictví, které zavazuje, a jehož užívání má zároveň sloužit obecnému blahu. Na základě 

ustanovení čl. 15 ZZ lze za určitých podmínek převést pozemky a půdu, přírodní bohatství a 

výrobní prostředky do společného vlastnictví. Všechna tato ustanovení o základních lidských 

právech formují a spoluvytváří hospodářské a sociální prostředí ve společnosti. 

2. Princip demokratického, sociálního a právního státu (čl. 20 a čl. 28) 

Základní zákon Spolkové republiky Německo v článku 20 odstavci 1 říká: "Spolková 

republika Německo je demokratický a sociální spolkový stát." Tento článek není přímou 

definicí demokratického státu, ale vytyčuje jeho základní prvky. Princip suverenity lidu 

("Veškerá moc vychází z lidu") zakotvený v odst. 2 je základním stavebním kamenem celého 

Základního zákona, který v sobě obsahuje především požadavek demokratické legitimizace. 

Princip právního státu je zakotven v odst. 3, který výslovně konstatuje, že zákonodárství je 

vázáno na ústavní řád; výkonná a soudní moc na zákon a právo. Podle článku 28, odstavce 1 

musí "ústavní uspořádání v jednotlivých zemích .... odpovídat zásadám republikánského, 

demokratického a sociálního právního státu ve smyslu této ústavy." Tento princip sociálního 

státu je nejenom politickým programem, ale tedy i platnou ústavní normou. Zavazuje 

zákonodárství, správní orgány a soudnictví. 78 Princip sociálního státu je obsažen i v článcích 

upravujících základní lidská práva. Jedná se zejména o čl. 3 odst. 1 hovořící o zásadě 

rovnosti, čl. 6 odst. 1 zakotvující ochranu manželství a rodiny a čl. 14 odst. 2 a 3 stanovící 

závaznost vlastnictví a přípustnost vyvlastnění. I články 120, 120a a 131, které se týkají 

válečných škody a újmy, konkretizují princip sociálního státu. 

3. Společné úkoly země a Spolku a rozdělení kompetencí ve finanční oblasti (čl. 9la,čl.l04 a) 

V hospodářské a sociální oblasti Spolek a země spolupracují ve zlepšování agrární struktury a 

ochrany pobřeží (čl. 91 a odst. 3 ZZ). V tomto případě hradí Spolek minimálně jednu polovinu 

celkových nákladů, přičemž účast musí být stanovena pro všechny země jednotně. K dalším 

77 Lampert, Heinz: Die Wirtschaťts- und Sozialordnung der Bundesrepublik Deutschland, S. 10 I. 
Tato svoboda múže být omezena pouze v případě obrany země, a to na základě článku 12a odst. 4 a 6 ZZ a 
dále pak na základě Zákona na zabezpečení pracovního místa z 9. 7.1968 (zákon byl naposledy novelizován 
14.12.1976). 

;s Spieker, ManfreJ: Sociální stát a jeho krize, s. 9. 
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společným úkolům patří spolupráce ve zlepšování regionální hospodářské struktury (čl. 91 a 

odst.2 ZZ). Bližší podrobnosti jsou upraveny spolkovým zákonem. Článek 91a odst. 5 ZZ 

rovněž vymezuje právo spolkové vlády a spolkové rady na informace o prováděných 

společných úkolech. Článek 1 04a ZZ konstatuje, že v případě vlastních úkolů Spolku či země 

si každý z nich hradí své náklady sám. V případě, že Spolek pověří spolkovou zemi určitým 

konkrétním úkolem, zaplatí náklady Spolek. Na základě spolkového zákona může být 

stanoveno, že platby ponese zcela nebo zčásti Spolek. V tomto případě budou náklady 

uhrazeny Spolkem. Jestliže však spolkový zákon stanoví, že náklady zaplatí z jedné čtvrtiny, 

či více, země, potom je třeba souhlasu Spolkové rady. Článek rovněž upravuje možnost 

poskytnutí finanční pomoci Spolkem jednotlivým zemím pro zvlášť významné investice 

s cílem dosáhnout udržení celkové hospodářské stability, a to na celém území Spolku. Bližší 

podrobnosti jsou upraveny spolkovým zákonem, nebo spolkovým zákonem o rozpočtu, či 

správní dohodou. 
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KAPITOLA III. 

HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA SOCIÁLNĚ TRŽNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A JEJÍ 

NOSITELÉ 

3.1 Koncept sociálně tržního hospodářství a jeho praxe v období let 1949 až 1957/58 

Měnová a hospodářská reforma roku 1948 vytvořila důležité předpoklady pro vznik 

sociálně tržního hospodářství. Základním předpokladem výkonnosti sociálně tržního 

hospodářství je fungující systém volné tržní konkurence. Stát musí zaručit takový systém 

soutěže na trzích, který znemožní účastníkům trhu, aby se zbavili konkurenčního tlaku 

pomocí kartelů. Samotný stát nesmí omezit přístup na trh pomocí státních omezení při 

zakládání podniků nebo kontrolou investic, ani protekcionistickými opatřeními vůči 

zahraničním konkurentům. 

Takto pojatá volná tržní konkurence plní několik funkcí, a to řídící, stimulační a 

rozdělovací. Řídící funkce konkurence spočívá v neustálém přizpůsobování výroby poptávce, 

ve změně struktury poptávky a v co možná nejproduktivnějším využívání výrobních faktorů 

ve výrobním procesu. Princip konkurence je zároveň pro podniky účinným stimulem, aby 

úsporným využíváním výrobních faktorů, snižováním nákladů, technickými nápady a 

organizačními zlepšeními dosahovaly lepších výkonů oproti svým konkurentům. Kromě 

zajištění efektivního fungování tržního mechanismu a podpory hospodářského růstu plní 

konkurence i rozdělovací funkci, která umožňuje dosáhnout nutných korektur v rozdělování 

příjmů podle tržních výkonů. Konkurence tedy plní i funkci sociální. 

Z významu volné tržní konkurence pro sociálně tržní hospodářství vyplývá, že je 

nutné ji chránit před různými omezeními, neboť udržení soutěžního prostředí je také jedním z 

důležitých předpokladů zachování svobodného a pluralitního politického systému. Proto bylo 

třeba přijmout příslušnou legislativu o hospodářské soutěži a uplatnit adekvátní hospodářskou 

politiku vycházející z teoretických principů konceptu sociálně tržního hospodářství. 

Pokud jde o právní úpravu hospodářské soutěže ve Spolkové republice Německo, je 

možné konstatovat, že se v mezinárodním srovnání jedná o jednu z nejpřísnějších úprav. V 

červenci roku 1957 byl přijat zákon proti omezování hospodářské soutěže tzv. kartelový 

zákon, který bývá často označován jako základní zákon sociálně tržního hospodářství. O jeho 

prosazení se v 50. letech zasloužil i přes vehementní odpor průmyslu první ministr 
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hospodářství SRN Ludwig Erhard (blíže k tomuto zákonu viz kapitola IV.). 79 Na základě 

kartelového zákona došlo ke zřízení Spolkového kartelového úřadu jako specifické kontrolní 

instituce, jejímž hlavním úkolem bylo dohlížet na vývoj koncentrace v průmyslu. Druhou 

významnou regulační normou na ochranu soutěže byl zákon proti nekalé soutěži z roku 

1909.R0 SRN byla dále vázána pravidly o ochraně hospodářské soutěže, která jsou zakotvena 

ve Smlouvě o Evropském hospodářském společenství ( 1958). 

Hospodářská politika sociálně tržního hospodářství se ve sledovaném období 

v souladu s ordoliberálními zásadami orientovala na protiinflační, měnovou a úvěrovou 

politiku, politiku vyrovnaného státního rozpočtu a stranu nabídky (podpora úspor, investic, 

exportu). Státní zásahy do cen a intervence do hospodářské struktury byly odmítnuty. Úloha 

státu byla redukována na vytváření příznivých právních a hospodářských podmínek pro 

podnikání. Do některých oblastí hospodářství (investiční politika, bytová výstavba,energetika, 

doprava, zemědělství, zahraniční obchod) mohl stát aktivně zasahovat, přičemž hranice 

státních aktivit byly přesně vymezeny. Současně státu připadl úkol provádět antimonopolní 

politiku, aktivní politiku zaměstnanosti a politiku strukturální. V jejím rámci bylo hlavním 

úkolem státu podporovat inovační proces v hospodářství a začínající podnikatele. 

V neposlední řadě stát prováděl i konjunkturní politiku v níž uplatňoval "politiku mírné ruky" 

(Politik der leichten Hand). Tato politika byla v podstatě realizována centrální bankou pomocí 

úvěrové politiky, kterou charakterizoval levný úvěr a nízká úroveň úrokové míry. 81 Spolu 

s podporou konkurenčního prostředí tím tak měl být vykonán tlak na snižování nákladů, na 

rozvoj inovačních procesů, na potřebné strukturální změny a na celkové zvýšení výkonnosti 

ekonomiky. K tomu měla přispět i podpora malých a středních podnikatelů (tzv. 

Mittelstandu). 

Jedním z nutných předpokladů posílení volné tržní konkurence a růstu hospodářství 

bylo uplatnění politiky "otevřených dveří'", tj. volného přístupu na trh. Hospodářská politika se 

proto zaměřila na postupné uskutečnění liberalizace zahraničního obchodu a zapojení SRN do 

evropského a světového zahraničního obchodu. 

Prvořadým cílem hospodářské politiky sociálně tržního hospodářství bylo vytvoření 

stabilního měnového systému jako jedné ze záruk vyrovnaného hospodářského a sociálního 

vývoje. Z nestability měny, resp. dlouhodobého růstu cenové hladiny, plyne řada negativních 

7
" Clapham, Ronald: Sociální tržní hospodářství v SRN I., s. I. 

so Zákon proti nekalé soutěži byl naposledy novelizován v roce 1986. 
sl Plšková, Jaroslava: Sociální tržní hospodářství ve Spolkové republice Německo, s. 49. 

Jednalo se o regulování přílivu peněz do ekonomiky s odpovídajícími di'Isledky pro úrokovou míru 
při poskytování úvěri'I a tím i pro vztah výroby a poptávky na úrovni národního hospodářství. 

63 



ekonomických i sociálních důsledků. Může dojít zejména k poklesu výkonnosti hospodářství 

a růstu inflace. Inflace ztěžuje perspektivní ,,plánování" investmů, neboť je s ní spojena 

nejistota ohledně očekávaného vývoje cen i nákladů. Každá inflace je doprovázena i dopady 

v sociální oblasti. Většinou jsou znevýhodněni příjemci transferů, tj. důchodů nebo sociálních 

dávek. Kromě toho inflace mění majetkové poměry v neprospěch věřitelů. Stabilní měnový 

systém je proto v sociálně tržním hospodářství stěžejním bodem politické teorie i praxe. I sám 

Walter Eucken hovořil o prvořadém postavení měnové politiky v tomto systému. Z tohoto 

důvodu je ve Spolkové republice Německo zákonodárství v oblastech měny, peněz a 

mincovnictví, obchodního a peněžního styku s cizinou výlučně v kompetenci Spolkového 

sněmu. Množství peněz v oběhu naproti tomu regulovala Banka německých zemí, která byla 

založena v roce 1948 jako cedulová banka. Jejím prvořadým úkolem byla péče o zdravou a 

stabilní měnu. V roce 1957 ji nahradila Německá spolková banka se sídlem ve Frankfurtu nad 

Mohanem. 

Pro udržení stability hospodářství byl kladen důraz na to, aby veškerá ekonomická a 

sociálně politická opatření, včetně zásahů státu do ekonomického procesu, byla tržně 

konformní. V sociálně tržním hospodářství proto platí tři základní pravidla, která jsou 

východiskem pro státní ekonomická opatření. Jedná se o pravidlo systémové konformity 

hospodářsko politických opatření, které obsahuje požadavek, aby stát v rámci hospodářské 

politiky neporušoval atributy tržního řádu. Druhé pravidlo se týká konzistence hospodářsko 

politických opatření, které zakotvuje požadavek, aby ,Jednolitá hospodářská politika" byla 

v souladu s hospodářsko politickým rámcem, kde vztahy mezi cíli a prostředky jsou vnitřně 

konzistentní. Velký význam pro úspěch tržně konformní hospodářské politiky má třetí 

pravidlo, kterým je stabilní, transparentní a průhledná hospodářská politika srozumitelná 

všem ekonomickým subjektům. Tím je zajištěna důvěra těchto subjektů v platnost 

existujícího rámce hospodářské politiky. 

Nezbytnou součástí hospodářské politiky sociálně tržního hospodářství byla i opatření 

v sociální oblasti, neboť fungující systém volné tržní konkurence a stabilní měna neřeší 

všechny sociální problémy společnosti. Tržní mechanismus jako takový je sociálně slepý a 

může vést ke značným sociálním rozdílům. Hospodářská politika sociálně tržního 

hospodářství je sice při pozitivním vývoji ekonomiky základním předpokladem pro naplnění 

cílů sociální politiky, a je tudíž sociální politikou v nejširším slova smyslu, avšak tržní 

výsledky je třeba korigovat. Tento úkol připadl státu. 

Z výše uvedeného důvodu byla proto uplatněna sociální politika zaměřená jak na 

sociální podporu, tak i na sociální ochranu, která se opírala o systém sociálního pojištění. Ten 
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přispíval k odstraňování a zmírňování nepříznivých situací, jako je nemoc, úraz, invalidita, 

stáří a nezaměstnanost. Sociální politika vycházející z principu solidarity se však zdaleka 

nevyčerpávala uvedenými opatřeními. Je třeba se zmínit i o regulaci trhu práce, kde bylo 

rozhodování o mzdových a pracovních otázkách v rámci tzv. tarifní autonomie přesunuto na 

sociální partnery. Patřilo sem rovněž právo na spolurozhodování uplatňované od začátku 50. 

let. Za účelem provádění sociální politiky, byly formulovány a stanoveny pravidla a instituce 

pro oblast sociální politiky včetně role státu jako státu sociálního, který měl být otevřen 

ekonomickému vývoji a sociálním proměnám. 

V sociální oblasti byl stát povinen se řídit dvěma obecnými cíli, a to sociálním 

vyrovnáním ve vztahu k regionům a sociální jistotou ve vztahu k jednotlivci. V obou dvou 

směrech se jednalo o uplatnění Erhardova principu subsidiarity, podle něhož stát financuje 

pouze ty úkoly, které prokazatelně přesahují možnosti jednotlivce, případně jeho rodiny či 

jiných menších solidárních společenství. Sociální jistoty pro všechny Erhard odmítal. Hlavní 

tíha odpovědnosti měla totiž spočívat na každém jedinci, což vyplývá z podstaty tržního 

hospodářství obecně. 

Ústavně právní předpisy, které státu nařizují sociální ochranu, se týkají jednak 

obecného principu sociálního státu zakotveného v čl. 20 odst. 1 a čl. 28 ZZ, jednak základních 

sociálních hodnot. Princip sociálního státu přes svou obsahovou neurčitost zavazuje státní 

orgány, aby usilovaly o sociální jistoty, sociální spravedlnost, sociální smír a společenskou 

integraci. 82 Souhrnně je možné konstatovat, že se princip sociálního státu zaměřuje na více 

cílů současně, je relativizován ostatními ústavními principy, včetně základních práv, přičemž 

při jeho aplikaci je nutno dbát na princip subsidiarity. 83 

Hospodářská politika sociálně tržního hospodářství byla v období let 1949 až 

195711958 namířena na splnění následujících ekonomických cílů, které tvoří magický 

čtyřúhelník (kromě bodu 5): 84 

1. stabilita cenové hladiny, 

2. vyšší stupeň zaměstnanosti, 

3. vyrovnanost platební bilance, 

4. přiměřený hospodářský růst a 

5. spravedlivé přerozdělování příjmů. 

s2Tato interpretace sociálního státu by Ia často potvrzena ve výrocích Spolkového ústavního soudu, a to 
například při příle7.itosti zákazu Komunistické strany Německa 17. srpna roku 1956. 

~ 3 Spieker, Manfi·ed: Sociální stát a jeho krize, s. I O. 
R~ Fack. Fritz, Peter, Hort: Soziale Marktwirtschaft, S. 49. 
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3.2 Nositelé hospodářské a sociální politiky 

Nositeli hospodářské politiky jsou státní instituce a soukromé zájmové svazy, které na 

základě právních ustanovení mohou činit rozhodnutí použitím příslušného nástroje a tím tak 

určovat podobu hospodářské a sociální politiky. 

Hlavními nositeli hospodářské a sociální politiky jsou spolková vláda, Spolkový sněm 

a Spolková rada. 

Spolková vláda je spolkovým orgánem složeným ze spolkového kancléře a 

spolkových ministrů (čl. 62 ZZ). Ačkoli je vláda kolektivním orgánem, přísluší kancléři 

vedoucí postavení (čl. 65 ZZ). Kancléř určuje hlavní směry politiky, včetně politiky 

hospodářské a sociální, a je zodpovědný Spolkovému sněmu. Vláda projednává a rozhoduje o 

všech návrzích zákonů a při sporných otázkách mezi ministry. Každý z ministrů řídí svůj 

resort samostatně a na vlastní odpovědnost. 

Spolková ministerstva působící v oblasti hospodářské a sociální politiky v éře 50. let 

byla následující: hospodářství; financí; pro výživu, zemědělství a lesnictví; dopravy; pošt; 

pro hospodářskou spolupráci; práce a sociálních věcí; bytové výstavby; pro rodinné otázky; 

pro uprchlíky. Ministerstvo hospodářství plní všechny úkoly, které se týkají ekonomiky země. 

Spravt~je oblast obchodu, energetiky a všeobecné hospodářské politiky. Spolkové 

ministerstvo hospodářství vykonává i odborný dohled nad Spolkovým kartelovým úřadem. 

Hlavní úkol ministerstva financí spočívá ve vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu na 

příští rok a přehledu o majetku a dluzích Spolku (čl. ll O - 115 ZZ). Za tím účelem je ministr 

financí v úzkém kontaktu se svými ministerskými kolegy, kteří se podílí na vypracování 

návrhu rozpočtu. Po schválení návrhu zákona o státním rozpočtu parlamentem má 

ministerstvo financí povinnost kontrolovat plnění rozpočtu jednotlivými ministerstvy. 

Překročení rozpočtu a mimořádné výdaje vyžadují jeho souhlas (čl. 112 ZZ). Kromě přípravy 

rozpočtu připadá ministerstvu financí rovněž úkol vypracování daňového zákonodárství. 

Spolková vláda má právo zákonodárné iniciativy (čl. 76 ZZ) a právo vydávat právní 

nařízenÍ, které se však musí opírat o příslušný spolkový zákon, jenž stanoví obsah, účel a 

rozsah uděleného zmocnění (čl. 80 odst. 1 ZZ). To umožňuje vládě spoluutvářet podstatným 

způsobem rámové podmínky pro hospodářskou a sociální politiku. Spolková vláda je 

kontrolována Spolkovým sněmem, který je jediným bezprostředně legitimovaným orgánem. 

Je složen z poslancú, kteří jsou voleni na základě všeobecných, přímých, rovných a tajných 

voleb na období čtyř let ( čl. 38 odst. 1 a čl. 39 odst. 1 ZZ). V roce 1949 měl Spolkový sněm 

402 poslanců. V období let 1949 až 1957 tvořily nejsilnější frakce ve Spolkovém sněmu 

66 



vládní frakce CDU/CSU a opoziční frakce SPD. V prvním legislativním období (1949 -

l 953) bylo ve Spolkovém sněmu zastoupeno celkem dvanáct politických stran; ve druhém 

legislativním období (1954- 1957) už pouze čtyři strany (CDU/CSU,SPD,FDP a GB/BHE), a 

to díky novele volebního zákona z roku 1953, která stanovila 5 % klauzuli pro vstup do 

parlamentu. 

Kromě toho, že Spolkový sněm projednává a schvaluje návrhy zákonů, má zvláštní 

význam pro hospodářskou a sociální politiku podle čl. 114 odst. 1 ZZ, který zakotvuje právo 

Spolkového sněmu požadovat od spolkového ministra financí návrh zákona o státním 

rozpočtu, včetně příjmů a výdajů Spolku, jakož i přehled o majetku a dluzích Spolku. Státní 

rozpočet schvaluje Spolkový sněm. Na základě těchto oprávnění může být Spolkový sněm 

považován za nejvyššího nositele hospodářské a sociální politiky, neboť jejich 

prostřednictvím stanovuje rámec hospodářské a sociální politiky. 

Jako protiváha Spolkovému sněmu slouží Spolková rada, která odráží federativní 

princip, na němž je SRN založena. Je nejvyšším spolkovým orgánem, prostřednictvím kterého 

spolkové země spolupůsobí při výkonu zákonodárství a správě Spolku (čl. 50 ZZ). Členy 

Spolkové rady jsou představitelé všech zemských vlád, kteří nejsou voleni, a mají pouze 

imperativní mandát. Země mají při hlasování nerovné postavení. 85 Úkolem Spolkové rady je 

podílet se na zákonodárném procesu a na výkonu správních funkcí Spolku. Disponuje proto 

právem zákonodárné iniciativy (čl. 76 odst. 1 ZZ), které vyžaduje rozhodnutí prosté většiny. 

Z hlediska jejího spolupůsobení v zákonodárném procesu rozlišujeme mezi námitkovými 

(§ 77 odst. 3 ZZ) a schvalovacími zákony(§ 77 odst. 4 ZZ). 86 Její účast na zákonodárném 

procesu ji zásadním způsobem umožňuje podílet se na tvorbě a ovlivňování hospodářské a 

sociální politiky státu. 

Jak už z výše uvedeného vyplývá, představují země důležité nositele hospodářské a 

sociální politiky. Podle Základního zákona jsou Spolek a země povinny mezi s sebou 

navzájem spolupracovat. Tato zásada je v ústavě označena jako povinnost "věrnosti ke 

Spolku" (Bundestreue). Země zavazuje k respektování zájmů Spolku při veškeré své činnosti. 

Spolek je naopak zavázán povinností vstřícného vystupování k zemím (Hinderfreundliches 

xs Fiala, Petr a kol.: Politický systém Spolkové republiky Německo, s. 36-37. 
Každá země disponuje alespoň 3 hlasy , země s více než 2 milióny obyvatel 4 hlasy, s více než 6 milióny 
obyvatel 6 hlasy. 

x6 Fiala. Petr a kol.: Politický systém Spolkové republiky Německo, s. 47-48, 
Pokudjde o námitkové zákony, mi'tže Spolková rada vznést proti návrhu zákona námitku za podmínky, 
že do 3 týdnů povolá zprostředkovací výbor. Tento výbor může vznést námitku a navrhnout pozměňovací 
návrhy. Návrh zúkona se potom vrací do Spolkového sněmu, který o něm hlasuje bez rozpravy. K jeho 
přijetí je nutný souhlas minimálně ~í členi't, tj. kvalifikovaná většina. Schvalovací zákony jsou zákony, u 
kterých ZZ stanoví povinnost souhlasu Spolkové rady (například všechny ústavní zákony). 
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V erhalten). Tato kooperace a vzájemná spolupráce mezi Spolkem a zeměmi je označována 

jako kooperativní federalismus. 

Významným faktorem, který zásadním způsobem ovlivňoval činnost a rozhodování 

nejvyšších státních orgánů v oblasti hospodářské a sociální politiky v padesátých letech, byla 

jejich úzká spolupráce s vrcholnými zájmovými svazy, tj. odbory, zaměstnavatelskými svazy, 

hospodářskými svazy a komorami. Tyto svazy se snažily vyvíjet soustavný nátlak na vládu, 

parlament, státní administrativu a politické strany s cílem prosadit a podpořit zájmy svých 

členů. Jejich účast na formování hospodářského a politického života byla proto nesporná. 

Zaměstnanecké svazy, tj. odbory jako subjekty soukromého práva, představují 

v sociální politice partnera zaměstnavatelským svazům. Střechovou organizací většiny 

německých odborů se stal dne 13. října roku 1949, ve své historii podruhé založený, Svaz 

německých odborů (Deutscher Gewerkschaftsbund- DGB). Do jeho čela byl zvolen Theodor 

Blank, v roce 1950 ho nahradil Hans Bockler.87 Svaz německých odborů byl složený z 

jednotlivých odborů. V roce 1950 měl 5 449 990 členů. Mimo DGB stály dvě spolkové 

odborové organizace, a to zaměstnanecký odborový svaz Deutsche Angestelltengewerkschaft 

(DAG) založený v roce 1948 a Deutscher Beamtenbund (DBB), který vznikl v roce 1950. 

Skutečná politická váha DGB jako takového nebyla příliš vysoká. Zásadní politický 

vliv měli předáci jednotlivých odborových svazů, kteří disponovali i tarifní a finanční 

svrchovaností. 88 Důležitým principem německého odborového hnutí se stala skutečnost, že 

zaměstnanci nebyli členy odborových organizací podle jednotlivých profesí, ale na základě 

toho, v jakém závodě pracovali. V otázkách hospodářské a sociální politiky formulovaly 

odbory krátce po svém založení své představy a koncepty, které byly jen v ojedinělých 

případech shodné s Erhardovým konceptem sociálně tržního hospodářství. K nejdůležitějším 

požadavkům odborů patřilo: uzákonění spolurozhodování, dosažení plné zaměstnanosti, 

převedení klíčového průmyslu do společného vlastnictví a uplatnění národohospodářského 

plánování. 

Zaměstnavatelské svazy JSOU organizovány do řady vrcholných odborných svazů 

zaměstnavatelú. Jejich hlavní střechovou organizací se stalo Spolkové sdružení 

zaměstnavatelských svazú (Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbande- BOA), 

které bylo založeno v lednu roku 1950. Hlavním úkolem tohoto sdružení je vypracovávat 

programy v oblasti podnikání, zaujímat stanovisko k řadě politických, sociálních a 

~-V roce 1951 se stal předsedou DGB Christian Fette, v roce 1952 ho nahradil Walter Freitag. 
ss Alemann, Ulrich von.: Organisierte Interessen in der Bundesrepublik, S. 85. 

Největší politickou sílu měl zejména Odborový svaz sdružující zaměstnance v kovodělném průmyslu 

( Jndustriegewerkschaften Metali- JGM). V jeho čele stál Georg Leber; později ho vystřídal Otto Brenner. 
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ekonomických otázek, vyjadřovat se k aktuálnímu stavu hospodářství a činit doporučení 

k jeho zlepšení. Vedle toho se věnuje i pracovně-právnímu poradenství, kontrole dodržování 

právních předpisů, problematice vzdělávání na pracovištích a celé řadě dalších úkolů. 

Prostřednictvím své činnosti se snaží působit na hospodářskou a sociální politiku státu a 

ovlivnit ji alespoň částečně ve svůj prospěch. 

Sociální partneři ovlivňují hospodářskou a sociální politiku jednak cestou mzdové a 

sociální politiky na základě uzavírání společných tarifních a kolektivních smluv, např. o 

pracovních či mzdových podmínkách, jednak prostřednictvím svého napojení na konkrétní 

politickou stranu. Tradičně úzké vazby panovaly v 50. letech mezi SPD a odbory a 

CDU/CSU a FDP a zaměstnavatelskými svazy. 

Hospodářské svazy (např. Spolkový svaz německých bank, Německý rolnický svaz) 

sdružující podniky a podnikatele stejného hospodářského odvětví, patří k nejspornějším 

nositelům hospodářské a sociální politiky. Podle názorů kritiky tyto svazy prezentují 

informace a argumenty, které slouží k prosazení partikulárních zájmů a ne k objektivnímu 

informování odborné laické veřejnosti o reálné hospodářské situaci v zemi. Hlavní 

střechovou organizací hospodářských svazů se stal Spolkový svaz německého průmyslu 

(Bundesverband der Deutschen Industrie - BDI), který byl založen v lednu roku 1950. Do 

jeho čela byl zvolen Fritz Berg. V této době sdružoval přibližně 90 % všech průmyslových 

podniků. Vedle BDI došlo ke sloučení i v dalších hospodářských odvětvích, která mají vlastní 

střechové organizace. Hospodářské svazy zastupují zájmy svých členů na trhu, například 

vypracováním pravidel hospodářské soutěže a obchodních podmínek; ve veřejné oblasti se 

snaží dosáhnout výhodnějších podmínek pro podnikání svých členů prostřednictvím 

daňových úlev, subvencí nebo cenové regulace. 

Také komory (průmyslové, obchodní, řemeslnické, zemědělské) jako subjekty 

veřejného práva s rozhodovacími kompetencemi a povinným členstvím mohou mít vliv na 

hospodářskou a sociální politiku. Mají především poradní funkce. Do oblasti jejich činnosti 

spadá zejména podpora živnostenského podnikání, zpracování hospodářské a sociálně 

politické koncepce, analýza stavu ekonomiky a hospodářské a sociální politiky státu. Komory 

na základě výsledkťt svého zkoumání vydávají zprávy a znalecké posudky o hospodářské 

situaci a jejím pravděpodobném dalším vývoji. Snaží se tak působit jak na veřejnost tak i na 

státní administrativu a širokou politickou scénu s cílem ovlivnit hospodářskou a sociální 

politiku v zemi. Nejznámější střechovou organizací sdružující prťtmyslové a obchodní 

komory se stal Německý průmyslový a obchodní sněm (Deutsche Industrie und Handelstag-
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DUIT), který obnovil svou činnost ještě v průběhu roku 1948.89 Jeho hlavním cílem je 

koordinovat činnost jednotlivých komor a zastupovat jejich společné hospodářsko politické 

zájmy na spolkové úrovni. 

Cesty a metody ovlivňování tvorby hospodářské politiky zájmovými svazy 

v zákonodárných sborech a v orgánech výkonné moci ukazuje následující schéma:90 

- - - - - - - -1 ... ____ 71".v_e_ře_j_n_o_st--<~.----'f - I 

/ 

Zájmové svazy 

/ 

/ 

/ 

zákonné zastoupení zájmů (komory) 
svobodné zastoupení zájmů 

' ' ' ' 

Zákonodárství 
parlament 

I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Politické strany Výkonná moc 

I 
I 
I 

Ovlivňování hospodářské politiky zájmovými skupinami probíhá několika způsoby. 

Jedním z možných způsobů je neformální ovlivňování pomocí osobního kontaktu s členy 

vlády, státními úředníky, poslanci a funkcionáři politické strany. Metodu neformální 

intervence svazy uplatňují v momentě, kdy jsou negativně hodnoceny jak veřejným míněním, 

tak i vládou a parlamentem a kdy nemají představitelé zájmových svazů funkce ani 

v parlamentě ani ve státní správě. Nevýhodou této metody je, že se vymyká kontrole 

veřejnosti a představuje tak vážný problém hospodářské a politické moci. 

Ovlivňování záměrů hospodářské politiky může být uskutečňováno například i tím. že 

funkcionáři daného zájmového svazu jsou členy určité politické strany. Když se tato strana 

stane vládnoucí stranou, představitel zájmového svazu získá v podstatě možnost přímo 

ovlivňovat tvorbu hospodářské politiky. Další formou ovlivi'Iování je metoda tzv. "zkřížení" 

'
9 

Dalšími střechovými organizacemi jsou např.: Sněm řemeslnických komor (Handwerkskammertag) a Svaz 
zemědělských komor (Landwirtschaftskammern). 

'
1
'
1 Olšovský, Rudolf. Kodera, Jan: Teorie a praxe hospodářské politiky v tržních ekonomikách, s. 104. 
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spočívající ve vysílání expertů daného zájmového svazu do parlamentních výborů, 

ministerských a vládních komisí, nebo obráceně, kdy členové politických stran vstupují do 

zájmových svazů s cílem získat pro svůj názor potřebné hlasy. 

Třetí metoda ovlivňování tvorby záměrů hospodářské politiky plyne ze zákona a je 

institucionalizována. Členství v některých svazech (komorách) je povinné, plyne ze zákona, 

tzn. že ze zákona také plyne možnost ovlivňovat tvorbu záměrů hospodářské politiky. 

Vliv zájmových svazů na tvorbu hospodářské a sociální politiky byl v 50. letech 

značný. Zejména spolupráce spolkového kancléře Adenauera s vrcholnými hospodářskými 

svazy se stala již od samého počátku 50.let běžnou praxí vládní politiky. Typické pro nový 

poměr státu a svazú bylo zřízení funkce poradců spolkové vlády, kteří byli jmenováni z řad 

významných členů zájmových svazů. Například poradcem Adenauera pro ekonomické 

otázky se stal prezident BDI Fritz Berg. Propojení moci mezi svazy a státem vedlom, mj. 

k určitému oslabení vlivu cedulové banky, která zásadním způsobem spoluurčovala 

hospodářskou politiku státu. 

Do vzniku Německé spolkové banky (Deutsche Bundesbank) v roce 1957 plnila 

funkci cedulové banky Banka německých zemí (Bank Deutscher Uinder), která byla založena 

spojenci v rámci měnové reformy na základě emisního zákona ze dne 20. června roku 1948. 

Prezidentem banky se stal Dr. Wilhelm Vocke. V roce 1951 dosáhla Banka německých zemí 

plné autonomie a jejím základním úkolem bylo zajistit stabilitu měny a regulovat množství 

peněz v oběhu. Zemské centrální banky byly do roku 1957 právně samostatné a poté se staly 

filiálkami Německé spolkové banky. 

Německá spolková banka se sídlem ve Frankfurtu nad Mohanem byla 

zřízena na základě zákona o Německé spolkové bance ze dne 26. července roku 1957. Jejím 

prezidentem se stal Kari Blessing. Německá spolková banka je právnickou osobou veřejného 

práva na úrovni německé federace. Jako centrální banka Spolkové republiky Německo je 

základním nositelem peněžní a úvěrové politiky. Současně plní roli cedulové banky (§ 14 

zák.) a je "bankou bank". 

Nejvyššími orgány spolkové banky jsou: centrální bankovní rada (dále jen CBR), 

ředitelství a předsednictvo zemských centrálních bank. CBR se skládá ze členú ředitelství a 

prezidentú zemských centrálních bank. Funkční období členů CBR je minimálně 5 a 

maximálně 8 let s možností opakování funkčního období. CBR hraje roli jediného nositele 

německé peněžní politiky, neboť přijímá rozhodnutí v oblasti měnové a úvěrové politiky, 

vymezuje kompetence zemských centrálních bank a vydává směrnice pro jejich obchodní 

politiku. Druhým nejvyšším orgánem banky je ředitelství, které jako exekutivní orgán, kromě 
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celé řady jiných úkolů, provádí usnesení CBR. Je složeno z prezidenta, viceprezidenta a šesti 

dalších členů, kteří jsou jmenováni spolkovým prezidentem na návrh spolkové vlády. Třetím 

nejvyšším orgánem je předsednictvo zemských centrálních bank, které zastupuje zájmy 

zemských centrálních bank na spolkové úrovni. 91 

Základní úkoly spolkové banky jsou obsaženy v § 3 zák., kterými jsou zajištění 

stability měny, řízení množství peněz v oběhu, zásobování hospodářství úvěry a poskytování 

bankovních platebních služeb mezi tuzemskem a zahraničím. Při sledování těchto úkolů je 

banka podle § 12 zák. nezávislá na pokynech a příkazech spolkové vlády. Zároveň však tento 

paragraf zavazuje banku podporovat všeobecnou hospodářskou politiku spolkové vlády. 

Prioritním cílem banky je zajištění měnové stability. Hlavními nástroji spolkové banky 

k dosažení měnové stability jsou refinanční operace (§ 15 a § 19 zák.), politika minimálních 

rezerv(§ 16 zák.), politika na otevřených trzích(§ 15, 21, 42 a 42a zák.) a obchodování 

s cennými papíry(§ 16 zák.). Na základě§ 13 odst. I zák. je banka povinna se v záležitostech 

podstatného, měnově politického významu, radit se spolkovou vládou a na její žádost 

předkládat zprávy. Členové spolkové vlády mají právo zúčastnit se zasedání bankovní rady 

bez hlasovacího práva a mohou zde předkládat návrhy (§ 13 odst. 2 zák.). Povinnost spolkové 

vlády zvát na svá zasedání při projednávání záležitostí měnově politického významu 

prezidenta banky, je zakotvena v § 13 odst. 3 zák. 

Působení spolkové banky v oblasti hospodářské politiky bylo od konce 50. let posíleno 

zřízením Spolkového kartelového úřadu (Bundeskartellamt), který byl založen na základě 

zákona proti omezování hospodářské soutěže dne 1. ledna roku 1958. Jeho sídlem se stal 

Bonn. Současně vznikly v jednotlivých spolkových zemích zemské kartelové úřady. Hlavním 

úkolem tohoto úřadu jako kontrolní instituce bylo dohlížet na vývoj koncentrace v průmyslu a 

chránit hospodářskou soutěž před jejím zneužitím. Odborný dohled nad Spolkovým 

kartelovým úřadem vykonávalo spolkové ministerstvo hospodářství, které mělo v ojedinělých 

případech stejné kompetence jako on. Při porušení kartelového zákona mohl Spolkový 

kartelový úřad navrhnout řízení o peněžní pokutě, která mohla dosáhnout částky až jednoho 

miliónu německých marek. V případě, že kartelový úřad překročil své kompetence či rozhodl 

v rozporu s literou zákona, měly soudy právo(§ 57 GWB) přezkoumat všechnajeho opatření 

a rozhodnutí. 92 

91 Rlithcr. Cilinther: Soziale Marktwirtschaft. S. 59. 
Do roku !990 existovalo ve Spolkové republice Německo I 6 zemských centrálních bank. 

9~ Frankfurter Allgemeine Zeitung, Jhrg. I 957, Nr. 124, S. 13. 
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Kromě nejvyšších orgánů státní moci, zájmových svazů, spolkové banky a 

Spolkového kartelového úřadu spoluvytvářely hospodářskou a sociální politiku SRN také 

mezinárodní ekonomické organizace a evropská integrační uskupení, jejichž členem se SRN 

stala. 

Ve sledovaném období stála SRN při vzniku dvou významných ekonomických 

organizaci, a to Evropského společenství uhlí a oceli (Montánní unie - ESUO, 1951) a 

Evropského hospodářského společenství (EHS, 1958). Kromě toho se stala členem 

Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci (OEEC, 1949), Evropské platební unie 

(EZU, 1950), Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT, 1951 ), Mezinárodního měnového 

fondu (I MF ,1952) a Světové banky (WB, 1952). 

Členství v těchto organizacích ji umožňilo nejen aktivní zapojení do mezinárodní 

ekonomické spolupráce a evropského integračního procesu, ale i možnost spolupůsobit při 

vytváření právních norem, které měly bezprostřední vliv na její hospodářský a sociální vývoj. 

Základní zákon v čl. 24 umožňuje na základě zákona přenesení německých 

svrchovaných práv na mezistátní instituce za podmínky, že tomuto přenesení předcházelo 

uzavření mezinárodně právní smlouvy a že adresátem je nadnárodní organizace. S podpisem 

Smlouvy o Evropském hospodářském společenství dne 25. března roku 1957 Spolková 

republika přenesla část svých národně svrchovaných práv na tuto organizaci. Komise jako 

výkonný orgán EHS se zákonodárnou iniciativou tím získala značný vliv na hospodářskou a 

sociální politiku SRN. EHS jako nadnárodní nositel rozhodnutí disponuje celou řadou 

možností, jak ovlivnit hospodářskou a sociální politiku, a to například prostřednictvím 

regulace konkurence, stanovením celních sazeb, cen agrárních produktů atd. 
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KAPITOLA IV. 

POLITICKÉ DISKUSE O JEDNOTLIVÝCH PRVCÍCH SOCIÁLNĚ TRŽNÍHO 

HOSPODÁŘSTVÍ Á JEJICH UVEDENÍ DO PRAXE 

4.1 Rámcový obraz o celkové hospodářské siutaci SRN a nastínění problémů a specifik, které 

ho doprovázely a ovlivňovaly 

Hospodářský vývoj Spolkové republiky Německo v 50. letech je běžně označován 

jako ,.hospodářský zázrak". Ten se však nedostavil ihned. Vývoj ekonomiky nebyl po roce 

1949 ani zdaleka tak pozitivní, jak se na první pohled mohlo zdát. Kromě toho bylo tržní 

hospodářství spíše symbolickým označením stávajícího ekonomického systému, který 

z velké míry představoval smíšený hospodářský systém opírající se o řízené hospodářství a 

státní kontrolu. Zemědělství, bytové hospodářství, doprava, energetika a zahraniční obchod se 

řadily k odvětvím ekonomiky, která byla z větší či menší míry řízena státem. Krok za krokem 

však byly direktivní prvky odbourávány a současně s tímto procesem byla do tržního 

hospodářství zapojována i další odvětví národního hospodářství. 

Po uskutečnění měnové a hospodářské reformy v červnu roku 1948, která vyvolala 

přechodný vzestup výroby, došlo na počátku roku 1949 vlivem nedostatku kapitálu 

k určitému zpomalení ekonomiky. Zvýšení cenové hladiny, nízká spotřeba domácností a 

vzestup nezaměstnanosti představovaly závažné překážky na cestě k ekonomické prosperitě 

země. Některá specializovaná odvětví průmyslu dokonce úplně chyběla, jako například 

výroba punčoch, rukavic a kancelářského vybavení. Také v zahraničním obchodě nebyla 

situace zpočátku zcela jednoduchá. Nízký objem devizových prostředků nebyl schopen pokrýt 

náklady dovozu, což vedlo k propadu bilance zahraničního obchodu. 

V oblasti spotřeby panoval značný nedostatek oděvů, zařízení do domácností a dalších 

předmětů běžné denní potřeby. Velmi závažným se ukázal být problém s byty. Celková 

hospodářská a sociální situace byla navíc komplikována příchodem miliónů uprchlíků, 

vyhnanců a vysídlenců z Československa, Polska, Maďarska, Rumunska a z bývalých 

východních částí Německa, navrátilců z války a emigrantů ze sovětské okupační zóny, 

pozdější NDR. 

Kromě naznačených problémů se musela německá ekonomika vyrovnat s celou řadou 

omezení daných okupačním statutem, který vstoupil v platnost 21. září roku 1949. Na jeho 
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základě obdržely Spolek i země plnou zákonodárnou, resp. exekutivní moc, určité oblasti 

však zůstaly i nadále vyhrazeny pravomoci spojenců. Pro oblast hospodářství platila 

následující základní omezení: odzbrojení, demilitarizace a s tím související opatření 

v hospodářské politice, zákaz a omezení pro průmysl a civilní leteckou dopravu, kontrola nad 

Porúřím. reparace, dekartelizace a odstranění diskriminace v obchodním styku, kontrola 

devizového hospodářství a zahraničního obchodu včetně ostatních zahraničních záležitostí 

SRN. 93 

Díky obratné politice kancléře Adenauera se již krátce po založení SRN podařilo v 

Petersberské dohodě z 22. listopadu roku 1949 dosáhnout první revize okupačního statutu. 

