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Abstrakt 

Práce se zabývá problematikou aktuálního financování německé jednoty skrze Pakt 

solidarity II. Již krátce po znovusjednocení Německa v roce 1990 bylo jasné, že proces 

vyrovnání hospodářské úrovně obou částí země bude vyžadovat vysoké finanční 

transfery. A tak byl spuštěn ambiciózní projekt Výstavby Východu (Aufbau Ost), 

v jehož rámci plyne do nových spolkových zemí stále více finančních prostředků – 

v současnosti právě skrze Pakt solidarity II. Cílem práce je zjistit, jak dvě, z hlediska 

ekonomické výkonnosti, odlišné nové spolkově země Sasko a Meklenbursko-Přední 

Pomořansko finanční prostředky z Paktu solidarity II v určitém časovém období 

využívaly. Dále, zda se dají v jejich čerpání nalézt nějaké zvláštnosti a také příčiny, 

proč je současný systém financování častým terčem kritiky a diskuzí ze strany starých 

spolkových zemí. Dalším cílem je pak identifikovat postavení, které v tomto sporu obě 

strany, tedy nové a staré spolkové země, hájí. Na základě analýzy čerpání prostředků 

Saska a Meklenburska-Předního Pomořanska pak vyplynulo částečné překvapivé 

zjištění, že i přes zjevnou odlišnost obou zemí investují prostředky do veskrze stejných 

oblastí. Obě země navíc investují většinu z těchto prostředků do oblastí 

s infrastrukturálními deficity, než k vyrovnávání disproporční finanční síly obcí. To je 

také jeden z důvodů nevole starých spolkových zemí. Dalším je pak finanční situace 

vlastních obcí, která podle tamních politických představitelů trpí především povinností 

platit na nové spolkové země. Žádají konec takovýchto transferů a  naopak zavedení 

podobné podpory pro západoněmecké obce. To se však nelíbí zástupcům nových 

spolkových zemí, kteří tvrdí, že jejich země budou potřebovat speciální finanční pomoc 



 

   

i po roce 2019, kdy má být toto specifické financování Východu ukončeno. Dochází tak 

ke střetu zájmů obou táborů. S blížícím se koncem stávajícího systému financování 

Východu a rostoucími diskuzemi o jeho případné budoucí podobě se tak situace stále 

více vyhrocuje. 

 

 

Abstract 

The thesis deals with an issue of financing German Unity, curentlly through solidarity 

pact II. Shortly after the reunification of Germany in 1990 it was obvious that the 

process of equalizing the economic levels of both parts of Germany required high 

financial transfers. And so the ambitious project called the economic reconstruction of 

eastern Germany (Aufbau Ost) was launched in order to provide eastern Germany the 

needed financial sources. Today it is done through the so called solidarity pact II. The 

aim of this thesis is to find out how two economically different developed federal states 

(Saxony and Mecklenburg-Vorpommern) were gaining and using those financial 

sources during a specified period. Another aim is to analyze the ways of usage, to 

identify the unusualness and also to find the cause of criticism that comes from the 

western old federal states. On the basis of the analysis of the gaining financial recourses 

by Saxony and Mecklenburg-Vorpommern emerged partly interesting findings. Both 

states, although they have many differences, invest in a similar way, especially into the 

infrastructural deficits. Opposite to that, they do not invest that much into the 

equalization of disproportional financial power of municipalities. This fact is one of the 

reasons why the old federal states criticize the project Aufbau Ost so much. Another 

reason for such criticism is that some municipalities in old federal states suffer from the 

obligation to pay high amounts because of their own financial problems. Politicians 

from the old federal states require to cancel this project and also to launch a new project 

that would help poorer municipalities in western Germany. Unlike the politicians from 

the new federal states who claim that they will need the special financial help also after 

2019 when the solidarity pact II ends. This is the main reason of the clash of interest 

which become even more tense. 
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Úvod 

V srpnu roku 1990, ještě před znovusjednocením Německa, prohlásil 

v Německém spolkovém sněmu tehdejší Kohlův opoziční protivník Oskar Lafontaine: 

„(…) Jednoty bude dosaženo teprve tehdy, až budeme opravdu moci mluvit o rovnosti 

životních poměrů ve východním a západním Německu. (…) Přechod od plánovaného 

hospodářství k sociálně-tržnímu nemá pouze vítěze. (…) Proto říkám lidem v NDR: Na 

dlouhou dobu bude nevyhnutelné, zkousnout těžkosti, sociální těžkosti. (…) A občanům 

Spolkové republiky Německo říkám: Mnohého se budete muset zříci. Neboť solidarita 

není jen nějaký řečnický slib, ale vyžaduje skutečnou pomoc těch, kteří ji mohou 

poskytnout.“1 Sám pravděpodobně netušil, do jaké míry se jeho slova naplní. 

Počáteční euforie ze sjednocení rychle vyprchala a najevo začal vycházet 

skutečný stav východoněmecké ekonomiky. Bylo jasné, že proces vyrovnání životní 

úrovně obou částí Německa bude trvat déle, než se zpočátku zdálo, a že se 

východoněmecké hospodářství neobejde bez větších finančních injekcí. A tak byl 

spuštěn proces ambiciózního projektu Výstavby Východu (Aufbau Ost2), v jehož rámci 

do nových spolkových zemí stále plynou finanční prostředky za účelem vyrovnání 

životních poměrů východní a západní časti země, nejprve skrze Fond německé jednoty, 

potom z Paktu solidarity I a od roku 2005 skrze Pakt solidarity II. 

Hospodářský a finanční vývoj nových spolkových zemí však i přes obrovské 

finanční transfery stále zaostává za očekáváním „vzkvétajícího hospodářství“ 

předvolebních slibů z Kohlovy éry. Navíc stále se zvyšující náklady spojené 

s německou jednotou a zhoršující se hospodářská situace západoněmeckých obcí vedly 

k tomu, že se ze starých spolkových zemí v posledních letech ozývá stále větší kritika 

stávajícího systému financování Aufbau Ost čili Paktu solidarity II, z nějž se tak stalo 

jedno z nejdiskutovanějších ekonomických témat Německa. Lafontainova slova z úvodu 

se tak do velké míry naplnila a stále naplňují. 

Z obsahového hlediska zahrnuje práce dva hlavní body. Prvním z nich je 

demonstrace využití prostředků z Paktu solidarity II na příkladu spolkových zemí Sasko 

a Meklenbursko-Přední Pomořansko v období let 2007-2011. Aby bylo možné 

zhodnotit ekonomický vývoj zemí kriticky, budou do práce zahrnuty i některé 

                                                 
1 DIP: Gemeinsame Dokumentations- und Informationssystem von Bundestag und Bundesrat, Stenographiser Bericht 

der 221. Sitzung des Deutschen Bundestags. In: Plenarprotokoll 11/221, 23. Bonn, 1990, s. 17448. 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/11/11221.pdf (staženo 15. 04. 2016). 
2 Pro krkolomnost českého překladu programu Aufbau Ost se autorka rozhodla, v práci užívat pouze původní 

německý termín. 
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ekonomické údaje z doby těsně po sjednocení. Druhým bodem je pak zmapování 

diskuzí a kritiky Paktu solidarity II v časové etapě mezi lety 2010 a 2015. Právě v tomto 

období diskuze na toto téma vygradovaly. Na základě dvou hlavních obsahových bodů 

si práce klade za cíl zodpovědět tři hlavní otázky: Jakým způsobem využívaly tyto dvě 

spolkové země prostředky z Paktu solidarity II ve zkoumaném období? Proč je systém 

financování německé jednoty a čerpání finančních prostředků častým terčem diskuzí 

a kritiky? Jaké zájmy a pozice v těchto diskuzích hájí obě strany, tedy nové a staré 

spolkové země? Jelikož je téma aktuálního financování německé jednoty skrze Pakt 

solidarity II v české literatuře doposud nezpracované, má tato práce ještě druhotný 

rozměr. Tím je ambice práce přiblížit problematiku aktuálního financování německé 

jednoty české čtenářské obci. 

Téma práce je tedy v širším pojetí časově vymezeno roky 1991 a 2015, avšak 

klíčové období, kterému se tato práce věnuje, spadá mezi roky 2007 a 2015. Teritoriálně 

je práce zaměřena na Spolkovou republiku Německo, potažmo staré a nové spolkové 

země. S ohledem na charakter třetí kapitoly bude zvláštní pozornost věnována 

spolkovým zemím Sasko a Meklenbursko-Přední Pomořansko. 