Spolková republika Německo získala povolení vstupovat do mezinárodních organizací. V den 

podpisu dohody se SRN stala členem mezinárodního Kontrolního úřadu pro Porúří. Dohoda 

rovněž rušila určitá omezení ohledně výstavby zámořských lodí a nařídila částečné nebo 

úplné zastavení demontáží podniků v Porúří, Porýní a v Západním Berlíně. Kromě toho se 

také týkala zákonodárství o kartelovém hospodářství a schválení Marshallova plánu. Je tedy 

zřejmé, že Petersberská dohoda vytvořila příznivější klima pro hospodářskou obnovu země a 

její ekonomický rozkvět. 

Vyřešení komplikované ekonomické a sociální situace se stalo prvotním úkolem nové 

spolkové vlády. Zejména bylo třeba se vypořádat s problémem vysoké nezaměstnanosti, 

nedostatku bytů, začlenění uprchlíků, vyhnanců a vysídlenců do života společnosti a s celou 

řadou dalších sociálních a hospodářských obtíží. Některé z problémů pomohla vyřešit až 

korejská válka. V jejím důsledku došlo ke zvýšení poptávky po německém zboží a tím 

k vzestupu exportu. Díky tomu se také zlepšila platební bilance zahraničního obchodu a 

navýšily devizové rezervy. Hospodářství se tak do konce roku 1950 podařilo překonat 

počáteční problémy. K tomu bezesporu přispěl i vstup SRN na světový trh a další revize 

okupačního statutu z podzimu roku 1950. Na jejím základě byl generální zákaz výroby zbraní 

přeměněn na omezení jejich výroby a zrušena omezení týkající se stavby obchodních lodí. 

Výroba letadel a válečných lodí zůstala i nadále zakázána. V dubnu roku 1951 potom byla 

přijata Dohoda o dohledu nad německým průmyslem, která prakticky zrušila veškeré zákazy 

ve výrobě. V některých odvětvích prúmyslu však zavedla kapacitní kontroly. Konec 

okupačního statutu, který byl vázán na vstup SRN do Evropského společenství uhlí a oceli, 

byl upraven Generální (tzv.bonnskou) smlouvou z 26. května roku 1952. Dle této dohody byla 

zrušena spojenecká vysoká komise a suverenita přenesena na SRN, avšak s několika 

·n MUller, Helmut, Kricger, Kari, Vollrath, Hanna: Dějiny Německa, s. 348. 
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výjimkami. Spojenci se vyhradili právo rozhodovat v otázkách týkajících se Berlína a 

Německa jako celku, včetně problematiky znovusjednocení Německa, jeho mírového 

uspořádání, umístění ozbrojených sil a rozhodnutí o nouzovém stavu najeho území. Okupační 

statut byl definitivně zrušen na základě Pařížských dohod z 23. října roku 1954. 

Revize okupačního statutu vytvořila důležité předpoklady pro konsolidaci německého 

hospodářství. V prúběhu prvního hospodářského cyklu ( 1950 - 1954) dosahovaly přírústky 

HNP ročně 8,8 %. Jednou z příčin dynamického tempa růstu ekonomiky byl vysoký příliv 

investic, který byl umožněn státní investiční politikou zaměřenou na výstavbu nových 

závodú a modernizaci výrobních zařízení. Kromě toho se stát od samého počátku snažil 

podporovat podniky prostřednictvím daňových úlev a levnějších úvěrú, které jim měly 

umožnit investovat větší objem finančních prostředkú zpět do výroby. 

Na růst HNP působily přirozeně i další faktory, a to zejména rúst produktivity práce, 

rezervy pracovních sil, vzestup vývozu, restriktivní politika cedulové banky a zahraniční 

pomoc. Nemalou úlohu sehrálo i stabilní hospodářské a politické prostředí. V této souvislosti 

je nutné vyzdvihnout tolerantní postoj SPD a odború k vládní politice, který přispěl k 

upevnění hospodářských a sociálních poměrů v zemi. Důležitým předpokladem pro 

ekonomickou prosperitu země bylo také její zapojení do mezinárodních ekonomických 

organizací a evropských integračních seskupení. 

Druhý hospodářský cyklus (1955 - 1957) byl odstartován velkou daňovou reformou 

v prosinci roku 1954 a ukončen přijetím důchodové reformy v roce 1957. Svého vrcholu 

dosáhl v létě roku 1955, kdy bylo dosaženo plné zaměstnanosti. V jejím důsledku se trh 

poprvé od měnové reformy začal potýkat s nedostatkem pracovních sil. Nemalým problémem 

byla i trvající konjunktura, která ohrožovala stabilitu cenové hladiny. Díky zásahu cedulové 

banky a spolkové vlády se však podařilo konjunkturu úspěšně utlumit. Zároveň došlo i ke 

stabilizaci cenové hladiny, která během obou hospodářských cyklů vykazovala maximální 

rúst okolo 2 %. Zásluhu na nízké míře inflace měl především pomalý rúst mezd, přísná 

měnová politika cedulové banky a zdrženlivý postoj odború v otázce příjmú zaměstnancú. 

Stabilní měnová politika a nárúst devizových rezerv umožnily Spolkové republice 

Německo na konci roku 1958 přejít k plné směnitelnosti německé marky, která se stala 

v následujícím období jednou z nejtvrdších měn v Evropě. Pro občany SRN se stala 

symbolem německého hospodářského zázraku. V kombinaci s dosažením vysokého stavu 

zaměstnanosti, příznivého hospodářského rústu a stabilních cen se životní úroveň většiny 

obyvatel SRN začala neuvěřitelným tempem zvyšovat. Hospodářský zázrak se tak stal 
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zároveň i "zázrakem sociálního smíru, který zrodil nejen nové sebevědomí celého německého 

národa, také ale přispěl k vytlačení agresivního nacionalismu z jeho podvědomí."94 

Hospodářský zázrak SRN ve vybraných letech dokumentuje prostřednictvím 

základních ekonomických ukazatelů následující tabulka: 

Ukazatele 1950 1955 1957 

Hrubý národní produkt 113,1 174,4 235,5 
(v mld. DM k cenám roku 1957) 

Soukromá spotřeba (v mld.DM) 62,5 103,4 157,2 

Státní spotřeba (v mld.DM) 14,0 23,8 37,8 

Investice (v mld.DM) 21,9 46,9 74,3 

Hrubé mzdy (Index 1950 = 1 00) 100 151 209 

Nezaměstnaní (v tis.) 1580 928 235 
Lampert, Hemz: D1e Wlftschafts- und Sozmlordnung der Bundesrepubhk 
Deutschland, S.1 O. 

4.2 Politické diskuse o jednotlivých prvcích sociálně tržního hospodářství ekonomického 

charakteru a spory okolo řešení vzniklých hospodářských problémů 

Po uskutečnění Erhardovy měnové a hospodářské reformy a prvních volbách do 

Spolkového sněmu v srpnu roku 1949, v nichž voliči vítězné CDU/CSU vyjádřili svůj souhlas 

s konceptem sociálně tržního hospodářství, se ukázalo, že spory o konečnou podobu 

hospodářského uspořádání ještě neskončily. V podstatě trvaly až do následujících 

parlamentních voleb v roce 1953, kdy se sociálně tržní hospodářství s definitivní platností 

politicky prosadilo. O některých prvcích konceptu sociálně tržního hospodářství se však 

diskutovalo i v následujících letech. Jednalo se zejména o spory týkající se postavení kartelů a 

')-1 Wi.insche F., Horst: Soziale Marktwirtschaft: Uber das legendiire deutsche Wirtschaftswunder und Uber die 
aktuellen Probleme der deutschen Wirtschaftspolitik, S. 16. 
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monopolů v prostředí volné tržní konkurence, které byly ukončeny přijetím kartelového 

zákona v roce 1957. Celá 50. léta tak představovala období živých diskusí mezi politiky, 

vědci a publicisty. 

Na jedné straně v těchto diskusích stál neoliberální tábor reprezentovaný celou řadou 

významných osobností vědeckého života, jako například Franzem Bohmem, Wilhelmem 

Ropkem, Walterem Euckenem a Alfredem MUllerem - Armackem, které spojoval jednotný 

názor, že jedinou možnou cestou k hospodářské obnově Spolkové republiky Německo je 

uplatnění tržního mechanismu s řadou sociálních prvků. Z politických stran se k tomuto 

táboru řadila koalice CDU/CSU a liberální strany FDP a DP. Na poli publicistiky stál na 

straně neoliberálů celostátní deník Frankfurter Allgemeine Zeitung v čele s šéfredaktorem 

Erichem Welterem. 

Hlavními oponenty neoliberálů byli levicově a marxisticky smýšlející ekonomové a 

teoretici, kteří své názory velmi často publikovali v časopise Waltera Dirkse a Eugena 

Kogona Frankfurter Heft:e. Do této skupiny například patřili Alfred Weber, Hans Ritschl, 

Eduard Heimann a Edgar Salin. Jejich myšlenky opírající se o plánované hospodářství a státní 

dirigismus se staly hlavním ideovým zdrojem hospodářské politiky sociálně demokratické 

strany. 

SPD, ač stála v opozici, zaujala ve své většině k sociálně tržnímu hospodářství 

víceméně tolerantní postoj. Spíše se soustředila na kritiku jednotlivých sociálně 

ekonomických opatření, která negativně postihovala široké vrstvy obyvatelstva. Tímto svým 

postojem výrazně přispěla k celkové stabilizaci hospodářských a politických poměrů ve 

společnosti. 

Jednoznačným odpůrcem sociálně tržního hospodářství byla Komunistická strana 

Německa, která sledovala radikálně levicovou revoluční politiku. Za jediný možný model 

hospodářského uspořádání považovala národohospodářské plánování a řízení. Se svým 

programem však u voličů výrazněji neuspěla, což potvrdily i výsledky voleb v roce 1953. 

Strana získala pouhých 2,2 % všech voličských hlasů a nesplnila tak podmínku novely 

volebního zákona z téhož roku stanovující 5 % klausuli pro vstup do parlamentu. Její 

politický vliv se proto v následujícím období minimalizoval a strana se stáhla do pozadí. O tři 

roky později, dne 17. srpna roku 1956, byla KPD rozhodnutím Spolkového ústavního soudu 

vzhledem ke své extrémně radikální politice zakázána. 

Start sociálně tržního hospodářství byl v prvních letech existence SRN doprovázen 

celou řadou hospodářských a sociálních obtíží, které vedly ke kompromitaci konceptu 

sociálně tržního hospodářství a růstu sociálního napětí ve společnosti. Jedním z 
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nejzávažnějších ekonomických, ale i politických problémů, se ukázal být vysoký nárůst 

nezaměstnanosti. Tento problém se stal výchozím bodem kritiky odpůrců Erhardovy 

hospodářské politiky, ke kterým se řadila nejen opoziční SPD, KPD, odborové svazy, ale i 

spojenecká vysoká komise. Řada kritiků se však našla i v samotné CDU/CSU. 

SPD kritizovala Erhardovu liberální hospodářskou politiku za její nekoncepčnost a 

neschopnost překonat stávající obtíže. Zdůrazňovala, že je třeba při poválečné obnově 

hospodářskou politiku opřít o komplexnější programování téměř ve všech oblastech 

ekonomiky. Z tohoto důvodu proto apelovala na spolkovou vládu, aby zkoncipovala program 

boje proti nezaměstnanosti. Podobnou prosbu jako SPD vznesla i spojenecká vysoká komise, 

která požadovala zvýšení výdajů státního rozpočtu na realizaci státních programů. Tato 

opatření měla přispět k oživení poptávky a růstu zaměstnanosti. 

Pokud jde o postoj spojenecké vysoké komise k Erhardově neoliberální hospodářské 

politice, je možné konstatovat, že byl značně skeptický. O úspěchu jeho politiky velmi 

pochybovala a je skutečností, že do roku 1950 jí dával hospodářský vývoj jenom za pravdu. 

V žádném případě si ale nepřála uplatnění jiného hospodářského modelu. Při vší podpoře 

liberálních principů ovšem nebyla připravena akceptovat výsledky, které by ohrožovaly její 

okupační cíle, tj. posílení hospodářského potenciálu země a zabezpečení její politické a 

sociální stability. Samotný ministr hospodářství Ludwig Erhard chápal její intervence jako 

generální zásahy do německého tržního hospodářství. 

Kritika Erhardovy hospodářské politiky přišla i ze zahraničí, a to ze strany amerického 

Úřadu pro hospodářskou spolupráci (Economic Cooperation Administration - ECA) se sídlem 

ve Washingtonu, jehož hlavním úkolem bylo koordinovat přerozdělení prostředků 

z Marshallova plánu poskytovaných americkou stranou. Bezprostřední příčinou americké 

kritiky se stalo memorandum spolkového ministerstva pro Marshallův plán z 15. prosince 

roku 1949, ve kterém žádalo Organizaci pro evropskou hospodářskou spolupráci o poskytnutí 

dalších finančních prostředků z Marshallova plánu na boj proti nezaměstnanosti. Odpověď ze 

strany Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci a Úřadu pro hospodářskou 

spolupráci byla jednoznačně zamítavá. Spolkové vládě se dokonce dostalo varování, že se 

nemůže stále jenom spoléhat na pomoc z Marshallova plánu. Z tohoto důvodu jí bylo 

doporučeno, aby přijala program na rozvoj úvěrové politiky, který by podpořil tempo výroby 

a zmírnil růst nezaměstnanosti. 

V průběhu roku 1949, kdy nezaměstnanost stále stoupala, byla spolková vláda na 

nátlak americké strany a spojenecké vysoké komise přinucena proti své vlili vypracovat 

program veřejných prací, jehož součástí se stal i program speciální bytové výstavby. 
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Ministr hospodářství Ludwig Erhard spolu s vedením Banky německých zemí byli 

totiž přesvědčeni, že podpora západoněmeckého hospodářství prostřednictvím státních 

programú není tou správnou cestou, neboť program veřejných prací nepomúže definitivně 

vyřešit problém s vysokou nezaměstnaností. Svými argumenty však ve vládě ani na púdě 

Spolkového sněmu mnoho nezmohli. V únoru roku 1950 byl program boje proti 

nezaměstnanosti díky společnému tlaku spojenecké vysoké komise a parlamentní opozice 

schválen ve Spolkovém sněmu. Problém nezaměstnanosti však trval i nadále. Erhardovy 

argumenty se tedy ukázaly být zcela opodstatněnými. 

V následujícím období se Erhard ve Spolkovém sněmu snažil nadále přesvědčovat 

sociálně demokratické poslance, že je třeba mít trpělivost ohledně budoucího ekonomického 

vývoje země. Poukazoval přitom zejména na problém masového přistěhovalectví, který byl 

hlavní příčinou ohromného vzestupu nezaměstnanosti. I přes tuto jeho snahu došlo na konci 

roku 1951 v Diisseldorfu, v budově Rýnské haly, mezi Erhardem a sociálně demokratickým 

poslancem Erikem Noltingem, hlavním odpúrcem konceptu sociálně tržního hospodářství, ke 

sporu o definitivní podobu hospodářské politiky. Nolting označil Erhardovu hospodářskou 

politiku za rozporuplnou a chaotickou, která není schopna vyřešit vzniklé problémy. Erhard se 

takovému nařčení přirozeně bránil: "Nenechám se v tomto ohledu zastrašit ani hrozbami, ani 

nadávkami. CDU setrvá na púdě sociálně tržního hospodářství a neodbočí ani o jeden jediný 

krok z nastolené cesty'', uvedl Erhard ve svém plamenném projevu a dále pokračoval, 

"problém rústu nezaměstnanosti je velmi vážný, je však nutné mít na vědomí, že státní 

rozpočet nedisponuje dostatečnými finančními prostředky na boj proti nezaměstnanosti, 

neboť v roce 1950/1951 padla celá 1/3 všech jeho příjmú na krytí okupačních nákladú."95 

V této situaci však nikdo netušil, že nezaměstnanost dosáhla právě vrcholu. 

Jak z výše uvedeného vyplývá, součástí programu boje proti nezaměstnanosti byl také 

speciální program bytové výstavby. V jeho rámci měl být vyřešen nejen problém nedostatku 

bytú, ale rovněž otázka začlenění uprchlíkú, vyhnancú a vysídlencú do společnosti, včetně 

jejich pracovního zařazení. Ve své konečné verzi program stanovil, že tito občané budou 

postupně přesídleni ze zemědělských oblastí s nedostatkem pracovních příležitostí do oblastí 

prúmyslových s větším počtem pracovních míst. V prúmyslových oblastech, kde panoval 

nedostatek bytú, proto tvúrci programu počítali s brzkým zahájením sociální výstavby, což se 

')' Buquoy, Jan- Berwid: Otec německého hospodářského zázraku:Ludwig Erhard- citáty. analýzy, komentáře, 
s.ll3. 
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také díky kladnému postoji SPD podařilo. Dne 24. dubna roku 1950 byl vyhlášen první zákon 

o bytové výstavbě, který se orientoval právě na výstavbu sociálních bytů. 

Ačkoli u politických stran nebylo bytové hospodářství hlavním těžištěm debat, 

v následujícím období se ukázalo, že mezi CDU/CSU a SPD panovaly určité diference 

ohledně bytové výstavby. Tyto rozdíly se plně projevily v průběhu volebního roku 1953, kdy 

SPD ve svém Dortmundském programu požadovala výstavbu rodinných domů a malých 

sídlišť. CDU naopak ve svém Hamburském programu kladla důraz především na rozvoj 

městské výstavby, což ale neznamenalo, že by nepodporovala soukromou výstavbu. To 

dokazuje i přijetí novely prvního zákona o bytové výstavbě v srpnu roku 1953, která kladla 

důraz na individuální výstavbu. Trend podpory soukromé bytové výstavby jak ze strany 

CDU/CSU, tak i SPD, pokračoval i v následujícím období. Vyvrcholil schválením druhého 

zákona o bytové výstavbě z 27. června roku 1956. 

Ministr bytové výstavby Dr. Preusker u příležitosti přijetí tohoto zákona ve 

Spolkovém sněmu ocenil snahu vlády o podporu privátní výstavby a soukromého vlastnictví 

jako jednoho ze základních pilířů sociálně tržního hospodářství. Současně vyjádřil své 

přesvědčení, že "vlastnictví není exkluzivní záležitostí pro vyvolené, ale že je naopak třeba 

otevřít všem příslušníkům německého národa, a to bez rozdílu, cestu k jeho získání."96 Svaz 

katolických podnikatelů, který se velmi aktivně zapojoval do diskusí o hospodářské a sociální 

politice, slova Dr. Preuskera jednoznačně podpořil. Jako nejpraktičtější cestu k rozšíření 

soukromého vlastnictví bytů viděl v privatizaci bytového fondu v hodnotě asi 16 

miliard DM. 97 

Dříve, než se mohl program na boj proti nezaměstnanosti rozběhnout a překonat 

počáteční byrokratické překážky, vypukla v červnu roku 1950 korejská válka. Ta přinesla 

SRN hospodářský růst, který však vedl k vyčerpání zásob uhlí jako hlavního energetického 

zdroje. Spojenecká vysoká komise proto již na podzim roku 1950 vyzvala spolkovou vládu, 

aby v zájmu připravenosti země k obraně přijala nezbytná opatření k zabezpečení dostatku 

surovin, a zejména pak uhlí pro národní hospodářství. 

Ministerstvo hospodářství ve snaze vyřešit katastrofální situaci v zásobování uhlím a 

zároveň i vyhovět přání spojenecké vysoké komise zavedlo v říjnu roku 1950 opětovně 

obhospodařování s touto surovinou poté, co bylo již na jaře zrušeno. Současně se rozhodlo 

také pro nákup uhlí v zahraničí. V důsledku tohoto opatření však došlo k vzestupu dovozů do 

SRN a tím i k rústu deficitu platební bilance. 

'l<l Frankfurter Allgemeine Zeitung. Jhrg. 1956, Nr. 133, S. 9. 
n Frankfurter Allgemeine Zeitung, Jlu·g. 1956, Nr. 259, S. 9. 
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Negativní vývoj platební bilance se stal předmětem kritiky jak ze strany domácí 

opozice, tak ze strany amerického vysokého komisaře Johna MacCloye. MacCloy ve svém 

dopise z 6. března roku 1951, který adresoval kancléři Adenauerovi, vyslovil přání, aby bylo 

sociálně tržní hospodářství podstatným způsobem modifikováno. Požadoval opětovné 

zavedení obhospodařování a řízení ekonomiky včetně kontroly cen a deviz. V dopise dále 

zdůraznil, že poskytnutí dalších finančních prostředků z Marshallova plánu je vázáno na 

splnění těchto podmínek. Přijetí těchto požadavků by však pro ekonomiku znamenalo zásadní 

odklon od Erhardova tržně hospodářského systému. 

Ludwig Erhard v reakci na požadavky americké strany konstatoval, že není 

dogmatickým příznivcem sociálně tržního hospodářství a že je možné se o tuto koncepci 

hospodářské politiky opírat do té doby, dokud bude přinášet pozitivní ekonomické výsledky. 

Kancléř Adenauer se mezitím obrátil na svého poradce, berlínského bankéře Friedricha 

Ernsta, aby s ním prodiskutoval, jak vzniklý problém vyřešit. Jednou z možností se ukázalo 

být přijetí amerických požadavků a odvolání Erharda. Kancléř se nakonec rozhodl ponechat 

americké požadavky bez jasnější odpovědi a raději přispět konkrétními opatřeními ke zlepšení 

bilance zahraničního obchodu. Vláda proto přijala celou řadu opatření k podpoře exportu 

(např. vývozní úvěry), která přinesla v krátké době své ovoce v podobě vyrovnání deficitu 

platební bilance. Kromě toho se Adenauer postaral o to, aby byl na ministerstvo hospodářství 

povolán ekonomický expert Ludwig Westrick, který měl být Erhardovi nápomocen při řešení 

problémů týkajících se otázek zahraničního obchodu. Odvolání Erharda zjeho funkce tak 

bylo zažehnáno. 

Nespokojenost s Erhardovou liberální hospodářskou politikou vyjádřila i Evropská 

hospodářská komise OSN se sídlem v Ženevě. Kritizovala ji především za to, že se vzdala 

možnosti státních direktivních zásahů do hospodářství. Situace se navíc začala vyostřovat i 

v samotné vládní koalici, kde docházelo ke stále větším rozporům ohledně řešení kritické 

situace v energetickém sektoru. K růstu napětí bezesporu přispěla také diskuse o uzákonění 

práva na spolurozhodování, která nakonec vyvrcholila schválením zákona o spoluúčasti na 

rozhodování v montánním průmyslu z 21.května 1951. Není proto divu, že období let 1949 

až 1951 označil Erhard za nejkritičtější a nejnapínavější v mladých německých dějinách. 

V oblasti hospodářské politiky se tak hlavním předmětem diskuse v období let 1949 -

1951 stala krize v energetickém sektoru a zanedbávání těžkého průmyslu. Ve vládě a 

Spolkovém sněmu bylo projednáváno na desítky nejrůznějších plánů a návrhů, ani jeden 

z nich však nepi'·inesl přijatelné řešení této tíživé situace. Do širší diskuse o řešení krizové 

situace v uhelném prúmyslu se zapojili i američtí zástupci ze spojenecké vysoké komise. 
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V oblasti těžebního průmyslu počítali se zavedením mezinárodního systému pro 

přerozdělování strategických surovin. 

Jejich záměr však narazil na vehementní kritiku ze strany vrcholných hospodářských 

zájmových svazů a zejména pak Spolkového svazu německého průmyslu (BDI), který se 

rázně postavil proti zavedení obhospodařování a kontrole cen v těžebním průmyslu. Svaz 

proto přišel s vlastním řešením problému. Navrhl, aby byl založen kartel pro řízení trhu se 

surovinami, jehož hlavním úkolem by bylo přerozdělovat dodávky uhlí a ostatních surovin na 

jednotlivá hospodářská odvětví. S tímto návrhem BDI vyslovila vláda souhlas, což vedlo 

k založení zmíněného kartelu. Návrh amerických zástupců ve spojenecké vysoké komisi tak 

nebyl realizován. 

Vedení svazu si bylo plně vědomo, že ze vzniklé situace může mnohé vytěžit. 

Zejména pak posílit svůj vliv na státní administrativu tím, že spolkové vládě a konkrétně 

kancléři Adenauerovi nabídne své "dobré služby". Od počátku roku 1951 tak měly státní 

úřady, a mezi nimi i nově vzniklý Spolkový úřad pro obchod s průmyslovým zbožím, 

možnost prodiskutovat své požadavky týkající se těžebního průmyslu se zástupci průmyslu. 

Spolkový svaz německého průmyslu za tím účelem ustavil zvláštní pracovní skupinu, do níž 

vyslaly své zástupce i ministerstvo hospodářství a ministerstvo pro Marshallův plán. Jejím 

předsedou se stal Otto Friedrich, reprezentant Spolkového svazu německého průmyslu a 

ředitel gumárenských závodů v Hamburku-Harburku. Friedrich se tak v podstatě stal 

spojovacím článkem mezi státem a průmyslem. Jeho hlavním cílem bylo zvýšit vliv svazu na 

vládu a ostatní státní administrativu v otázce přerozdělování surovin, což se mu více než 

dařilo. Spolkový svaz německého průmyslu tak získal svrchovaná práva v otázkách řízení 

surovin a jejich přerozdělování. 

Spolkový svaz německého průmyslu přišel v březnu roku 1951 s další iniciativou, ve 

které navrhl zřídit funkci poradce spolkové vlády pro hospodaření se surovinami. Tímto 

poradcem se stal Otto Friedrich. Spolkovému svazu německého průmyslu se tak podařilo dále 

významně posílit svůj vliv na vládu a zejména pak na kancléře Adenauera. 

Spolupráce kancléře Adenauera se Spolkovým svazem německého průmyslu však 

narazila na tvrdou kritiku ze strany neoliberálů a obhájců sociálně tržního hospodářství. 

Jedním z nich byl Franz Bohm, který byl přesvědčen, že přenesení státních úkolů na zájmové 

svazy není slučitelné s demokratickými principy. Podobného názoru byl i Ludwig Erhard, 

politický architekt sociálně tržního hospodářství, který kritizoval samotného kancléře 

Adenauera za to, že jedná se zástupci nejrůznějších lobby a zájmových svazů bez přímé účasti 

resortního ministra ve snaze získat jejich přízeií.. V mnoha dopisech ho proto varoval, aby 
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nebral ohled na falešná přání a nepoctivé zájmy svazů. Adenauer na jeho výčitky ovšem 

nebral zřetel a nadále pěstoval čilé kontakty s představiteli vrcholných zájmových 

hospodářských svazů. 

Přesto, že Spolkový svaz německého průmyslu vlivem krize v uhelném průmyslu 

výrazně posílil svůj vliv na vládu a ostatní státní administrativu, ve své snaze neustával ani 

v následujícím období. Stejné snahy bylo možné sledovat i u ostatních vrcholných zájmových 

hospodářských svazů. S cílem ovlivnit probíhající vládní i parlamentní debatu o řešení uhelné 

krize se Spolkový svaz německého průmyslu v čele s Fritzem Bergeru rozhodl vypracovat 

spolu s ostatními vrcholnými hospodářskými svazy další plán na řešení situace. 

Již v dubnu roku 1951 předložily vrcholné zájmové hospodářské svazy 

prostřednictvím společného orgánu, tj. Výboru sdružujícího podnikatele a živnostníky (1950), 

plán, jehož hlavním cílem bylo zajistit dostatečný objem úvěrů na investice pro uhelný 

průmysl. Úvěry na investice měly být získány od ostatních odvětví národního hospodářství. 

V podstatě se tak jednalo o vzájemnou výpomoc mezi jednotlivými odvětvími ekonomiky. 

Čerpání investičních prostředků ze státního rozpočtu tím tak mělo být z velké části 

odbouráno. Uvedený plán se nakonec po dlouhých debatách ve Spolkovém sněmu stal jádrem 

zákona o investiční pomoci, který byl schválen v lednu roku 1952. 

V polovině roku 1952 se díky přijatým opatřením začala situace se zásobováním uhlí 

podstatně zlepšovat. Kartel pro řízení trhu se surovinami mohl být zrušen. Ekonomika začala 

expandovat a pomalu začala klesat i nezaměstnanost. Pozitivní aspekty hospodářského vývoje 

byly dúležité i z jiného hlediska. Definitivně se rozhodlo, že potřebná centrální koordinace 

hospodářské politiky se bude provádět využíváním nepřímých tržních nástrojů a nikoliv 

používáním plánů. Významná rozhodnutí padla také v sociálně politické oblasti. Dne 

16. května roku 1952 byl schválen zákon o vyrovnání břemen, na jehož základě měli být 

odškodněni uprchlíci, vyhnanci, vysídlenci a další válkou postižení občané. Dále byl přijat 

zákon o vnitropodnikových pravidlech z ll. října roku 1952, na jehož základě obdržely 

závodní rady značná práva spoluúčasti při řízení podniků v kapitálových společnostech. 

Veřejnost spatřovala v pozitivním ekonomickém vývoji úspěch Erhardovy 

hospodářské politiky opírající se o koncept sociálně tržního hospodářství. Růstu ekonomiky 

bylo pravděpodobně dosaženo i vzhledem k tomu, že se Erhard nepodal kritice a 

nekompromisně trval na nastoleném kurzu liberální hospodářské politiky doplněné o celou 

řadu opatření v sociální oblasti. V neposlední řadě nelze zapomenout ani na poměrně vstřícný 

postoj odhorú v čele s Theodorem Blankem a posléze také Hansem Bocklerem, které přes 

kritiku řady opatření Erhardovy liberální politiky zaujaly díky rústu hospodářství a klesající 
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nezaměstnanosti ke konceptu sociálně tržního hospodářství tolerantní postoj. Postupem doby 

se tak odklonily od svého Mnichovského programu z roku 1949, ve kterém požadovaly 

zavedení plánovaného hospodářství a převedení klíčového průmyslu a významných 

dopravních podniků do vlastnictví státu. 

Jak v prúběhu roku 1953 ekonomika dále stoupala, výrazně ubývalo kritických hlasů 

Erhardovy liberální hospodářské politiky. Mezi vědci a politiky se neobjevila výraznější 

osobnost která by byla zarytým příznivcem centrálně řízeného hospodářství. Také časopis 

Frankfurter Heťte, bojující proti tržnímu uspořádání, ztratil postupem doby na významu. Jeho 

čtenáři se stala omezená skupina levicově smýšlejících intelektuálů přesvědčená o správnosti 

boje proti liberálním zásadám. Neoliberální tábor naopak získával na popularitě a 

atraktivnosti u širokých vrstev obyvatelstva. 

Opozice na čele se sociálně demokratickou stranou v kritice vládní hospodářské 

politiky nadále pokračovala. Předmětem její kritiky se stal probíhající proces koncentrace 

v průmyslové výrobě spojený se snahou podnikatelů o dosažení co nejvyšších zisků a nízkým 

přerozdělovacím efektem. Základní příčinu nerovného přerozdělování spatřovala SPD 

v rozporu mezi stoupajícími zisky podnikatelů a úrovní reálných mezd, které neodpovídaly 

dosahovaným ziskům a přírůstkům produktivity práce. K této kritice se připojily také odbory 

a obhájci konceptu sociálně tržního hospodářství, pro které představovalo spravedlivé 

přerozdělování jeden z centrálních bodů této koncepce hospodářské politiky. Také v procesu 

koncentrace průmyslové výroby98 spatřovali obhájci sociálně tržního hospodářství značné 

nebezpečí, neboť se obávali, že v jeho důsledku dojde k omezení volné tržní konkurence a 

vzniku nestability trhu. Z tohoto důvodu prosazovali, aby byl přijat zákon, který by chránil 

hospodářskou soutěž a zabránil další koncentraci průmyslu. Stejný požadavek vznesla i SPD. 

Jelikož se ale blížily parlamentní volby, bylo jasné, že se ve Spolkovém sněmu 

pravděpodobně nepodaří stávající návrh kartelového zákona prosadit. Diskuse o tomto zákonu 

tak pokračovaly rovněž v druhém legislativním období Spolkového sněmu. 

Volby roku 1953 nepřinesly na politické scéně žádné výrazné změny. CDU/CSU 

získala se svým Hamburským programem 45,2 % hlasů a zajistila si tak absolutní většinu ve 

Spolkovém sněmu. To znamenalo, že se koncept sociálně tržního hospodářství politicky 

prosadil. Volební úspěch CDU/CSU byl zapříčiněn nejen příznivým vývojem ekonomiky, ale 

i červnovými událostmi v Německé demokratické republice, díky nimž většina občanů zvolila 

"~ Hardach, Kari: Wirtschaftsgeschichte im 20. Jahrhundert. S. 173-174. 
Vysoký stupeň koncentrace panoval zejména v automobilovém, loďařském, železářském, chemickém, 
elektrotechnickém. sklářském a uhelném prúmyslu. 
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unionistické strany jako garanty bezpečnosti a stability. Mimo to si obyvatelé SRN cenili 

Adenauerovy obratné zahraniční politiky, která vedla jejich zemi k postupnému nabytí 

ztracené vážnosti a k začlenění SRN do rodiny integrujících se západoevropských 

demokratických států. Hlavní heslo Hamburského programu propagující Německo jako 

sociální právní stát ve sjednocené Evropě a zdůrazňující cíl evropské integrace, tak přineslo 

unionistickým stranám nebývalý úspěch". 99 Nemalou zásluhu na volebním vítězství měla 

perfektně připravená volební kampaň pod vedením státního sekretáře Spolkového úřadu Otto 

Lenze. Koaliční partner unionistických stran FDP získala 9,5 % hlasů. Oproti minulým 

volbám však ztratila 2,4 % hlasů, což bylo pravděpodobně způsobeno vnitřní heterogenitou 

strany. Do Spolkového sněmu se dostal také Svaz vyhnanců z vlasti a zbavených práv 

(GB/BHE) s 5,9% hlasy. 100 

Opoziční SPD skončila opět v poli poražených. Se svým Akčním programem získala 

pouze 28,8 % hlasú. 101 Její volební program požadující spojení hospodářské soutěže a 

národohospodářského plánování u voličú zcela propadl přesto, že sliboval voličům v oblasti 

hospodářské a sociální politiky řadu lákavých změn. Hlavní příčinu neúspěchu SPD je tedy 

možné spatřovat jak ve volebním programu strany, který nebyl pro voliče dosti přitažlivým, 

tak ve vnitřním rozštěpení strany na tradicionalisty a reformisty. Dalším dúvodem bylo určité 

oslabení strany vlivem smrti jejího předsedy Kurta Schumachera několik měsícú před 

volbami. 102 

Po volbách se novým předsedou strany stal Erich Ollenhauer, představil reformního 

křídla. S jeho nástupem do funkce však nedošlo k zásadnějším změnám ve stranickém 

programu SPD. Socialismus a marxismus, i když v omezenější míře, představovaly nadále 

základní stavební kameny jejího programu. V hospodářské politice tak většina členú trvala na 

zavedení národohospodářského plánování a řízení. 

Výjimku tvořilo reformní křídlo strany zastupované Carlem Schmidem, Fritzem 

Erlerem a Willy Brandtem, které s tímto názorem zásadně nesouhlasilo. Ve stávajícím 

'
19 Buchhaas, Dorothee: Die Volkspartei: die programmatische Entwicklung der CDU 1950- 1973, S. 223. 
100 Tento svaz byl založen v roce 1950 v Kielu. Vznikl transformací z Centrálního svazu vyhnanců (zal. 1949), 

který zastupoval zájmy více než 60 000 vyhnanců. 
101 Dowe, Dieter, Klotzbach, Kurt: Programmatische Dokumente der deutschen Sozialdemokratie,S. 299-340. 

Akční program SPD byl schválen na sjezdu strany v Dortmundu dne 28.9.1952. Hlavními autory programu 
byli významní sociálně demokratičtí odborníci na hospodářskou a sociální problematiku jako například 
Wolfgang Abendroth, Fritz Borinski, Georg Eckert, Otto Stammer a daší. V oblasti hospodái"ské a sociální 
politiky SPD mj. požadovala aktivní hospodářskou politiku zaměřenou na růst produktivity, dosažení plné 
zaměstnanosti. nastolení rovnocenných startovních podmínek pro začínající podnikatele, jistotu získání 
pracovního místa, růst sociálního produktu a jeho spravedlivé přerozdělování, převedení těžebního 

průmyslu do společného vlastnictví, spolurozhodování zaměstnanců a omezení vlivu zájmových skupin. 
102 Kurt Schumacher zemřel dne 20. srpna roku 1952. 
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marxistickém programu spatřovali reformisté jeden z hlavních důvodů již druhé volební 

porážky strany SPD. Byli přesvědčeni, že je stranu třeba programově i personálně reformovat 

a učinit z ní moderní a lidovou stranu, která by se stala vhodnou alternativou k unionistickým 

stranám. Nezbytnou součástí nové orientace strany měla být i změna její hospodářsko 

politické koncepce. 

Na jejím vypracování se podíleli hlavní ekonomové reformního křídla strany Heinrich 

Deist, Erich Potthoff a Kari Schiller. Ve své koncepci hospodářské politiky požadovali 

uplatnění smíšeného hospodářského systému, dosažení plné zaměstnanosti, převedení 

montánního průmyslu do společného vlastnictví, financování úvěrové a investiční politiky 

z prostředků státního rozpočtu a uplatnění rozsáhlé sociální politiky. Ve svém konceptu tak 

vsadili na hospodářskou politiku keynesianismu opírající se o růst výdajů ze státního rozpočtu 

jako základního prostředku pro dosažení hospodářského vzestupu. 

Volby do Spolkového sněmu ukončily období hospodářské a politické nestability. 

Ekonomika vykazovala značné přírůstky a životní úroveň širokých vrstev obyvatelstva se 

začínala pomalu zvyšovat. Přesto žily milióny obyvatel nadále velmi skromně. Uprchlíci, 

vyhnanci, vysídlenci, navrátilci, vdovy a důchodci se řadili k sociálně nejslabším vrstvám 

obyvatelstva. Bylo tedy zřejmé, že před vládou stojí řada úkolů v sociální oblasti. Kromě toho 

si vytkla za úkol trpělivě pokračovat v konsolidaci hospodářství a snažit se o dosažení 

trvalého ekonomického růstu. 

V druhém legislativním období Spolkového sněmu se tak hlavním tématem 

politických diskusí staly otázky týkající se sociální politiky, včetně konečného uspořádání 

sociálního systému, o kterých pojednávám v sedmé kapitole této práce. K neméně 

diskutovanému problému patřila také otázka ochrany volné tržní konkurence před koncentrací 

v průmyslu, která byla nakonec po dlouhých politických sporech upravena přijetím zákona 

proti omezování hospodářské soutěže (tzv. kartelového zákona) v roce 1957. Jelikož tento 

zákon představuje základní stavební kámen celého sociálně tržního hospodářství, pojednala 

jsem jak o sporech, které jeho schválení provázely, tak i o jeho podobě v další části této 

kapitoly. 

Stranou přirozeně nezůstaly ani další úkoly, které bylo v oblasti hospodářské politiky 

třeba vyřešit. Výstižně je shrnul Desetibodový program sociálně tržního hospodářství 

zveřejněný v červenci roku 1955 Společností pro sociálně tržní hospodářství. Kromě nastolení 

skutečně volné tržní konkurence požadoval mj. provedení daňové reformy, urychlení 
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výstavby kapitálového trhu, dosažení plné konvertibility německé marky, odstranění 

obhospodařování s devizovými prostředky a odbourání celních překážek. 103 

Se stejnou intenzitou byly projednávány i další sporné body konceptu sociálně tržního 

hospodářství. Zejména pak postavení těch odvětví ekonomiky, v nichž byly z větší či menší 

míry uplatněny státní zásahy a řízení místo tržního uspořádání. Jednalo se zejména o oblast 

zemědělství a dále pak o oblast zahraničního obchodu, dopravy, energetiky a bytového 

hospodářství. Vzhledem k obsahové náročnosti této problematiky a omezeným možnostem 

mé práce, se proto krátce zastavím pouze u zemědělství. 

V zemědělském sektoru se hlavním sporem mezi unionistickými stranami a SPD stala 

otázka zavedení liberalizace a minimalizace státních zásahů. SPD v čele se svým hlavním 

ekonomem a obhájcem plánovaného hospodářství profesorem Fritzem Baaderu prosazovala 

zachování subvencí a státního dirigismu. Profesor Baade dále požadoval, aby byla přijata 

taková finanční politika, která by působila jako prostředek vyrovnání mezi prosperujícími a 

méně výkonnými odvětvími ekonomiky. V neposlední řadě se také zasazoval o to, aby lidé 

pracující v zemědělství dosáhli stejné životní úrovně jako zaměstnanci v sektoru průmyslu a 

služeb. 104 Na straně SPD stál i Rolnický svaz. Ministr hospodářství Ludwig Erhard spolu 

s ministrem zemědělství Heinrichem Ltibkem byli naopak zásadně proti dalšímu uplatňování 

rozsáhlého systému subvencí, cenových regulací a státních zásahů. Heinrich Ltibke se proto 

snažil prosadit rozsáhlou agrární reformu, která by zrušila stávající systém dotací a regulací. 

Jeho pozice ve spolkové vládě, ale i Spolkovém sněmu, byla však ztížena velkým 

tlakem ze strany Rolnického svazu, v jehož čele stál Edmund Rehwinkel. Svaz se snažil 

prosadit subvencování, regulaci cen a protekcionistická opatření (cla a dovozní omezení), aby 

tak ochránil zemědělce a jejich výrobky před tvrdou mezinárodní konkurencí. Jeho 

představitelé byli totiž přesvědčeni, že němečtí zemědělci nejsou schopni této konkurenci 

čelit. Značný důraz byl také kladen na zlepšení životní úrovně zemědělců a růst jejich mezd. 

Rolnický svaz měl tedy v podstatě stejné cíle jako SPD. Není proto divu, že na půdě 

parlamentu došlo k jejich vzájemné spolupráci. Společným úsilím se jim nakonec podařilo 

své požadavky v červenci roku 1955 prosadit do zemědělského zákona, jehož jádrem se stalo 

subvencování a státní regulace. Ludwigu Erhardovi a Heinrichu Li.ibkemu se tak nepodařilo 

prosadit jejich cíle. 

Svaz byl úspěšný jednak díky své spolupráci s SPD a s kancléřem Adenauerem, 

jednak díky tomu, že jeho členy byli i četní poslanci z CDU/CSU a FDP, kteří hájili na půdě 

1'u Frankťurter Allgemeine Zeitung, Jhrg. 1956, Nr. 154, S. 7. 
10~ Frankťurter Allgemeine Zeitung, Jhrg. 1955, Nr. 156, S. I. 
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Spolkového sněmu jeho zájmy. Rolnický svaz se stal postupem doby jedním z nejvlivnějších 

zájmových hospodářských svazů ve Spolkové republice Německo. 

Budoucí podoba agrární politiky ale nebyla jediným sporem v hospodářské politice. 

K dalším oblastem, které byly široce diskutovány, patřila také daňová politika. Vláda si 

uvědomovala, že je třeba prostřednictvím daňových úlev podpořit jak investice, modernizaci 

výroby a tvorbu kapitálu, tak i mladé začínající podnikatele. K prosbám průmyslu, 

živnostníků a zemědělců, kteří volali po snížení daní, se stavěla s velkým pochopením. V roce 

1953 proto přistoupila k uskutečnění malé daňové reformy v jejímž rámci byla snížena daň 

z příjmu. Na sklonku roku 1954 ji následovala velká daňová reforma, která přinesla 

podnikatelům další razantní snížení daně z příjmu. S jejím přijetím však zásadně nesouhlasila 

opoziční SPD. Sociální demokraté varovali spolkovou vládu, že snížení daňového zatížení 

povede k nárůstu kapitálového jmění podniků a koncentrace v průmyslu, což pouze podpoří 

nízký přerozdělovací efekt. 

Po schválení velké daňové reformy v prosinci roku 1954 ekonomická konjunktura 

nadále pokračovala a dokonce hrozilo, že dojde k "přehřátí ekonomiky" a vzestupu cenové 

hladiny. Od druhé poloviny roku 1955 se navíc vláda musela začít potýkat s nárůstem 

mzdových požadavků ze strany odborů, které byly důsledkem dosažení stavu plné 

zaměstnanosti. 

Ministr hospodářství Ludwig Erhard, ve snaze vyřešit vzniklou situaci, dal proto 

podnět k založení Konjunkturní rady. Jejími hlavními členy se stali kromě něho samého, 

ministr financí Fritz Schaffer a prezident Banky německých zemí Dr. Wilhelm Vocke. 

Prvořadým úkolem rady bylo vypracovat ve spolupráci s vládou návrh konjukturního 

programu, který měl zamezit vysokému tempu konjuktury a "přehřátí ekonomiky". Na 

podzim roku 1955 se Ludwig Erhard také s důvěrou obrátil na všechny účastníky 

hospodářského procesu a vyzval je, aby se chovali odpovědně a spolupracovali na 

připravovaném konjunkturním programu. 105 Tento apel byl adresován hlavně odborům, které 

v době plné zaměstnanosti tlačily na růst mezd, další snižování daní a zkrácení pracovní 

d b 106 o y. 

Během jednání spolkové vlády a Konjunkturní rady o návrhu konjunkturního 

programu se Ludwig Erhard zasazoval hlavně o to, aby vláda v nejbližší budoucnosti upustila 

od dalšího snižování daní a zvýhodňování v oblasti odpisů s cílem zamezit dalšímu růstu 

105 Frankfurter Allgemeine Zeitung, Jhrg. 1955, Nr. 296, S. ll. 
106 Neadekvátní požadavky odborů v oblasti hospodářské a sociální politiky a soustavný nátlak na vládu byly 

ve vědeckých kruzích označovány jako .,Gewerkschaftsterror". 
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poptávky, a to hlavně v oblasti investic. Proti snížení daní se postavil i další člen Konjukturní 

rady Fritz Schaffer, který měl navíc obavy z nedostatku finančních prostředků ve státním 

rozpočtu nutných k pokrytí deficitu daňových příjmů. Nepřesvědčila ho ani odborná zpráva 

předložená bonnským Institutem pro daně a finance v červenci roku 1955, která poukázala na 

dostatečnou finanční rezervu státního rozpočtu ve výši 750 miliónů DM. Jediným ústupkem 

z jeho strany byl souhlas se snížením daní u nižších příjmů. 107 

Odbory si za své neadekvátní mzdové požadavky vysloužily od ministra financí 

značnou kritiku. V ní připomněl, aby si odbory uvědomily, že má vláda značné finanční 

závazky vůči důchodcům a ostatním vrstvám obyvatelstva, které mají prioritu musí být 

průběžně plněny. 

SchatTerovy názory podpořila také Banka německých zemí, která měla v dúsledku 

zhoršení cenového klimatu vážné obavy o udržení měnové stability. Jako cedulová banka 

apelovala na všechny obchodní banky a ostatní úvěrové instituce, aby omezily objem 

poskytovaných úvěrú, které výrazným zpúsobem stimulují rostoucí produkci a přispívají ke 

zvyšování mezd a cen. Dr. Vocke upozorňoval zejména na fakt, že "stále stoupající výroba a 

vzestup spotřeby povedou k překročení optima využití výrobních kapacit, což je do budoucna 

neslučitelné se zdravou expanzí." 108 Varoval také odbory a ostatní ekonomické subjekty, aby 

se chovaly v souladu s rámcem národohospodářského vývoje a upozornil je, že pokud tak 

neučiní, přikročí Banka německých zemí k dalším restriktivním opatřením. 

Odbory však na jeho přání, ani na výtky Erharda, nebraly ohled a nadále se snažily 

prosadit zvýšení mezd. Jedním z nejaktivnějších byl Odborový svaz sdružující zaměstnance 

v kovodělném prúmyslu v čele s předsedou Otto Brennerem. Boj za zvýšení mezd a zkrácení 

pracovní doby však nebyl jediným zdrojem sporů mezi vládou a odbory. Otto Brenner 

dokonce požadoval v souladu s Akčním programem z roku 1954 celkovou změnu 

hospodářské politiky státu spočívající v nastolení kontroly a plánování ekonomiky. 109 

Rúst mezd a trvající ekonomická konjunktura přiměli na podzim roku 1955 ministra 

hospodářství Erharda spolu s ministrem financí Schaffrem a prezidentem cedulové banky Dr. 

Vockem navrhnout v rámci konjunkturního programu nutná opatření k omezení konjunktury. 

Shodli se na tom, že by měla být snížena cla a zdraženy úvěry prostřednictvím zvýšení 

diskontních sazeb. Proti jejich požadavkúm se však postavil sám kancléř Adenauer, který 

označil jejich návrhy za přehnané a četné výroky v denním tisku o ,,přehřátí ekonomiky" za 

1
"

7 Handelsblatt, Jhrg. 1955, Nr. 83, S.l. 
1"x Frankfurter Allgemeine Zeitung, Jhrg. 1955, Nr. 258, S. 7. 
109 Frankfurter Allgemeine Zeitung, Jhrg. 1956, Nr. 230, S. 4. 
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úsměvné. Ve svém dopise z 13. dubna roku 1956 Erhardovi také připomněl, že " ... podle 

ústavy udává základní směry hospodářské politiky sám kancléř, a ne on a jeho kolegové."110 

Erhard ve své odpovědi Adenauerovi promptně sdělil, že by pro něj i pro ministra financí a 

prezidenta cedulové banky bylo nemyslitelné, aby vypracovali program na utlumení 

konjunktury bez spolupráce s vládou, aniž by o tom neměl kancléř povědomí. Adenauerovi 

toto ubezpečení však nestačilo. 

Na výročním zasedání Spolkového svazu německého průmyslu, které se konalo 

24. května roku 1956 v kolínském Giirzenichu, Adenauer ostře vystoupil jak proti Erhardovi, 

tak i proti ministru financí a prezidentu cedulové banky. Ve svém projevu prohlásil, že 

"zvýšení diskontní sazby postihne především malé a střední podnikatele v průmyslu, 

zemědělství a řemesle" a zároveň vyjádřil své přesvědčení, že "toto opatření není nutné, 

neboť nepřinese potřebnou efektivitu". 111 Stejného názoru byl i předseda svazu Fritz Berg. Ve 

svém referátu označil celkovou ekonomickou situaci až na několik málo odvětví (např. 

stavební průmysl) za zdravou a plánovaná úvěrová opatření Banky německých zemí za 

nepřiměřená, a to hlavně vůči podnikatelům a živnostníkům, kteří se hlavní měrou zasloužili 

o hospodářský poválečný rozvoj země. 

Kancléři se však nepodařilo jeho rázným vystoupením situaci zvrátit, neboť sklidil 

velkou kritiku nejen od členů vlastní strany a svého koaličního partnera, ale i od veřejnosti. 

Navíc byl vystaven silnému tlaku ze strany Konjunkturní rady, která již od počátku roku 1956 

varovně poukazovala na kritický vývoj ekonomické konjunktury. 

Přijetí konjunkturního programu podporovaly také četné vědecké hospodářské 

instituce, jako například Institut pro výzkum konjunktury v Berlíně a Institut pro hospodářský 

výzkum v Mnichově. Stejného názoru byly také bankovní kruhy z Frankfurtu nad Mohanem a 

okolí, které označily konjunkturní vývoj spojený s růstem mezd a cen za velmi vážný. Slova 

Fritze Berga o tom, že situace není nebezpečná, odmítly jako mylná. 

Vzhledem k tomu se Adenauer rozhodl od svých požadavků ustoupit, což v květnu 

roku 1956 umožnilo ve Spolkovém sněmu schválit program na utlumení konjunktury. 

V rámci konjunkturního programu byla zvýšena diskontní sazba, redukován objem úvěrů, 

snížena cla a daňově zvýhodněny všechny formy spoření. Dále byla přijata opatření k lepší 

koordinaci investiční politiky. 

11° Koefer, Daniel: Ein schwieriges Verhaltniss. v: Bilanz und Perspektive Sozialen Marktwirtschaft, S. 113. 
111 Frankfurter Allgemeine Zeitung, Jhrg. 1956, Nr. 120, S. 3. 

91 



Hlavním kritikem přijatého konjunkturního programu se stala SPD. Vytýkala vládě, že 

program neobsahuje předpisy o degresivním odpisování a komplexně neřeší problém růstu 

cen, rozpočtových rezerv a nákladů na zbrojení. 

Po schválení konjunkturního programu se hlavní prioritou vlády stala v souvislosti 

s blížícími se parlamentními volbami příprava daňové reformy, která měla podle předpokladů 

vládních expertů na daňovou problematiku vstoupit v platnost 1. ledna roku 1957. 

Jádrem sporu mezi vládními stranami byla otázka, zda snížit daně a v jaké výši. Vládní 

CDU se na svém stranickém sjezdu, který se konal ve Stuttgartu v květnu roku 1956 vyslovila 

pro lineární snížení daně z příjmu ve výši 1 O % u nižších příjmů a 5 %u vyšších příjmů. Dále 

strana požadovala snížení daně z obratu ze 4 % na 3 %. Těmito návrhy se CDU snažila 

zajistit hlasy střední podnikatelské vrstvy, která tvořila její hlavní voličskou základnu. CSU 

naproti tomu ústy ministra financí Schaffera navrhovala snížit daň z příjmu pouze u nižších 

příjmů. V průměru měly být podle návrhu Schiiffera daně sníženy o 1 O % za podmínky, že 

roční příjem nepřesáhne 25 000 DM. Snížení daně z obratu Schiiffer zásadně odmítal. Shoda 

mezi unionistickými stranami panovala pouze ve věci pokračování daňového zvýhodnění 

uprchlíků, vyhnanců a vysídlenců. 

Strana FDP se vyslovila stejně jako CDU pro lineární snížení daně z příjmu. 

Souhlasila s návrhy Schiiffera, aby byly daně sníženy v průměru o 1 O %. Daňový expert 

strany Dr. Miessuer obhajoval postoj strany k otázce příliš vysokého daňového zatížení 

podnikatelů. Byl totiž přesvědčen, že vyšší daně by znemožňovaly investovat ve větší míře do 

výroby a rozšiřovat sortiment výrobků. 112 

Velkou překážku v průběhu přípravy vládního návrhu daňové reformy představovaly 

jednotlivé spolkové země. Se snížením daní nesouhlasily, neboť by musely nést zhruba 2/3 

podíl z celkového deficitu daňových příjmů. Pro většinu zemí bylo nepřijatelné, aby byly 

zatíženy většími náklady než Spolek. Z tohoto důvodu dali na podzim roku 1956 zástupci 

jednotlivých zemí kancléři Adenauerovi jasně najevo, že nebudou se snížením daní v žádném 

případě souhlasit. Podporu nezískal kancléř ani od Banky německých zemí, která se i nadále 

z konjunkturně-ekonomických důvodů stavěla proti snižování daní. 

Cesta k přijetí vládního návrhu daňové reformy a jeho schválení ve Spolkovém sněmu 

se tak značně zkomplikovala. Nejednotná koncepce daňové reformy vládních stran a 

nesouhlas spolkových zemí se snížením daní nakonec zabránily daňovou reformu do 

zářijových parlamentních voleb v roce 1957 schválit. 

11 c Frankfurter Allgemeine Zeitung, Jhrg. 1957, Nr. 19, S. ll. 
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Trvající konjunktura let 1950 až 1956 přinesla do státního rozpočtu značný objem 

finančních prostředků. Na druhou stranu se ale státní rozpočet musel vyrovnávat s velkým 

nárůstem výdajů, které v průběhu druhého legislativního období stouply o celých 40 %. 

Jednalo se zejména o výdaje na sociální politiku a výstavbu Bundeswehru a splátky starých 

německých dluhů. I přes snahu ministra financí o expanzivní hospodářský růst se nepodařilo 

v období let 1954 - 1957 udržet vyrovnaný státní rozpočet, neboť jeho příjmy dosahovaly 

oproti jeho výdajům pouhých 3 7 %. 

Jedna z položek státního rozpočtu však vykazovala trvalý nárůst. Šlo o prostředky 

určené na budoucí obranu země. Ministr financí Schiiffer, zavázaný své konzervativní 

finanční politice, ukládal prostředky určené na obranu do rezervy. V září roku 1956 dosáhly 

naspořené rezervy rekordních 7,8 miliardy DM. Vláda a parlament tak na počátku volebního 

roku 1957 stály před rozhodnutím, jak s těmito prostředky naložit. Z podnětu kancléře 

Konrada Adenauera a ministra zemědělství Heinricha Ltibkeho byl ve Spolkovém sněmu 

frakcí CDU/CSU založen tzv. "Kuchyňský výbor", který měl projednat využití naspořených 

finančních prostředků. Fritz Schiiffer se během jednání "Kuchyňského výboru" zasazoval o 

to, aby ušetřené finance nebyly investovány do hospodářské sféry, neboť se obával, že by 

takovýto objem finančních prostředků mohl způsobit opětovný růst konjunktury. Navrhoval 

proto, aby byly úspory využity na pokrytí nákladů spojených s pobytem spojeneckých vojsk. 

Ve svém snažení však nebyl úspěšný, neboť výbor v konečném rozhodnutí doporučil, aby 

byly tyto prostředky použity na sociální výd<Ue. S tímto návrhem vyslovil posléze souhlas i 

Spolkový sněm. Je nesporné, že ze strany unionistických stran šlo o šikovný volební tah, 

který jim měl před nadcházejícími volbami z<Uistit dostatečný počet hlasů od širokých vrstev 

obyvatelstva. 

Do zářijových parlamentních voleb roku 1957 vstupovala CDU v čele se svým 

kancléřem Konradem Adenauerem s hesly více než výstižnými, které zněly: "Jistota a žádné 

experimenty", či ,,Blahobyt pro všechny". Ve svém volebním programu definitivně odmítla 

socializační Ahlenský program z února roku 194 7 a potvrdila, že bude pokračovat 

v nastoleném kurzu sociálně tržního hospodářství, jako jediné možné cesty k dosažení 

blahobytu a prosperity celé země. Na předvolebním sjezdu strany, který se konal v Hamburku 

v květnu roku 1957 Adenauerův kolega a zastupující předseda strany Dr. Gerstenmaier dále 

zdůraznil, že "základním cílem, který určuje hospodářskou a sociální politiku strany je 

výstavba svobodného, právního a sociálního státu, a to v rámci probíhajícího evropského 
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integračního procesu ... " a také upozornil, že " ... pojem sociální stát nesmí být zaměňován se 

státem blahobytu, jehož vznik proklamuje opoziční SPD". 113 

Volební vystoupení Adenauera nesla četné znaky patriotismu, kdy se Adenauer přímo 

vtělil do role otce, jenž zachraňuje svou vlast, což dokumentují i jeho tvrdá slova namířená 

proti hlavní opoziční straně SPD, která pronesl na počátku června roku 1957 během svého 

volebního vystoupení v Pasově a Bamberku. Ve svém projevu totiž konstatoval, že 

,,eventuální vítězství SPD bude znamenat ztrátu všeho, čeho bylo do dnešních dnů 

dosaženo." 114 V případě volebního vítězství strany označil za její hlavní priority uskutečnění 

komplexní sociální reformy zahrnující reformu nemocenského a úrazového pojištění včetně 

zavedení sociální pomoci ve stáří pro zemědělské pracovníky. V oblasti hospodářské politiky 

volal po podpoře tvorby kapitálu, středního stavu, zavedení lidových akcií a rozšíření 

spořivosti širokých vrstev obyvatelstva. Volební program koaliční CSU obsahoval, kromě 

řady hospodářských cílů odpovídajících konceptu sociálně tržního hospodářství, také cíle 

v oblasti sociální politiky. 

Strana FDP ve svém berlínském volebním programu z ledna roku 1957 i nadále 

prosazovala sociálně liberální tržní hospodářství a nekompromisně odmítala jakékoli 

socialistické experimenty. Zasazovala se především o podporu střední podnikatelské vrstvy a 

soukromého vlastnictví. V sociální politice očekávala od občanů vysokou míru samostatnosti 

a osobní nezávislosti. 115 

Volby do Spolkového sněmu proběhly 15. září roku 1957 při celkové volební účasti 

87 % všech voličů. V těchto volbách získala CDU/CSU s 50,2 % hlasy absolutní většinu 

hlasů i mandátů ve Spolkovém sněmu. Za tento úspěch mohla vděčit zejména faktu, že se jí 

krátce před konáním voleb podařilo schválit důchodovou reformu, čímž si získala řadu 

voličů. Další voliče získala z řad vyhnanců, kteří po rozpadu své strany (GB/BHE) dali hlasy 

právě jí. CDU/CSU tak nebyla odkázána na jiného koaličního partnera, i když strana DP s 

3,4% hlasy se stala členem vládního kabinetu. FDP, která ve volbách získala 7,7% hlasů, se 

součástí nové vlády nestala, neboť již na jaře roku 1956 došlo vlivem celé řady rozporů mezi 

ní a vedením CDU k rozpadu koalice. K nejvážnějším sporným bodům se řadila především 

sárská otázka, otázka budoucího směřování německé zahraniční politiky a problematika 

obrany země. 

113 Frankťurter Allgemeine Zeitung, Jhrg. 1957, Nr.l1 O, S. 9. 
114 Frankťurter Allgemeine Zeitung, Jhrg. 1957, Nr.l29, S. 3. 
115 Frankťurter Allgemeine Zeitung, Jhrg. 1957, Nr. 22, S. 6. 
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SPD se svým Dortmundským programem z června roku 1957 získala 31,8% hlasů a 

setrvala v opozici. Ve svém volebním programu i nadále proklamovala ,,vhodné hospodářské 

uspořádání'' založené na kombinaci svobodné soutěže a plánování ekonomiky. Je otázkou, 

zda právě tato volební hesla, která si řada voličů vysvětlila jako ohlášení socializačních 

opatření či nástup socialismu, nestála stranu vítězství ve volbách. V oblasti sociální politiky 

strana mj. požadovala automatické přizpůsobování sociální úrovně důchodců a ostatních 

sociálně slabých vrstev obyvatelstva životnímu standartu pracujících, podporu rodinné bytové 

výstavby a zdravotní péče. Dortmundský volební program sice Erichu Ollenhauerovi a jeho 

straně nepřinesl požadované vítězství, ale bezpečně ji zajistil stávající pozici nejsilnější 

opoziční strany ve státě. 116 Hlavními prioritami strany se tak pro následující volební období 

stala reforma jejího programu, neboť se ukázalo, že setrvání strany na současných pozicích ji 

v žádném případě vítězství nepřinese. Kromě toho si SPD vytkla za úkol aktivně 

spolupracovat v rámci EHS a přispět k přijetí dalších reforem v sociální oblasti. 

4.3 Politické spory o přijetí zákona proti omezování hospodářské soutěže 

Vývoj kartelové politiky byl v prvních poválečných letech z velké míry utvářen 

západními okupačními mocnostmi, které vydaly všeobecný zákaz kartelů a monopolů a 

nařídily dekartelizaci. Přibližně od roku 1947, kdy západní spojenci v důsledku počínající 

studené války přikročili k přehodnocení okupační politiky vůči Německu se však ukázalo, že 

potlačování kartelů a velkých podniků se bude muset v budoucnu podřídit cílům oživení 

západoněmeckého hospodářství. 

Spojené státy americké, ve snaze podpořit ekonomický vývoj v západních okupačních 

zónách, se stále více snažily západoněmeckým politikům, a tím i nepřímo zájmovým svazům, 

přenechat určitou možnost spolupodílet se na tvorbě nového hospodářského uspořádání. Po 

založení Spolkové republiky Německo si však západní spojenci i nadále zajistili vliv na 

kartelovou politiku prostřednictvím okupačního statutu, který schválili v září roku 1949. 

Teprve s přijetím Pařížských smluv 23. října roku 1954 předali úřadům Spolkové republiky 

Německo veškerá práva týkající se kartelového hospodářství. 

11 r' Frankfurter Allgemeine Zeitung Jhrg. 1957. Nr. 137. S. 3. 
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Práce na vzniku zákona proti omezování hospodářské soutěže (Gesetz gegen 

Wettbewerbsbeschrankungen - GWB), neboli tzv. kartelového zákona, začaly v polovině 

roku 1949. V této době vypracoval kroužek odborníků a vládních úředníků pod vedením dr. 

Paula Jostena vlastní návrh zákona proti omezování hospodářské soutěže, který byl předložen 

5. července roku 1949 řediteli Správní rady pro hospodářství Ludwigu Erhardovi. 117 

Jelikož tento návrh však neodpovídal představám Američanů o kartelovém zákonodárství, 

by 1 brzy vyřazen z diskuse. 

O několik měsíců později, tedy krátce po založení Spolkové republiky Německo, byl 

na spolkovém ministerstvu hospodářství pod vedením jeho ministra Ludwiga Erharda, 

vypracován vládní návrh zákona proti omezování hospodářské soutěže, který měl zabezpečit 

ochranu volné tržní konkurence a vytvořit podmínky pro fungující a výkonnou soutěž. Ve 

svém návrhu proto Erhard požadoval, aby byly kartely, kromě několika výjimek, zakázány. 

Ze zásady zákazu kartelů měly být vyjmuty konjunkturálně krizové a racionalizační kartely 

bez cenových ujednání, vývozní kartely, důležité oblasti hospodářství (Spolková banka, 

zemské ústřední úřady, zemědělská prvovýroba, pošta a spoje) a vertikální cenové vazby 

(kromě značkového zboží a knihkupeckých výrobků). Spojení více podniků mělo být vázáno 

na povolení kartelového úřadu. Kromě toho Erhard počítal s vytvořením monopolního úřadu. 

Práce na tomto návrhu však nebyla vůbec jednoduchá. Na jeho vypracování se 

podíleli nejrůznější ministerští úředníci, kteří zaujímali na rozdíl od Erharda vesměs odlišnou 

pozici ke kartelovému zákonodárství. V důsledku této skutečnosti, ale i vlivem nedostatečné 

koordinace mezi ministerskými úředníky, vznikl nakonec návrh, který narazil na kritiku části 

ministerského aparátu. Návrh zákona obsahující výše uvedené výjimky byl ministrem 

hospodářství předložen spolkové vládě 27. října roku 1949. 

Rozpory o obsahu kartelového zákona nepanovaly pouze na ministerstvu hospodářství, 

ale i v samotné vládě, která se začala návrhem zákona zabývat. Tak se například spolkoví 

ministři zemědělství a dopravy pokoušeli přemluvit ostatní členy vlády, aby jejich resorty 

byly z návrhu kartelového zákona vypuštěny. Současně se také neustále jednalo mezi 

ministerstvem hospodářství a financí o tom, zda zařadit úvěrové ústavy, stavební spořitelny a 

pojišťovací podniky do návrhu zákona. Nejdiskutovanější otázkou ve vládě však zůstával i 

nadále princip všeobecného zákazu kartelů. 

117 Werner, Jackering: Politické spory o novelizaci zákona proti omezování hospodářské soutěže, v: Sociální 
tržní hospodářství, Konrad-Adenauer-Stiftung, s. 60. 
Dalšími členy výboru odborníků byli kromě jiných i odborníci na kartelové právo Dr. Walter Bauer,prof. 
Franz Bohm, prezident senátu dr. Wilhelm Koppel, prof. dr. Wilhelm Kromphardt a Dr. Bernhard Pfister. Dr. 
Paul Josten byl mnoho let vedoucím kartelového referátu na říšském ministerstvu hospodářství a 
a zmocněncem pro cenovou tvorbu při Zemské radě po roce 1945. 
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V průběhu projednávání návrhu kartelového zákona ve vládě bylo na ministerstvu 

hospodářství vypracováno ještě dalších 12 referentských návrhů, a to například kartelovým 

referentem dr. Eberhardem Glintherem. Poměrně značný počet těchto návrhů jasně ukazuje, 

že během vládních jednání o návrhu zákona byl na vládu a ministerstvo hospodářství z 

nejrúznějších stran a zejména pak ze strany hospodářských zájmových svazů vyvíjen tlak 

s cílem ovlivnit obsah kartelového zákona. Ve vládě to byl zejména kancléř Adenauer, který 

musel čelit tlaku ze strany těchto svazů. Je však skutečností, že jeho spolupráce 

s hospodářskými zájmovými svazy a zejména potom se Spolkovým svazem německého 

průmyslu (BDI) a jeho prezidentem Fritzem Bergem, byla víceméně dobrovolná a 

představovala běžnou praxi v jeho politické činnosti. 

V neposlední řadě nelze zapomenout ani na vliv západních spojenců na obsah 

kartelového zákona v této fázi projednávání. Spolková vláda tak byla například vysokou 

spojeneckou komisí přinucena, aby zařadila do návrhu zákona předpisy k zabránění 

kapitálového propojování konkurenčních podniků a k rozdělování koncernů a velkých 

podniků. Spojenci se nakonec rozhodli ve vlastním návrhu vyjádřit rozdílný názor k dílčím 

problémům kartelového zákona. Svůj návrh předložili 28. listopadu roku 1951 jako protějšek 

k vládnímu návrhu, čímž vyvolali řadu dalších jednání se spolkovou vládou. V návrhu 

spojenců byly obsaženy tyto požadavky: zásadní zákaz kartelových smluv a kartelových 

rozhodnutí měl být rozšířen i na společné podnikání; obecný zákaz omezování volné tržní 

konkurence měl být zpřísněn a stanovení výjimek omezeno; v protikladu ke spolkové vládě 

požadovali zostření ustanovení o podnicích ovládajících trh a zákaz jejich finančního 

propojování. 

Spolková vláda tyto požadavky vesměs odmítla s konstatováním, že "by 

pravděpodobně nemohly být uvedeny do souladu s německým chápáním práva, a tak by se 

mohlo stát, že by se staly nedozírnou vnitropolitickou zátěží". 118 Pod tíhou argumentů 

nakonec západní spojenci od svých požadavků upustili. Spolková vláda nakonec schválila 

návrh ministerstva hospodářství začátkem roku 1952. Tento návrh byl předložen 2. května 

roku 1952 Spolkové radě jako návrh zákona proti omezování hospodářské soutěže. Spolková 

rada vyslovila souhlas s velmi diskutovanou zásadou zákazu a zároveň předala spolkové 

vládě řadu podnětů. Vláda okamžitě zaujala stanovisko k podnětům Spolkové rady a již 

16. června roku 1952 předala návrh zákona Spolkovému sněmu. 

11
" Werner, Jackering: Politické spory o novelizaci zákona proti omezování hospodářské soutěže, v: Sociální 

tržní hospodářství, Konrad-Adenauer-Stiftung, s. 62. 
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Po předložení vládního návrhu Spolkovému sněmu se ukázalo, že jeho projednávání 

nebude vůbec snadnou záležitostí, a to i vzhledem k nedostatku času (pouhých 12 měsíců), 

který zbýval Spolkovému sněmu do konce jeho prvního zákonodárného období. Určité 

zdržení v projednávání návrhu zákona způsobila i korejská válka, v jejímž důsledku bylo 

třeba přijmout některá rozhodnutí přednostně. 

Ve Spolkovém sněmu zastávaly jednotlivé politické strany, resp. frakce stran, rozdílné 

názory ohledně předloženého vládního návrhu. Zatímco ve frakci CDU/CSU byly patrné 

snahy o uvolnění obecného zákazu kartelů, liberální křídlo SPD v čele s hamburským 

senátorem Karlem Schillerem podporovalo Erhardův přísnější návrh kartelového zákona. 119 

V této souvislosti je ale nutné poznamenat, že ani CDU nevystupovala zcela jednotně. Pokud 

jde o koaliční partnery CDU/CSU, strany FDP a DP zastávaly rozdílná stanoviska. FDP, i 

přes svou nejednotnost, byla připravena souhlasit s Erhardovým návrhem; DP se naopak 

rozhodla hlasovat proti Erhardovu "zákazovému zákonodárství". Rozdílnost v názorech 

politických stran a jejich nejednotnost zcela přirozeně vedla k neustálému oddalování 

schválení zákona. Této situace šikovně využily zájmové hospodářské svazy, a to zejména 

svazy průmyslu, ve svůj prospěch. Snažily se co nejaktivněji zapojit do diskuse o návrhu 

kartelového zákona a pomocí veřejnosti ovlivnit svými argumenty doposud nerozhodnuté 

poslance tak, aby podpořili jejich nesouhlas s obecným zákazem kartelů. Spolkový svaz 

německého průmyslu (BDI) například publikoval ve svém časopise "Kartelová debata" řadu 

znaleckých posudků, které měly veřejnost přesvědčit o tom, že "zákazové zákonodárství" není 

tou správnou cestou k ochraně volné tržní konkurence a vybudování fungující hospodářské 

soutěže. Místo toho svaz prosazoval zákonodárství o zneužití hospodářské soutěže. Na jeho 

základě měly být zakázány pouze ty kartely, které by očividně porušily pravidla soutěže. 

Současně se hospodářské zájmové svazy snažily působit přímo na jednání Spolkového sněmu 

a jeho výborů podáváním memorand a stanovisek, v nichž zdůrazňovaly, že kooperace mezi 

podniky je základním předpokladem jak pro výkonnou hospodářskou soutěž, tak i pro plné 

zapojení SRN do mezinárodních ekonomických vztahů. Doufaly totiž, že se jim touto cestou 

podaří donutit Erharda k ústupkům. Erhard však i nadále trval na stanovisku, že zásada 

obecného zákazu kartelů nesmí být za žádnou cenu obětována, neboť by se tím " .... celý 

kartelový zákon stal fraškou, která by byla s to zesměšnit v očích veřejnosti celou politiku 

spolkové vlády" 120
. Spolkový svaz německého průmyslu, Hlavní správa německého 

119 K dalším významným představitelům liberálního křídla SPD patřili Heinrich Deist, Georg Kurlbaum a 
Erwin Lange. 

Ieo Ludwig, Erhard, Wohlstand fůr alle, v: Sociální tržní hospodářství, Konrad-Adenauer-Stiftung, S. 18. 
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maloobchodu a Ústřední svaz německých řemesel se proto rozhodly přinutit Erharda alespoň 

k povolení řady výjimek ze zákazu kartelů. Současně se také snažily prosadit, aby byly 

v kartelovém zákoně přesně definována pravidla určující, kdy podnik zneužil hospodářskou 

soutěž ve svůj prospěch. 121 

V této situaci, kdy bylo více než zřejmé, že původní návrh zákona nemá prakticky 

žádnou šanci na úspěch, nezbylo Erhardovi nic jiného, než po parlamentních volbách a 

vytvoření druhé Adenauerovy vlády v říjnu roku 1953 vypracovat nový návrh kartelového 

zákona. Na jeho vypracování se oproti prvnímu vládnímu návrhu podílel i Spolkový svaz 

německého průmyslu, kterému se během četných jednání s ministerstvem hospodářství 

podařilo do návrhu zákona prosadit celou řadu oslabení. Od zákazu kartelů měly být 

osvobozeny kondiční, normalizační, typizační kartely a exportní kartely. 122 Spolkový kabinet 

vyslovil s návrhem zákona souhlas 17. února roku 1954. 

Postoj zájmových hospodářských svazů k vládnímu návrhu byl jednoznačně odmítavý. 

Spolkový svaz německého průmyslu, který mezi zájmovými svazy převzal vedoucí roli, 

odmítal zejména obecný zákaz kartelú. Svůj postoj odůvodňoval především tím, že návrh 

zákona, tak jak byl ve své konečné podobě předložen ministerstvem hospodářství, by ve svém 

důsledku vedl ke zpomalení tempa rústu ekonomiky. Současně zastával názor, že spolupráce 

mezi podniky v oblasti výroby a odbytu není v žádném případě v rozporu s principy volné 

tržní konkurence. Zcela nekompromisně se postavil i proti Erhardovu úmyslu vyjmout některá 

průmyslová odvětví ze zákazu kartelů, neboť to považoval za morální a právní diskriminaci 

ostatních podniků. Spolkový svaz německého průmyslu proto požadoval, aby byly kartely 

v zásadě povoleny s tím, že zákaz by měl být udělen pouze tehdy, kdy by bylo prokázáno 

závažné zneužití hospodářské soutěže. 

Poté, co byl nově předložený vládní návrh schválen spolkovou vládou, narazil na 

značný nesouhlas ve Spolkové radě. V prúběhu projednávání návrhu zákona ve Spolkové radě 

byly jednotlivými zástupci zemí předloženy četné pozměňovací návrhy. Zejména zástupci z 

Bavorska a ze Severního Porýní-Vestfálska, tj. ze zemí, kde vládla CDU/CSU, vystupovali 

proti předloženému vládnímu návrhu. Ve Spolkové radě ale nedisponovali dostatečným 

počtem hlasú, aby mohli prosadit svúj nesouhlas se zákazem kartelů. Přesto se jim v průběhu 

projednávání zákona podařilo dosáhnout toho, aby hospodářský výbor Spolkové rady 

121 Frankfurter Allgemeine Zeitung, Jhrg. 1956, Nr. 204, S. 9. 
122 Werner, Jackering: Politické spory o novelizaci zákona proti omezování hospodářské soutěže, v: Sociální 

tržní hospodářství, Konrad-Adenauer-Stiftung, s. 63. 
Do skupiny povinně přihlašovaných kartelů měly být zařazeny funkční rabatové a konjunkturní krizové 
kartely. Povinně schvalovány měly být naopak: dohody o rabatech; kartely pro případ strukturálních krizí; 
kartely k hospodářské racionalizaci a syndikáty; exportní kartely s tuzemskou púsobností a dovozní kartely. 
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doporučil plénu, aby přijalo do zákona obecnou klauzuli, která by umožňovala povolit v době 

nouze kartely zakázané zákonem. Pro vládní návrh se naopak vyslovili zástupci ze spolkové 

země Hamburk. Celý komplex pozměňovacích návrhů Spolkové rady byl předložen spolkové 

vládě, která návrhy znovu projednala. Některé z nich byly vládou přijaty, jako např. uvolnění 

principu zákazu, jiné byly odmítnuty, jako např. osvobození úvěrových ústavů, pojišťoven a 

stavebních spořitelen od zákazu kartelů. 

K projednávání druhého vládního návrhu zákona proti omezování hospodářské 

soutěže ve Spolkovém sněmu došlo 24. května roku 1955. V jeho průběhu Erhard zdůvodnil 

zásadu "zakazovacího zákonodárství" kromě jiného i tím, že je nutné odstranit a právně 

upravit možnost zneužití hospodářské soutěže. Hned na samém počátku projednávání byl 

spolkový ministr hospodářství postaven před nečekaně obtížnou situaci, neboť byly 

Spolkovému sněmu předloženy další dva návrhy - Hocherlův a Bohmův. Návrh Franze 

Hocherla, poslance z bavorské CSU, v podstatě vycházel ze zákonodárství o zneužití 

hospodářské soutěže. Bohmův návrh obsahoval zákaz kartelů, přičemž výjimky ze zákazu 

kartelů byly oproti vládnímu návrhu podstatně omezeny. Nakonec však nebyl ani jeden 

z těchto návrhů ve Spolkovém sněmu projednáván. Hospodářský výbor Spolkového sněmu se 

totiž rozhodl akceptovat návrh kartelového referenta z ministerstva hospodářství Dr. 

Eberharda Gi.inthera, aby byl základem projednávání vládní návrh zákona a nikoliv výše 

zmíněné návrhy. Jistou zásluhu na tom měla i Erhardova asistentka v hospodářském výboru 

Spolkového sněmu Dr. Erika Vogt. Při poradách ve Spolkovém sněmu se brzy zcela jasně 

ukázalo, že žádná z velkých stran nestojí už předem jednotně za jedním z návrhů. Podpora 

Erhardova vládního návrhu ze strany CDU byla dosti nízká. Do této situace, kdy se opět 

zdálo, že návrh zákona nebude v dohledné době přijat, se nakonec rozhodl zasáhnout sám 

kancléř Adenauer. Adenauer, silně ovlivněný předsedou BDI Fritzem Bergem, de facto sice 

nepodporoval Erhardův návrh, ale měl eminentní zájem na brzkém schválení zákona z důvodu 

blížících se parlamentních voleb. Z tohoto důvodu požádal poslance z CDU/CSU, aby se 

snažili přijetí vládního návrhu urychlit. Základním předpokladem proto bylo dosažení shody 

mezi poslanci CDU a CSU ohledně obsahu kartelového zákona. Této shody se nakonec 

podařilo dosáhnout. Zakazovací úprava, tak jak ji požadoval Erhard, byla ve frakci unií 

prosazena, avšak s různými výjimkami, které byly podstatně rozšířeny. Jedním z největších 

oslabení vládního návrhu bylo zřeknutí se kontroly fúzí. Tento krok se ukázal být 

v následujících letech více než chybným. Mnohé velké podniky se již nepokoušely porušovat 

soutěž kartelovými spojeními, ale snažily se ji obcházet sloučením s jinými podniky, 
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respektive jejich nákupem. 123 Přijetí rozsáhlého počtu výjimek je možné přičíst i značnému 

tlaku ze strany hospodářských zájmových svazů, zejména průmyslu, které během 

parlamentních porad vyvíjely značné úsilí na vládu, kancléře i parlament s cílem prosadit své 

zájmy. Kromě toho se jednalo mezi kancléřem Adenauerem a svazy průmyslu o výměnný 

obchod, neboť Adenauer, ve snaze získat od svazů průmyslu souhlas k důchodové reformě, 

přislíbil, že se bude snažit působit na zmírnění kartelového zákona. 

Dne 12. září roku 1956 předseda ústavněprávního výboru Spolkového sněmu Dr. 

Hooge konstatoval, že "předložený vládní návrh kartelového zákona je v souladu se 

Základním zákonem SRN.'" 24 Hlasování o návrhu zákona ve Spolkovém sněmu tak již nic 

nestálo v cestě. Uskutečnilo se 17. května roku 1957. Pro návrh hlasovali poslanci z 

CDU/CSU, OP a FDP; proti se vyslovili poslanci z GB/BHE a SPD, kteří si přáli přísnější 

kartelový zákon. Spolková rada, která se v prvním zákonodárném období (1949 -1953) 

stavěla k vládnímu návrhu odmítavě, se schvalovaným vládním návrhem souhlasila, protože 

byl mezitím značně oslaben. Zákon proti omezování hospodářské soutěže vstoupil v platnost 

1. ledna roku 1958. Spolková republika Německo schválením tohoto zákona navázala na svůj 

závazek z nedávno uzavřené Smlouvy o Evropském hospodářském společenství z března roku 

1957, která rovněž obsahovala pravidla o hospodářské soutěži včetně zásady zákazu kartelů 

(čl. 85- 90 EWG). 

Varianta zákona, která byla přijata v roce 1957, v podstatě už neodpovídala 

původnímu konceptu. Kontrola fúzí 125 byla ze zákona zcela vypuštěna a počet výjimek byl 

značně rozšířen. Za tímto oslabením zákona nestály pouze zájmy hospodářských svazů, ale i 

všeobecně mylné přesvědčení, že v těchto odvětvích nemůže být uplatněna soutěž. Společná 

akce zájmových hospodářských svazů tak způsobila, že byl schválen kartelový zákon, který 

dalekosáhle odpovídal jejich zájmům a potřebám. 

S konečným návrhem kartelového zákona nebyl Erhard vůbec spokojen, neboť se mu 

nepodařilo prosadit vlastní představy o jeho podobě. To dokládají i jeho slova plná roztrpčení 

nad konečným návrhem zákona: "Má koncepce kartelového zákona, jak byla předložena ve 

vládní předloze, se docela určitě úplně neshoduje s jeho současnou podobou.'" 26 

123 Rtither, Gtinther: Soziale Marktwirtschaft, S. 97. 
Do roku 1989 bylo v SRN uskutečněno I O 849 fúzí, pouze 90 z nich bylo zakázáno. 

124 Frankfurter Allgemeine Zeitung, Jhrg. 1956, Nr. 214, S. 9. 
12

' SRN tak i nadále zústávala vázána pouze čl. 66 smlouvy o ESUO z 18.4.1951, který upravil kontrolu fúzí 
v oblasti těžebního a ocelářského průmyslu. 

126 Werner, Jackering: Politické spory o novelizaci zákona proti omezování hospodářské soutěže, v: Sociální 
tržní hospodářství, Konrad-Adenauer-Stiftung, s. 61. 
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4.3.1 Obsah zákona proti omezování hospodářské soutěže 

Zákon proti omezování hospodářské soutěže (Gesetz gegen 

Wettbewerbsbeschrankungen - GWB) z roku 1957 se stal právním základem pro úpravu 

hospodářské soutěže ve Spolkové republice Německo. K dalším významným zákonům patřil 

zákon proti nekalé soutěži (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb- UWG) z roku 1909, 

který zakotvil morální a hodnotová měřítka, jimiž by se měla hospodářská soutěž řídit. 127 

Hlavním cílem těchto zákonů bylo zajištění ochrany volné tržní konkurence a zabezpečení 

fungující a výkonné hospodářské soutěže. 

Kartelový zákon byl rozčleněn do 6 oddílů a 109 paragrafů. Jeho jádrem byl 

všeobecný zákaz kartelů(§ 1 GWB), tzv. generální klauzule na jejímž základě bylo podnikům 

zakázáno uzavírat výhradní smlouvy či kartelové dohody, v nichž byly pevně stanoveny ceny, 

rabaty, rozsah produkce, které významným způsobem omezovaly volnou tržní konkurenci. 

Současně zákon zakázal i syndikáty, tj. kartely se společným prodejem výrobků. Proti 

koncentraci hospodářské moci jako důsledku spojení podniků zákon zavedl kontrolu podniků 

"ovládajících trh" s cílem zabránit jim ve zneužití tržní moci (§ 22 GWB). Zákon ale 

neobsahoval definici, kdy podnik "ovládá trh", což významným způsobem omezilo uplatnění 

této zásady. 

Z všeobecného zákazu kartelů byly dle zákona vyjmuty rabatové, kondiční, 

strukturálně krizové, racionalizační, specializační, dovozní, vývozní a tzv. "ministerské" 

kartely (§ 2-8 GWB). Tyto kartely však mohly být založeny až po splnění oznamovací 

povinnosti Spolkovému kartelovému úřadu. Pouze v případě dovozních a tzv. "ministerských 

kartelů" mohl samotný spolkový ministr hospodářství ze závažných hospodářských či 

celospolečenských důvodů (např. obranná či energetická situace státu) učinit výjimku a 

povolit založení kartelu, který nepodléhal povolení Spolkového kartelového úřadu. 128 V roce 

1958 tak například spolkový ministr hospodářství Ludwig Erhard z energetických důvodů 

povolil založení uhelno-olejářského kartelu. Další skupinu výjimek tvořily tzv. odvětvové 

výjimky(§ 99-105 GWB). Na jejich základě byly částečně nebo úplně vyjmuty ze zákona 

následující hospodářská odvětví: doprava, zemědělství a lesní hospodářství, uhelný a 

ocelářský průmysl podléhající právu EHS, energetické, plynárenské a vodní hospodářství, 

pošta a spoje, spolkové dráhy, pojišťovací ústavy, Německá spolková banka a Kreditanstalt 

tUr Wiederautbau. 

1c7 Zákon proti nekalé soutěži byl naposledy novelizován v roce 1986. 
128 Frankfurter Allgemeine Zeitung, Jhrg. 1957, Nr. 19, S. ll. 
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Na základě zákona byl zřízen jako kontrolní orgán Spolkový kartelový úřad 

(Bundeskartellamt), o kterém jsem pojednala již v rámci třetí kapitoly. Nejvýznamnější 

novelou kartelového zákona je jeho druhá novela z roku 1973. 

103 



KAPITOLA V. 

HOSPODÁŘSKÝ VÝVOJ SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO 

5. 1 Vývoj jednotlivých ekonomických ukazatelů 

5.1.1 Výroba, zaměstnanost, ceny a mzdy 

Měnová reforma ze dne 20. června roku 1948 odstartovala po překonání počátečních 

problémů vysoké tempo růstu výroby a spotřeby. Od listopadu roku 1949 se však 

hospodářský růst začíná zpomalovat v důsledku nedostatečného kapitálového vybavení 

podniků a nízké spotřeby domácností. Banka německých zemí (Bank deutscher Uinder) jako 

cedulová banka, se proto rozhodla, že částečně uvolní měnovou politiku s cílem povzbudit 

konjunkturu. Tento krok se ukázal být velmi úspěšným. Od února roku 1950 začala výroba 

opět stoupat, a to o plných 18 %. Ani to však nestačilo k tomu, aby byl zajištěn trvalý 

hospodářský vzestup. Současně došlo ke stabilizaci cenové hladiny a postupnému zlepšování 

fungování volné tržní konkurence. 

V situaci relativní hospodářské stabilizace se však vláda musela potýkat s dalším 

závažným problém, a to s růstem nezaměstnanosti. Problém vysokého počtu nezaměstnaných 

měl dvě hlavní příčiny. Jednou z nich byl příchod osmi miliónů uprchlíků, vyhnanců a 

vysídlenců z Československa, Maďarska, Polska, Rumunska a z bývalých východních částí 

Německa. Druhou příčinu je možné spatřovat v trvalém přílivu emigrantů z Německé 

demokratické republiky. Do konce 50. let emigrovalo do SRN 2,7 miliónů 

východoněmeckých občanů. Jednalo se zejména o mladé inženýry, techniky, lékaře a 

vysokoškolské učitele ve věku od 18 do 25 let. Pouze 1 O % z celkového počtu příchozích 

tvořili lidé v dúchodovém věku. 129 

Počet nezaměstnaných, který činil v červnu roku 1949 1,3 miliónů, vzrostl do února 

roku 1950 na 1,89 miliónů lidí bez práce. Míra nezaměstnanosti dosáhla 13,5 %. Největší 

počet nezaměstnaných byl zejména v zemědělských oblastech, do nichž směřovala velká část 

uprchlíků, vyhnancú a vysídlencú. Ve Šlesvicku-Holštýnsku dosáhla míra nezaměstnanosti 

21,5 %, v Dolním Sasku 13,2% a v Bavorsku 12,5 %. Nejvíce nezaměstnaných se nacházelo 

mezi uprchlíky, vyhnanci a vysídlenci. Nejmenší míra nezaměstnanosti byla naopak 

v prúmyslových oblastech. Například v Severním-Porýní Vestfálsku dosáhla pouhých 3,9 %. 

I~ . .. 
- Schwarz, Hans-Pcter: Die Ara Adenauer 1949- 1957, S. 169. 
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Od roku 1951 se míra nezaměstnanost začala postupně snižovat, což dokládá 

následující tabulka: 

Rok 

Míra 

nezaměstnanosti 

Situace na trhu práce v období let 1950-1957/58 

(v%) 

1950 1951 1952 1953 1954 1955 

13,5 10,4 9,5 8,4 7,6 5,6 

1956 

4,4 

Lampert, Hemz: D1e W1rtschafts- und Soz1alordnung der Bundesrepubhk Deutschland, S. 113. 

1957/58 

3,7 

Pokles nezaměstnanosti byl z velké míry způsoben dynamickým růstem výroby, který 

byl podpořen růstem investic, konjunkturou ve stavebnictví a vypuknutím války v Koreji 

v červnu roku 1950. Průmyslové podniky ve snaze uspokojit poptávku na světových trzích po 

spotřebním zbožL potravinách a textilu, začaly zvyšovat výrobu a čerpat dosud nevyužité 

rezervy pracovních sil a výrobních kapacit. Do popředí se dostaly i otázky racionalizace a 

modernizace výroby, což se ve svém důsledku promítlo do zvýšení kvality výrobků. 

V průběhu korejské války byla také odbourána omezení ve výrobě stanovená prvním a 

druhým průmyslovým plánem z let 1946 a 1947. Výjimku tvořila výroba oceli, kde i nadále 

platilo omezení výroby stanovené druhým průmyslovým plánem, na ll, 1 miliónů tun ročně. 

V některých odvětvích hospodářství však na základě okupačního statutu i nadále přetrvávala 

určitá omezení ve formě kapacitních kontrol. Jednalo se především o výrobu syntetických 

hmot, pohonných látek, kuličkových ložisek a výstavbu lodí. 

V průběhu korejské války začala SRN expandovat jak na západní trhy, tak i do USA. 

Ceny jejích kvalitních výrobků byly nižší než u světové konkurence, neboť v tomto období 

rostly mzdy pomaleji než zisky. Svou roli sehrál i silně podhodnocený kurz německé marky. 

Německé výrobky si tak již na počátku 50. let získaly velmi dobrou světovou pověst. 

Označení ,,Made in Germany·· se stalo měřítkem kvality. 130 To vše spolu s definitivním 

ukončením demontáží v roce 1951 vytvořilo podmínky pro pozitivní ekonomický vývoj. 

J.lo Wiinsche F., Horst: Soziale Marktwirtschaft: iiber das legendare deutsche Wírtschaftswunder und Liber die 
aktuellen Probleme der deutschen Wírtschaftspo\ítík, S. 16. 
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Růst výkonnosti ekonomiky byl podpořen i vzestupem poptávky po spotřebním zboží, 

neboť lidé začali stále více utrácet za potraviny, oděvy, obuv a další zboží. Nemalou část 

svých finančních prostředků věnovali i na vybavení svých domácností, což přímo souviselo 

s počínajícím rozmachem bytové výstavby. 

Od roku 1952 zažívala ekonomika nebývalou konjunkturu, o čemž svědčí i hodnota 

průměrného přírůstku HNP, který činil 8,8 %. Vlivem vzestupu produkce doprovázené růstem 

produktivity práce začali podnikatelé pozvolna zvyšovat mzdy svých zaměstnanců zhruba o 

20 % ročně. I přesto nedosáhl přírůstek reálných mezd do roku 1958 přírůstků produktivity 

práce. To dokládají následující údaje (v%): 

Období Přírůstek produktivity práce Přírůstek reálných mezd 

1952- 1955 6,6 5,2 

1956- 1958 4,9 4,6 
Klump, Rainer: Wirtschaftsgeschichte der BRD, S. 104. 

V dúsledku pozitivního hospodářského vývoje tak do státního rozpočtu plynul značný 

objem finančních prostředkú, které však byly z celé 113 použity na krytí okupačních nákladů. 

I přesto vykázal státní rozpočet v roce 1952 díky nízkým výdajům na zbrojení přebytek 

7 miliard DM. Tento stav ale dlouho nevydržel. Rúst sociálních výdajů, splácení dluhů 

v rámci londýnské dohody ( 1953) a odškodnění vúči Izraeli (1952) v celkové výši 767 

miliónů DM představovalo pro státní rozpočet značný nárůst výdajů. V roce 1957 se výše 

zahraničního dluhu SRN vyšplhala až na 9,15 miliardy DM. 131 Nemalou zátěží pro státní 

rozpočet byly i náklady spojené s budováním ozbrojených sil poté, co SRN vstoupila v květnu 

roku 1955 do Severoatlantické aliance. V roce 1956 dosáhly výdaje na zbrojení výše 6 miliard 

DM a o rok později činily již 9 miliard DM. 132 Do roku 1957 stoupl objem výdajů ze 

státního rozpočtu o plných 40 %. Příjmy naopak dosahovaly pouhých 37 % HNP, což vedlo 

k deficitu státního rozpočtu. 

111 Frankfurter Allgemeine Zeitung, Jhrg. 1957, Nr. 283, S. ll. 
u 2 Frankfurter Allgemeine Zeitung, Jhrg. 1957, Nr. 282, S. I. 
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Ekonomický vývoj se v následujícím období nesl i nadále ve znamení dynamického 

růstu výroby. V letech 1954 až 1955 stoupla průmyslová výroba o 27 %, což se odrazilo i 

v nárůstu maloobchodního obratu. Od června roku 1954 do června roku 1955 stoupl o plných 

6 %. Největší přírůstek maloobchodního obratu byl Spolkovým statistickým úřadem 

zaznamenán u rozhlasových příj ímačů ( + 15 % ), bytových potřeb ( + 13 %) a potravin 

(+ 9 %).133 

Díky tomuto pozitivnímu vývoji vzrostly daňové příjmy státu, i navzdory snížení daní 

v letech 1953 a 1954, což dokumentuje na vybraných druzích daní následující tabulka: 

Druh daně 

Daň ze mzdy 

Daň z příjmu 

Daň z obratu 

Daňové příjmy státu v letech 1954 a 1955 

(v mld. DM) 

Cervenec 

1954 

1,75 

3,65 

4,56 

Frankfurter Allgememe Ze1tung, Jhrg. 1955, Nr. 192, S. 2. 

Cervenec 

1955 

2,00 

3,88 

5,27 

Německému hospodářství hrozilo, že v případě trvalého růstu konjunktury dojde 

k nekontrolovatelnému rústu cenové hladiny. Tato situace přiměla v květnu roku 1956 

Spolkový sněm a cedulovou banku přijmout nezbytná opatření k utlumení konjunktury. Na 

základě jejich rozhodnutí byla snížena diskontní sazba i cla. 

S ohledem na tato opatření došlo k ustálení cenové hladiny, avšak průměrný přírůstek 

HNP vykázal na konci roku 1955 malý pokles, neboť činil 7 %. Na konci roku 1957 však již 

dosáhl hodnoty z počátku 50. let, s průměrným přírůstkem 8,5 % přesáhl částku 200 miliard 

DM.IJ4 

I přes vysoké tempo růstu ekonomiky se však jednotlivá odvětví prúmyslu nevyvíjela 

zcela rovnoměrně. Rozvíjel se hlavně potravinářský, strojírenský, zbrojní, chemický, textilní a 

JJJ Handelsblatt, Jhrg. 1955, Nr. 82, S. 2. 
JJ-1 Frankfurter Allgemeine Zeitung, Jhrg. 1957, Nr. 294, S. 9. 
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oděvní průmysl. Nebývalou konjunkturu zažíval také stavební průmysl v důsledku rozsáhlé 

bytové výstavby. Bát1ský prúmysl naopak zaostával. 

Následující tabulka zachycuje hospodářský vývoj ve vybraných průmyslových 

odvětvích prostřednictvím indexů prúmyslové produkce (Index 1950 = 1 00): 

Rok 1955 1958 

průmysl celkem 176 248 

bát1ský průmysl 128 132 

spotřební průmysl 167 235 

potravinářský prúmysl 158 219 

energetika 172 245 

stavební průmysl 188 260 

Winkel, Harald: Die Wirtschaft im geteilten Deutschland 1945- 1970, S. 98. 

K důležitým průmyslovým centrům se řadily nově vytvořené industriální zóny v 

okolí Mnichova, Stuttgartu a Frankfurtu nad Mohanem. Tradiční průmyslová centra v Porýní 

a v Porúří naopak zaostávala, neboť značná část všech investic směřovala zejména do oblasti 

spotřebního a zpracovatelského průmyslu. 

Růst ekonomiky a konjunktury na přelomu let 1954 až 1955 nepřinesl pouze obtíže s 

růstem cenové hladiny, ale i jeden mimořádný úspěch. V červenci roku 1955 bylo dosaženo 

stavu plné zaměstnanosti, kdy celkový počet nezaměstnaných činil pouhých 566 926 osob.135 

Míra nezaměstnanosti dosahovala jen 2,7 %. 

Trh práce se poprvé od měnové reformy začal potýkat s nedostatkem pracovních sil. 

SRN tento nedostatek řešila uzavíráním dočasných pracovních smluv s cizími zeměmi o 

náboru zahraničních dělníkú, tzv. gastarbeitrů. Na základě těchto smluv začaly do země 

přicházet pracovní síly ze zahraničí, a to především z Itálie, Turecka a Jugoslávie. Do roku 

1958 přišlo do SRN z těchto států 127 000 pracovníků. Další významný zdroj pracovní 

síly představovali uprchlíci ze sovětské okupační zóny. Jen v říjnu roku 1955 jich do SRN 

115 Frankfurter Allgemeine Zeitung, Jhrg. 1955, Nr. 180, S. 7. 
Z celkového počtu nezaměstnaných tvořily ženy 294 505 osob a muži 272 421 osob. Ve srovnání s rokem 
1954 nezaměstnanost poklesla o 367 44 7 osob. 
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emigrovalo přes 32 000. Jednalo se zejména o mladé a svobodné lidi. 136 V neposlední řadě se 

začaly do pracovního procesu intenzivněji zapojovat také ženy a čerství absoloventi škol. 137 

Domácí výrobní podniky ve snaze získat nové pracovníky, začaly zaměstnancům 

vyplácet vyšší mzdy a nejrůznější příplatky. Odbory ve snaze využít stavu plné 

zaměstnanosti začaly tlačit na růst mezd. V srpnu roku 1955 dosáhly jejich zvýšení o 5,2 %u 

800 000 zaměstnanců. K 1. říjnu roku 1956 byly navíc navýšeny mzdy pracovníků 

v kovoprúmyslu o 6 %. 138 Vzestup mezd následoval i v dalších průmyslových odvětvích; 

spotřebitelské ceny se přitom díky vysoké produktivitě zvyšovaly pouze pozvolna, což 

s sebou přineslo vzrúst poptávky a další oživení ekonomiky. 

5.1.2 Měna a vývoj cenové hladiny 

Nová éra v oblasti peněz a měny byla odstartována založením Banky německých zemí 

dne 1. března roku 1948 a následně pokračovala uskutečněním měnové reformy v červnu 

téhož roku. Po měnové reformě bylo nejdůležitějším úkolem Banky německých zemí jako 

cedulové banky, stabilizovat úroveň cen a dbát na restriktivní měnovou a úvěrovou politiku. 

V důsledku této politiky však nemohlo být v dohledné době dosaženo plné zaměstnanosti. 

V zimě roku 1949, kdy výroba začala pomalu stagnovat, se banka rozhodla uvolnit 

měnové brzdy. V průběhu května a července proto snížila diskontní sazbu z dosavadních 5 na 

4 % a v září přikročila i ke snížení minimálních rezerv z 15 na 1 O %. V důsledku těchto 

opatření se již v únoru roku 1950 ukázalo, že průmyslová produkce začala stoupat o 

rekordních 18 %. Zároveň se zvýšil i objem úvěrů, které banky poskytly podnikatelským 

subjektům, a to ze 4, 7 na 9,8 miliard DM. 139 Pozitivního trendu ve vývoji ekonomiky bylo 

dosaženo přesto, že v průběhu podzimu roku 1949 došlo v důsledku rozpoutání finanční krize 

ve Velké Británii ke znehodnocení německé marky o 20, 6 %. 

11
'' Frankfurter Allgemeine Zeitung, Jhrg. !955, Nr. 260, S. 5. 

Celkový počet uprchlíků ze sovětské okupační zóny činil v roce 1955 206 000 osob. 
117 Frankfurter Allgemeine Zeitung, Jhrg. 1955, Nr. 259, S. 9. 

V červenci roku !955 nalezlo práci 42 176 žen a 86 000 absoloventů středních a vysokých škol. 
11

' Frankfurter Allgemeine Zeitung, Jhrg. 1956, Nr. 252, S. 5. 
119 Hardach, Kar!: Wirtschaťtsgeschichte Deutschlands im 20.Jahrhundert, S. 180-181. 

Úvěry poskytovaly zejména tyto banky: Deutsche Bank, Dresdner Bank a Commerzbank. V roce 1956 
se k tomuto trojlístku připojil nově založený Bankovní institut, který poskytoval dlouhodobé a střednědobé 
úvěry těm odvětvím hospodářství, které by pravděpodobně neměly šanci získat úvěr u jiné banky. 
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Zkouška ohněm na mladou německou marku ale teprve čekala. Po vypuknutí krize 

v Koreji v létě roku 1950, která vyvolala značný vzestup poptávky po surovinách, potravinách 

a spotřebním zboží, se do oběhu dostávalo stále více peněžních prostředků, které ohrožovaly 

stabilitu cenové hladiny. Cedulová banka proto ještě na podzim rozhodla o opětovném 

uplatnění přísné restriktivní měnové politiky. Minimální rezervy byly zvýšeny na 15 %. Brzy 

se ale ukázalo, že se jí příliš nepodařilo odstranit inflační tendence, ačkoli již 1. března 1951 

byly zkráceny krátkodobé úvěry obchodním bankám o 1 miliardu DM. Z tohoto důvodu se 

proto v květnu roku 1952 cedulová banka rozhodla radikálně snížit povinné minimální 

rezervy a diskontní sazbu, a to na 5 %. Tato politika se ukázala být více než úspěšná. Již 

v průběhu druhé poloviny roku 1952 došlo k poklesu míry inflace o 2,1 %. O rok později 

klesla cenová hladina o dalších 1,8 %. Na tento pozitivní vývoj zareagovala cedulová banka 

v květnu roku 1954, kdy snížila diskontní sazbu na 3 %. Expanzivní vývoj ekonomiky trval 

beze změny až do roku 1 954. 

Růst výkonnosti ekonomiky, stabilní ceny, podhodnocený kurz německé marky a 

dynamický export spojený s pozitivním vývojem platební bilance zahraničního obchodu, 

přinesl Spolkové republice Německo od roku 1953 značný nárůst devizových prostředků. Do 

konce roku 1953 dosáhly devizové rezervy výše 5 miliard DM. 14° K tomu bezesporu přispělo 

i rozhodnutí spojenecké vysoké komise z 13. srpna roku 1951, na jehož základě získala SRN 

plnou svrchovanost v oblasti devizového hospodářství. Banka německých zemí tak mohla 

začít s postupným odbouráváním obhospodařování s devizovými prostředky. Tento proces 

v podstatě trval až do dosažení plné konvertibility německé marky v roce 1958. 

V srpnu roku 1955 dosáhly devizové a zlaté rezervy výše 12,34 miliard DM. 141 

Cedulová banka tak mohla k 1. září roku 1955 zvýšit devizové prostředky, které poskytovala 

německým občanům při cestách do zahraničí z dosavadních 300 DM na 1 500 DM na osobu a 

rok.I42 

Od počátku roku 1955 se však zároveň začínají objevovat vnitřní hospodářské 

problémy spojené s růstem cenové hladiny ( + 1,7 %). Růst konjunktury, poptávky, investic, 

úvěrů a mezd spolu s exportními přebytky začaly ohrožovat cenovou stabilitu, což vedlo 

k novým restrikcím ze strany cedulové banky. 143 Vzestup cen následně způsobil nárůst 

životních nákladů o 1 ,8 %. 

140 Soukup, Josef: Germania od porážky ke sjednocení, s. 117. 
1 ~ 1 Frankfurter Allgemeine Zeitung, Jhrg. 1955, Nr. 180, S. 7. 
142 Frankfurter Allgemeine Zeitung, Jhrg. 1955, Nr. 97, S. I. 
1 ~ 3 Frankfurter Allgemeine Zeitung, Jhrg. 1955, Nr. 178, S. 7. 

S účinností od 4.8.1955 byla zvýšena diskontní a úroková sazba ze 3 na 3,5 %. 
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V polovině května roku 1956, kdy růst cen dosáhl 4 %, rozhodla cedulová banka o 

zvýšení diskontní sazby na 5,5 %. Mimo to začala podle amerického vzoru využívat vedle 

klasických nástrojů (minimální povinné rezervy, diskontní sazba a limitování úvěrů) další 

nástroj, a to operace na volném trhu s cílem omezit kupní sílu obyvatelstva. Současně s těmito 

opatřeními cedulové banky byla rozhodnutím Spolkového sněmu snížena cla o 30 %. 

Na počátku roku 1957 se díky přijatým opatřením zpomalila expanze úvěrů a investic. 

Vývoj cenové hladiny se ustálil a cedulová banka proto opět sáhla ke snížení diskontní sazby, 

a to na 4,5 %. Současně poklesly i úrokové sazby u půjček a hypoték z 8 na 5 %. Valutové a 

devizové rezervy vlivem růstu exportu trvale stoupaly. Na konci prosince roku 1958, kdy 

devizové rezervy dosáhly dostatečné výše 20 miliard DM, se německá marka spolu 

s ostatními evropskými měnami stala plně směnitelnou měnou. 144 

Na základě zákona o Německé spolkové bance ze dne 26. července 1957 se novou 

cedulovou bankou SRN stala Německá spolková banka. 

5 .1.3 Kapitál, investice a úspory 

Vzhledem ke značným válečným škodám, inflaci a měnovou reformou 

znehodnoceným úsporám, bylo třeba v prvních letech existence Spolkové republiky Německo 

vyřešit otázku financování a podpory investic. Větší příliv investic a rozvoj tvorby kapitálu 

nebyl možný bez státní podpory. V prvním poválečném období byl hlavním zdrojem investic 

jak státní rozpočet, tak i prostředky z Marshallova plánu. 145 S růstem objemu výroby se však 

hospodářská politika státu snažila stále více o to, aby si výrobní a průmyslové podniky 

vytvářely vlastní zdroje investic ze zisků a odpisů. Za tím účelem byla v oblasti daňové 

politiky přijata již v průběhu let 1949 - 1950 celá řada daňových zvýhodnění. Jednalo se 

zejména o degresivní odpisové sazby a nižší zdanění příjmů ze zisku, které podnikatelům 

umožnily investovat větší objem ze zisku zpět do výroby. Například v roce 1951 bylo 

investováno celkem 28,3 miliard DM, přičemž 19,5 miliard DM z této částky tvořily finanční 

prostředky samotných firem. 

144 Své měny za plně konvertibilní prohlásily následující státy: Velká Británie, Francie, Itálie, Dánsko, Švédsko, 
Norsko. státy Beneluxu a Švýcarsko. 

145 Abelshauser, Werner: Wirtschaftsgeschichte Bundesrepublik Deutschland, S. 56. 
V rámci Marshallova plánu obdržela SRN do roku I 952 celkem I ,56 miliardy DM. 
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Další dail.ové úlevy přinesla malá a velká daňová reforma (1953,1954), v jejichž rámci 

byla snížena dail. z příjmu z 60 na 55 %. Hlavním zdrojem tvorby kapitálu se stalo 

samofinancování. V roce 1955 financovaly podniky již téměř 60 % investic z vlastních 

zdrojů. Zbylých 25 % investic financoval stát a 15 % bankovní sektor. Od roku 1956 došlo 

k postupné změně, kdy se ujala zásada nečekat při financování investic na vlastní 

zdroje, ale rozvíjet výrobu za pomoci úvěrů. 146 

Výrazným impulsem k podpoře investiční činnosti ze strany státu se stal zákon o 

investiční pomoci (lnvestitionshilfegesetz- IHG), který byl schválen v lednu roku 1952. Na 

jeho základě měla ostatní odvětví národního hospodářství zabezpečit dostatečný objem úvěrů 

na investice pro uhelný, energetický a železářský průmysl. Hlavní objem finančních 

prostředků měly poskytnout podniky spotřebního průmyslu a další výrobní odvětví, jejichž 

výrobky již nepodléhaly pevně stanoveným cenám a měly tudíž šanci k samofinancování. 

Celkový objem úvěrú na investice měl dosáhnout výše 4, 745 miliard DM. Čerpání finančních 

prostředkú na investice ze státního rozpočtu tím tak mělo být z velké míry odbouráno. 

Ačkoli byl tento zákon hodně kritizován, je nepochybné, že bylo díky němu dosaženo 

požadovaného efektu. To dokazuje i skutečnost, že v roce 1954 směřovalo 61 %investic do 

uhelného, energetického a železářského prúmyslu. Investice byly ze 2/3 financovány 

prostřednictvím mimořádných odpisú (§ 36 IHG), zbylá 113 na základě krátkodobých a 

dlouhodobých úvěrú. Celkový objem úvěrů se od května roku 1954 do května roku 1955 

navýšil ze 750 miliónú DM na 776 miliónú DM. 147 

Průměrný přírústek investic v letech 1950 až 1954 činil 12,8 %, a touto hodnotou 

daleko převýšil růst HNP (8,8 %), soukromou i státní spotřebu (8,9 a 5,3 %). Ve druhé 

polovině 50. let se průměrný přírůstek investic vlivem zpomalení expanze úvěrů snížil na 

6,9 %, přesto však dosahoval vysoké úrovně. 148 

Za pozitivní vývoj v oblasti investiční politiky je možné vděčit jak aktivní 

hospodářské politice státu, tak i finančním prostředkům z Marshallova plánu. Například 

v roce 1956 přerozdělilo ministerstvo pro hospodářskou spolupráci ze zdrojů Marshallova 

plánu celkem 680 miliónů DM, které byly určeny pro oblast zemědělství, vodního 

hospodářství, dopravy a spojů. Nemalá část finančních prostředků byla také věnována na 

14
'' Soukup, Josef: Germania od porážky ke sjednocení, s. 185- 186. 

147 Frankfurter Allgcmeine Zeitung, Jhrg. 1955, Nr. 152, S. 9. 
148 Frankhtrtcr Allgemeine Zeitung, Jhrg. 1957, Nr. 31, S. ll. 

O snížení objemu úvěrů ve druhé polovině 50. let vypovídají i následující statistická data zachycující 
přírůstky krátkodobých úvěrů: ve druhé polovině roku 1954 činil přírůstek krátkodobých úvěrů 2,4 miliardy 
DM. ve druhé polovině roku 1955 I ,5 miliardy DM a ve stejném období roku 1956 pouhých 300miliónů DM. 
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podporu podnikání středního stavu. 149 K prudkému nárůstu investic v první polovině 50. let 

přispěly rovněž americké investice, které byly využity zejména ve zpracovatelském průmyslu. 

Co se týče struktury investic v 50. letech, je možné konstatovat, že směřovaly 

zejména do zpracovatelského a spotřebního průmyslu. Skladbu investic podle jednotlivých 

odvětví národního hospodářství v roce 1958 ukazuje následující tabulka: 

Odvětví 1958 

mld. DM Ofo 

Zemědělství 3,3 6,5 
Těžký průmysl 1,8 3,6 
Zpracovatelský průmysl 13,7 27,1 
Energetika 2,8 5,6 
Doprava a spoje 8,2 16,3 
Bytový fond ll' 1 22,0 
Veřejná správa 3,7 7,5 
Obchody a služby 5,7 11,4 

Celkem 50,3 100 

Weimer, Wolfram: Deutsche Wirtschaftsgeschichte, S. 100. 

Pokud jde o hospodářský vývoj v oblasti úspor, nacházely se v okamžiku měnové 

reformy u všech bankovních institucí vklady ve výši 71 miliard RM. Přes ztráty, ke kterým 

došlo zavedením nové měny, začaly úspory opět růst. Na počátku roku 1949 činila výše 

vkladů 4,5 miliardy DM a úspory rostly i v následujícím období. Do konce roku 1950 uložili 

občané SRN v peněžních ústavech 4,07 miliardy DM, avšak v jeho druhé polovině došlo 

vzhledem ke korejské krizi k situaci, kdy výběry převyšovaly vklady. 150 Spolková vláda 

s cílem zvrátit tuto situaci přijala zákon o změně daní z vkladů, který daňově zvýhodňoval 

tříleté vkladové smlouvy. V roce 1954 dosáhl podíl zvýhodněných vkladů na celkových 

úsporách 2.2 miliardy DM. Je tedy zřejmé, že už v roce 1953 vzpomínky na měnovou 

refomm a nebezpečí inflace vybledly a vklady stále rostly. Různé státní podpory a nové 

formy spoření zpúsobily další růst úspor. V roce 1958 dosáhly vklady z úspor nevídané částky 

36 miliard DM. 

14
') Frankfurter Allgcmeine Zeitung, Jhrg. 1955, Nr. 191, S. 7. 

1511 Soukup, Josef: Germania od porážky ke sjednocení, s. 178. 
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5.2 Oblasti hospodářství řízené státem 

Některá odvětví národního hospodářství zůstala po založení Spolkové republiky 

Německo zcela nebo částečně vyjmuta z pravidel volné tržní konkurence. Jednalo se o oblast 

zemědělství, bytového hospodářství, dopravy a energetiky a zahraničního obchodu. Stát do 

těchto odvětví zasahoval jak přímo v rámci celých sektorů, tak i nepřímo, kdy bylo jeho 

úkolem vytvořit právní rámec podnikatelské činnosti. Pro státní zásahy bylo charakteristické, 

že jim chyběla koordinace v řadě opatření hospodářské politiky a výraznější centralizace 

v rukou spolkové vlády. 

5.2.1 Zemědělství 

Spolková republika Německo patřila k zemím s poměrně vysokým počtem 

zemědělských výrobců, kteří hospodařili na malých hospodářstvích a zdaleka tak nebyli 

schopni zajistit potřebné množství základních zemědělských produktů. 151 V oblasti 

zemědělství a výživy byla proto v poválečném období zavedena státní regulace a ochranné 

prvky, což doporučovali i někteří z neoliberálů, jako například Wilhelm Ropke či Alfred 

MUller-Armack. Hlavním smyslem státní regulace bylo chránit zemědělce před vnější 

konkurencí. Obhospodařování se zemědělskými výrobky a centrální určování cen zůstalo po 

uskutečnění měnové reformy i nadále zachováno. Obhospodařování bylo s definitivní 

platností zrušeno v srpnu roku 1952. 

Již od listopadu roku 1950 začaly být regulovány ceny některých základních 

zemědělských výrobků, jako například pšenice, masa, mléka, cukru aj., a to na základě 

příslušných zákonných úprav. 152 V dubnu roku 1951 přijalo spolkové ministerstvo 

zemědělství a výživy pod vedením ministra Niklase další opatření k organizaci agrárního trhu. 

Na jejich základě byl vytvořen cenový systém k ochraně zemědělských výrobců, který jim 

garantoval minimální ceny jejich výrobků. To v podstatě znamenalo, že vnitřní ceny byly 

udržovány na stabilní úrovni a nebyly závislé na světových tržních cenách. Současně s tímto 

i.' 
1 Frankťurter Allgemeine Zeitung. Jhrg. !955, Nr. 33, S. 9. 

V roce 1950 existovalo ve SRN 2 mil. zemědělských podnikl!. z toho 60% podniků obdělávalo půdu o 
rozloze pod 5 hektari'l. 20 °1o podniki'I plochu od 5 do I O hektari'I a zbylých 20% podnik i'! plochu od I O 
hektari'I a větší. 

152 Jednalo se o obilný, cukerný, mléčný, tukový a masný zákon. 
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opatřením byly zavedeny i rozsáhlé subvenční zemědělské programy, které měly ochránit 

vnitřní ceny zemědělských výrobků před nižšími cenami zahraniční zemědělské produkce. 

Výše uvedená opatření se stala v roce 1955 s určitými modifikacemi součástí 

zemědělského zákona, který upravil základní problematiku agrárního sektoru. Jeho hlavním 

cílem bylo dosáhnout trvalého růstu produktivity zemědělské výroby a zabezpečit dostatečné 

zásobování trhu potravinami za přiměřené ceny. Zákon dále zakotvil povinnost spolkové 

vlády předkládat každoročně Spolkovému sněmu tzv. "Zelené zprávy". 153 Vláda v těchto 

zprávách referovala o své zemědělské politice, celkovém stavu zemědělství a připravovaných 

subvenčních programech, které byly označovány jako tzv. "Zelené plány". 

První ,,Zelenou zprávu" předložila spolková vláda Spolkovému sněmu 15. února roku 

1956. Ve své zprávě analyzovala aktuální situaci v zemědělství a poukázala nejen na základní 

problémy, ale i úspěchy zemědělského sektoru. Mezi negativní jevy řadila zejména vysoké 

náklady na zemědělskou výrobu, strukturální nedostatky u řady selských hospodářství 

rodinného typu (jako např. nedostatek pracovních sil, nízký stupeň mechanizace a 

racionalizace výroby) a poměrně vysokou zadluženost zemědělského sektoru. 154 Vláda také 

upozornila na nízkou úroveň mezd zemědělských pracovníků a jejich celkově nižší životní 

úroveií ve srovnání s ostatními skupinami zaměstnanců. Pozitivně naopak hodnotila růst 

intenzity zemědělské výroby, vzestup objemu investic, postupující mechanizaci, vyšší 

spotřebu hnojiv, zlepšení kvality krmných směsí a častější užívání prostředků k ochraně 

rostlin. 

Na tomto zlepšení stavu zemědělství měl nemalý podíl stát, který v rámci "Zelených 

plánů'· poskytoval dotace jak na zemědělské výrobky, potraviny, naftu a hnojiva, tak i 

finanční prostředky na úvěry a daiíové úlevy. Na základě "Zeleného plánu" z roku 1956 byli 

výrobci v rámci daňových úlev zbaveni povinnosti platit daň z obratu, což se týkalo přibližně 

930 000 zemědělských podnikú, dále získali dotace na naftu ve výši 40 miliónů DM a na 

umělá hnojiva ve výši 226 miliónů DM na období 3 let; vysoké finanční prostředky ve výši 30 

miliónů DM byly určeny na podporu pěstování brambor a obnovu starých ovocných sadú. 

Dotovány byly také ceny chleba, masa, vajec a mléka. Další finance směřovaly na výstavbu 

nov)Th zemědělských staveb a rekonstrukci stávajících, na rekultivaci zemědělské půdy a 

1
'' Frankfurter Allgemeine Ze1tung, Jhrg. 1957, Nr. 36, S. 7. 

,.Zelené zprávy" byly předkládány vždy k 15. únoru. 
1
'

1 Celkové zadlužení zemědělského sektoru dosáhlo na počátku roku 1956 výše 7 miliard DM. 
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zlepšení ekonomické situace v oblasti vodního hospodářství. Na výstavbu hospodářských cest 

a elektrifikaci zemědělství bylo určeno celkem 70 miliónů DM. 155 

Do roku 1961 obdržel zemědělský sektor na tyto výdaje ze státního rozpočtu 

7,6 miliard DM. 15
<> Další významný finanční zdroj představovaly pro zemědělce půjčky od 

Zemědělské důchodové banky se sídlem ve Frankfurtu nad Mohanem. V polovině prosince 

roku 1956 poskytla tato banka zemědělskému sektoru půjčku ve výši 50 miliónů DM 

s úrokem 7,5% na dobu osmi let a o měsíc později dalších 10 miliónů DM s úrokem 6% na 

dobu deseti let. Tyto prostředky byly určeny zejména na dlouhodobé úvěry. 157 

Pokud jde o celkový rozvoj zemědělství, je možné konstatovat, že po překonání 

počátečních strukturálních problémů (malá velikost podniků, roztříštěnost polí, nedostatek 

mechanizace) se podařilo dosáhnout růstu zemědělské výroby. O tom svědčí následující 

informace zveřejněné v ,,Zelené zprávě" z února roku 1956: "V roce 1949 činily zemědělské 

výnosy 6 miliard DM a do poloviny roku 1955 vzrostly na rekordních 13,2 miliard DM. 

Stoupla především produkce mléka, masa a obilovin. Na tom má zásluhu zejména stoupající 

počet nově zakládaných zemědělských podniků a rozšíření podniků stávajících. Současně se 

také ve větších prúmyslových podnicích podařilo modernizovat a mechanizovat výrobu. 

V prúběhu let 1954 - 1955 představovaly investice do mechanizace strojů (hlavně traktorú) 

zhruba 50 % nákladú zemědělských podnikú. Výrazně také stouply výdaje na krmivo, a to asi 

o 20%."158 

Celková výše zemědělských investic dosáhla do roku 1956 8, 7 miliard DM a v roce 

1957 byla navýšena o další l miliardu DM v rámci druhého "Zeleného plánu". 159 

Všechna tato opatření a skutečnosti vedly k vyšší produktivitě práce a tím pádem i ke 

snížení potřeby počtu pracovníkú v zemědělském sektoru. Úbytek zaměstnancú měl ale ještě 

jeden dúvod, a to byly nízké mzdy, které přiměly milión zemědělských pracovníkú k odchodu 

do sféry prúmyslu a veřejných služeb s nepoměmě vyšší úrovní mezd. 160 

Vývoj tempa rústu zemědělské produkce a klesající počet zaměstnancú v zemědělství 

v období let 1951 - 1957 ukazuje následující tabulka: 

155 Frankfurter Allgemeine Zeitung, Jhrg. 1956, Nr. 47, S. 1. 
156 Weimer, Wolfram: Deutsche Wirtschaftsgeschichte, S. 128. 

Z této částky bylo vynaloženo na dotace na mléko 1,7 md. DM; na naftu 973 miliónů DM; na hnojiva 
I ,5 mld. DM a na dat'íové úlevy (zemědělští výroci byli zbaveni povinnosti platit daň z obratu) 1,2 mld.DM. 

157 Frankfurter Allgemeine Zeitung, Jhrg. 1957, Nr. 18, S. 1. 
158 Frankťurter Allgemeine Zeitung. Jhrg. 1956, Nr. 46, S. 7. 

Handclsblatt, Jhrg. 1955, Nr. 7R, S. ll. 
1
''

1 
Frankfurter Allgemeine Zeitung, Jhrg. 1957, Nr. 36, S. 7. 

l~><l Frankfurter Allgemeine Zeitung, Jhrg. 1956, Nr. 46, S. 7. 
V roce 1955 byla hodinová mzda průmyslového dělníka o 30% vyšší než mzda zemědělského pracovníka. 
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Rok Počet zaměstnaných Index produktivity 
1950 = 100 

v mil. v% 
1951 5, ll 23,2 100 
1952 4,69 22,0 118 
1953 4,54 20,8 129 
1954 4,40 19,6 136 
1955 4,29 18,4 142 
1956 4,18 17,5 149 
1957 4,1 o 16,8 157 

Lampert, Heinz: Die Wirtschafts- und Sozialordnung der Bundesrepublik Deutschland, S. 129. 

Německý agrární systém, založený na subvencích, centrálně určovaných cenách a 

garantovaném odbytu se stal i díky silné agrární lobby, reprezentované Rolnickým svazem, 

v roce 1957 základem zemědělské politiky nově založeného Evropského hospodářského 

společenství. 

5.2.2 Bytové hospodářství 

Jedním z prioritních cílů nové vlády se stala podpora bytové výstavby, neboť bylo 

nezbytné co nejdříve vyřešit problém nedostatku bytů. 161 Protože rychlá obnova bytové 

výstavby a zabezpečení bydlení na čistě tržním základě nebyla možná, byl vypracován 

intenzívní podpůrný systém. Bytové hospodářství se tak stalo jednou z oblastí, kde se stát 

angažoval poměrně nejkomplexněji. Celkem bylo třeba vystavět okolo 4,8 miliónů bytových 

jednotek, a to jak pro obyvatele zničených měst, tak i pro uprchlíky, vyhnance, vysídlence a 

navrátilcc z války. 

V letech 1949 až 1951, kdy nezaměstnanost dosáhla svého maxima, vypracovala vláda 

v rámci programu veřejných prací i speciální program bytové výstavby. V tomto programu se 

zavázala k výstavbě bytů, které by byly vhodné jak svou velikostí, tak i výší nájemného pro 

široké vrstvy obyvatelstva. Důraz měl být kladen hlavně na výstavbu sociálních bytů. 

V rámci výše uvedeného programu byl 24. dubna roku 1950 vyhlášen první zákon o 

bytové výstavbě zaměřený zejména na sociální výstavbu. Zákon rozlišoval tři druhy bytové 

výstavby ··· veřejně podporovanou, daií.ově zvýhodněnou a volně financovanou soukromou 

1
()

1 V roce 1949 existovalo v SRN 14.6 miliónů domácností, které však měly k dispozici pouze 9,4 miliónů bytl'1. 
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bytovou výstavbu. 162 Veřejně podporovaná bytová výstavba představovala sociální bytovou 

výstavbu v užším smyslu. Z velké míry byla financována z veřejných půjček. Schéma jejího 

financování vypadalo následovně: 

• první hypotéka ve výši 25 ~ 30 % celkových nákladů, 

• veřejné pújčky ve výši 45 ~50% celkových nákladů s mimořádně nízkými úroky, 

• vlastní kapitál ve výši 20 ~ 30% celkových nákladů. 

Za poskytnuté subvence musela být dodržena celá řada podmínek týkajících se výstavby 

bytu, jeho velikosti a výše nájemného včetně dodržování pravidel o jeho pronajímání 

oprávněným osobám (do zákonem stanovené hranice příjmů). U daňově zvýhodněné bytové 

výstavby byly podmínky volnější. Pokud nebyla překročena stanovená hranice plochy bytu, 

byla poskytnuta zvýhodněná pozemková daň na dobu 1 O let, osvobození od daně z nabytí 

pozemku a osvobození od poplatků. Při volně financované výstavbě nebyly kladeny žádné 

zvláštní podmínky, ale nebyla poskytnuta ani žádná zvláštní zvýhodnění. Investoři byli 

zvýhodněni pouze zvýšenými odpisy. 

Jedním z hlavních problémů, se kterým se musela spolková vláda při vypracování 

návrhu zákona o bytové výstavbě potýkat, bylo spojení bytové výstavby a pracovního trhu. 

Na jedné straně se totiž v SRN nacházely zemědělské regiony, kde byla vyšší nezaměstnanost 

a dostatek bytů, jako například Šlesvicko-Holštýnsko, Bavorsko a Dolní Sasko, na straně 

druhé hustě osídlené průmyslové oblasti, jako například Severní Porýní-Vestfálsko, Porúří a 

Hesensko s vysokou zaměstnaností a velkým nedostatkem bytů pro průmyslové dělníky a 

horníky. Sociální byty měly být tedy stavěny hlavně tam, kde byl dostatek pracovních 

příležitostí. 

Na základě prvního zákona o bytové výstavbě se během šesti let podařilo postavit 1,8 

miliónů bytů v sociální a 600 000 bytů ve veřejně podporované výstavbě. Ročně bylo v rámci 

sociální výstavby postaveno průměrně 300 000 bytů. 163 Nemalá část bytů byla vybudována 

v průmyslových oblastech. Byty byly přidělovány městskými a obecními bytovými úřady. 

Získání sociálního bytu bylo vázáno na maximální roční hrubý příjem 7 200 DM na osobu. 

Aby bylo nájemné v nově postavených sociálních bytech pro občany finančně únosné, byla 

omezena plocha bytu na velikost od 32 do 65 m2
. Maximální výše nájemného mohla 

činit 1 DM za n/. 1
('

4 Jeho výše byla odstupňována podle polohy činžovního domu ve městě 

1
"

2 Daneková.ldena: Řešení sociálních problémů bydlení v Německu, v: Sociální politika, s. JO. 
1
"
1 Handelsblatt, Jhrg. 1955, Nr. 89, S.2. 
Např. v roce 1954 získali uprchlíci a vyhnanci 39,3 %bytů, oběti poškozené válkou 16,5% bytů a 
vysídlenci 4, I % bytú. 

16
-1 Klel3matm, Christoph: Zwei Staaten, eine Nation. Deutsche Geschichte 1955 - 1970, S. 244. 
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či obci a vybavení bytu. Zákon rovněž stanovil pravidla pro postupné uvolňování vázaného 

hospodaření s byty a deregulaci nájemného. 1 
hS 

Od poloviny 50. let začala výstavba sociálních bytů klesat ve prospěch soukromé výs

tavby. a to díky zákonu o stavebních prémiích ze dne 17. března roku 1952 a novele prvního 

zákona o bytové výstavbě ze dne 25. srpna roku 1953. Obě tyto zákonné úpravy byly oriento

vány na individuální bytovou výstavbu. Její nedílnou součástí se stala plánovitá výstavba ro

dinných domkú, což dokládá první projekt tohoto typu realizovaný ve Šlesvicku-Holštýnsku. 

V letech 1953 až 1954 zde bylo postaveno na 2 000 rodinných domků, které byly financovány 

z veřejných prostředkú a následně nabídnuty k prodeji zájemcům o bydlení. 166 

K dynamickému rozvoji soukromé výstavby také významnou měrou přispěla větší zain

teresovanost ze strany druhého spolkového kabinetu. O tom svědčí rozhodnutí spolkové vlády, 

na jehož základě byli od 1. ledna roku 1955 všichni plátci daně z příjmu, kteří získali pújčku 

na byt nebo na rodinný domek osvobozeni od daně z příjmu ve výši 25 % z celkové hodnoty 

pújčky. Půjčky byly poskytovány minimálně na deset let, a to ve výši 7000 DM na jeden byt 

a 1 O 000 DM na rodinný domek. 167 

Dne 27. června roku 1956 byl vyhlášen druhý zákon o bytové výstavbě, který byl 

rovněž zaměřen na podporu soukromé výstavby. Jeho prioritou se stala nejen výstavba 

rodinných domkú, ale i sociálních bytú pro rodiny s nízkými příjmy. Největším projektem 

v rámci sociální bytové výstavby se stal komplex 1 O 000 bytů pro cca 40 000 obyvatel vy

budovaný v Brémách v letech 1957 až 1961. 168 V letech 1956 - 1957 bylo vynaloženo na 

bytovou výstavbu celkem 1,52 miliardy DM. 169 

V následujících letech bylo ročně postaveno až 590 000 bytů, z toho byla přibližně 

polovina z nich postavena v rámci individuální výstavby. Výstavba takového počtu bytů tak 

nemalým zpúsobem přispěla k rozmachu německé ekonomiky. Souhrnný přehled o výstavbě 

bytů ve vybraných letech uvádí následující tabulka (v tis.): 

Rok 1949 1951 1956 1958 

Počet bytů 222 425 591 520 

Wclt am Sonntag, Jhrg. 1988, Nr. 50. 

Jr.; Vázané hospodaření s byty a regulované nájenmé bylo definitivně zrušeno na základě příslušného zákona ze 
dne 23.6. I 960. 

1
'"' Handelsblatt. Jhrg. I955, Nr. 85. S. 3. 

1
"

7 Frankťurtcr Allgcmcinc Zeitung. Jhrg. I 955, Nr. 174, S. 9. 
Je.~ Frankfurter Allgemeine Zcitung, Jhrg. I 957, Nr. I 05, S. 5. 
1
''

9 Frankťurter Allgemeinc Zcitung. Jhrg. 1956, Nr. 22, S. ll. 
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5 .2.3 Doprava a energetika 

Po založení Spolkové republiky Německo zůstala železniční, silniční, letecká a vodní 

doprava v rukou státu, neboť tato dopravní odvětví hrála stěžejní úlohu při hospodářské 

obnově země. 

V oblasti nákladní železniční a silniční dopravy byly proto již v průběhu let 1951 a 

1952 přijaty příslušné zákony, které zakotvily rozhodující úlohu státu a pravidla cenové 

politiky pro tyto druhy dopravy. Do systému státní regulace byla v roce 1953 zahrnuta rovněž 

vnitrozemská lodní doprava. O dva roky později získala SRN plnou svrchovanost také 

v letecké dopravě, kde se stát stal přímým vlastníkem největší letecké společnosti v zemi -

Lufthansy. 

Pokud jde o oblast energetiky, i zde si stát zachoval majoritní vliv. Vlastnil 60 % 

výroby elektrické energie a 90 % produkce plynu. Kromě toho disponoval možností 

zasahovat do oblasti energetiky nepřímo, a to prostřednictvím dvou střechových organizací 

energetického prúmyslu. Jednalo se o společnosti VEBA (Vereinigte ElektriziHits- und 

Bergwerks AG), která zastřešovala uhelný průmysl a VIAG (Vereinigte Industrie 

Unternehmungen AG) spravující průmysl chemický a ocelářský. 

Náklady státního rozpočtu na obnovu a modernizaci dopravního systému dosahovaly 

v 50. letech obrovských částek. Dokladem toho je mj. následující přehled, který dokumentuje 

vývoj státních výdajú na výstavbu silniční sítě v letech 1950 a 1953 ( v mil. DM): 

Typ silnice 1950 1953 

Dálnice 55,2 106,9 

Hlavní silnice 172,8 220,2 

Zemské silnice 310,2 525,5 

Ostatní komunikace 546,0 962,5 

Celkem 1 084,2 1 815,1 

Ilandelsblatt, Jhrg. 1955, Nr. 101, S. I. 
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5.2.4 Zahraniční obchod 

Po založení Spolkové republiky Německo se její hospodářské vztahy se zahraničím 

staly na základě okupačního statutu záležitostí okupačních mocností. Okupační orgány 

pověřily jeho správou a řízením organizaci zahraničního obchodu Joint Export Import Agency 

(JElA). Díky včasné revizi okupačního statutu však SRN získala poměrně brzy možnost 

určovat směr a podobu svého zahraničního obchodu z velké míry sama. 

Prvotním cílem spolkové vlády bylo dosáhnout liberalizace zahraničního obchodu a 

konvertibility německé marky. Zároveň bylo třeba obnovit staré obchodní vztahy a navázat 

na evropském a světovém trhu kontakty nové. První kroky spolkové vlády ke splnění těchto 

cílú na sebe nenechaly dlouho čekat. 

Dne 31. října roku 1949 se SRN stala členem Organizace pro evropskou hospodářskou 

spolupráci (OEEC), čímž přijala závazek spolupodílet se s ostatními členskými státy na 

vzájemné liberalizaci zahraničního obchodu. Od listopadu roku 1949 proto spolková vláda 

začala systematicky pracovat na odbourávání obchodních bariér. Ministr hospodářství 

Ludwig Erhard se v první fázi zaměřil zejména na uskutečnění postupné liberalizace dovozů 

ze zemí OEEC. Proti jeho záměru se však postavily zcela svorně podnikatelské svazy. 

Představitelé těchto svazů byli totiž přesvědčeni, že je ještě příliš brzy na to, aby byl vnitřní 

trh, který ještě není dostatečně konsolidován, vystaven působení zahraniční konkurence. 

Jejich argumentům nahrávala i přetrvávající pasivní bilance zahraničního obchodu. 170 

V druhé fázi liberalizace zahraničního obchodu se Erhard rozhodl odstranit další 

překážku, kterou byla nekonvertibilní měna. Nekonvertibilní měnou ale nebyla pouze 

německá marka, ale i ostatní evropské měny. Státy sdružené v OBEC, ve snaze dosáhnout 

volné směnitelnosti svých měn, se proto rozhodly založit Evropskou platební unii, jejímž 

hlavním úkolem bylo podpořit liberalizaci zahraničního obchodu mezi členskými zeměmi 

OEEC a posílit hodnotu evropských měn až do dosažení jejich plné konvertibility. 

Evropská platební unie zahájila svou činnost dne 1. července roku 1950. Finanční 

prostředky na její provoz poskytly Spojené státy americké. Evropská platební unie sloužila 

jednak jako clearingové místo, tzn. že realizovala vyrovnání plateb mezi jednotlivými 

členskými státy, jednak jako úvěrová instituce. Automaticky poskytla úvěr těm státům, jejichž 

17
') Winkel, llarald: Die Wirtschaťt im geteilten Deutschland 1945- 1970, S. 110. 

V roce 1949 činily měsíční tržby vývozů průměrně 340 miliónů DM; dovozy financované z 1/3 z pros
tředki'l Marshallova plánu však významně převyšovaly vývozy. 
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účet vykazoval ztrátu. Tyto operce prováděla Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb se 

sídlem v Basileji, která byla hlavní bankovní institucí Evropské platební unie. 

Další kroky v liberalizaci zahraničního obchodu se Ludwigu Erhardovi v následujícím 

období nepodařilo realizovat, neboť v červnu roku 1950 vypukla korejská válka, která 

významným zplisobem ovlivnila celou světovou ekonomiku. Jedním z dúsledkú této krize byl 

přechodný vzestup světové poptávky po potravinách, textilu a surovinách spojený se značným 

růstem cen. Například ceny barevných kovú vzrostly dvojnásobně; ceny kaučuku se dokonce 

zpětinásobily. Dalším negativním dúsledkem korejské války byl růst zbrojení v celosvětovém 

měřítku. Některé evropské země musely velkou část svých výrobních kapacit použít na 

pokrytí zbrojních zakázek. Všeobecná zbrojní konjunktura západního světa se projevila i 

v poptávce po německém vývozu. Na základě omezení daných okupačním statutem nesměla 

SRN do podzimu roku 1950 vyrábět žádné zbraně. A protože výrobní kapacity ve většině 

zemích Evropy byly zahrnuty zbrojními zakázkami, mohla SRN zaplnit takto vzniklou 

mezeru na trhu a sv)·m exportem, zaměřeným na civilní spotřebu, získat nezanedbatelný podíl 

na světovém trhu. V dúsledku této situace došlo v SRN k výraznému vzestupu výroby. 

Ke vstupu Spolkové republiky Německo na světový trh tedy došlo za těchto 

podmínek dříve. než se všeobecně očekávalo. Konkurenční schopnost německého zboží navíc 

zvyšovala jeho nízká cena, podhodnocený kurs německé marky a kratší dodací lhůty. I přes 

rúst exportu se na konci roku 1950 nepodařilo dosáhnout vyrovnané bilance zahraničního 

obchodu. Její deficit činil 3 miliardy DM. 171 

V SRN zavládl po vypuknutí korejské války strach a panika. Lidé začali ve velkém 

množství vybírat našetřené úspory, nakupovat potraviny a ostatní spotřební zboží ve snaze 

předzásobit se pro případ nouze. Takovéto chování spotřebitelů bylo jednoznačným impulsem 

k růstu cen, nastartování inflace a značnému zvýšení životních nákladů. Mimo to se 

průmyslová výroba začala potýkat se značným nedostatkem uhlí, a to vlivem růstu výroby a 

vysokým exportním kvótám. Ty byly nařízeny mezinárodním Kontrolním úřadem pro Porúří. 

Svou roli sehrál také nízký podíl investic v uhelném průmyslu, které proudily hlavně do 

oblasti spotřebního prúmyslu. 

Vývoj vybraných ekonomických ukazatelú za korejské války ukazuje následující 

tabulka (Index 1938 = 1 00): 

171 
Lampert, Heinz: Die Wirtschaťt:s- und Sozialordnung der Bundesrepublik Deutschland, S. 108. 
Dovozy činily I I ,4 miliard DM a vývozy 8,4 miliard DM. 
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Ukazatele červen 1950 prosinec 1950 červen 1951 prosinec 1951 
Ceny surovin 198 229 245 262 
Výrobní ceny 178 195 222 228 
Zivotní náklady 151 151 167 170 
Hodinová mzda 151 161 181 191 
Prúmyslová produkce 107 122 132 130 
Dovoz (v mld. DM) 0,79 1,3 1,1 1,4 
Vývoz (v mld. DM) 0,65 0,98 1,2 1,6 

Lampert, Hemz: Dte Wtrtschafts- und Soztalordnung der Bundesrepubhk Deutschland, S. 93. 

S cílem vyřešit kritickou situaci v zásobování uhlím se vláda rozhodla opětovně zavést 

obhospodařování s uhlím a začít ho dovážet spolu s ostatním zbožím ze zahraničí přesto, že 

neměla dostatek devizových prostředkú na krytí těchto dovozů. 172 Uhlí bylo dováženo 

zejména ze Spojených státú amerických za poměrně vysokou cenu I O USD za 1 tunu, což 

vedlo k poměrně rychlému vyčerpání devizových prostředků. Deficit platební bilance se tak 

dále prohluboval. 

Celkový přehled o spotřebě uhlí ve SRN v letech 1951 až 1956 s ohledem na místo 

těžby nastiňuje následující tabulka (v mil. tun): 

Těžební revír 1951/1952 1953/1954 1955/1956 

SRN 60,7 63,4 83,0 

ostatní Evropa 6,0 6,4 7,7 

USA 3,4 1,8 8,5 

Celkem 70,1 71,6 83,0 

Handelsblatt, Jhrg. 1955, Nr. 89, S. 2. 

Spolková vláda proto požádala Evropskou platební unii o úvěr ve výši 1,9 miliardy 

DM. Ta se k její žádosti postavila vstřícně a požadovaný objem finančních prostředkú jí 

poskytla. Vyrovnat platební bilanci se však nepodařilo. Spolková vláda proto v únoru roku 

1951 spolu s Bankou německých zemí rozhodla o dočasném omezení liberalizace dovozů ze 

zemí OEEC, které byly do tohoto okamžiku liberalizovány přibližně ze 65 %. V rámci tohoto 

opatření bylo pozastaveno vydávání licencí pro dovozy zboží a zavedena povinnost složit 

50 % hodnoty dovezeného zboží v devizách. Určité úpravy byly učiněny i v daňové politice. 

17
' Soukup, Josef: Germania od porážky ke sjednocení, s. 117. 

V roce 1951 činila v}še devizových a zlatých rezerv pouhých I, 74 miliardy DM. 
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Současně vláda přijala opatření k podpoře exportu. Jednalo se o různé druhy pojištění, 

subvence, dotace a vývozní úvěry, které snižovaly rizika spojená s vývozem. 

Navzdory tíživému stavu deviz na jaře roku 1951 kancléř Adenauer ve svém dopise 

spojenecké vysoké komisi deklaroval, že je SRN připravena splatit jak předválečné, tak i 

poválečné dluhy. 173 Toto své rozhodnutí podpořila uzavřením reparační dohody o odškodnění 

vúči Izraeli v září roku 1952. Na jejím základě měla zaplatit během následujících 12 až 14 let 

3A50 miliardy DM ve formě věcných plateb. Těmito kroky si SRN na mezinárodním poli 

začala pomalu získávat svůj ztracený kredit. 

Celková výše zadlužení SRN činila 14,3 miliardy DM. Vyjednávání o dluzích začalo v 

Londýně v květnu roku 1951. V čele stočlenné německé delegace stál viceprezident 

Kreditanstalt flir Wiederaufbau Hermann Josef Abs. Celkem se jednalo o 65 věřitelských 

státú; 40 z nich se zúčastnilo londýnské konference. Londýnská dohoda o dluzích byla 

podepsána 23. února roku 1953. Celková částka německých zahraničních dluhů byla 

redukována díky postoji USA, Francie a Velké Británie na 7,3 miliard DM. Během 

následujících pěti let měla SRN zaplatit každý rok částku 507 miliónú DM. Po uplynutí této 

lhúty měla splácet již 765 miliónů DM ročně. V rámci Londýnské dohody byla SRN také 

poskytnuta pújčka na dovoz surovin. Podle názoru Hermanna Abse by SRN bez této půjčky 

nebyla schopna importovat životně dúležité nerostné suroviny. 174 

Vzhledem k vládní proexportní politice, protiinflační politice Banky německých zemí a 

příznivému vývoji na trhu zboží a služeb, se podařilo již od léta roku 1951 výrazným 

zpúsobem oživit německý export a snížit inflaci. V druhé polovině roku 1951 došlo 

k podstatnému zlepšení stavu platební bilance. Dovozy činily 14,7 miliard DM a vývozy 14,6 

miliard DM. S ohledem na tuto příznivou situaci mohla SRN již na konci roku 1951 splatit 

úvěr poskytnutý Evropskou platební unií a od l. ledna roku 1952 opětovně zahájit proces 

liberalizace zahraničního obchodu. Současně bylo zrušeno i obhospodařování s uhlím. 

V prúbčhu roku 1952 se zahraniční obchod vyvíjel i nadále pozitivně, a tak na jeho 

konci bylo dosaženo prvního přebytku platební bilance, který činil 706 miliónú DM. Do 

konce roku 1954 dosáhlo aktivní saldo platební bilance hodnoty 3,3 miliardy DM. O rok 

později však skončilo s poměrně slabším výsledkem ve výši 1 miliardy DM, i přesto, že 

zahraniční obchod vzrostl oproti roku 1954 o 20 %. 175 Hlavními příčinami tohoto poklesu byl 

1 ~' Weimcr, Wolfram: Dcutsche Wirtschaftsgeschichte, S. 96. 
Před válečné dluhy ( Dawcsliv a Youngúv plán) činily 6,4 miliard USD; poválečné dluhy ( Marshallliv plán a 
GARIOA) činily 3.2 miliardy USD. 

174 Frankfurter Allgemeine Zeitung, Jhrg. 1980, Nr. 26, S. 1 O. 
17' Frankťurter Allgemeine Zeitung. Jhrg. 1955, Nr. 300, S. 9. 
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růst cen ropy na světových trzích a vzestup dopravních nákladů, které negativně ovlivnily 

německý vývoz. 

Pozitivní vývoj zahraničního obchodu, včetně obnoveného růstu aktivního salda 

platební bilance v letech 1956 a 1957, dokumentuje následující tabulka, která podává přehled 

i o celkovém vývoji zahraničního obchodu v období let 1953- 1957 (v mld. DM): 

Rok Dovoz Vývoz Saldo platební bilance 
1953 16,0 18,5 +2,5 
1954 19,3 22,0 +3,3 
1955 25 26,0 +1,0 
1956 28,0 31,0 +3,0 
1957 31,6 36,0 +4,4 

Lampert, 1-lemz: Dte Wtrtschafts- und Soztalordnung der Bundesrepubhk Deutschland, S. 108. 

Stanovení pravidel pro splácení dluhů, růst devizových a zlatých rezerv a stabilní 

měnová politika umožnily spolkové vládě v srpnu roku 1955 přikročit k rozšíření liberalizace 

dovozů ze zemí OEEC na 91,1 %. 176 Plné liberalizace dovozů bylo dosaženo v roce 1956. 

Z liberalizace zústaly vyňaty zemědělské výrobky, textílie a chemikálie. Krok za krokem tak 

byly vytvořeny předpoklady pro zavedení plné směnitelnosti německé marky, což se o dva 

roky později stalo skutečností. Dne 29. prosince roku 1958 se stala německá marka spolu 

s dalšími evropskými měnami plně konvertibilní měnou. Na konci roku proto došlo ke zrušení 

Evropské platební unie, která byla později nahrazena Evropským fondem. 

Hlavním obchodním partnerem SRN byly Spojené státy americké, Kanada a země 

sdružené v Organizaci pro evropskou hospodářskou spolupráci. Po založení Evropského 

hospodářského společenství (EHS) v roce 1958 se zahraniční obchod SRN orientoval 

převážně na státy sdružené v této organizaci. Nejvýznamnějším dovozcem do SRN byly 

Spojené státy americké. 177 Druhé a třetí místo obsadily Holandsko a Francie. Německé 

vývozy naopak nejčastěji směřovaly do Holandska, Belgie a Francie. 

V první polovině 50. let tvořily strukturu vývozu hlavně stroje, automobily a chemické 

výrobky. Na dovozech se naopak nejvíce podílely potraviny, polotovary, hotové výrobky a 

suroviny (s výjimkou ropy a dehtu). S rozkvětem německého zahraničního obchodu však 

1 :<• Frankfurter Allgemeinc Zeitung. Jhrg. 1955, Nr. 185, S. 9. 
I 

17 Frankfurter Allgemcine Zeitung, Jhrg. 1955, Nr. 178, S. 7. 
Například v květnu roku 1955 bylo z USA dovezeno zboží o celkové hodnotě 57,71 miliónů USD. 
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došlo na konci 50. let, ve srovnání s prvními poválečnými lety, ke změně jeho struktury. To se 

projevilo zejména u potravin, hotových výrobků a surovin. 178 

V)'znamným obchodním partnerem SRN byla i Německá demokratická republika. 

Vnitroněmeck)' obchod (innerdeutscher Handel) nebyl považován ani za zahraniční, ani za 

vnitřní obchod. Probíhal podle zvláštních pravidel, které byly stanoveny vnitroněmeckou 

úmluvou mezi oběma státy z 8. října roku 1949. O dva roky později, dne 20. září roku 1951, 

byly hospodářské vztahy mezi SRN, včetně Západního Berlína a NDR, včetně východního 

Berlína, nově upraveny. Na základě nových pravidel byly všechny platby prováděny 

prostřednictvím centrálních zúčtovacích kont u Banky spolkových zemí (od roku 1957 přes 

Němcckou spolkovou banku), případně u Státní banky NDR. K překonání měnových rozdílů 

byla zavedena nová zúčtovací jednotka (Verrechnungseinheit). 

Mimořádné postavení obchodu mezi oběma státy bylo vzato v úvahu i při zakládání 

EHS. Na základě dodatkového protokolu ke Smlouvě o EHS z roku 1957 bylo stanoveno, že 

vnitroněmecká hranice není hranicí celní, což znamenalo, že v rámci EHS byl vnitroněmecký 

obchod považován za vnitřní obchod SRN. Tím se NDR v podstatě stala "členem" tohoto 

integračního seskupení. Pokud jde o strukturu exportu a importu, byly každoročně 

sestavovány seznamy skupin zboží, se kterým bylo možné obchodovat. SRN dodávala do 

NDR zejména strojírenské, elektrotechnické a chemické výrobky; v dodávkách NDR 

převažoval textil, oděvy. zemědělské výrobky a ropné produkty. 179 

Zahraničně obchodní vztahy s ostatními státy socialistického bloku byly omezeny na 

minimum. I přesto však s nimi SRN do určité míry obchodovala. V roce 1952 byl z iniciativy 

Spolkového svazu německého průmyslu založen speciální výbor, jehož hlavním úkolem bylo 

spravovat oblast zahraničního obchodu se socialistickými státy. 

Podobu zahraničního obchodu v SRN ovlivnilo i její členství v řadě mezinárodních 

ekonomických organizací. Kromě členství v OEEC se stala 1. září roku 1951 členem 

Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT), čímž získala plnou obchodní a celní 

suverenitu. JXo V jejím rámci se SRN zavázala k mezinárodní hospodářské spolupráci a 

liberalizaci zahraničního obchodu cestou odbourávání obchodních překážek a cel. K prvnímu 

17s Winkel, Harald: Die Wirtschaťt im geteilten Deutschland 1945 - I 970, S. 1 I 1. 
V roce I 950 se potraviny na dovozech podílely 44, I %, v roce 1960 už jen 26,3 °1'Ó; podíl řemeslnických 
výrobkll činil v roce I 950 I 2,6 %, v roce 1960 pouze 32,2 %. Co se týče vývozů zde klesal podíl surovin. V 
roce 1950 činil 14 °/o,v roce 1970 užjcn2,5 °'Ó. Vývozní podíl hotových výrobků se v roce I950 pohyboval 
okolo 65 '\, a do roku I 970 vystoupal až na 85,5 'Yo. 

1
-., MUller, Helmut. Krieger, Kari, Vollrath, Hanna: Dějiny Německa, s. 352. 

1
"

1 Všeobecná dohoda o clech a obchodu byla podepsána dne 30. října 1947. Dohodu podepsalo 23 států. 
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snížení cel došlo již v dubnu roku 1955. Další následovalo v prosinci roku 1956. Německá 

ekonomika se tak stala otevřenější a přístupnější světovému obchodu. 

Dne 14. srpna roku 1952 SRN vstoupila do dalších dvou světových ekonomických 

organizací, a to do Mezinárodního měnového fondu (IMF) a Světové banky (WB). 181 Jako 

člen těchto organizací se zavázala ke spolupráci v měnové oblasti s cílem přispívat k trvalému 

a vyrovnanému rústu mezinárodního obchodu. Zásadní vliv na rozvoj německého 

zahraničního obchodu mělo ustavení EHS v roce 1958. Členství SRN v této orgamzac1 

přineslo německým podnikatelúm nové odbytové možnosti a průmyslovým podnikům 

otevřelo cestu k rentabilní výrobě a vyšším ziskúm 

Zapojení SRN do mezinárodních ekonomických organizací a světového obchodu 

v prúběhu 50. let jednoznačně přispělo nejen k dynamickému hospodářskému rozmachu, ale i 

k posílení politické váhy SRN v celosvětovém měřítku. 

lXI MeLinárodní měnový fond a Světová banka byly založeny v prt'1běhu brettonwoodské konference, která se 
konala od I. do~ !.července 1944. Konference se zúčastnilo 44 státt'1. 
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KAPITOLA VI. 

ZAČLENĚNÍ SRN DO EVROPSKÝCH INTEGRAČNÍCH STRUKTUR 

6.1 Integrace Spolkové republiky Německo do Evropského společenství uhlí a oceli a 

Evropského hospodářského společenství 

Po založení SRN se jedním z prioritních cílů kancléře Adenauera stalo zapojení země 

do vznikajících evropských integračních struktur. Kancléř si byl plně vědom skutečnosti, že 

je to jediná možná cesta, jak dosáhnout rehabilitace SRN na mezinárodní úrovni i za cenu 

částečné ztráty národní svrchovanosti. Jeho hlavní opoziční soupeř a sociální demokrat Kurt 

Schumacher byl ovšem jiného názoru. Byl přesvědčen, že proces západoevropské integrace 

by měl probíhat výhradně v rámci rovnoprávného partnerství a při zachování specifických 

národních zájmů. Není proto divu, že se sociálně demokratická strana v dubnu roku 1948 

postavila proti vzniku mezinárodního Kontrolního úřadu pro Porúří, jehož členem se měly stát 

i západní okupační zóny Německa, v obavě, že bude tato instituce zneužita pro francouzské 

cíle. 

Porúří bylo pro Francii strategicky důležitým regionem, neboť její průmysl byl zcela 

závislý na dovozu koksovatelného uhlí z této oblasti. Z tohoto důvodu se Francie snažila 

dosáhnout internacionalizace Porúří. Postoj Američanů a Britů k této otázce byl však 

jednoznačně odmítavý, neboť preferovali plné zapojení západních okupačních zón Německa 

do formujícího se hospodářsko politického organismu Evropy. 

I přes počáteční odmítavou reakci ze strany Spojených států amerických a Velké 

Británie se Francii v prúbčhu londýnské konference šesti států (státy Beneluxu, USA, VB a 

Francie), konané v termínech od 23.2 do 5.3. a od 20.4. do 1.6. roku 1948, podařilo 28. dubna 

prosadit zřízení mezinárodního Kontrolního úřadu pro Porúří, který se stal základem budoucí 

francouzsko-německé spolupráce. Signatáři smlouvy se staly státy, které se zúčastnily 

londýnské konference. Na jejím základě zústalo Porúří součástí německého území, jeho 

hospodářské využití však bylo svěřeno nově zřízenému Kontrolnímu úřadu. SRN se členem 

tohoto úřadu stala až na základě Petersberské dohody z 22. listopadu roku 1949, která jí 

umožnila vstupovat do mezinárodních organizací. 

N~jvyšším orgánem Kontrolního úřadu se stala Rada. Spolkovou republiku Německo 

v tomto orgánu zastupoval vicekancléř Franz Blilcher. Hlavním úkolem Rady bylo určovat 

množství uhlí a oceli pro německou spotřebu a množství určené na export. Členské státy 
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sdružené v Radě se snažily o to, aby bylo rúrské uhlí a ocel vyváženo do západoevropských 

z:emí v co největším objemu a za co nejnižší ceny. 

Toto řešení nepřineslo uspokojivé řešení ani budoucí spolkové vládě, ani Francii. 

Německo bylo nespokojeno s faktem, že je podřízeno rozhodování ostatních a Francie byla 

naopak přesvědčena, že pravomoci Kontrolního úřadu jsou nedostatečné. Konrad Adenauer si 

však plně uvědomoval, že základním předpokladem k vyřešení německé otázky je 

francouzsko-německé usmíření. Je patrné, že zejména z tohoto důvodu, krátce po ustavení 

S RN, projevila jeho vláda v Petersberské dohodě z listopadu roku 1949 vůli připojit se ke 

Kontrolnímu úřadu pro Porúří. Tento krok spolkové vlády však vzedmul vlnu odporu ze 

strany opozice ve Spolkovém sněmu, vedené předsedou SPD Kurtem Schumacherem, který 

odmítl uznat kontrolu Porúří. 

Stejně tak i Francie začala pociťovat nutnost přijít s nějakým návrhem na vyřešení 

francouzsko-německého vztahu. Hlavní příčinou byla patrně skutečnost, že v listopadu roku 

1949 přesáhla německá produkce oceli francouzskou, což bylo pro Francii varovným 

signálem. Ministerstvo zahraničí v čele s ministrem zahraničí Robertem Schumanem však 

nebylo schopno přijít s konkrétním řešením, čehož se rozhodl využít všeobecně uznávaný 

francouzský ekonom a politik Jean Monnet. Na sklonku dubna roku 1950 předložil premiéru 

Bidaultovi a ministru zahraničí Schumanovi memorandum, v němž navrhl podřídit veškerou 

francouzsko-německou výrobu uhlí a oceli pravomoci mezinárodního úřadu, k němuž by 

mohly přistoupit všechny evropské země. Takovýto úřad měl mít nadnárodní charakter, neboť 

se neměl zodpovídat jednotlivým národním vládám ze své činnosti. Premiér Bidault, který 

Monnetovo memorandum pravděpodobně vůbec nečetl, se k myšlence nevyjádřil. Ministr 

zahraničí Robert Schuman naopak Monnetovy myšlenky, stejně jako celá francouzská vláda, 

př~jal a podpořil. Dne 9. května roku 1950 pak Schuman ve svém vládním prohlášení poprvé 

veřejně vyslovil myšlenku ,,fúze" německé a francouzské produkce uhlí a oceli. 

Reakce Spolkové republiky Německo na zveřejnění Schumanova plánu byla poměrně 

příznivá. Všeobecné uspokojení vládlo zejména mezi vládnoucími křesťanskými demokraty. 

Kancléř Adenaucr, jenž byl o plánu informován až v poslední chvíli před tiskovou konferencí, 

na níž Schuman plán zveřejnil, přivítal toto "šlechetné gesto Francie vúči Německu" a dal 

zcela jasně najevo, že ho bude podporovat "z celého srdce". Hlavní příčinou tak pozitivního 

přijetí ze strany Adenauerovy vlády byl bezesporu fakt, že Schumanův plán odpovídal jejím 

zahraničně-politickým aktivitám a že současně přinesl řešení několika ožehavých problémů, 

kterými se vláda vážně zabývala. Jednalo se o otázku francouzsko-německého usmíření, 

kontroly uhlí a oceli pro mírové využití a nastartování evropské integrace. V neposlední řadě 

129 



také Schumanův plán otvíral SRN dveře k začlenění mezi ostatní západoevropské země. 

Rovněž stanovisko průmyslových kruhů bylo pozitivní, a to přesto, že by raději preferovaly 

přímé dohody s ostatními zeměmi. Nicméně si však dobře uvědomovaly, že společné 

využívání uhlí a oceli je výborným prostředkem jak odstranit omezení vztahující se na 

německou výrobu. 

Proti Schumanově plánu se naopak postavili sociální demokraté, kteří ho považovali 

za překážku na cestě k socializaci Porúří a možnému sjednocení Německa. Stanovisko SPD 

však nepodpořily odbory, které zastávaly názor křesťanských demokratů. 182 

Smluvní jednání o Schumanově plánu byla zahájena 20. června roku 1950 vládními 

delegacemi zemí Beneluxu, Francie, Itálie a SRN (státy tzv. Šestky). Smlouva o založení 

Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO), známého pod jménem Montánní unie, byla 

podepsána dne 18. dubna roku 1951 v Paříži. V platnost vstoupila dne 23. června téhož roku. 

Na jejím základě byl zrušen mezinárodní Kontrolní úřad pro Porúří. Nejvyšším orgánem 

Montánní unie se stal devítičlenný Vysoký úřad jako nadnárodní orgán. Do jeho čela byl 

zvolen Jean Monnet. Jeho zástupcem se stal od roku 1952 Němec Franz Etzel, který ve své 

funkci setrval až do roku 1957. Úkolem úřadu bylo stanovovat maximální ceny a produkční 

kvóty uhlí a oceli a vypracovávat investiční programy. 

Spolková republika Německo ratifikovala smlouvu v lednu roku 1952, avšak samotný 

ratifikační proces neproběhl zcela bez komplikací. V jeho průběhu vyšly plně najevo rozdílné 

názory mezi křesťanskými a sociálními demokraty ohledně budoucího začlenění SRN do 

evropských integračních struktur. Adenauer si přál plné zapojení země do procesu 

západoevropské integrace; jeho opoziční soupeř Kurt Schumacher naopak prosazoval, aby byl 

každý krok Spolkové republiky Německo na cestě do evropských integračních struktur 

posouzen i z hlediska jeho zpětného působení na celoněmecký stát. Sociální demokracie se 

ve své většině postavila proti vstupu SRN do Montánní unie. Argumentovala tím, že 

Německo zaplatí příliš draze za svůj návrat mezi západoevropské státy, neboť v době zvýšené 

poptávky po uhlí a oceli bude v rámci Montánní unie znevýhodněno oproti ostatním členským 

státúm. Druhým argumentem byla skutečnost, že členství v ESUO a případně jiných dalších 

organizacích ohrozí možnost znovusjednocení Německa, neboť Sovětský svaz nebude se 

sjednocením nikdy souhlasit, pokud SRN bude součástí západního bloku. V této souvislosti 

je však třeba poznamenat, že ne všichni členové SPD souhlasili se Schumacherovými názory. 

Jeho nesouhlas se vznikem Montánní unie vyvolal kritiku některých členů strany. Kari 

1'c Gerbet, Pierre: Budování Evropy, s. 85 - 86. 
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Schiller, Heinrich Deist, Georg Kurlbaum a Erwin Lange jako reprezentanti liberálního křídla 

strany plně podporovali začlenění SRN do Montánní unie a ostatních evropských integračních 

struktur. 

Svým postojem k Montánní unii se SPD dostala do rozporu nejen s křesťanskými a 

některými sociálními demokraty, ale i s odbory. Odbory si přály začlenění SRN do tohoto 

integračního seskupení z několika důvodů. Jednak spatřovaly ve vytvoření Montánní unie 

první krok ke vzniku evropského vnitřního trhu, který by zabezpečil optimální hospodářský 

růst a zlepšil životní úroveň obyvatel, jednak možnost osvobodit těžký průmysl od 

spojeneckých restrikcí. Stejně jako odbory v jiných zemí doufaly, že budou zastoupeny 

v institucích budoucího Společenství a že sehrají aktivní úlohu při organizaci trhu. Díky jejich 

podpoře se nakonec křesťanským a sociálním demokratům podařilo smlouvy úspěšně 

ratifikovat. Začleněním SRN do Montánní unie byla splněna jedna z několika podmínek pro 

zrušení okupačního statutu. 

Jednání o Schumanově plánu a samotné ustavení Montánní unie, podporované USA, 

byla prvním impulsem k odstartování procesu evropské integrace, na kterém se podílely se 

stejným odhodláním jak pravicové, tak i sociálně demokratické vlády jednotlivých států. 

S novou iniciativou podporující další evropskou ekonomickou integraci přišly v roce 

1955 státy Beneluxu. Zjejich podnětu byla ve dnech 1.- 3. června roku 1955 uspořádána v 

italské Messině konference ministrů zahraničních věcí členských států Montánní unie, která 

měla projednat další postup v evropské integraci. 183 O jejím konání neměla německá 

veřejnost skoro žádné povědomí, neboť se v té době na vnitropolitické scéně spíše hovořilo o 

prohlubujícím se konfliktu Západ-Východ a řešení německé otázky. 

Výsledkem messinské konference bylo přijetí rezoluce, která požadovala vytvoření 

společného evropského trhu, evropské organizace pro mírové využití atomové energie a 

evropského investičního fondu pro pomoc méně rozvinutým oblastem členských zemí. Kromě 

toho vyzývala i ke sladění sociální politiky členských zemí. Během jednání v Messině bylo 

také rozhodnuto o založení přípravného výboru, který se měl zabývat přípravou evropské 

integrace. Do čela tohoto výboru, do kterého vyslaly všechny země Montánní unie své 

politiky, ekonomy a specialisty, byl zvolen belgický ministr zahraničí Paul-Henri Spaak. 

Základním úkolem výboru bylo prodiskutovat veškeré otázky týkající se integrace a nalézt 

konsensus o cílech a formě nové organizace. Spolkovou republiku Německo v průběhu celého 

~~~Této konference se zúčastnila i Velká Británie. Členem EHS v roce 1957 se však nestala. 
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vyjednávání zastupoval viceprezident Vysokého úřadu Franz Etzel, který měl oporu jak u 

Adenauera, tak i v CDU a CSU. 

Vláda SRN, s výjimkou skupiny soustředěné okolo ministra hospodářství Ludwiga 

Erharda, rezoluci v obecné rovině přijala. Závěry messinské konference podpořil i Spolkový 

svaz německého průmyslu, který ve vznikajícím společném trhu spatřoval velkou příležitost 

k dalšímu ekonomickému rozvoji. Ředitel obchodní sekce svazu Dr. Beutler ve svém projevu, 

který přednesl v květnu roku 1956 v rámci Mezinárodního evropského veletrhu ve 

Friedrichshafenu, zdůraznil nutnost hospodářské integrace Evropy jako jediné možné cesty ke 

vzniku moderního evropského hospodářství a dále konstatoval, že " ..... německý průmysl je 

plně připraven účinně se podílet na evropské ekonomické spolupráei." 184 Hospodářské svazy 

zastupující drobné živnostníky a rodinné zemědělské podniky se k projektu společného 

vnitřního trhu naopak stavěly značně rezervovaně, neboť měly obavy, že neobstojí v silné 

evropské konkurenci. Pokud jde o postoj samotného Ludwiga Erharda ke vzniku společného 

trhu, je možné konstatovat, že prosazoval spíše umírněnější přístup, neboť se obával, že se 

stane direktivním nástrojem řízení členských ekonomik. Podporu projektu ekonomických 

společenství proto spojoval se snahami o další uvolnění obchodu v rámci OEEC a GATT. 

Jeho názory se však ve spolkové vládě neprosadily a na podzim roku 1955 byly vyřazeny 

z německých plánl'!. Cíl evropského sjednocení však Erhard chápal stejně jako všichni ostatní 

členové vlády, což dokládá i jeho zahajovací řeč, kterou přednesl v říjnu roku 1956 při 

otevření Frankfurtského knižního veletrhu, v níž konstatoval: " ... nejlepší integrace Evropy 

spočívá ve výstavbě liberálního mezinárodního uspořádání s volným pohybem zboží, služeb 

a kapitálu, který je možné nastolit nejlépe prostřednictvím konvertibilní měny." 185 Dne 16. 

ledna roku 1957 rozhodla spolková vláda zcela jednohlasně o přistoupení SRN 

k plánovanému společnému evropskému trhu. 186 

Spaakův výbor nalezl konsensus o cílech a formě nové organizace již na podzim roku 

1955. Výsledkem dlouhých jednání byla zpráva z jara roku 1956, která již byla konkrétním 

návrhem dvou organizací - Evropského hospodářského společenství a Evropského 

společenství pro atomovou energii. Původní myšlenka postupné sektorové integrace byla 

odmítnuta (s výjimkou atomové energie) a nahrazena nástroji celní unie. 

V květnu roku 1956 vypracoval Spaakův výbor smluvní dokumenty dvou 

navrhovaných společenství. Po dlouhých desetiměsíčních jednáních byly dne 25. března roku 

1 ~ 4 Frankfurter Allgemeine Zeitung, Jhrg. 1956, Nr. 111, S. 9. 
1
" Lampert, Heinz: Die Wirtschafts- und Sozialordnung der Bundesrepublik Deutschland, S. 113. 

1
'(' frankfurter Allgemeine Zeitung, Jhrg. 1957, Nr. 14, S. 3. 
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1 957 v Římě podepsány ministry zahraničí států Šestky Smlouvy o Evropském hospodářském 

společenství (EHS) a o Evropském společenství atomové energie (EUROATOM). Vstoupily 

v platnost 1. ledna roku 1958. 

Hlavními orgány EHS se sídlem v Bruselu se staly: Evropská rada, Rada ministrů jako 

zákonodárný orgán a Komise jako orgán výkonný. Prvním předsedou Komise byl v roce 1958 

zvolen zahraničněpolitický poradce Konrada Adenauera Walter Hallstein. Soudní instancí 

EHS se stal Evropský soudní dvůr, který působil v Lucemburku. Na jeho založení měla 

velkou zásluhu německá delegace, která v průběhu vyjednávání kladla značný důraz na jeho 

vznik. 

S podpisem Smlouvy o EHS přenesly členské státy část svých národně svrchovaných 

práv na tuto organizaci. Obě dvě smlouvy, které je třeba chápat jako kompaktní celek, byly 

výsledkem jistých politických kompromisů. Zejména Smlouva o EHS by pravděpodobně 

nebyla vůbec podepsána, kdyby SRN nepřistoupila na určité kompromisy. Například musela 

souhlasit se vznikem EUROATOMU i přes svůj chladný postoj k tomuto společenství. Do 

čela EUROATOMU, jehož hlavním úkolem byla koordinace a podpora rozvoje mírového 

využití atomové energie, byl jmenován Francouz Louis Armand. 

V rámci EHS měl být vytvořen společný trh bez dovozních a celních omezení a 

s volným pohybem služeb, zboží a kapitálu. Přirozeně bylo třeba počítat s přechodným 

obdobím v délce 12 - 15 let s cílem odstranit celní a množstevní překážky obchodu. Dalším 

stupněm integrace měla být společná hospodářská politika, třetím stupněm pak měnová unie 

se společnou měnou nebo alespoň s pevně stanovenými vzájemnými směnnými kursy. Cílem 

těchto integračních snah bylo zvýšit životní úroveň obyvatelstva a zajistit stabilní 

ekonomický ri:tst hospodářství v celé Evropě. 

Ratifikační proces proběhl ve Spolkové republice Německo bez vážnějších problémů. 

Byl zahájen 5. července roku 1957. Pro Římské smlouvy hlasovaly jak frakce CDU/CSU, DP 

a FVP. tak i opoziční sociální demokraté. Pravděpodobně tomu napomohla i deklarace vlády, 

že bude dohlížet na to, aby společný trh EHS nenarušil obchodní vztahy mezi oběma 

německými státy.Ve svém prohlášení vláda rovněž sdělila, že sjednocené Německo se nebude 

cítit vázáno Římskými smlouvami, které tudíž nemohly být chápány jako překážka 

případného sjednocení. Současně se také vláda zavázala, že bude podporovat vytvoření 

evropské oblasti volného obchodu. Určitý vliv na souhlas sociálních demokratú měl i Jean 

1\tonnet, který sv)mi myšlenkami o evropské integraci ovlivnil řadu členů této strany. Nemalý 

vliv na kladné rozhodnutí SPD měl i reprezentant liberálního křídla Heinrich Deist kterému 

se podařilo předsedu strany Ericha Ollenhauera přesvědčit o tom, že se v rámci tohoto 
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integračního projektu nejedná o otázky politické, nýbrž hospodářské. Proti projektu EHS 

hlasovali liberální poslanci z FDP, kteří jako stoupenci svobodného podnikání a volného 

obchodu, považovali Římské smlouvy za příliš dirigistické a byrokratické. Spolkový sněm 

vyjádřil svúj souhlas 19. července roku 1957. 

Jako člen EHS získala SRN možnost spolurozhodovat o dění v Evropě včetně otázek 

týkajících se jejího ekonomického života. Na druhou stranu však její hospodářská a sociální 

politika začala být ovlivňována a určována orgány EHS. Tato skutečnost se stala předmětem 

kritiky i ze strany samotných teoretikú konceptu sociálně tržního hospodářství. Profesor 

Wilhelm Ropke na podzim roku 1957 během zasedání Akčního výboru sociálně tržního 

hospodářství v Bad Godesbergu dúrazně varoval před nárůstem evropské byrokracie a 

dirigismu, které budou zásadní vliv na flexibilitu a rychlost rozhodovacího procesu ve SRN. 

Ve svém projevu dále vyjádřil obavy z možné budoucí inflační politiky EHS, neboť byl 

přesvědčen, že se v rámci společného trhu jen těžko prosadí státy s vyšším stupněm měnové 

d o 

0 I' 187 ISClp my. 

Pro Spolkovou republiku znamenalo členství v EHS do budoucnosti mnoho změn 

v hospodářské i sociální oblasti, které na sebe nenechaly dlouho čekat. Nejvýznamnější 

skutečností však bylo, že se Spolková republika Německo vzdala svého individualismu a části 

svých národních práv ve prospěch svého začlenění do společenství vyspělých a 

demokratických západoevropských států. 

187 Frankfurter Allgemeine Zeitung, Jhrg. 1957, Nr. 275, S. ll. 
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KAPITOLA Vll. 

ZÁKLADNÍ TRENDY NĚMECKÉ SOCIÁLNÍ POLITIKY 

7 .I Obecné rysy německé sociální politiky a řešení sporů mezi politickými stranami o 

budoucí podobu sociálního systému 

Spolková republika Německo navázala v oblasti sociální politiky z velké míry na 

Bismarckovu soustavu sociálního pojištění, kterou tvořilo několik sociálních zákonů. Jednalo 

se zejména o zákon o sociálním pojištění z roku 188I, který upravil pojištění pracujících 

v době nemoci, nehody a pro případ invalidity a stáří. Dále pak o zákon o nemocenském 

pojištění z roku 1883 a zákon o úrazovém pojištění z roku I884. V roce 1911 byly tyto 

zákony integrovány do uceleného systému sociálního pojištění, tj. do Říšského pojišťovacího 

řádu (Reichsversicherungsorden). Po ukončení první světové války navázala na Bismarckovo 

sociální zákonodárství i Výmarská republika. Během jejího trvání byla zásadním způsobem 

rozšířena ochrana a sociální zabezpečení pracujících, v roce I927 například zavedením 

systému pojištění proti nezaměstnanosti. Kromě toho byly mimo jiné přijaty zákonné normy 

upravující pracovní právo a podnikové ústavní právo. V éře Třetí říše byl potom kladen důraz 

na rodinnou politiku. 

Základem sociálního systému Spolkové republiky Německo se stal stávající systém 

sociálního pojištění, který byl v následujících letech výrazně rozšířen a vylepšen. Žádná 

fundamentální změna sociálního systému však provedena nebyla. 188 Sociální pojištění se 

společnou účastí zaměstnavatele, zaměstnance a státu zůstalo i nadále hlavním těžištěm 

sociálních jistot občanů SRN. Do sféry sociálního pojištění se do konce 50. let podařilo 

zahrnout 40 % práceschopného obyvatelstva. 

V prvních letech existence Spolkové republiky Německo byla přijata celá řada 

opatření v sociální oblasti, která položila právní a materiální základy atributu "sociální" 

v hospodářsko-politickém systému SRN. To umožnilo postupně naplnit ustanovení článků 20 

odstavce I a 28 odstavce 1 Základního zákona, který hovoří o SRN jako o sociálním 

spolkovém státu, jehož základní ideou je zabezpečit občanům slušnou životní úroveň a 

sociální spravedlnost, včetně jistoty příjmu a zaměstnání (o principu sociálního státu jsem 

blíže pojednala již v rámci I., II. a III. kapitoly). Na základě výše uvedených článků však 

lXX Musil, Libor: Vývoj sociálního státu v Evropě, s. 83. 
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nestačí pouze zmírňovat následky nouze, ale je nutné zajistit takové hospodářské a sociální 

klima ve společnosti, aby k nouzovým situacím nedocházelo. 

Primárním úkolem Adenauerovy vlády v sociální politice se tak stala péče o oběti 

války, o uprchlíky, vyhnance, vysídlence, navrátilce a jejich začlenění do společnosti, včetně 

nápravy válečných škod a zmírnění utrpení vůbec. Současně bylo třeba vyřešit otázku 

sociálního zabezpečení v případě nezaměstnanosti. Ve druhém volebním období se 

Adenauerova vláda soustředila na oblast rodinné politiky a důchodového zabezpečení. 

Všechna sociální opatření byla uskutečňována v postupných a oddělených krocích a nebyla 

tedy součástí komplexního sociálního plánu. 

Po volbách v roce 1953 a při pokračující hospodářské konjunktuře pomalu dozrál čas 

k zahájení veřejné debaty o reformě sociálního systému, který by vytvořil z jednotlivých 

opatření sociální politiky jednotný komplex. Kancléř Adenauer ve svém vládním prohlášení 

ze dne 20. října roku 1953 proto oznámil rozsáhlou sociální reformu, která si kromě tohoto 

úkolu vytkla za cíl zlepšit životní situaci sociálně slabších vrstev obyvatelstva. Ve vládě a 

v unionistických stranách však narazilo Adenauerovo prohlášení na značný nesouhlas. Mnozí 

členové kabinetu poukazovali především na nákladnost projektu a na obtížnost nalezení 

kompromisu s SPD a odbory. V diskusích o sociální reformě tedy proti sobě stály dva tábory: 

sociální demokraté a odbory a unionistické strany podporované zaměstnavatelskými svazy. 

SPD se spolu s odbory zasazovala o jednotné pojištění se stejnými dávkami pro 

všechna povolání a s jednotnou administrativou, přičemž v samosprávných orgánech měli mít 

převahu zástupci odborů. Sociální demokraté dále požadovali, aby byli do systému sociálního 

pojištění zapojeni všichni občané Spolkové republiky Německo. Hlavním pilířem sociálního 

systému mělo být zdravotní, zaměstnanecké a důchodové zabezpečení. S poukazem na 

švédský a anglický model se tak SPD v sociální politice snažila prosadit silnou pozici státu. 

Unionistické strany tyto představy sociálních demokratů odmítly jako byrokratické a 

populistické. Vyslovily se naopak pro obnovení stávajícího klasického decentralizovaného 

systému sociálního pojištění, ve kterém by měla každá profesní skupina své vlastní pojištění. 

Jejich názor sdílely i zaměstnavatelské svazy zastupující zejména střední stav, úředníky, 

rolníky, řemeslníky, lékaře a svobodná povolání. Hlavním cílem unionistických stran v oblasti 

sociální politiky však nebyla pasivní podpora obyvatel prostřednictvím sociálních dávek, 

nýbrž snaha zabezpečit jim takovou životní úroveň, aby si pokud možno mohl každý občan 

pomoci sám. Pouze v prokazatelném případě, kdyby se jedinec nebyl schopen postarat sám o 

sebe, měl zasáhnout stát. 
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Rozdílné názory mezi SPD a CDU/CSU existovaly i v oblasti financování sociálního 

pojištění. Obě strany byly sice přesvědčeny, že je třeba, aby se pokračovalo v tradičním 

systému tripartitních příspěvků od zaměstnavatelů, zaměstnanců a státu, CDU se však spíše 

přikláněla k variantě většího podílu příspěvků od příjemců dávek a k omezení státních 

subvencí. Strany se také neshodly v tom, jaký díl nákladů by měla ta která složka nést. 

Přesto, že se CDU/CSU v roce 1949 podařilo prosadit své řešení ohledně budoucího 

uspořádání sociálního systému, SPD se svého cíle nevzdala a nadále požadovala jednotný 

systém sociálního pojištění. Ve svém volebním programu z roku 1953 proto požadovala 

zřízení centralizovaného sociálního systému založeného na zaopatřovacím principu, na 

základě něhož by byla značná část sociálních výkonů hrazena z daní. Vlivem volebního 

neúspěchu se jí však nepodařilo tyto záměry realizovat. 

Unionistické strany, které se staly vítězem parlamentních voleb v roce 1953, tak měly 

spolu se svými koaličními partnery otevřenou cestu k uskutečnění svých představ o sociální 

reformě. Ani ony se však nemohly shodnout na její podobě a rozsahu. Rozdílné představy o 

podobě sociální reformy panovaly zejména mezi ministerstvem práce a sociálních věcí a 

ministerstvem financí. Ministr práce a sociálních věcí Anton Storch se snažil prosadit, aby 

příjemci sociálních dávek přispívali na sociální pojištění takovou částkou, která by odpovídala 

výši jejich příjmú. Jeho cílem byla realizace rozsáhlého sociálního systému, v jehož rámci 

měl být kladen důraz na rozšíření zdravotní preventivní péče a podniknuty opatření na 

zlepšení zdraví invalidních dúchodců. Storch dále požadoval zavedení částečné a plné 

invalidní renty, změnu podmínek pro vyplácení vdovských důchodů a zachování hranice 

odchodu do dúchodu ve věku 65 let. Výše důchodu měla dosáhnout 2/3 výdělku. Ve svém 

plánu sociální reformy také počítal s odbouráním kulminace důchodů u příjemců sociálních 

dávek, kteří měsíčně obdrželi dvě a více podpor. 189 

Ministr financí Fritz Schaffcr naopak usiloval o udržení stávajícího sociálního 

systému. Sociální dávky měly být vypláceny pouze těm, kteří to skutečně potřebovali. Není 

proto divu, že měl k návrhu sociální reformy ministra práce a sociálních věcí Antona Storcha 

četné připomínky. Vytýkal mu, že bude znamenat miliardové výdaje ze státního rozpočtu a 

zatíží dai'lové poplatníky, kteří budou odvádět větší objem finančních prostředků na sociálních 

dávkách. Na stránkách Handelsblattu konstatoval, že ,,Storchův program sociální reformy 

spočívá na přecenění ekonomických možností státního rozpočtu a nenabízí konkrétní řešení, 

jakým zpúsobem vyšší sociální výdaje zaplatit:-' 90 Byl si ovšem vědom toho, že své záměry 

1
'

9 Handelsblatt, Jhrg. 1955, Nr. 89, S. 4. 
190 Handelsblatt, Jhrg. 1955, Nr. 89, S. 4, 5. 
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ve vládě jen těžko prosadí, neboť příprava sociální reformy byla v kompetenci ministerstva 

práce a sociálních věcí. 

V polovině července roku 1955 schválila vláda organizační plán pro realizaci sociální 

reformy. Na jeho základě byl ustaven ministerský výbor pro sociální reformu (tzv. sociální 

kabinet), který měl nést do budoucna hlavní zodpovědnost za její uskutečnění. Hlavními členy 

ministerského výboru se stali kancléř Adenauer, ministr práce a sociálních věcí Anton Storch, 

ministr hospodářství Ludwig Erhard a ministr financí Fritz Schaffer. Jejich prvořadým 

úkolem bylo vypracovat základní koncept sociální reformy ve spolupráci s nově ustaveným 

Poradním sborem pro nové uspořádání sociálních výkonů a s dalšími příslušnými resorty .191 

Dále byl také povinnen do konce roku 1955 předložit vládě časový plán přípravy návrhu 

zákona o sociální reformě. Vláda tak chtěla získat komplexní představu o připravované 

sociální reformě, neboť většina jejích členů byla přesvědčena, že je třeba nejprve získat 

ucelenou představu o její celkové podobě, a to i s ohledem na vzájemnou provázanost 

hospodářské, sociální a finanční politiky. Bez toho, jak dodal sám kancléř Adenauer, "nelze 

zaujmout jasný postoj k jednotlivým sociálním návrhům." 192 Kancléř Adenauer chtěl 

dosáhnout toho, aby byla sociální reforma v základních rysech připravena do konce roku 

1956, a to s vyhlídkou na její schválení do konce druhého volebního období. 

Do konce roku 1956 se však ministerskému výboru pro sociální reformu nepodařilo 

vypracovat jasný koncept sociální reformy. Zřetelný byl pouze směr, kterým by se sociální 

systém SRN měl ubírat. Jednalo se o výstavbu rozsáhlého sociálního systému opírajícího se o 

princip pojistného. 

S touto orientací sociální politiky však zásadně nesouhlasila FDP, jejíž vedení v čele 

s Thomasem Dehlerem bylo přesvědčeno, že štědrý sociální systém oslabí schopnost 

obyvatel postarat se o vlastní budoucnost. Z tohoto důvodu se zasazovala o udržení 

liberálních principů i v oblasti sociální politiky. Požadovala, aby byly v rámci sociální 

reformy zvýšeny sociální dávky pouze těm, kteří to skutečně potřebují a současně sníženy 

dávky majetnějším občanům. 

Jelikož se ale v prt"tběhu roku 1956 ukázalo, že se pravděpodobně nepodaří sociální 

reformu uskutečnit do konce druhého volebního období, přistoupil kancléř Adenauer po 

dohodě s ministrem práce a sociálních věcí Antonem Storchem alespoň k provedení 

dt"tchodové reformy, která měla zlepšit tíživou sociální situaci těch nejchudších vrstev 

1
''

1 Poradní sbor pro nové uspo!·ádání sociálních výkonů byl zřízen při ministerstvu práce a sociálních věcí. 
192 Handelsblatt. Jhrg. 1955, Nr. 89. S. 4. 
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obyvatelstva. Důchodová reforma byla schválena v roce 1957 a stala se nejvýznamnější 

sociální refonnou padesátých let. 

K dalším významným sociálně politickým opatřením, která byla realizována v období 

let 1949 až 1957, patří zejména začlenění miliónů uprchlíků, vyhnanců a vysídlenců z 

Československa, Maďarska. Polska, Rumunska a z východních německých území a navrátilců 

ze sovětského Gulagu do života německé společnosti. Do této kategorie spadá i odškodnění 

osob postižených válkou. Významným krokem bylo i uzákonění práva na spolurozhodování 

v montánním prúmyslu v roce 1951 a úprava spolupúsobení zaměstnanců a podnikových rad 

v podnicích v roce 1952. 

V rámci sociálního zabezpečení v případě nezaměstnanosti byly v roce 1953 zvýšeny 

dávky v nezaměstnanosti a prodloužena doba jejich poskytování na 52 týdnů. Další důležitou 

stránkou vývoje sociální politiky v prvních letech existence SRN bylo zavedení rodinných 

přídavků. Podle zákona přijatého v roce 1954 získala většina zaměstnaných a samostatně 

výdělečně činných osob nárok na přídavek na třetí a každé následující dítě. Postupně byly 

zavedeny i přídavky na první a druhé dítě. V roce 1956 rozhodla spolková vláda o celkovém 

navýšení přídavků. Příspěvek na první dítě stoupl ze 100 DM na 150 DM, příspěvek na 

druhé a třetí dítě z 200 DM na 300 DM. 193 Zákon na ochranu pracujících matek 

(Mutterschaftsgesetz), který zabezpečil zaměstnaným matkám mateřskou dávku a ochranu 

jejich pracovního místa před výpovědí po dobu jejich mateřské dovolené, platil již od roku 

1952. 194 

Co se týče nemocenského pojištění, které tvoří základ sociálního pojištění, byl v roce 

1957 přijat zákon ke zlepšení ekonomického zabezpečení pracujících v případě nemoci, který 

podstatným zpúsobem zvyšoval nemocenské dávky. Jinak se nemocenské pojištění nadále 

řídilo Říšským pojišťovacím řádem z roku 1911. Celkové výdaje Spolku na sociální pojištění 

dosáhly v roce 1957 4, 7 miliard DM. 195 

Jedním z významných znaků německého sociálního systému se staly již v 50. letech 

vysoké dávky. Před rústem sociálních výdajů varoval mnohokrát i samotný ministr 

hospodářství Ludwig Erhard, neboť si dobře uvědomoval, že stát může být v sociální politice 

štědrý pouze do té doby, dokud bude hospodářství zažívat rúst. V případě poklesu pak 

poukázal na vznik možného nebezpečí, kdy stát nebude schopen financovat veškerá sociálně 

19
·' Frankťurter Allgemeine Zeitung, Jhrg. 1956, Nr. 130, S. 4. 

1
"

4 lák on na ochranu před výpovědí ( KLindigungsschutzgesetz) platil již od roku 1951. 
195 Frankťurtcr Allgemeine Zeitung, Jhrg. 1957, Nr. 283, S. ll. 
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politická opatření, což ve svém důsledku přinese oslabení celé ekonomiky. Sociální politika 

se tak stane brzdou hospodářského rústu. 

V období let 1950 až 1958 se sociální výdaje na jednoho obyvatele zvýšily více než 

dvojnásobně, a to z 368 DM na 763 DM ročně. 196 Přehled o sociálních výdajích SRN ve 

vybraných letech udává následující tabulka (v mil. DM): 

Rok 1950 1955 1958 

dúchodové zabezpečení 4 169 8 368 20 596 

nemocenské pojištění 2 537 467 9 584 

úrazové pojištění 592 1 041 1 754 

pojištění v 985 1 299 
nezaměstnanosti 

přídavky na děti 

zaopatření obětí válek 2 115 

1 sociální péče 962 

sociální dávky na 2 490 522 703 
obyvatele v DM 

Armack-Miiller, Alfred, Erhard,Ludwig: Soziale Marktwirtschaft Ordnung der Zukunft, S. 131. 

Jak z této tabulky vyplývá, rostly sociální výdaje státu přímo geometrickou řadou. 

K obrovskému nárůstu došlo zejména po roce 1955, kdy sociálně politická opatření státu 

nebyla již diktována pouze mírou nouze, ale snahou státu uspokojit v sociální oblasti co 

nejširší vrstvy obyvatelstva. Zatímco v letech 1950 až 1956 činil podíl sociálních výdajú na 

HNP 12,1 %; v roce 1957 dosáhl již hodnoty 13,6 %. 197 

Německá společnost si tak začala pomalu zvykat na otevřenou ruku státu, a to nejen 

v podobě sociálních dávek, ale i nízkých daní a subvencí. SRN začala naplňovat 

ideu sociálního státu. 

Závěrem této podkapitoly bych ráda našla odpověď na otázku, proč se SRN chtěla stát 

sociálním státem. Po skončení války bylo třeba přizpúsobit sociální systém novým 

skutečnostem, jako byly rozsáhlé hospodářské strukturální změny, vysoká nezaměstnanost, 

nedostatek bytú a další sociální problémy. Obě dvě dominantní politické strany- CDU a SPD 

si uvědomovaly, že je třeba nalézt jejich řešení, neboť pociťovaly ze strany veřejnosti 

naléhavou potřebu garantovat ze strany státu slušnou životní úroveň a sociální spravedlnost. 

196 Frankťurtcr Allgemeinc Zeitung, Jhrg. 1957, Nr. 283, S. ll. 
Celkové sociální výdaje státního rozpočtu se ve sledovaném období zvýšily z 12,1 mld. na 29,75 mld. DM. 

197 Frankfurter Allgemeine Zeitung, Jhrg. 1955, Nr. 283, S. ll. 
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Byly přesvědčeny, že jestliže se státu nepodaří sociální problémy vyřešit, nebude hospodářsky 

prosperovat. Přes značné názorové rozdíly spatřovaly klíč k budoucnosti v sociálním státu, i 

když každá v jiné podobě. SPD šla ve svých představách ještě dále. Jejím cílem bylo nastolení 

státu blahobytu.Vládnoucí CDU proto ne zcela náhodou zvolila koncept sociálně tržního 

hospodářství, který ji umožnil skloubit řešení jako hospodářských, tak i sociálních problémů. 

Systém sociálního pojištění se nestal primárně systémem pro chudé, ale zahrnoval také střední 

vrstvy, které se staly hlavním nositelem blahobytu a rozvoje nového státu. 

7. 2 Charakteristika vybraných sociálně politických opatření a rozbor diskuse mezi politický

mi stranami a zájmovými svazy o jejich konečné podobě 

7.2.1 Odškodnění osob postižených válkou a náhrady škod 

O první nápravu katastrofální ekonomické a sociální situace uprchlíků, vyhnanců a 

vysídlenců se snažil už v roce 1949 zákon ke zmírnění sociální nouze (Soforthilfegesetz), 

který vstoupil v platnost 8. srpna na území Bizonie, později celé SRN. 198 Hlavním cílem 

tohoto zákona bylo podpořit začlenění uprchlíků, vyhnanců a vysídlenců do života 

společnosti. Jednalo se zejména o poskytnutí finanční pomoci na zlepšení sociální situace 

rodiny, na získání bytu, na doplnění vzdělání či na zahájení soukromého podnikání. 199 

V rámci tohoto zákona bylo vyplaceno celkem 6,339 miliard DM. 200 

Dalším důležitým krokem bylo přijetí zákona o pomoci pro navrátilce 

(Heimkehrergesetz) 19. června roku 1950, který měl zabezpečit bývalé válečné zajatce a 

jejich rodinné příslušníky. V prosinci téhož roku schválil Spolkový sněm také zákon na 

zaopatření obětí války a jejich pozůstalých (Bundesversorgungsgesetz), jejichž počet dosáhl 

1"s Celý název zákona zní: Gesetz zur Milderung dringender sozialer Notlagen. 
1 '~" Schwarz, Hans-Peter: Die Ara Adenauer, S. 169. 

Díky získaným prostředkům založili občané z řad uprchlíků, vyhnanců a vysídlenců v roce 1950 již na 5 000 
soukromých průmyslových podniků s přibližně 200 000 zaměstnanci. 

cno Klel.lmann, Christoph: Zwei Staaten, einen Nation. Deutsche Geschichte 1955 - 1970, S. 241. 
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v roce 1957 přes 4 milióny osob. 201 V rámci zákona bylo ročně vyplaceno 3,2 miliardy DM. 

Na základě jeho šesté novely z 1. května roku 1957 dosáhla výše měsíčního důchodu pro 

oběti a pozůstalé se sníženou pracovní schopností následujících hodnot: 

Snížená pracovní schopnost Výše důchodu 

(v%) (v DM) 

30 30 

40 38 

50 48 

60 60 

70 80 

80 100 

90 120 

100 140 

Frankfurtcr Allgcmeme Ze1tung, Jhrg. 1957, Nr. 119, S. 3. 

Přijetí novely zákona uvítaly jak strany vládní koalice, tak i opoziční SPD. Poslanci 

z těchto stran ocenili na stránkách Frankfurter Allgemeine Zeitung skutečnost, že díky ní 

dojde ke značnému zlepšení kvality života vdov a sirotků po válečných obětech.202 

Největší význam měl zákon o odškodnění ze 14. srpna roku 1952, jehož hlavním cílem 

bylo podle zásad sociální spravedlnosti nahradit škody a ztráty uprchlíků, vyhnanců a 

vysídlenců z východních částí Německa a ze sovětské okupační zóny (NDR). Neméně 

důležitou právní úpravou týkající se odškodnění byl zákon o odškodnění z 29. června roku 

1956. Tento zákon jednotně upravil odškodňování obětí nacionálního socialismu, které již 

probíhalo na základě zákona o odškodnění obětí nacionálně socialistického pronásledování 

(Bundesgesetz zur Entschadigung fůr Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung) z 18. září 

roku 1953, a to formou důchodů, vyrovnání, náhrad za léčení, nemocenského zaopatření a 

příspěvků na studium. V neposlední řadě je také důležité zmínit zákon o záležitostech 

uprchlíků a vyhnanců (Bundesvertriebenengesetz) z 19. května roku 1953, který upravil 

právní a sociální postavení těchto osob ve SRN a definoval podmínky poskytnutí sociální 

pomoci. 

~<II Bundesministerium fiir Wirtschaťt: 40 Jahre Sozialen Marktwirtschaft, S. 48. 
Feldenkirchen, Wilfried: Die deutsche Wirtschaft im 20. Jahrhundert, S. 49. 
Do roku 1989 bylo v rámci tohoto zákona vyplaceno celkem 300 miliard DM. 

~o~ Frankťurter Allgcmeine Zcitung, Jhrg. 1957, Nr. 119, S. 3. 
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Dne 14. srpna roku 1952 byl schválen zákon o vyrovnání břemen (Gesetz liber den 

allgemeinen Lastenausgleich), o jehož přijetí se mezi západními spojenci a německými 

politickými stranami diskutovalo již od prvních poválečných let. Hlavním sporným bodem 

mezi unionistickými stranami a opoziční sociálně demokratickou stranou byla otázka, zda 

konečné odškodnění osob postižených válkou spojit s měnovou a hospodářskou reformou, či 

ne. Unionistické strany, na jejichž straně stáli i západní spojenci, byly přesvědčeny, že proces 

odškodnění je velmi náročnou technickou a organizační záležitostí, kterou nelze v žádném 

případě uskutečnit spolu s měnovou reformou. Jejich názor se nakonec prosadil i přes četné 

protesty ze strany opozice, odborů a Svazu vyhnanců z vlasti a zbavených práv (GB/BHE). 

Po založení SRN diskuse o přijetí zákona o vyrovnání břemen pokračovala i nadále. 

Byla doprovázena četnými spory mezi politickými stranami a Svazem vyhnanců z vlasti a 

zbavených práv ohledně principu způsobu odškodnění. SPD se v podstatě snažila dosáhnout 

toho, aby všichni poškozeni, pokud to jen bude možné, získali právní nárok na sociální 

vyrovnání, neboť v tom spatřovala výchozí bod k výstavbě sociálně spravedlivé a 

rovnostářské společnosti. Na její stranu se postavil i Svaz vyhnanců z vlasti a zbavených práv 

v čele s předsedou Waldemarem Kraftem. CDU s tímto názorem přirozeně nemohla souhlasit. 

Prosazovala, aby bylo odškodnění vypláceno na základě individuálního posouzení každého 

jednotlivého případu, čehož se jí nakonec podařilo dosáhnout. Po ostrých diskusích ve 

Spolkovém sněmu byl návrh zákona o vyrovnání břemen schválen proti hlasům SPD a KPD. 

Hlavním cílem zákona o vyrovnání břemen bylo shromáždit dostatečný objem 

finančních prostředků pro uprchlíky, vyhnance, vysídlence i jiné válkou postižené osoby, a to 

například na pořízení bytu, na získání stavebního pozemku či na pomoc při zahájení 

soukromého podnikání. Jeho účelem bylo podpořit tvorbu majetku. Dále měl zákon přispět 

k urychlení přemístění uprchlíkú, vyhnanců a vysídlenců ze zemědělských oblastí s velkou 

mírou nezaměstnanosti do průmyslových oblastí s vyšší zaměstnaností. 

Finanční prostředky byly získávány ze státního rozpočtu, z veřejných prostředků a 

zejména pak z dávek majetku západních Němců, kteří nebyli válkou tolik postiženi. 

V podstatě každý Němec, jehož majetek v den měnové reformy přesáhl hranici 5 000 DM, byl 

zatížen 50 % daní z majetku. Výslednou sumu potom občané SRN spláceli ve stanovených 

částkách. Jednalo se o velmi tvrdý zásah do majetkových poměrů obyvatel, který však 

bohužel nepřispčl k výraznějšímu přerozdělení majetku. 

Vybrané finanční prostředky byly uprchlíkúm, vyhnancúm a vysídlencům vypláceny 

nově zřízeným vyrovnávacím fondem na základě podané žádosti. Do roku 1971 bylo 

vyrovnávacím fondem vyplaceno celkem 82,8 miliard DM. Z této částky bylo vyplaceno 
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67 % uprchlíkt''Im, vyhnancům a vysídlencům a 20 % osobám postiženým válkou. 

Vyrovnávací fond ukončil vyplácení v roce 1978. Do této doby rozdělil celkem ll O miliard 

DM. Tato částka byla zjedné poloviny uhrazena Spolkem a zjedné poloviny spolkovými 
' . 203 zememi. 

Všechny žádosti o sociální vyrovnání vyřizovalo spolkové ministerstvo financí. 

Jednalo se o velmi zdlouhavý a komplikovaný byrokratický proces. Vyplácení tak mohlo být 

zahájeno až v druhé polovině 50. let. V roce 1955/1956 přerozdělil vyrovnávací fond celkem 

4,4 miliardy DM. Příspěvek Spolku a zemí dosáhl částky 1,06 miliardy DM. Osoby postižené 

válkou získaly z celkové částky 1,1 miliardu DM; na bytových půjčkách bylo vyplaceno 1,2 

miliardy DM; pomoc na zařízení domácností dosáhla hodnoty 740 miliónů DM; peněžní fond 

pro případy vyrovnání sociální tvrdosti obdržel 150 milónů DM. Další finanční prostředky 

byly věnovány na odškodnění drobných střadatelů (154 mil. DM), na podporu výstavby 

v živnostenském sektoru (302 mil. DM) a na oblast zemědělství (180 mil. DM). 204 

Díky sebraným finančním prostředkům se podařilo na konci 50. let přemístit již 

okolo 40 % vyhnanců, uprchlíků a vysídlenců ze zemědělských oblastí do průmyslových 

oblastí. Kromě toho zákon o vyrovnání břemen významným způsobem přispěl k usmíření 

velké části deklasovaného obyvatelstva a jejich integraci do života společnosti. Nemalou 

zásluhu na tom měl i spolkový ministr pro uprchlíky, vyhnance a vysídlence Theodor 

Oberlander, který se stal členem vlády v roce 1953 přesto, že měl nacionálně socialistickou 

minulost. Lví podíl na integraci uprchlíků, vyhnanců a vysídlenců do německé společnosti 

měla i církev, humanitární spolky a krajanská sdružení. Proces začlenění těchto občanů do 

společnosti byl jednoznačně podpořen hospodářským rozkvětem země a aktivním přístupem 

řady uprchlíků, vyhnanců a vysídlenců ke svému životu. 

Navíc sociální demokraté nebyli se zákonem o vyrovnání břemen, jak už z jejich 

hlasování ve Spolkovém sněmu vyplývá, vůbec spokojeni. Předmětem jejich kritiky se stal 

nízký přerozdělovací efekt zákona spojený s vysokou koncentrací majetku a kapitálu. SPD 

rovněž poukazovala na negativní dopady v sociální oblasti. K této kritice se připojili i 

příznivci sociálně tržního hospodářství, pro které představovalo přerozdělování jeden 

z centrálních bodů konceptu sociálně tržního hospodářství, neboť má velký význam pro 

stabilitu hospodářského a sociálního uspořádání. 

c'1' Schwarz, Hans Peter: Die Ara Adenauer, S. I66, I67. 
Klef.\mann, Christoph: Zwei Staaten, einen Nation. Deutsche Geschichte I 955 - I 970, S. 242. 

cll" Ifandelsblatt, Jhrg. 1955, Nr. 85, S. 3. 

144 



Postoj odborů k problematice přerozdělování zůstal v první polovině 50. let více méně 

zdrženlivý, neboť jim bylo jasné, že v době vysoké nezaměstnanosti těžko prosadí své 

požadavky na zvýšení mezd ve prospěch přerozdělování. Někteří členové odborů se však 

s tímto postojem jen neradi smiřovali. Například Viktor Agartz, levicově zaměřený teoretik a 

ředitel Hospodářské vědecké rady Spolkového svazu německých odborů, se snažil od počátku 

50. let prosadit vlastní teorii expanzivní mzdové politiky. Na jejím základě měly být mzdy 

upravovány podle aktuálního ekonomického vývoje. Pro svou teorii našel mezi členy odborů 

celou řadu příznivců, ale i odpůrců, kteří se rekrutovali zejména z křesťanského křídla 

odborů. Hlavním cílem křesťanských odborářů v čele s Mathiasem Focherem bylo sesadit 

Agartze z postu ředitele Hospodářské vědecké rady, což se jim v roce 1955 podařilo. Se 

svou teorií tak Agartz neuspěl. 

Vzhledem k postoji odborů zůstal boj za přerozdělování v 50. letech mírný. Hlavní 

tématem diskusí okolo této problematiky se v tomto období staly úvahy o tom, jak 

přerozdělování zefektivnit. Zvažovala se totiž možnost, že by nebyl přerozdělován stávající, 

ale budoucí přírůstek majetku. Celkově je možné konstatovat, že odbory svým zdrženlivým 

postupem v otázce mezd a přerozdělování výrazným způsobem přispěly k zajištění stabilních 

hospodářských a sociálních poměrů ve společnosti. 
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7.2.2 Důchodová reforma 

Druhým, neméně významným sociálně politickým opatřením, bylo přijetí důchodové 

reformy v roce 1957. Tato reforma zásadním způsobem změnila dosavadní Bismarckův 

systém státem garantovaného a průběžně financovaného penzijního pojištění, který 

v Německu platil již od roku 1889. 

Uskutečnění důchodové reformy bylo do určité míry výsledkem četných sporů mezi 

vládními stranami a opoziční SPD o realizaci velké sociální reformy. Vlivem těchto rozporů 

bylo spolkové vládě již na počátku roku 1955 zcela jasné, že se nepodaří ve stávajícím 

volebním období sociální reformu realizovat. Kromě toho jí chyběl jasný plán sociální 

reformy. Ukázalo se však, že by bylo možné uskutečnit alespoň část této reformy, a to 

v podobě reformy důchodového zabezpečení. Navíc obyvatelé v důchodovém věku 

představovali jednu z nejchudších vrstev obyvatelstva. 205 

Kancléř Adenauer, který měl eminentní zájem na schválení reformy i s ohledem na 

parlamentní volby v roce 1957, se proto v průběhu února dohodl s ministrem práce a 

sociálních věcí Antonem Storchem na provedení důchodové reformy. 

Do jara roku 1955 nebyly ale k dispozici žádné konkrétní návrhy této reformy. Až 

v červenci roku 1955 zveřejnil předseda Svazu katolických podnikatelů Wilfried Schreiber 

z Kolína nad Rýnem v novinách svazu článek s názvem "Existenční jistota průmyslové 

společnosti" s vlastním návrhem důchodové reformy. Jeho model spočíval v tom, že 

výdělečně činní občané ve věku od 20 do 65 let odvedou pevně stanovené procento ze svého 

hrubého příjmu, tj. zhruba ll až 14 %, do penzijní pokladny, která takto získané finanční 

prostředky následně přerozdělí důchodcům. Ve svém návrhu Schreiber dále předpokládal, že 

plátcům příspěvků budou připisovány body, respektive úroky podle jejich výše. V této 

souvislosti neopomněl zdůraznit, že " ... finanční prostředky odvedené do penzijní pokladny 

budou díky připisovaným úrokům jedinečně výhodným uložením peněz."206 Výše penze bude 

potom vypočítána podle počtu získaných bodů a z výše ročního příspěvku. Tím tak Schreiber 

dosáhl spojení důchodu s obecnou mzdovou úrovní, přičemž výše důchodů měla být 

automaticky přizpůsobována úrovni mezd. Dynamická renta tak byla na světě. V podstatě se 

jednalo o generační smlouvu mezi pracující generací a občany v důchodovém věku, kdy 

c<ls Schwarz, llans-Peter: Die Ara Adenauer, S. 78. 
V roce 1950 činila výše dtkhodu prl'rměrně 100 DM měsíčně. Vdovský a sirotčí důchod činil40 DM, 
invalidní 50 DM (průměrný plat průmyslového dělníka činil 260 DM). 

coť, Frankfurter Allgemeine Zeitung. Jhrg. 1955, Nr. 287, S. 5. 
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aktivně činní obyvatelé svými příspěvky na důchodové zabezpečení měli platit důchody 

starším občanům. 

Od podzimu roku 1955 byl Schreiberův model důchodového zabezpečení podroben 

důkladné expertize řadou odborníků na sociální i ekonomickou problematiku. Kancléř 

Adenauer byl se Schreiberovým modelem důchodové reformy spokojen. Ve svém názoru 

však zústal, kromě pár příznivcú z vlastní strany, skoro osamocen. Ve vládě na jeho straně 

stál pouze ministr práce a sociálních věcí Anton Storch. 

I přes tuto nepříznivou situaci se kancléř Adenauer rozhodl připravit v rámci činnosti 

sociálního kabinetu vlády konkrétní návrh důchodové reformy, opírající se o přechod od 

statické k dynamické rentě. Dúchody měly být automaticky přizpůsobovány aktuálnímu 

mzdovému vývoji a jejich výše měla činit minimálně 50 % hrubé mzdy, což odpovídalo 

zhruba 2/3 čisté mzdy. 207 Hranice odchodu do důchodu ve věku 65 let zústala v Adenauerově 

vládním návrhu zachována. 

Křesťanští demokraté ve své většině zastávali názor, že úpravy dúchodú nesmí být 

automatické a že by mezi výší mezd a důchodů neměla existovat pevná vazba, neboť 

automatická úprava důchodů v sobě skrývá nebezpečí inflace. Současně navrhovali, aby 

k úpravám dikhodů docházelo pouze po rozboru a zhodnocení stávající ekonomické situace. 

Ve vládě tak musel kancléř Adenauer čelit značnému nesouhlasu. Jeho ministři a 

kolegové z unionistických stran zůstali ke Schreiberově návrhu značně skeptičtí. Ministr 

hospodářství Ludwig Erhard a ministr financí Fritz Schaffer měli obavy z toho, že by přijetí 

důchodové reformy v předkládané podobě znamenalo velkou zátěž pro spolkový rozpočet. 

Navíc poukazovali na to, že systematické zvyšování důchodů sníží míru spořivosti a povede 

k poklesu akumulace kapitálu a ekonomického růstu. K jejich názoru se přiklonila i Banka 

německých zemí, zaměstnavatelské svazy, liberální část vědecké obce a celá řada neoliberálů. 

Zcela odmítavě se ke Schreiberově modelu reformy stavěly FDP a DP. Obě dvě strany 

varovaly před velkými obtížemi s financováním reformy, které by mohly vést k ohrožení 

celkové hospodářské stability SRN. 

Na obecný postoj sociálních demokratú však tyto a jim podobné argumenty neměly 

velký vliv. Profesor Ernst Schcllenberg, člen Spolkového sněmu za SPD, na sjezdu své strany 

v Kolíně nad Rýnem v roce 1956 prohlásil, že jeho strana požaduje, aby se důchody 

automaticky ročně přizpůsobovaly růstu mezd a platů. Výše důchodů měla činit 75 % hrubé 

mzdy. Současně navrhL aby 60% nákladů na důchody bylo pokryto z příspěvkú na pojištění a 

207 
Frankfurter Allgemeine Zeitung, Jhrg. 1955, Nr. 13, S. I. 
Dosud činila výše důchodu 30 až 40% hrubé mzdy. 
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40 <~fu z veřejného rozpočtu.V průběhu konání sjezdu rovněž odmítl argumenty svých 

politických oponentů. že se SPD prostřednictvím automatického spojování důchodů se 

mzdami snaží přivést velké množství důchodců do odborů. 

Kancléř Adenauer se však svého cíle na prosazení Schreiberova modelu důchodové 

reformy i nadále nevzdával. Na počátku roku 1956 se mu nakonec podařilo přesvědčit 

stranické kolegy a ostatní členy vlády o správnosti tohoto konceptu důchodové reformy. 

Musel jim ale přislíbit. že bude z vládního návrhu vyškrtnut požadavek automatického 

přizpůsobování výše dúchodů aktuálnímu mzdovému vývoji. Na tom měl zásluhu zejména 

ministr hospodářství Ludwig Erhard, který v jednom ze svých četných článkú k důchodové 

reformě uveřejněných na stránkách deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung označil princip 

automatické vazby mezi výší důchodů a mezd za "největší jed" vládního návrhu. Požadoval 

proto, aby byla výše dúchodu upravována pouze na základě podrobné analýzy hospodářského 

vývoje s přihlédnutím ke stávající sociální situaci důchodců. 208 Jeho požadavek se stal 

součástí vládního návrhu zákona. Jediného, koho se Adenauerovi nepodařilo přesvědčit, byl 

ministr financí Fritz Schaffer. Předsednictvo CDU schválilo princip dynamické renty dne 

13. ledna roku 1956 a o několik dní později se připojila i vláda. 

Bouřlivé diskuse o důchodové reformě byly vedeny i na púdě parlamentu, kde se jí 

zabývala, k tomuto účelu zřízená, Sociální rada. Až na samém počátku roku 1957 se 

unionistickým stranám podařilo s SPD dosáhnout shody o podobě důchodové reformy, i když 

s určitými výhradami. Automatické přizpúsobování výše dúchodů aktuálnímu mzdovému 

vývoji bylo opuštěno. Místo toho bylo stanoveno, že o přizpůsobení důchodů mzdovému 

vývoji bude rozhodovat každý rok Spolkový sněm na návrh Sociální rady s ohledem na 

stávající ekonomickou situaci. 

Pro výpočet důchodu měla být podle vládního návrhu určující průměrná mzda za 

poslední tři roky. což nesl nelibě zejména profesor Schellenberg. Poukazoval na to, že výše 

dúchodů tak bude v prúměru činit pouze 50 % hrubé mzdy oproti požadovaným 75 %. 

Poslanec CDU Dr. Hellwig však úspěšně obhájil názor, že navržený zpúsob výpočtu dúchodu 

ochrání důchodce před ncočekávanými mzdovými výkyvy. 209 

Do průběhu jednání Spolkového sněmu o dúchodové reformě zasáhly i zájmové svazy, 

které se snažily, ať již úspěšně či neúspěšně, prosadit do návrhu zákona své vlastní představy. 

Zaměstnaneckému odborovému svazu (DAG) se tak podařilo dosáhnout toho, aby byly 

schváleny dva oddělené zákony dúchodového zabezpečení, a to pro dělníky a zaměstnance. 

2rJx Frankfurter Allgemeine Zeitung. Jhrg. 1957, Nr. 15, S. 1. 
cm Frankfurter Allgemeine Zeitung, Jhrg. 1957. Nr. 15, S. 1. 
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Záměr Spolkového sdružení zaměstnavatelských svazů (BDA) ohledně prodloužení lhůty pro 

úpravu důchodů na pět let naopak skončil neúspěchem. 

Po ostrých diskusích mezi politickými stranami, ve vládě a v parlamentu se nakonec 

Schreiberův model důchodového zabezpečení stal základem důchodové reformy, která byla 

velkou většinou schválena Spolkovým sněmem 21. ledna roku 1957. Pro reformu hlasovali 

jednotně poslanci z CDU/CSU, SPD, PVP a GB/BHE. Proti se vyslovila FDP a velká část 

OP. S reformou nakonec vyslovily souhlas i svazy průmyslu za příslib Adenauera, že se bude 

snažit působit na zmírnění kartelového zákona. 

Důchodová reforma se opírala o dva zákony, a to o zákon o nové úpravě důchodového 

zabezpečení dělníků a zákon o nové úpravě důchodového zabezpečení zaměstnanců. Oba 

zákony byly vyhlášeny 23. února roku 1953 a vstoupily v platnost se zpětnou účinností od 

1. ledna roku 1957. K tomuto datu byly navýšeny platby důchodů a od května roku 1957 

začaly být důchody vypláceny podle nového systému. 

Zákon o nové úpravě dúchodového zabezpečení dělníků přiznával důchod každému, 

kdo dosáhl 65 let věku a spořil si alespoň 180 měsíců. Do důchodu byla nově započítávána 

doba nemoci, péče o dítě, vzdělávání a nezaměstnanosti. Zákon o nové úpravě důchodového 

zabezpečení zaměstnanců stanovil povinné sociální pojištění zaměstnanců do výše měsíčního 

příjmu 1 250 DM. Hlavním přínosem obou zákonů bylo zavedení stejných podmínek 

sociálního pojištění pro dělníky i zaměstnance. 

Na základě obou zákonú dostala vláda povinnost předkládat každý rok (tj. do 30. září) 

parlamentu doporučení ve věci úprav důchodů opírající se o finanční situaci důchodových 

programů a výkonnost hospodářství. Toto doporučení připravuje Sociální rada, která je 

složena ze zástupců pojištčncú, zaměstnavatelů, centrální banky a veřejnosti. Jejím hlavním 

úkolem je vyvážit protikladné zájmy těchto skupin. Než úpravy důchodů vstoupí v platnost, 

musí je schválit parlament a musí dostat podobu zákona. 

Důchodová reforma přinesla značné zlepšení materiální situace 6 miliónům důchodcú, 

vdov a sirotků. Najejím základě se zvýšily dělnické penze průměrně o 65% a zaměstnanecké 

o téměř 72 %. Vdovské a sirotčí důchody vzrostly o 73 až 87 %. 210 Není proto divu, že 

přinesla Adenauerovi značnou popularitu u voličů a významným způsobem tak přispěla k 

absolutnímu vítězství koalice CDU/CSU v zářijových parlamentních volbách roku 1957. 

Celkový nárůst důchodů ukazuje následující tabulka: 

clo MUller, Helmut, Krieger, Kari, Vollrath, Hanna: Dějiny Německa, s. 364. 
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Měsíční průměrné důchody v roce 1957 

(v DM) 

Druh důchodu Dělníci Zaměstnanci 

Duben září duben září 

Starobní 90,50 143,20 138 227,20 

Vdovský 56,00 96,60 74,20 139,10 

Sirotčí 31,80 50,30 38,70 53,90 

Lampert, Heinz:Die Wirtschafts- und Sozialordnung der Bundesrepublik 
Deutschland, S. 123. 

Na pokrytí důchodů bylo od roku 1957 třeba vyčlenit ze státního rozpočtu 1,2 miliardy 

německých marek. Tato částka byla čerpána z rozpočtové rezervy ve výši 7,8 miliard DM, 

která byla původně určena na obranu země. Zavedení nového důchodového systému si 

vyžádalo i celkovou změnu jeho financování. Stávající princip platby důchodu na základě 

očekávaných příjmů v delším časovém horizontu byl opuštěn a nahrazen systémem, který 

zohlednil příjmy ze sociálního pojištění v kratším časovém úseku.211 

Dynamizace dúchodů měla vedle sociálních aspektů i řadů aspektů ekonomických. 

Díky dynamické rentě se podařilo zmírnit pokles kupní síly důchodců, k němuž by jinak 

docházelo v souvislosti s inflačním procesem. Obavy ministerstva financí z nebezpečí inflace 

se ukázaly jako liché, neboť důchodci získané finanční prostředky spíše ukládali do 

bankovních ústavů a spořitelen, než aby je utráceli. 

Slabinou dynamické renty založené na principu "plať, jak se ti právě daří", bylo, že se 

v budoucnu dostávala do finančních potíží, jakmile poklesla ekonomika a vzrostla 

nezaměstnanost. V tomto ohledu se tak naplnily obavy odpůrců důchodové reformy. Přesto 

představuje zavedení dynamické renty v německých sociálních dějinách jedno z vůbec 

nejvýznamnějších sociálně politických opatření, které se stalo vzorem pro další sociální 

reforn1y. 212 O tom svědčí slova poslance za CDU Dr. Hellwiga, který označil zavedení 

principu dynamické renty ,, ... za zcela novou revoluční sociálně politickou koncepci, která 

ne má v Evropě ani ve světě obdoby''. 213 

211 Frankfurter A llgemeine Zeitung, Jhrg. 1957, Nr. 18, S. 1. 
212 Musil. Libor: VývoJ sociálního státu v Evropě, s. 80. 

V roce 1963 tak byl například zaveden dynamický dúchod při neschopnosti dané úrazem. 
: 1.' Frank furter A llgemeine Zeitung, Jhrg. 19 57, N r. 18, S.l. 
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7 .2.3 Politické spory o prosazení práva na spolurozhodování v montánním průmyslu a 

diskuse okolo úpravy spolupůsobení zaměstnanců a podnikových rad v podnicích 

Požadavek na uplatnění práva spolurozhodovat měl v Německu již mnohaletou tradici. 

První zákonná úprava o spolurozhodování zaměstnanců v podnicích se nachází již v novele 

živnostenského řádu z roku 1891. K dalším významným právním úpravám se řadí zejména 

sociální pakt mezi zaměstnavateli a odbory z 15. listopadu roku 1918 214 a zákon o 

podnikových radách (Betreibsrategesetz) z roku 1920. Rovněž Výmarská ústava z ledna roku 

1919 ve svém článku 65 počítala se zavedením spolurozhodování v podnicích, a to 

prostřednictvím vzniku podnikových rad a centrální Říšské hospodářské rady. 

Po skončení druhé světové války začaly v jednotlivých zemích platit zemské zákony o 

spolurozhodování. Současně s těmito právními úpravami byly v platnosti zákony a nařízení o 

spolurozhodování, které vydali spojenci ve svých okupačních zónách. Po založení SRN 

nastala možnost upravit spolurozhodování na spolkové úrovni. Řešení této otázky se stalo 

výhradně německou záležitostí, neboť západní spojenci zaujali k této problematice zcela 

neutrální postoj. 

Představy vládní koalice CDU/CSU na straně jedné a sociálně demokratické opozice 

a odborů na straně druhé o úpravě práva na spolurozhodování byly však velmi rozdílné. 

Sociálně demokratická strana Německa prosazovala, aby bylo uzákoněno spolurozhodování 

na vyšší než podnikové úrovni. Jako opoziční strana však neměla příliš mnoho šancí vládní 

politiku v této otázce ovlivnit. Spolkový svaz německých odborů (DGB) na základě svého 

Mnichovského programu ze října roku 1949 požadoval, aby bylo jednotně uzákoněno 

spolurozhodování zaměstnanců v podnicích, a to v personálních, sociálních a hospodářských 

otázkách. Kromě toho požadoval zavedení spolurozhodování na vyšší než podnikové úrovni. 

Vedení Spolkového svazu německých odborů v čele s Hansem Bocklerem však bylo jasné, že 

je třeba ve svých požadavcích postupovat krok za krokem. Pro počátek si tedy odbory 

stanovily jako cíl prosadit uzákonění tzv. "paritního" způsobu spolurozhodování 

v železářském, uhelném a ocelářském průmyslu, které bylo zavedeno v Severním Porýní

Vestfálsku již po roce 1945.215 Dále odbory počítaly s jeho rozšířením i na další hospodářská 

odvětví. 

~~~Plný název této dohody zní: Zentralarbeitsgemeinschaftsabkommen der industriellen und gewerblichen 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer Deutschlands. Na jejím základě byly odbory umány jako zástupci 
zaměstnanců. Současně by Ia dohodou stanovena povinnost zřizovat dělnické a zaměstnanecké výbory pro 
celé hospodářství. 

215 Miillcr, Helmut, Krieger, Kari, Yollrath, Hanna: Dějiny Německa, s. 354. 
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Postoj unionistických stran k otázce spolurozhodování byl značně nejasný. Silné 

prúmyslové křídlo CDU/CSU podporované ministrem hospodářství Ludwigem Erhardem se 

jednoznačně stavělo proti paritnímu principu a jeho rozšíření na další odvětví národního 

hospodářství. Zaměstnanecké křídlo a sociální výbory CDU/CSU naopak tento princip 

podporovaly. Kancléř Adenauer, který hrál v otázce spolurozhodování stěžejní roli, sice ve 

svém vládním prohlášení ze dne 20. září roku 1949 konstatoval nutnost zákonně upravit 

spolurozhodování mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, avšak jeho postoj k této otázce byl 

spíše pasivní. Pro začátek se víceméně spokojil s tím, že na jaře roku 1950 začala probíhat 

první jednání mezí zaměstnavatelskými svazy a Spolkovým svazem německých odborů o 

úpravě spolurozhodování na podnikové úrovni. Kancléři Adenauerovi však bylo jasné, že 

vláda v otázce spolurozhodování nemůže zůstat stát zcela stranou. Nehledě na to, že sám 

americký vysoký komisař MacCloy důrazně žádal vládu, aby co nejdříve přijala zákonnou 

úpravu o spolurozhodování na podnikové úrovni. 

Co se týče postoje zaměstnavatelských svazů k otázce spolurozhodování, byly ochotny 

souhlasit s jeho zavedením na podnikové úrovni, a to v personálních a sociálních otázkách. 

Jednoznačně se však stavěly proti uplatnění práva spolurozhodovat v otázkách 

hospodářských. 

Jelikož vedení Spolkového svazu německých odborů bylo zcela jasné, že v otázce 

spolurozhodování nemúže čekat žádnou iniciativu vlády, rozhodlo zahájit jednání se zástupci 

zaměstnavatelských svazů. První jednání mezi DOB a zaměstnavatelskými svazy proběhlo 

v březnu roku 1950 v Hattenheimu. Spolkový svaz německého průmyslu zastupoval jeho 

předseda Hans Bockler a odborník na otázky pracovního práva a práva podnikových rad 

Erích Blihrig. Za zaměstnavatelské svazy se jednání zúčastnili vedoucí představitelé 

Spolkového sdružení německých zaměstnavatelských svazů (BOA) Walter Raymond a 

Gerhard Erdmann. V průběhu jednání Bockler s Blihrigem požadovali, aby byla dozorčí rada 

v kapitálových společnostech paritně obsazena a aby zástupce zaměstnanců v dozorčí radě 

mohly jmenovat samy odbory. Zástupci zaměstnavatelů tyto požadavky odmítli. V žádném 

případě totiž nechtěli připustit, aby byla omezena svoboda podnikatelů (zaměstnavatelů) při 

řízení podniku. Měli obavy z toho, že v případě přijetí těchto požadavků získají zaměstnanci 

podniku spolu s odbory přílišný vliv na vedení podniku. Pro odbory tak jednání 

Severní Porýní- \'estť:.llsko náleželo k britské okupační zóně. 
Dozorčí rady podnikli pod britskou správou byly obsazeny 5 zástupci akcionářt':i. 5 zástupci zaměstnancú a 
jedním neutrálním členem. Členem představenstva těchto podniků byl i výkonný ředitel, jmenovaný po 
dohodě se závodní radou a odbory. 
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v Hattenheimu skončila neúspěchem. Spolkový svaz německých odborů se ocitl v situaci, kdy 

musel začít hledat nové cesty, jak prosadit své požadavky. 

Této. pro odbory velmi nepříjemné situace, se na jaře roku 1950 obratně chopila 

frakce CDU/CSU ve Spolkovém sněmu vedená Heinrichem von Brentanem, která přišla 

s vlastním návrhem úpravy spolurozhodování na podnikové úrovni. Ve svém návrhu 

požadovala, aby zástupci zaměstnanců podniku získali 113 křesel v dozorčích radách 

kapitálových společností. přičemž měli být voleni zaměstnanci podniku. Požadavek odborů, 

aby mohly samy jmenovat zástupce zaměstnanců dozorčí rady, tak frakce CDU/CSU ve 

svém návrhu zamítla. 

Vláda a kancléř Adenauer však tuto iniciativu frakce CDU/CSU odmítli, neboť 

počítali s tím, že předloží vlastní návrh o úpravě spolurozhodování v podnicích. Jejich postoj 

vedl k ostrému sporu s frakcí CDU/CSU. Heinrich von Brentano se však bránil tím, že 

unionistické strany ve Spolkovém sněmu považovaly za nutné přijít včas s protinávrhem vůči 

návrhu odborů. 

Zaměstnavatelské svazy vyslovily s návrhem frakce CDU/CSU, až na ojedinělé 

výjimky, souhlas, a to během jednání s DGB, které proběhlo v Bonnu na počátku července 

roku I 950. K těmto výjimkám patřil zejména Wilhelm Vorwerk, předseda 

zaměstnavatelského svazu ze Severního Porýní-Vestfálska, který návrh CDU/CSU podrobil 

značné kritice. V průběhu červencového zasedání průmyslových a obchodních komor 

v Essenu označil pravomoci dané zaměstnancům v dozorčí radě za zcela nepřijatelné. Tento 

názor sdílely i vládní strany FDP a DP. 

Co se týče samotného jednání mezi zaměstnavatelskými svazy a odbory, je možné 

konstatovat, že ani zde nedošlo ke vzájemné shodě v otázce spolurozhodování. Pouze 

v otázce úpravy spolurozhodování na vyšší než podnikové úrovni panovala shoda. Obě dvě 

strany se dohodly na zřízení Spolkové hospodářské rady a zemských hospodářských rad a 

komor, které měly být paritně obsazeny. Kromě toho však odbory nedosáhly splnění žádného 

ze svých požadavkú. 

Spolková vláda mezitím pověřila ministra práce a sociálních věcí Antona Storcha, aby 

vypracoval vládní návrh zákona. Na konci srpna roku 1950 byl návrh zákona o 

spolurozhodování na podnikové úrovni dopracován a připraven k projednání ve vládě. Návrh 

obsahoval následující základní body: 216 

1) zástupci zamčstnancú obsadí v dozorčí radě 113 křesel, 

21
'' Thum, Horst: Mitbcstimmung in der Montanindustrie, S. 46. 
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2) z tohoto počtu bude vyhrazena jedna polovina křesel zástupcům odborů podniku, 

3) zástupci zaměstnanců v dozorčí radě budou voleni podnikovou radou. 

V průběhu jednání vlády o tomto návrhu vyslovili vládní partneři unionistických stran 

FDP a DP s tímto návrhem značný nesouhlas. Předseda FDP a ministr justice Thomas Dehler 

se spolu s ministrem dopravy Hansem-Christophem Seebohmem (FDP) a ministrem pro 

záležitosti Spolkové rady Heinrichem Hellwegem (OP) snažili oslabit vládní návrh zákona 

v neprospčch odborů, což se jim také nakonec podařilo. 

Jednání spolkového kabinetu o návrhu zákona bylo ukončeno dne 31. října roku 1950. 

Díky tlaku ze strany FDP a DP byla přijata oslabená verze návrhu zákona o spolurozhodování 

na podnikové úrovni, neboť vláda ve schváleném návrhu omezila vliv odborů v dozorčích 

radách podniků. 217 Není proto divu, že se vládní návrh zákona setkal se značnou kritikou u 

vedení Spolkového svazu německých odborů. Hans Bockler oficiálně oznámil, že v případě 

nutnosti vyhlásí odbory stávku v železářském a ocelářském průmyslu, aby vládu v otázce 

spolurozhodování donutily k ústupkům. Sociální výbory CDU/CSU v čele s Johannesem 

Albersem, které stály na straně odborů, jejich hrozby stávkou odmítly. 

Odbory i přes svůj odmítavý postoj k vládnímu návrhu byly ochotny opětovně zahájit 

jednání s vládou o detailech vládního návrhu z října roku 1950. V průběhu listopadu roku 

I 950 se však prozatím soustředily na uzákonění "paritního" způsobu spolurozhodování 

v montánním průmyslu a jeho rozšíření na celé národní hospodářství. 

Poté, co odbory vyhlásily svou připravenost bojovat za spolurozhodování nátlakovými 

prostředky, vyzvaly sociální výbory CDU/CSU vládu a část podnikatelských kruhů, aby 

zabránily odborům ve stávce a pokud možno vyhověly jejich požadavkům s cílem udržet 

sociální smír. V prosinci roku 1950 se tak ministr vnitřních věcí Robert Lehr obrátil na 

kancléře Adenauera, aby ho přesvědčil o nutnosti obnovit jednání se zaměstnavatelskými 

svazy a odbory o problematice spolurozhodování v montánním průmyslu. Ve svém jednání s 

Adenauerem byl Lehr úspěšný. 

Dne 17. ledna roku 1951 tak byla zahájena jednání mezi odbory reprezentované 

předsedou Bocklerem a zástupcem křesťanských odborů v DGB Mathiasem Focherem a 

zaměstnavatelskými svazy, které zastupoval předseda koncernu Vereinigte Stahlwerke Hans

Giinther Sohl a předseda koncernu Klbckner GUnther Henle. Za vládu se jednání zúčastnili 

kancléř Adenauer a Kari Arnold, reprezentant sociálně reformního křídla CDU. Rovněž 

cl
7 Thum. Horst: Mithestimmung in der Montanindustrie. S. 46. 

Návrh již nepočítal s tím. že zástupci odborů podniků získají polovinu křesel určených zástupcům 
zaměstnanci'! v dozorčí radě. 
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frakce CDU/CSU vyslala na jednání svého člena, a to Roberta Pferdmengese jako zástupce 

podnikatelského křídla. 

Hlavním cílem kancléře Adenauera v průběhu jednání bylo dosáhnout mírového řešení 

se všemi zúčastněn)·mi stranami. Požadavkům odborů chtěl vyhovět jenom proto, aby získal 

jejich podporu v integrační, hospodářské a obranné politice. Přitom ale stál pod tlakem 

zaměstnavatelských svazů, které požadovaly, aby byl princip paritního spolurozhodování 

omezen na podniky montánního průmyslu, neboť jeho rozšíření na celé hospodářství odmítly. 

S tím ale nesouhlasili reprezentanti odborů, kteří prosazovali "paritní" způsob 

spolurozhodování pro všechna hospodářská odvětví. Požadavek odborů týkající se zavedení 

spolurozhodování na vyšší než podnikové úrovni nebyl v průběhu jednání de facto vůbec 

diskutován. 

Po obtížných rozhovorech a pod tlakem výzvy ke stávce se nakonec kancléř Adenauer 

a Bockler dne 18. ledna roku 1951 dohodli na historickém kompromisu s tím, že dosud 

praktikovaná forma spolurozhodování bude uzákoněna, avšak zůstane omezena na montánní 

průmysl; další odborářské požadavky nebudou akceptovány. S výsledkem jednání byl Bockler 

spokojen. Doporučil proto spolkovému výboru DGB, aby odvolal možnost stávky. Přes tento 

kompromis však měla vláda a odbory rozdílné představy o konečné podobě spolurozhodování 

v montánním průmyslu. 

Jednotlivosti týkající se úpravy spolurozhodování v montánním průmyslu měly být 

dohodnuty mezi zástupci podnikatelů montánního průmyslu a zástupci odborů ve dnech 

19. až 25. ledna 1951. Adenauer se těchto jednání již nechtěl zúčastnit, neboť se snažil docílit 

toho, aby se otázka úpravy spolurozhodování v montánním průmyslu stala výhradně 

záležitostí sociálních partnerů a ne otázkou politickou. Rovněž se chtěl vyhnout možnosti 

výtek ze strany FDP a OP. V průběhu jednání se však ukázalo, že ani jedna ze stran není 

ochotna ke kompromisúm v otázce volby neutrálního Qedenáctého) člena, který měl zajistit 

paritu v dozorčí radě v podnicích montánního průmyslu. Zástupci podnikatelú totiž 

navrhovali, aby byl jedenáctý člen dozorčí rady zvolen hlavním shromážděním akcionářú. 

S tím ale nesouhlasili zástupci odború, neboť poukazovali na to, že by tak mohl být zvolen 

zástupce z řad podnikatelú. Požadovali proto, aby byl jedenáctý člen dozorčí rady zvolen 

hlavním shromážděním akcionářú, a to na základě jednoho ze tří návrhú předložených paritně 

obsazeným senátem. 21 
R Jednání tak opět skončila neúspěchem. 

~ 13 Thum. Horst: Mitbestimmung in der Montanindustrie, S. 84- 85. 
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Vládě tak nezbylo nic jiného, než vypracovat nový návrh zákona o spolurozhodování, 

tentokrát však pro oblast montánního průmyslu. Návrh zákona byl zveřejněn dne 25. ledna 

l 951 a obsahoval následující požadavky: 219 

1) zástupci zaměstnancú obsadí v dozorčí radě 113 křesel, 

2) zástupci zaměstnancú v dozorčí radě budou voleni hlavním shromážděním akcionářú na 

návrh odború, 

3) zřízení paritních senátú. které v případě sporú v dozorčí radě mohou rozhodnout prostřed

nictvím volby jedenáctého člena dozorčí rady. 

Vládní návrh zákona o spolurozhodování v montánním průmyslu, který vesměs 

vycházel vstříc odborovým požadavkům, byl předložen Spolkovému sněmu dne 14. února 

roku 1951. Zde však narazil na nesouhlas jak ze strany frakce CDU/CSU, tak i FDP. Frakce 

CDU/CSU odmítla, aby zástupci zaměstnancú v dozorčí radě byli voleni na návrh odborů. 

S třetinovým zastoupením zaměstnancú v dozorčí radě však souhlasila. Na její stranu se 

přidaly i zaměstnavatelské svazy. FDP naproti tomu odmítla jak volbu zástupcú zaměstnanců 

v dozorčí radě na návrh odború, tak i třetinové zastoupení zaměstnancú v dozorčí radě. 

Gerhard Schroder z CDU se proto spolu s poslancem Welthausen z FDP rozhodli 

předložit vlastní návrh zákona o úpravě spolurozhodování v montánním průmyslu. 

Navrhovali v něm. aby zástupci zaměstnanců v dozorčí radě byli voleni grémiem 

zaměstnancú podniku na návrh podnikových odborů. Návrh zákona nepočítal ani se zřízením 

senátú. Ty měly nahradit zprostředkovací výbory složené ze dvou členú dozorčí rady obou 

zájmových skupin a předsedy, kterého měla jmenovat vláda. Zprostředkovací výbory měly 

v případě rozdílnosti názorú v dozorčí radě rozhodnout o vzniklých sporech, a to volbou 

jedenáctého člena dozorčí rady. 

Dne 15. března 1951 vyslovila s tímto návrhem souhlas jak frakce CDU/CSU, tak i 

FDP. Členové SPD spolu se zástupci odború tento návrh odmítli. Společně kritizovali 

zejména tu skutečnost, že by zástupci zaměstnanců měli být voleni členy podniku, když jsou 

to právě odbory, které zastupují zájmy zaměstnancú. Dále odmítli i nahrazení senátů 

zprostředkovacími výbory. Měli totiž obavu, že vládou určený nepolitický předseda bude 

hlasovat se stranou kapitálu, čímž bude narušena parita v neprospěch odború. Na jejich stranu 

se postavily i křesťanské odbory a sociální výbory CDU/CSU. 

cl 'I Thum, Horst: Mitbestimmung in der Montanindustrie, S. 90-94. 
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Za této situace se spolkový výbor DGB rozhodl na konci března požádat spolkovou 

vládu. aby byla obnovena jednání o původním vládním návrhu ze dne 25.1edna 1951. Vláda 

prosbě odborů vyhověla. Dne 2. dubna 1951 tak bylo zahájeno další jednání mezi zástupci 

vlády a vedením odború. V jeho průběhu bylo třeba nalézt takové řešení, které by v zásadě 

odpovídalo představám odború. To se nakonec podařilo. Unionistické strany však ve svém 

názoru zústaly nejednotné. Díky Adenauerovi se nakonec podařilo návrh zákona ve 

Spolkovém sněmu prosadit. 

Spolkový sněm schválil návrh zákona o spoluúčasti na rozhodování v montánním 

průmyslu (Gesetz liber die Mitbestimmung der Arbeitnehmer in den Aufsichtsraten und 

Vorstanden der Untemehmen des Bergbaus und der Eisen- und Stahlerzeugenden Industrie) 

dne 1 O. dubna roku 1951. Proti návrhu zákona hlasovali poslanci z FDP a OP. Poslanci 

z CDU/CSU, SPD a Centra se naopak vyslovili pro návrh. Poté prošel návrh zákona bez 

problémú i Spolkovou radou. Zákon o spoluúčasti na rozhodování v montánním průmyslu 

vstoupí l v platnost dne 21. května roku 1951. 

Na jeho základě musely být dozorčí rady podniků montánního průmyslu složeny ze 

stejného počtu zástupců zaměstnanců, zaměstnavatelů a podílových vlastníků a jednoho 

neutrálního člena. Na místo paritně obsazených senátů byly přes nesouhlas odborů 

ustanoveny zprostředkovací výbory. Dále byla zřízena funkce výkonného ředitele, který múže 

být jmenován pouze se souhlasem zástupců zaměstnanců v dozorčí radě. K jeho hlavním 

úkolúm patří otázky spojené s personální a sociální politikou podniku. Hans Bockler byl 

s přijatou úpravou spolurozhodování v montánním průmyslu spokojen. Odbory zastupující 

zaměstnance v chemickém, papírenském a keramickém průmyslu však požadovaly, aby bylo 

spolurozhodování zavedeno i v těchto národohospodářských odvětvích. 

Po tomto úspěchu nabylo vedení DGB v čele s novým předsedou Christianem Fettem 

dojmu, že je vláda i nadále ochotna plnit jejich požadavky týkající se spolurozhodování. 

Jednalo se hlavně o možnost rozšířit paritní spolurozhodování na další odvětví národního 

hospodářství. zejména pak na chemický průmysl a železniční dopravu. 

Spolková vláda však už v otázce spolurozhodování nebyla více ochotna přistoupit na 

jakékoli ústupky vúči odborům. Svůj postoj deklarovala již při schválení návrhu zákona o 

SpoJkových drahách dne 6. července roku 195 I, který neobsahoval právo zaměstnanců na 

spolurozhodování. Všechny vládní strany tak daly odborům jasně najevo, že již v žádném 

případě nepřistoupí na jejich požadavky. To však neznamenalo, že by jednání mezi vládou a 

vedením odború ohledně další úpravy spolurozhodování skončilo. 
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V průběhu následujících jednání však byla vláda ochotna ke kompromisu s odbory 

pouze v otázce úpravy spolurozhodování na vyšší než podnikové úrovni, kdy souhlasila se 

zřízením paritně obsazené Spolkové hospodářské rady. Současně vyjádřila i připravenost 

upravit zásady spolupúsobení zaměstnanců a podnikových rad v podnicích. Odborářský 

požadavek, aby zástupci zaměstnanců v dozorčích radách podniků získali více než 113 křesel, 

byl zamítnut. Stejně tak i požadavek na rozšíření paritního spolurozhodování na chemický 

průmysl. 

Odborúm tak nezbylo nic jiného, než na své požadavky rezignovat. Bylo jim totiž 

jasné, že vláda už není závislá na jejich podpoře, neboť se podařilo stabilizovat hospodářské 

a sociální poměry v zemi a v lednu roku 1952 ratifikovat smlouvu o Evropském společenství 

uhlí a oceli. Jedinou oblastí, kde mohly odbory činit vládě ještě problémy, byla otázka 

znovuvyzbrojení země. 

Vedení Spolkového svazu německých odborů se ale na počátku prosince roku 1951 

rozhodlo, že nebude vládě činit žádné problémy a že ji naopak bude v otázce znovuvyzbrojení 

země podporovat. Odbory si od tohoto postoje slibovaly, že tak od vlády získají ústupky 

v úpravě spolurozhodování. Tato taktika jim však nepřinesla mnoho ovoce. Jediné, čeho se 

podařilo dosáhnout bylo, aby mladí zaměstnanci podniku získali své vlastní zastoupení na 

podnikové úrovni. 

Spolkové předsednictvo DOB tak na svém zasedání, které se konalo od 1. do 1 O. 

dubna 1952, rozhodlo o tom, že v případě nutnosti vyhlásí stávku k prosazení svých 

požadavků. Díky tomu nezbylo vládě v zájmu zachování sociálního smíru nic jiného, než 

přistoupit znovu k jednacímu stolu s odbory. O to se zasloužily zejména sociální výbory 

CDU/CSU. Samotná jednání začala již v květnu a trvala až do počátku července 1952. Ke 

sblížení stanovisek mezi zástupci vlády a vedením odborů v otázce spolurozhodování však 

nedošlo. 

Spolkový sněm tak dne 19. července schválil ústavní návrh zákona o 

vnitropodnikových pravidlech, který pouze upravoval zásady spolupůsobení zaměstnanců a 

podnikových rad v podnicích. Pro návrh hlasovala většina poslanců z CDU/CSU, FDP a 

OP. 220 Proti se vyslovila SPD. Odbory tak utrpěly největší porážku od konce druhé světové 

války. V jejím dLtsledku byl Christian Fette v průběhu celostátního kongresu DOB odvolán ze 

'co Thurn. Horst: Mitbestimrnung in der Montanindustrie, S. 142. 
Pouze sedm poslanců z CDU/CSU. kteří byli členy křest"anských odborů, se zdrželo hlasování. 
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své funkce. 221 Stejný osud postihl Ericha Bi.ihriga. Novým předsedou DGB byl zvolen 

Walter Frcitag. 

Odbory se se svou porážkou nespokojily a i v následujících letech se dále snažily 

prosadit své požadavky ohledně spolurozhodování. Diskuse o této problematice proto 

pokračovala i nadále. V roce 1955 byl schválen Personalvertretungsgesetz fůr den 

offentlichen Dienst, který upravil spolurozhodování zaměstnanců ve veřejných službách. O 

rok později byl přijat Mitbestimmungserganzungsgesetz, který stanovil pravidla 

spolurozhodování pro koncerny podnikající v oblasti uhlí a oceli. V následujících letech byla 

přijata novela zákona o vnitropodnikových pravidlech (1972) a zákon o spolurozhodování 

v montánním prúmyslu ( 1976). 

7.2.3.1 Obsah ústavního zákona o vnitropodnikových pravidlech 

Ústavní zákon o vnitropodnikových pravidlech (Betriebsverfassungsgesetz - BetrVG) 

ze dne ll. října roku 1952 upravil zásady spolupůsobení zaměstnanců a podnikových rad v 

podnicích. Hlavní zásada tohoto zákona je zakotvena v jeho druhém paragrafu, který stanoví 

povinnost zaměstnavatelů a podnikové rady spolupracovat k dobru a prospěchu zaměstnanců 

a celého podniku. 

Na jeho základě musely být v podnicích s pěti a více stálými zaměstnanci povinně 

zřízeny podnikové rady jako orgány zaměstnanců, které získaly značná práva spoluúčasti při 

řízení podniků (§ 1 BetrVG). Počet členů podnikové rady závisí na počtu zaměstnanců 

v podniku. V podniku s 5 až 20 zaměstnanci je podniková rada tvořena pouze jedním členem. 

S růstem počtu zaměstnanců potom stoupá i počet členů podnikové rady, tak jak to ukazuje 

následující tabulka: 

221 Thurn, Horst: Mitbestimmung in der Montanindustrie, S. 144. 
Celostátní kongres DGB se konal ve dnech 10.- 17.10. 1952. 
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Počet zaměstnanců podniku Počet volených členů podnikové rady 

21 - 50 3 

51 ~- 150 5 

151-300 7 

301 ·~ 600 9 

601 - 1 000 ll 

1 001 -2 000 15 

2 001-3 000 19 

3 001-4 000 23 

4 001 ·- 5 000 27 

5 001-7 000 29 

7 001 -9 000 31 

9 001- 12 000 33 

12 00 1 - 15 000 35 

N1edenhoff, Horst-Udo:MJtbestunmung m der Bundesrepubhk Deutschland, S. 34. 

Členové podnikové rady byli voleni zaměstnanci podniku, a to na návrh zástupců 

zaměstnanců a odború podniku každé tři roky, a to v období od 1. března do 31. května. 

Podnikové rady jako centrální orgán zastoupení zaměstnanců mají za úkol hájit zájmy 

zaměstnancú vúči zaměstnavateli v personálních záležitostech (§ 92-103 BetrVG) a v 

sociálních otázkách (§ 87 BetrVG).222 V hospodářských záležitostech však měly pouze právo 

na informace(§ I 06 BetrVG). 

Na základě zákona je povinností zaměstnavatele přizvat zástupce podnikové rady 

k jednání o otázkách týkajících se ochrany práce a budoucích podnikatelských záměrů 

podniku (§ 89 BetrVG). Případné návrhy podnikové rady k plánům podniku by měly být 

zohledněny(§ 90 BctrVG). V podniku s více než 20 zaměstnanci má zaměstnavatel povinnost 

informovat včas a podrobně podnikovou radu o plánovaných změnách (§ III BetrVG). 

Pokud má podnik více než I 00 zaměstnancú, pak musí být vytvořen hospodářský výbor 

složený ze členú podnikové rady a zástupcú zaměstnavatele(§§ I06,I07 BetrVG). Schází se 

222 Niedenhoff, Horst-U do: Mitbestimmung in der Bundesrepublik Deutschland, S. 26- 27. 
Jednalo se například o otázky týkající se personálního plánování, zaměstnaneckého vzdělávání, výběru 
uchazečů, stanovení pracovní doby, plánování dovolené atd. 
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jedenkrát měsíčně. Jeho úkolem je včasně a podrobně informovat členy podnikové rady o 

celkové hospodářské a finanční situaci podniku, o připravovaných organizačních změnách 

v podniku, o změně ve výrobě a dalších podobných opatřeních, která se bezprostředně 

dotýkají zaměstnanců podniku(§ 106 BetrVG). 

Podniková rada informuje o výsledcích svého jednání se zástupci zaměstnavatelů 

jedenkrát za čtvrt roku na podnikovém shromáždění, kterého se mohou zúčastnit jak 

zaměstnanci podniku, tak i zástupci zaměstnavatele. V jeho průběhu se mohou zaměstnanci 

vyjádřit ke sporným otázkám, které se jich bezprostředně týkají. Zástupci zaměstnavatele mají 

právo informovat o sociálních a personálních otázkách a hospodářské situaci podniku (§ 42 

BetrVG). 

Podle zákona získali své zastoupení v podnicích i mladí lidé a učni ve věku do 25 let 

(§ 60 BetrVG). Jejich zástupci mají právo účastnit se porad podnikové rady a případně i 

jednání mezi podnikovou radou a zaměstnavateli, které se jich obzvláště týká (§§ 67, 68 

BetrVG). 

Dozorčí rada akciové či komanditní společnosti, která měla maximálně 2 000 

zaměstnanců, musela být složena z jedné třetiny ze zástupců zaměstnanců volených 

zaměstnanci podniku. Členem předsednictva však nemusel být žádný zástupce z řad 

zaměstnanců. To samé platilo i pro společnosti s ručením omezeným v případě, že počet 

zaměstnanců společnosti přesáhl hranici pěti set. 
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7.3 Všeobecné znaky německé společnosti v éře padesátých let 

Padesátá léta přinesla lidem značnou změnu v jejich životním stylu a v celkovém 

způsobu života, která byla z velké míry určována pozitivním ekonomickým vývojem. Po 

válečných letech plných nejistoty a utrpení se obyvatelé Spolkové republiky Německo 

opětovně mohli těšit ze zlepšujících se hospodářských a sociálních poměrů. 

Lidé, jejichž vzpomínky na válku byly ještě velmi čerstvé, toužili zejména po 

zabezpečení své existence a po klidném a spořádaném životě. Hlavním životním cílem mnoha 

občanú bylo získat vlastní domov a žít klidný rodinný život. 

Do roku 1953 však žila většina obyvatel Spolkové republiky Německo ještě ve velmi 

skromných poměrech. To dokládá i skutečnost, že na počátku 50. let bylo čtrnáct až sedmnáct 

miliónú obyvatel odkázáno na život na hranici existenčního minima. 223 V roce 1953 pobírala 

sociální dávky ještě celá 115 obyvatelstva, tj. více než deset miliónú občanú. K velmi chudým 

vrstvám se řadili dúchodci, vdovy, sirotci, uprchlíci, vyhnanci, vysídlenci, navrátilci a 

zejména pak bezdomovci. Výjimku tvořila pouze vrstva movitých vlastníkú a 

velkopodnikatelú. 

Se zvyšujícím se tempem ekonomiky doprovázené rústem mezd a stabilními cenami 

se životní úroveň širokých vrstev obyvatelstva začala pomalu zvyšovat, a to i díky realizaci 

řady opatření v sociální oblasti. Vybavení řady domácností, kde dosud chybělo základní 

vybavení, se začalo postupně zlepšovat. Lidé začali více nakupovat, a to hlavně potraviny a 

nejrúznější exotické ovoce, které bylo doposud luxusním zbožím určeným pouze pro 

majetnější vrstvy obyvatelstva. Kromě ovoce vzrostla i spotřeba kávy, piva, masa, pečiva a 

dalšího spotřebního zboží. Lidé investovali především do odívání a zařízení bytú. Pračky, 

ledničky a elektrické sporáky se však staly samozřejmou součástí domácností prakticky až na 

samém konci 50. let. Vzrúst spotřeby s sebou přinesl i rozvoj reklamy, marketingu a know

how. Společnost se pomalu měnila v konzumní. 

Tento trend potvrdil i mezinárodní frankfurtský veletrh, který se stal největší 

přehlídkou spotřebního zboží od konce druhé světové války. Na podzim roku 1955 se ho 

zúčastnilo přes dva tisíce vystavovatelú z celé SRN. Největšímu zájmu návštěvníků veletrhu 

se těšily zejména textilní výrobky, obuv, bytové doplňky a potraviny. 224 

Rostoucí životní úroveň a vyšší kupní síla obyvatelstva se odrážela v mnoha oblastech 

života společnosti. Pro stále větší počet Němcú se stávalo dostupnější cestování do zahraničí. 

cel Klel3mann, Christoph: Zwei Staaten, eine Nation. Deutsche Geschichte 1955-1970, S. 30. 
" V roce 1950 žilo v SRN 50 336 !(JO obyvatel. 
--

4 Handelsblatt, Jhrg. 1955, Nr. 103, S. 1. 
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V prvních poválečných letech byly oblíbené zejména poznávací zájezdy, avšak postupem 

doby začali obyvatelé upřednostňovat pobytové rekreace v přímořských letoviscích na jihu 

Evropy. Jednou z nejoblíbenějších zemí, kam obyvatelé SRN v rámci letních dovolených 

cestovali, byla Itálie. 225 K dalším cílovým zemím německých turistů patřily Španělsko a 

Jugoslávie. V hospodářsky velmi úspěšném roce 1955 stoupl cestovní ruch ve srovnání 

s rokem 1954 o rekordních 20 %, a to na základě příspěvků ze státního rozpočtu ve výši 5, l 

miliónů DM. 226 

Rozvoj turistiky a cestovního ruchu souvisel s nástupem motorizace.227 Do roku 1957 

stoupl počet osobních automobilů na 2,4 miliónů. Nejoblíbenějším typem rodinného auta se 

stal světově známý "Brouk'' od firmy Volkswagen, jehož koupi si díky růstu životního 

standartu mohly dovolit široké vrstvy obyvatelstva. Není proto divu, že se stal jedním ze 

symbolů německého hospodářského zázraku. 

Růst blahobytu na konci 50. let s sebou přinesl změnu v konzumním chování 

obyvatelstva. Kvalitní strava a hezké oblečení se staly pro řadu občanů již samozřejmostí. 

Výd~je na potraviny, oděvy a obuv tak začaly pozvolna klesat. Zcela opačně tomu bylo u 

výdajů na vzdělání, bydlení a kulturu, které zaznamenaly značný vzestup. Lidé opět začali 

navštěvovat divadla, kina a výstavy a také nakupovat větší množství knih, novin a časopisů. 

Novýrn fenoménem v oblasti kultury se stala televize, která začala vysílat od prosince roku 

1952. Na samém počátku televizního vysílání vlastnilo televizní příjimač pouhých 2 705 

občanů. 228 Do roku 1957 stoupl tento počet přibližně již najeden milión. 

Rozvoj aktivit ve volném čase byl umožněn zkrácením šestidenního pracovního týdne 

v roce 1956. a to ze 48 na 45 hodin týdně. I přesto byl pracovní život německých občanů 

velmi tvrdý. Například přesčasy byly na denním pořádku v celé řadě průmyslových podniků. 

Průměrná týdenní pracovní doba průmyslového dělníka tak v období let 1950 až 1957 činila 

přibližně 4 7 až 49 hodin týdně. 

Pokud jde o postavení žen v pracovním životě, je možné konstatovat, že byly oproti 

svým mužským kolegům značně diskriminovány. Velmi špatně nacházely zaměstnání ajejich 

mzdy byly ve srovnání s výdělky mužů podstatně nižší. 229 Procento nezaměstnaných žen tak 

225 Kle/3mann, Christoph: Zwei Staaten, cine Nation. Deutsche Geschichte 1955-1970, S. 56. 
V roce 1956 vycestovalo do Itálie 4,5 miliónů občanů. 

226 Handelsblatt, Jhrg. 1955, Nr. 102, S. 9. 
227 Frankfurter Allgemeine Zeitung, Jhrg.1957, Nr. 34, S. 8. 

Investice do automobilového průmyslu dosáhly do roku 1957 celkem I ,5 miliardy DM. 
22 ~ Frankfurter Allgemeine Zeitung, Jhrg. 1955, Nr. 192, S. 7. 
22

'
1 K1ef3mann, C'hristoph: Zwei Staaten, eine Nation. Deutsche Geschichte 1955-1970, S. 35. 

V roce 1950 si ženy vydělaly v průměru jen 59 % mzdy svých mužských kolegů. V roce 1952 
činil průměrný týdenní výdělek průmyslového dělníka 82,90 DM, týdenní mzda dělnice pouhých 47,96 DM. 
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bylo během celé éry padesátých let vyšší než u mužů.23° K částečnému poklesu 

nezaměstnanosti žen došlo až v polovině roku 1955, kdy bylo dosaženo stavu plné 

zaměstnanosti a pracovní trh se začal potýkat s nedostatkem pracovních sil.231 Ženy nacházely 

uplatnění hlavně ve státním sektoru, ve službách, ve spotřebním průmyslu a v zemědělství 

jako pomocné síly a dále pak také jako učitelky na základních a středních odborných školách. 

Získat jakékoli úřednické místo bylo pro ženy velmi obtížné, neboť většinu těchto míst 

zastávali muži. 

Přesto, že byl v roce 1957 přijat zákon o zrovnoprávnění mužů a žen v pracovním 

procesu, ve společenské realitě se toho mnoho nezměnilo. Počet žen zapojených do 

pracovního procesu, který činil v roce 1950 4 %, stoupl do roku 1957 na pouhých 6,2 %. 

Ideálním obrazem ženy tak zůstávala žena jako vzorná hospodyně a matka. 

Pracovní styl mnoha podnikatelů a ostatních pracujících se vyznačoval disciplínou a 

přesností. Charakterizovala je píle, zdravé sebevědomí a chuť zlepšit svůj vlastní život. Sám 

Ludwig Erhard ve své knize "Blahobyt pro všechny" oceňuje tvůrčí energii německého 

národa v poválečné době, která přispěla k celkové obnově národního hospodářství. Je však 

skutečností, že se do čela některých podniků dostávali ti, kteří byli aktivně činní za nacionálně 

socialistického režimu. Jednalo se například o Ferdinanda Porscheho, Josefa Neckermanna či 

Hermanna Abse. Podobně tomu bylo i v ostatních oblastech života společnosti. 

Bezproblémové začlenění bývalých členů NSDAP do německé společnosti a mlčení o 

nacionálně socialistické minulosti bylo smutnou realitou novodobých německých dějin po 

celou éru 50. a první poloviny 60. let. 

Změn doznala i struktura zaměstnanosti. Na počátku 50. let pracovala velká většina 

obyvatelstva v primárním a sekundárním sektoru. Přibližně 34 % obyvatel bylo zaměstnáno 

ve službách. V průběhu 50. let však dochází k obratu, neboť zhruba 1 milión zemědělských 

pracovníků odchází do průmyslového sektoru (zejména do zpracovatelského, kovodělného, 

chemického a stavebního) a veřejných služeb. V důsledku těchto změn se na konci 50. let 

zvýšil počet pracujících v sekundárním a v terciárním sektoru. V primárním sektoru naopak 

došlo k razantnímu poklesu zaměstnanců. Pro 50. léta bylo rovněž typické, že lidé odcházeli 

z neproduktivních odvětví do prosperujících, což ve svém důsledku vedlo k růstu sociálního 

produktu. Celkový přehled o struktuře zaměstnanosti podle jednotlivých sektorů udává 

následující tabulka (podíl v% z celkového počtu zaměstnanců): 

23° Frankťurtcr Allgemcine Zeitung, Jhrg. 1955, Nr. 259, S. 9. 
Procento nezaměstnaných žen činilo během 50. let v průměru 66,9 %. 

231 Frankfurter Allgemeine Zcitung, Jhrg. 1955, Nr. 180, S. 7. 
V červenci roku 1955 bylo stále o 22 084 více nezaměstnaných žen než mužů. 
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Sektor 1950 1960 

Primární 24,1 13,6 

Sekundární 42,0 47,7 

Terciární 33,9 38,7 

Soukup, Josef: German1a od poražky ke SJednocem, s. 64. 

Rychlý rozvoj podnikání a dynamické tempo výroby doprovázené koncentrací 

průmyslu a kapitálu vedlo ke značným sociálním nerovnostem a k nevyrovnanému 

rozdělování majetku. V sociální struktuře společnosti se tak mnohé nezměnilo. Společnost 

zůstávala i nadále rozdělena na nižší, střední a vyšší vrstvu. Je však skutečností, že střední 

vrstvy začaly v hospodářském, ale celospolečenském životě dominovat. Střední 

podnikatelská vrstva se stala pro otce hospodářského zázraku Ludwiga Erharda zárukou 

blahobytu a konjunktury, což bylo v padesátých letech absolutní nóvum. Erhard o tom ve své 

knize ,,Blahobyt pro všechny" píše: "Nemohu střední podnikatelskou třídu chápat jinak než že 

se jedná o onu vrstvu společnosti, která je schopna nejvyššího výkonu. Kvality, které musí 

střední podnikatelská třída zabezpečit jsou: zodpovědnost za svůj vlastní osud a existenci; 

odvahu zajistit si vlastním výkonem prosperitu ve svobodné společnosti." 232 

Celkový přehled o sociální stratifikaci německé společnosti uvádí následující tabulka, 

která ukazuje výsledek jedné z anket z roku 1955, v níž se dotazovaní měli sami přiřadit k 

určité společenské vrstvě: 

Sociální rozvrstvení německé společnosti v roce 1955 

(v%) 

Vrstva 1955 

Horní vrstva 2 

N ižší střední vrstva o 
Střední vrstva 43 

Dělnictvo 49 

Spodní vrstva 5 

Neodpověděli 1 

Gortemaker, M.: Gesch1chte der Bundesrepubhk Deutschland. Von der Grtindung bis zur 
Gegenwart, S. 180. 

232 Erhard, Ludwig: Wohlstand ťlir alle, S. 145. 
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Teze o "nivelizující středostavovské společnosti" z roku 1953 pocházející od známého 

německého filozofa a sociologa Helmuta Schelskeho (1912- 1984) se tak v průběhu 50. let 

nenaplnila. Schelsky usiloval o to, aby byly v německé společnosti odbourány sociální i 

materiální rozdíly, zavedena rovnost ve spotřebě a podobný životní styl pro všechny sociální 

vrstvy společnosti. Bylo mu však jasné, že není možné rozdíly ve společnosti odstranit 

absolutně. Důvod spatřoval v nespravedlivém přerozdělování majetku a příjmů, které se 

nepodařilo výrazněji zlepšit ani přijetím zákona o vyrovnání břemen z roku 1952. 

Změna sociální struktury německé společnosti byla spíše spojena s demografickými 

pohyby, ke kterým v německé společnosti po ukončení druhé světové války docházelo. 

V důsledku příchodu miliónů uprchlíků, vyhnanců, vysídlenců a trvalému přílivu emigrantů 

z NDR došlo ve Spolkové republice Německo k postupnému promíchání regionálních, 

kulturních a náboženských hodnot, které s sebou přinesly výraznou změnu sociální struktury. 
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ZÁVĚR 

Po volbách do Spolkového sněmu v srpnu roku 1949, ve kterých zvítězila koalice 

CDU/CSU, se koncept sociálně tržního hospodářství stal základním kamenem německé 

hospodářské politiky. O tom, jak bude vypadat konečné hospodářské uspořádání SRN, však 

nebylo zcela jasno ani po parlamentních volbách, neboť de facto celá padesátá léta byla 

obdobím živých diskusí mezi politickými stranami, státními institucemi a zájmovými svazy o 

této problematice. 

K zakotvení sociálně tržního hospodářství navíc nedošlo ani v Základním zákoně 

SRN, který nedefinuje konkrétní hospodářské uspořádání. Je však skutečností, že hájí ty 

hodnoty, které nejlépe odpovídají zásadám sociálně tržního hospodářství, k nimž se řadí 

především volná tržní konkurence, výrobní a obchodní svoboda, svoboda volby pracovního 

místa, užívání soukromého vlastnictví a sociální aspekt tržního uspořádání. Schválením 

Základního zákona tak byly uvedeny v život základní principy konceptu sociálně tržního 

hospodářství. 

Koncept sociálně tržního hospodářství se řadí mezi liberálně tržní koncepce 

hospodářské politiky a je založen na teorii hospodářského řádu ordoliberalismu. Hlavním 

autorem této teorie z počátku 30. let je významný německý ekonom Walter Eucken, jeden ze 

zakladatelů tzv. "ťreiburské ordoliberalistické školy". Základem pro koncept sociálně tržního 

hospodářství se stal neoliberalismus, kladoucí důraz na vznik volné tržní konkurence, 

měnového a sociálního řádu. V průběhu svého vzniku byl koncept sociálně tržního 

hospodářství ovlivněn i křesťanským sociálním učením, jehož hlavním představitelem byl 

Alfred Miiller-Armack. Z toho vyplývá, že sociálně tržní hospodářství spočívá jak na 

křesťanském, tak i liberálním obrazu člověka, na jeho osobní svobodě a odpovědnosti, 

subsidiaritě a solidaritě. V této koncepci hospodářské politiky jsou sociální cíle sledovány se 

stejným zájmem a intenzitou jako ekonomická prosperita a efektivnost. Dualismus 

hospodářské a sociální politiky je zrušen. 

Závěrem mé práce bych ráda odpověděla jak na otázku, jakým způsobem byl koncept 

sociálně tržního hospodářství realizován v ekonomické praxi, tak i na otázku, jaká 

hospodářsko politická opatření přijala spolková vláda k vyřešení vzniklých ekonomických a 

sociálních problémů. Dovolila jsem si odpověď na tyto dvě otázky spojit, neboť se jedná o 

problematiku, která spolu úzce souvisí a pojednání o každé otázce zvlášť by prakticky ztratilo 

svůj smysl. 
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Prvním krokem k realizaci sociálně tržního hospodářství byla Erhardova měnová a 

hospodářská reforma, která byla provedena 20. června roku 1948. V prvních dnech po 

reformě byly nastaveny základní výhybky rozvoje západoněmeckého hospodářství k sociálně 

tržnímu hospodářství. Byla provedena cenová liberalizace s výjimkou cen základních 

potravin, dúležitých surovin, nájemného a dopravních tarifů. V dubnu roku 1949 zrušil Erhard 

zmrazení mezd a tím vytvořil pro zaměstnance a zaměstnavatele možnost volně vyjednávat 

mzdy a platy. Tarifní autonomie, jeden z klíčových pilířů sociálně tržního hospodářství, byla 

na světě. V rámci měnové reformy došlo ke zřízení Banky německých zemí jako cedulové 

banky, jejímž hlavním úkolem bylo zajistit stabilitu měny. Stabilní měna se jako základ pro 

fungování sociálně tržního hospodářství stala důležitým předpokladem pro budoucí 

dynamický rozvoj německého hospodářství. 

Těmito kroky se začal postupně uskutečňovat rozchod s centrálně řízeným 

hospodářstvím. Oblasti bytového hospodářství, zemědělství, dopravy a energetiky a 

zahraničního obchodu zůstaly po založení SRN i nadále řízeny státem. Zahraniční obchod byl 

na základě okupačního statutu vyhrazen spojencům, avšak poměrně brzy byl převeden do 

pravomoci německých úřadú. 

Po založení SRN šlo o to, zapojit další oblasti do řádu tržního hospodářství, povzbudit 

občany k rozvoji jejich tvúrčích sil a politikou sociálního vyrovnání podpořit ty, kdo nebyli 

schopni si sami pomoci vlastními silami. Hlavním cílem Adenauerovy vlády bylo dosáhnout 

hospodářského rústu. 

Ekonomický vývoj se však v období let 1949 až 1951 jevil značně nejednoznačně, což 

neměnilo nic na skutečnosti, že volná konkurence začala pomalu fungovat. Prúmyslová 

výroba zaznamenala prudký vzestup, v dúsledku přílivu uprchlíků, vyhnanců, vysídlenců a 

návrátilcú rostla nezaměstnanost, zvýšily se také ceny a zároveň s nimi i životní náklady. 

Největší riziko, které bylo spojené s přechodem od řízeného hospodářství k peněžně tržní 

ekonomice, spočívalo v možnosti vzniku inflace a ve ztrátě měnové stability. Díky restriktivní 

měnové a úvěrové politice Banky německých zemí se však vždy podařilo toto nebezpečí 

zažehnat. 

Mezi politickými stranami a zájmovými svazy se v tomto období mezitím živě 

diskutovalo o tom, jakým zpúsobem by mělo vypadat konečné hospodářské uspořádání země 

a jak vyřešit stávající ekonomické a sociální problémy. Unionistické strany spolu se svými 

koaličními partnery považovali za jedinou možnou variantu hospodářského uspořádání 

sociálně tržní hospodářství. Na jejich stranu se přidali i duchovní tvůrci konceptu sociálně 

tržního hospodářství. Opoziční SPD a KPD prosazovaly plánované hospodářství a řízení jako 
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jedinou možnou cestu k rychlé obnově SRN. Stejný názor zastávali i levicoví ekonomové, 

jako například Edgar Salin, I-Ians Ritschl, Alfred Weber a další. 

Tento zásadní rozpor, který panoval mezi vládními a opozičními stranami, vyšel plně 

najevo při řešení ekonomických problémů, které doprovázely start sociálně tržního 

hospodářství. Jedním z hlavních problémů byl růst nezaměstnanosti. SPD požadovala na 

Adenauerově vládě, aby vypracovala program boje proti nezaměstnanosti a v jejím rámci i 

program bytové výstavby. V této věci získala na svou stranu i spojeneckou vysokou komisi. 

Díky tlaku ze strany SPD a spojenecké vysoké komise došlo v únoru roku 1950 ke schválení 

výše uvedeného programu, který sice nepomohl vyřešit problém nezaměstnanosti, ale stal se 

základem pro řešení jednoho z nejnaléhavějších problémů, kterým byl nedostatek bytů. Na 

základě zákonů o bytové výstavbě z dubna roku 1954 a června roku 1956 se výstavba bytů 

rozběhla nevídaným tempem. Prioritu měla nejdříve výstavba sociálních bytů, posléze i 

veřejná bytová výstavba a výstavba rodinných domků. Stát podporoval bytovou výstavbu 

výhodnými půjčkami a úvěry. Tím tak došlo k naplnění jednoho z významných prvků 

sociálně tržního hospodářství. Rozmach ve stavebnictví se stal jedním z důležitých 

impulsů ekonomického růstu. 

Dalším z problémú, který se stal předmětem sváru mezi koalicí a opozicí a 

spojeneckou komisí, byla krizová situace v energetickém průmyslu způsobená vzestupem 

výroby po vypuknutí korejské války a nízkým objemem investic v uhelném prúmyslu. Ve 

Spolkovém sněmu však nebyl předložen žádný návrh, který by napomohl vyřešit tuto krizi. 

Situace se proto šikovně chopily vrcholné zájmové hospodářské svazy v čele se Spolkovým 

svazem německého průmyslu, který v březnu roku 1951 navrhl zřídit kartel pro řízení trhu se 

surovinami. Kancléř Adenauer, který pěstoval čilé kontakty se zástupci těchto svazů, 

s návrhem souhlasil. Stejně tak i s dalším návrhem zájmových hospodářských svazů, který 

měl napomoci zajistit dostatečný objem úvěrů na investice pro uhelný průmysl. Po bouřlivých 

diskusích ve Spolkovém sněmu se nakonec tento návrh v lednu roku 1952 stal základem 

zákona o investiční pomoci, který přispěl ke zlepšení situace, a to nejen v uhelném prúmyslu. 

Kartel pro řízení trhu se surovinami a obhospodařování trhu s uhlím tak mohl být v polovině 

roku 1952 zrušen. 

Krize v energetickém sektoru byla doprovázena i negativním vývojem platební 

bilance, který byl z velké míry způsoben nedostatkem devizových prostředků. Spojenecká 

vysoká komise a americký vysoký komisař MacCloy požadovali na vládě, aby opětovně 

zavedla obhospodařování a řízení ekonomiky. Tomu se však přirozeně Ludwig Erhard bránil, 

neboť by to znamenalo zásadní změnu v hospodářské politice SRN. Díky rychlému přijetí 
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příslušných opatření k podpoře exportu se nakonec vládě podařilo negativní vývoj platební 

bilance zvrátit. Jistě jí k tomu napomohla i korejská válka, která s sebou přinesla všeobecnou 

konjunkturu a vzestup poptávky po zboží. Její export začal růst a situace s devizovými 

prostředky se začala zlepšovat. Na konci roku 1952 bylo dosaženo prvního přebytku platební 

bi Iance, a to i vzhledem k tomu, že v srpnu roku 1951 spojenecká vysoká komise zrušila 

obhospodařování s devizami. 

Krizovou situaci v energetickém sektoru se nakonec podařilo zvládnout 

prostřednictvím standardních tržních prostředků, což přispělo k rozhodnutí, že v rámci 

hospodářské politiky budou napříště uplatňovány pouze nepřímé tržní nástroje. Další 

z principú sociálně tržního hospodářství se stal skutečností. 

V průběhu roku 1952 došlo k postupnému zlepšení celé řady ekonomických ukazatelů. 

Nezaměstnanost začala klesat, investice stoupaly, výroba zažívala konjunkturu, export 

vykazoval trvalý vzestup, navyšoval se objem devizových rezerv a došlo i k postupnému 

zvyšování úrovně mezd. 

Na počátku 50. let byla přijmuta významná opatření ke zlepšení materiální a sociální 

situace osob postižených válkou, uprchlíků, vyhnanců, vysídlenců a navrátilců a k jejich 

začlenění do německé společnosti. Nejvýznamnějšími z nich se stal zákon o odškodnění ze 

srpna roku 1952 a zákon o vyrovnání břemen z května roku 1952. 

Důležitým sociálně politickým opatřením bylo i uzákonění paritního spolurozhodování 

v montánním prúmyslu v květnu roku 1951, které bylo schváleno zejména díky ústupkům 

kancléře Adenauera vúči odborúm. Adenauera v jeho postoji podpořilo zaměstnanecké křídlo 

CDU/CSU a sociální výbory CDU/CSU. Na svou stranu získal i většinu zaměstnavatelských 

svazú, které souhlasily s uzákoněním paritního spolurozhodování v montánním průmyslu, 

avšak další požadavek odború týkající se jeho rozšíření na celé národní hospodářství, odmítly. 

Proti zavedení paritního spolurozhodování se stavěla FDP a DP a průmyslové křídlo 

CDU/CSU podporované Ludwigem Erhardem. Je však skutečností, že díky ústupku 

Adcnaucra v otázce zákonné úpravy paritního spolurozhodování v montánním prúmyslu 

získala vláda od odború v následujícím období potřebnou podporu v integrační, hospodářské 

a obranné politice. S postupnou stabilizací země však již nebyla více vázána na podporu 

odborů a jejich hlavní požadavek týkající se rozšíření spolurozhodování na celé národní 

hospodářství odmítla. V říjnu roku 1952 došlo pouze k úpravě spolupůsobení zaměstnancú a 

podnikových rad v podnicích, a to na základě ústavního zákona o vnitropodnikových 

pravidlech. Tento i výše uvedený zákon představovaly další krok na cestě k realizaci sociálně 

tržního hospodářství. 
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Významný posun byl učiněn i v dalších oblastech sociální politiky a v rámci úpravy 

pracovně právních vztahů. Již v roce 1951 byl přijat zákon na ochranu před výpovědí. O rok 

později pak zákon na ochranu pracujících matek. V průběhu roku 1953 byly zvýšeny dávky 

v nezaměstnanosti a v roce 1954 byly zavedeny rodinné přídavky na třetí a každé následující 

dítě. V průběhu roku 1957 došlo ke zvýšení invalidních a starobních důchodů a také 

nemocenských dávek. Tato opatření přispěla k posílení sociálních jistot občanů, čímž se tak 

podařilo naplnit další z principů sociálně tržního hospodářství. Vzhledem k příznivému 

hospodářskému a sociálnímu vývoji začalo ubývat kritických hlasů Erhardovy hospodářské 

politiky. 

SPD a odbory však byly nespokojeny s vývojem koncentrace v průmyslové výrobě, 

který byl doprovázen nerovným přerozdělováním. Požadovali proto, aby byl přijat zákon, 

který by chránil volnou tržní konkurenci a zabránil další koncentraci v průmyslu. I pro 

Ludwiga Erharda, politického architekta konceptu sociálně tržního hospodářství, 

představovalo přijetí tohoto zákona splnění jednoho z ústředních bodů sociálně tržního 

hospodářství. Na ministerstvu hospodářství byl proto již v průběhu roku 1949 vypracován 

vládní návrh zákona proti omezování hospodářské soutěže, který byl zveřejněn v roce 1951 a 

vedl k dlouholetým prudkým sporům. Nejdiskutovanější otázkou byl všeobecný zákaz 

kartdli, proti kterému se stavěla na odpor jak vládní DP a značná část CDU, tak i Spolkový 

svaz německého prúmyslu v čele s Fritzem Bergem, který prosazoval zákonodárství o 

zneužití hospodářské soutěže. FDP, ač nejednotná, s návrhem zákona souhlasila. Spory mezi 

politickými stranami, vypuknutí korejské války a volby do Spolkového sněmu v září roku 

1953 však zabránily, aby byl schválen Erhardův návrh kartelového zákona. Zákon proti 

omezování hospodářské soutěže se nakonec podařilo schválit až v červenci roku 1957, tedy 

krátce před parlamentními volbami. Zásluhu na tom měl především kancléř Adenauer, 

kterému se podařilo přimět poslance z frakce CDU/CSU, aby dosáhli shody o obsahu 

kartelového zákona. Zakazovací úprava, tak jak ji požadoval Erhard, byla ve frakci unií 

prosazena, avšak s rúznými výjimkami z všeobecného zákazu kartelů, a to i tlakem ze strany 

Spolkového svazu německého prúmyslu. Kancléř Adenauer v této otázce ustoupil průmyslu, 

neboť chtěl oplatit podporu, která mu byla poskytnuta při přijetí dúchodové reformy. SPD, 

která prosazovala přísné kartelové zákonodárství, hlasovala proti. I přesto představoval 

kartelový zákon zásadní krok k omezení koncentrace v průmyslu, čímž tak byl splněn jeden 

z hlavních prvkú konceptu sociálně tržního hospodářství. 

Po volbách do Spolkového sněmu, které přinesly opětovné vítězství CDU/CSU a 

porážku SPD, se stala hlavní prioritou vlády sociální politika a další konsolidace 
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hospodářství. Kromě bouřlivé debaty okolo kartelového zákona tak zaměstnávaly politické 

strany i diskuse o sociálně politických opatřeních a o provedení velké sociální reformy. Díky 

sporúm mezi vládními stranami a opoziční SPD a odbory o tom, zda zavést jednotné pojištění 

pro všechna povolání se stejnými dávkami či obnovit klasický decentralizovaný systém 

sociálního pojištění, se velkou sociální reformu nepodařilo do konce druhého Adenauerova 

vládního období realizovat, a to až na jednu výjimku, kterou byla reforma dúchodového 

zabezpečení. 

Hlavním autorem dúchodové reformy, která spočívala v zavedení dynamické renty, 

byl soukromý podnikatel z Kolína nad Rýnem Wilfried Schreiber. Kancléř Adenauer, který 

měl eminentní zájem na schválení této reformy i s ohledem na parlamentní volby, se 

Schreiberovým modelem dúchodové reformy souhlasil. Ministr Erhard a ministr Schaffer 

byli však opačného názoru a poukazovali na to, že zavedení dynamické renty bude značnou 

zátěží pro státní rozpočet. Stejného názoru byly i strany FDP, DP a zájmové podnikatelské 

svazy. Ty se však nakonec přiklonily na stranu Adenauera za slib, že podpoří přijetí oslabené 

verze kartelového zákona. Adenauerovi se na konci roku 1956 podařilo přesvědčit členy vlády 

o správnosti Schreiberova modelu, který se stal základem dúchodové reformy. Dúchodová 

reforma byla schválena Spolkovým sněmem v lednu roku 1957 a přinesla výrazné zvýšení 

starobních dúchodú. Spolu s ostatními sociálně politickými opatřeními, o kterých jsem se již 

zmínila, napomohla ke zlepšení situace sociálně slabých vrstev obyvatelstva a přispěla tak 

k naplnění dalšího cíle konceptu sociálně tržního hospodářství. 

Ve vládě a Spolkovém sněmu se v období let 1953 - 1957 živě diskutovalo také o 

těch oblastech ekonomiky, které byly dosud řízeny státem. Jednalo se o oblasti bytového 

hospodářství, zemědělství, dopravy a energetiky a zahraničního obchodu. Pokud jde o postoj 

Adenauerovy vlády k této problematice, je možné konstatovat, že se snažila s výjimkou 

oblasti dopravy a energetiky o postupné odbourávání direktivních prvkú z těchto odvětví. 

V tomto směru s ní však nesouhlasili někteří zastánci sociálně tržního hospodářství, kteří 

prosazovali, aby bylo zejména zemědělství a bytové hospodářství z tržního mechanismu 

vyjmuto, neboť zdúrazňovali prioritní význam těchto odvětví pro hospodářskou obnovu 

SRN. Téhož názoru byla i SPD. Například v oblasti zemědělství požadovala zachování 

subvencí a státní regulace. Díky její společné spolupráci s Rolnickým svazem ve Spolkovém 

sněmu se jí nakonec podařilo v roce 1955 prosadit tyto požadavky do zemědělského zákona. 

V centru zájmu politických stran ve druhém legislativním období Spolkového sněmu 

byla i velká daňová reforma, kterou se podařilo schválit i přes odpor SPD na konci roku 

I 954. Na jejím základě byla razantně snížena daň z příjmu, čímž tak vláda pokračovala již 

172 



v započaté daňové politice, kterou charakterizovalo snižování daní s cílem podpořit malé a 

střední podnikatele (tzv. Mittelstand). Vláda tak učinila další krok k naplnění konceptu 

sociálně tržního hospodářství. 

Ekonomický vývoj se od roku 1953 nesl ve znamení růstu, pokud pomineme mírný 

pokles HNP na konci roku 1955, což spolu se stabilní měnovou politikou umožnilo v roce 

1956 přikročit k liberalizaci dovozů ze zemí OEEC (výjimku tvořily pouze zemědělské 

výrobky). V roce 1955 bylo dosaženo plné zaměstnanosti. S ohledem na hospodářskou 

konjunkturu však začalo hrozit, že dojde k přehřátí ekonomiky a růstu cenové hladiny. 

Z tohoto důvodu schválil v květnu roku 1956 Spolkový sněm, i přes počáteční protesty 

kancléře Adenauera, na základě společného návrhu prezidenta Banky německých zemí 

Wilhelma Vockeho, ministra financí Schaffera a ministra hospodářství Erharda program na 

utlumení konjunktury. Hospodářskou stabilizaci se tak podařilo obnovit. 

Důsledná politika stability cen ze strany Banky německých zemí a hospodářská 

konjunktura umožnily nově založené Německé spolkové bance přikročit na konci roku 1958 

k zavedení plné konvertibility německé marky. Pro občany SRN se německá marka stala 

symbolem německého hospodářského zázraku. Rostoucí blahobyt a postupný růst životní 

úrovně obyvatelstva i přesto, že byl doprovázen koncentrací v průmyslové výrobě a 

nerovným přerozdělováním, dal základ novému německému sebevědomí označovanému jako 

"D-Mark-Patriotismus". 

Pokud jde o otázku, jaké byly hlavní příčiny strmého vzestupu německé ekonomiky 

v padesátých letech, je možné konstatovat, že dynamické tempo růstu výroby bylo výsledkem 

působení celé řady faktorů. Svou úlohu sehrála aktivní hospodářská politika, která se 

orientovala na podporu soukromého podnikání, a to celou řadou daňových úlev, které 

umožnily podnikatelům zvyšovat investice do podnikání a rozšiřovat výrobu. Zároveň měla 

ekonomika k dispozici značné rezervy pracovních sil, a to vzhledem k vysokému nárůstu 

počtu obyvatel, který byl způsoben přistěhovaleckou vlnou. Není možné opomenout ani 

postupný vzestup vývozu spojený s příznivou situací na světových trzích. K hospodářskému 

rozmachu přispěla i cedulová banka svou restriktivní měnovou politikou, která vedla 

k udržení stabilní cenové hladiny a nárůstu měnových rezerv. 

Významnými faktory, které podpořily ekonomický vzestup, byl bezesporu i 

Marshallův plán a korejská válka. Svůj podíl na hospodářském rozkvětu mají bezesporu i 

západní spojenci. kteří postupným uvolňováním okupačního statutu umožnili zahájit či zvýšit 

výrobu v těch odvětvích, která byla doposud na základě dohod z Postupimi zakázána. 

Zásadním pozitivem byla skutečnostnost, že spojenci na základě Petersberské dohody 
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povolili SRN vstupovat do mezinárodních organizací, což jí umožnilo aktivně se zapojit do 

světového obchodu a mezinárodních ekonomických vztahů. 

Pro konsolidaci německé ekonomiky měly význam i výsledky londýnské konference o 

zahraničních závazcích fašistického Německa vůči jeho věřitelům, které na sebe po válce 

vzala z velké části SRN. V neposlední řadě je třeba vyzdvihnout zásluhy Ludwiga Erhrada, 

který i v nepříznivých situacích obhajoval svou liberální hospodářskou politiku. Za 

hospodářský úspěch po druhé světové válce vděčí Spolková republika Německo především 

tzv. ,J'vtittelstandu", asi třem milionúm malých a středně velkých společností. Tyto vesměs 

rodinné podniky s více než 100 zaměstnanci se staly skutečnou hnací silou hospodářského 

růstu. Jejich úspěch spočíval ve vysoce kvalitních výrobcích, precizních dodávkách a 

špičkových službách. Kromě toho je možné hledat příčinu úspěšnosti v jejich rodinném 

charakteru, pro něž je typická vyšší míra motivace, pružnosti a menší míra byrokracie. 

Prudký hospodářský rozvoj měl několik aspektů. Byl doprovázen postupným růstem 

životní úrovně obyvatelstva a celkovou změnou jejich životního stylu. Změn doznala i 

struktura zaměstnanosti. 

Je možné konstatovat, že koncepcí sociálně tržního hospodářství učinili Ludwig 

Erhard a jeho političtí příznivci nejdúležitější rozhodnutí pro rychlou obnovu SRN 

v poválečném období, pro silnou a trvalou hospodářskou dynamiku, pro vytvoření prostředí 

volné tržní konkurence, plnou zaměstnanost a nový sociální řád. Všechny cíle hospodářské 

politiky se však nepodařilo uskutečnit současně. O tom svědčí například skutečnost, že vláda 

v první polovině 50. let upřednostňovala hospodářský růst před dosažením vyššího stupně 

zaměstnanosti. 

Dále bych ráda odpověděla na otázku, které prvky konceptu sociálně tržního 

hospodářství Ludwiga Erharda a které prvky konceptu Alfreda Miillera-Armacka byly ve 

sledovaném období v německém hospodářství realizovány a které naopak nebyly uplatněny 

vůbec. 

Z Erhardova konceptu sociálně tržního hospodářství se podařilo uskutečnit celou řadu 

zásad, tj. nasto I i t v o lnou tržní konkurenci, zajistit centrální dohled nad peněžnictvím 

prostřednictvím vzniku cedulové banky, omezit centrální řízení na nejnutnější míru, podpořit 

malé a střední podnikání a zabezpečit dohled nad vývojem koncentrace v průmyslu, i když 

v omezenější míře. Nčktcré principy z jeho konceptu však realizovány nebyly. Jednalo se o 

požadavky, aby hospodářská a sociální politika byla navzájem oddělena a aby bylo řízení 

uplatněno pouze v sociální oblasti. Tento princip nebyl naplněn, protože v oblasti bytového 

hospodářství. zemědělství, dopravy a energetiky byla i nadále uplatií.ována státní regulace. 
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Rovněž nebyl realizován Erhardův požadavek týkající se spravedlivého přerozdělování 

příjmů. 

Stejně tak se nepodařilo uplatnit ani některé z prvků obsažených v konceptu Alfreda 

Miillera-Armacka. Jednalo se o požadavek týkající se stanovení minimálních mezd a 

vyrovnání příjmů k odstranění sociální nerovnosti prostřednictvím zdanění rodinných 

přídavků, příspěvků na děti a nájem. Zásadní změny nebyly učiněny ani v systému sociálního 

pojištění. Své uplatnění v praxi nenašel ani požadavek ohledně spoluúčasti zaměstnanců na 

vlastnictví výrobních prostředků v podnicích, neboť program tzv. zaměstnaneckých akcií se 

začal za podpory státu rozvíjet až počátkem 60. let, čímž docházelo k hromadění majetku 

v rukou zaměstnanců. Celá řada prvků Armackova konceptu však byla úspěšně realizována. 

Byla zahájena sociální výstavba bytů a podpořeny sociálně slabší vrstvy obyvatelstva, 

zavedena tarifní autonomie, zákonně upraveno spolurozhodování zaměstnanců v podnicích a 

zvýšeny jejich sociální jistoty. SRN tak začala naplňovat ideu sociálního státu, v jehož 

vzniku spatřovala dúležitý předpoklad pro svůj hospodářský rozvoj. V neposlední řadě byl 

splněn i Armackúv požadavek na vznik volné tržní konkurence, včetně jejího zabezpečení 

před možným zneužitím. Vláda také splnila svůj cíl podpořit menší a střední podnikatele 

prostřednictvím snižování daní. Tím tedy přispěla i k tvorbě soukromého majetku. 

Závěrem je možné konstatovat, že Erhardova hospodářská reforma přesto, že nebyly 

uskutečněny některé její prvky, byla většinou národohospodářů a také samotným kancléřem 

hodnocena jako úspěšná. O tom svědčí mj. projev kancléře Adenauera z února roku 1957, 

který přednesl u příležitosti Erhardových šedesátých narozenin. "Po měnové reformě 

uskutečnil Erhard odvážný skok do neznáma, realizoval hlavní principy sociálně tržního 

hospodářství a díky tomu se stal hlavním vlajkovým velitelem hospodářské výstavby, bez 

něhož by nebyla možná ani výstavba politická", uvedl kancléř a dále konstatoval: "Erhardova 

přesvědčivost v práci a lidskost v myšlení jsou hlavním tajemstvím jeho grandiózního 

úspěchu. "233 

m Frankfurter Allgemeine Zeitung, Jhrg. 1957, Nr. 30, S. 5. 
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RESUMÉ 

Nach der Entstehung der Bundesrepublik Deutschland ist das Konzept der sozialen 

Marktwirtschaft der Grundstein der Wirtschaftspolitik geworden. Die politischen Debatten 

um die definitive Ordnung waren aber noch nicht am Ende und setzten sich wahrend der 

ganzen fiinfziger Jahre fort. lm Bundestag und in der Regierung wurden auch die sozialen 

und wirtschaftlichen Probleme, die den Start der sozialen Marktwirtschaft begleiteten, 

verhandelt. Es handelte sich um das Problem des Mangels an Wohnungen, der hohen 

Arbeitslosigkeit, der Strukturdefizite in der Produktionssektor, des Mangels an Kapital, des 

Defizits der Zahlungsbilanz und des niedrigen Standes der Devisenreserven. 

Die wirtschaftspolitischen und sozialpolitischen Anstrengungen richteten sich in den 

fůnfziger Jahren auf zwei gro/3e Ziele, die beide 1957 erreicht wurden: Wirtschaftspolitisch 

galt es, die Marktwirtschaft zu sichern, indem man die Konkurrenz schtitzte. Oas gelang 

Ludwig Erhard nach jahrenlangem Ringen und gegen betrachtlichen Widerstand mit der 

V erabschiedung des Gcsetzes gegen W ettbewerbsbeschrankungen. Oas J ahr 1957 war a ber 

auch ein Markstein auf dem Weg zur weiteren Etablierung der sozialen Marktwirtschaft. Die 

gro/3e Rentenreforn1 wurde verabschiedet, die die Teilhabe der Rentner an der allgemeinen 

Einkommensentwicklung bewirkte. In der zweiten Halfte der fiinfziger Jahre war die 

Vollbeschaftigung erreicht. Die Arbeitslosigkeit, die 1950 noch bei 13,5 Prozent gelegen 

hatte, betrug im Jahre 1955 5,6 Prozent und dies, obwohl in jener Zeit ein steter Strom von 

F!Uchtlingen, Vertriebenen und Ausgesiedelten in die Bundesrepub1ik stromte. Die 

Integration dieser Menschen in den Arbeitsmarkt und in die Gesellschaft stellt eine der gro/3 

ten Leistungen jener Jahre dar. Der Arbeitsmarkt war Ende der fůnfziger Jahre leergefegt. 

Die Folge war in den sechsziger Jahren ein wachsender Zustrom von auslandischen 

Arbeitnehmern. 

Oas Problem des Mangels an Wohnungen wurde schon in der ersten Halfte der 

fiinfziger Jahre aufgrund von zwei Wohnugsbaugesetzen aus den Jahren 1954 und 1956 

gelost, die den sozialen und Offentlichen Wohnungsbau unterstlitzten. Zur Verbesserung der 

sozialen und materiellen V erhaltnisse der Fltichtlinge, V ertriebene und Ausgesiedelte haben 

vor allem die Entschadigungsgesetze aus den Jahren 1952 und 1956 beigetragen. Eine gro/3e 

Rolle spielte auch der Lastenausgleich von 1952. 

Anfang der fiinfziger Jahre wurden auch in den Unternehmen die Weichen fiir cine 

Sozialpartnerschaft gestellt. Durch das Montanmitbestimmungsgesetz von 1951 haben die 
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Arbeitnehmer Einfluss auf die Aufsichtsgremien und die Leitungen grol3er Untemehmen 

crhalten. Oas Betriebsverfassungsgesetz von 1952 brachte den Arbeitnehmem zahlreiche 

Mitbestimmungs- und Mitwirkungsrcchte im Betrieb. 

In den friihen Jahrcn der sozialen Marktwirtschaft wurden Schritt fůr Schritt die noch 

bestehenden dirigistischen Eingriffe in das Wirtschaftsleben verringert und abgebaut. 

Zunachst wurde der Aul3enhandel von seinen umfangreichen Fesseln befreit. Begleitet und 

abgesichert wurde dieser Prozess durch die Aufnahme der Bundesrepublik in wichtige 

intemationale Organisationen, die den Abbau von Handelshemmnissen zum Ziel haben. Die 

Bewirtschaftung der nach dem Kriege noch knappen auslandischen Devisen wurde schon im 

August 1951 aufgcgeben. Die Koreakrise 1950/1951, die in ihrer Folge zur Belebung der 

Wirtschaft fůhrte, hat zur Beseitigung der negativen Zahlungsbilanz der Au13enwirtschaft und 

des Mangels an Deviscnreserven gefůhrt. Das ermoglichte Ende 1958 die freie Konvertibilitat 

der D-Mark. Schrittweise wurden die dirigistischen Elemente auch in der Bauwirtschaft 

abgebaut. Die Landwirtschaft und der Verkehr blieben weiter reguliert und vom Staat 

gelenkt. 

Die Leistung der Volkswirtschaft, das reale Bruttosozialprodukt, lag bereits 1958 rund 

fůnfmal so hoch wie 1947. Die Hauptgrilnde fůr den Wirtschaftsaufschwung der BRD in den 

Jahren 1949 bis 195711958 waren vor allem die aktive Wirtschaftspolitik, die Geniige der 

Arbeitskraften, die Auslandshilfe (Marshallplan), der Koreakrieg, die restriktive Politik der 

Bank deutscher Lander und die Eingliederung der BRD in intemationale Organisationen 

(OEEC, EGKS, GATT, IWF, EWG). Gro13en Anteil am Wirtschaftswunder hatte auch der 

sog. "Mittelstand". 

Wahrend der J ahre 1948 bis 1958 gelang es, folgende Prinzipien der sozialen 

Marktwirtschaft zu realisiercn: 

1. Entstehung der Konkurrenz, 

2. Griindung Bank deutschcr Lander zum Schutz der Wahrung, 

3. Verfolgung der Antimonopolpolitik, 

4. V crsichcrung wirtschaftlich schwachere Schichten der Bevolkerung, 

5. Einfůhrung sozialer Wohnungsbau, 

6. Forderung kleinerc und mittlerere Betriebe, 

7. Senkung Einkommenssteuer, 

8. Einfiihrung Tarifautonomie und Mitbcstimmung der Arbeitnehmer in Betrieben. 
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Einige Prinzipien wurden doch nicht verwirklicht, wie zum Beispiel: die Sicherung der 

Minimallohne, der Ausbau der Sozialversicherung, die Beteiligung der Arbeitnehmer am 

Besitz der Kapitlagliter und ein marktwirtschaftlicher Einkommensausgleich zur Beseitigung 

zu grof3er Einkommens- und Besitzverschiedenheiten. 
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