Struktura práce je vystavěna chronologicky. Kromě úvodu a závěru je práce 

členěna do čtyř kapitol. První kapitola se zabývá historickým kontextem a vývojem 

tématu financování německé jednoty. Tvoří ji podkapitoly věnované programu Aufbau 

Ost a také dvěma předchůdcům Paktu solidarity II – Fondu německé jednoty a Paktu 

solidarity I. Pro lepší pochopení finančních vztahů v rámci federativního uspořádání 

Německé spolkové republiky se v této kapitole objevuje i nástin zákonného ukotvení 

systému finančního vyrovnání zemí. Druhá kapitola se věnuje aktuálnímu způsobu 

financování německé jednoty – Paktu solidarity II. Nejprve je popsána zákonná úprava 

tohoto paktu, následně jeho konkrétní podoba a nakonec struktura včetně jeho dvou 

hlavních komponentů – Koše I a Koše II. Třetí kapitola této práce je věnována podrobné 

analýze využití finančních prostředků z Paktu solidarity II na příkladu dvou – z hlediska 

hospodářského výkonu – odlišných spolkových zemí Sasko a Meklenbursko-Přední 

Pomořansko mezi roky 2007 a 2011. Rozbor má za cíl zmapovat oblasti, do kterých tyto 

prostředky plynuly, a konkretizovat některé uskutečněné projekty. Součástí této části je 

i popis vybraných ekonomických ukazatelů, které jsou s využitím prostředků z Paktu 

solidarity II úzce spojeny. Tato kapitola by zároveň měla poskytnout odpověď na první 

kladenou otázku. Poslední kapitola se zaobírá politickými diskuzemi a kritikou Paktu 

solidarity II, které se vystupňovaly mezi lety 2010 a 2015. Analyzovány budou důvody 
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znepokojení starých spolkových zemí s aktuálním systémem financování německé 

jednoty a dále pak průběh diskuzí o jeho případné budoucí existenci a podobě po roce 

2019. 

Téma současného financování německé jednoty skrze Pakt solidarity II je 

v české odborné literatuře dosud nezpracované. V německé literatuře existuje řada 

sekundárních zdrojů, které se vývojem financování německé jednoty zabývají. Pro 

zpracování této práce je ale hlavním problémem fakt, že většina těchto publikací vyšla 

v 90. letech nebo ojediněle do pěti let od přelomu tisíciletí a později již jen velmi 

výjimečně.3 Tyto zdroje tedy nereflektují současnost nebo dobu nedávnou, která je pro 

tuto práci klíčová. O sekundární literaturu, respektive monografie, se tudíž opírá pouze 

první kapitola práce. Z použitých knih4 se situací těsně před a po sjednocení, a dále také 

hospodářskými opatřeními přijatými v prvních letech existence sjednoceného Německa 

zabývá asi nejkomplexněji kniha Dietra Grossera: Das Wagnis der Währungs-, 

Wirtschafts- und Sozialunion: politische Zwänge im Konflikt mit ökonomischen Regeln.5 

Vedle podrobné analýzy měnové, hospodářské a sociální unie se autor v knize zaměřuje 

na politickou dimenzi, která podle Grossera výrazně ovlivnila výslednou podobu 

přijatých ekonomických opatření a tím pádem i následný hospodářský vývoj nových 

spolkových zemí. Z novějších publikací se současnému finančnímu uspořádání 

Spolkové republiky Německo věnuje ve své diplomové práci Romana Mynaříková: 

Bohatým brát, chudým dávat: finanční vyrovnání spolkových zemí jako klíčové 

vnitroněmecké politikum přelomu tisíciletí.6 Velkým přínosem její práce, později 

vydané nakladatelstvím Matfyzpress, je přiblížení problematiky finančního vyrovnání 

zemí české čtenářské obci. Pro tuto práci je stěžejním přínosem knihy Mynaříkové 

objasnění mechanismů finančního vyrovnání zemí a neutrální hodnocení jeho 

problematických bodů, což je úzce propojeno i s problematikou aktuálního financování 

německé jednoty skrze Pakt solidarity II. 

Další podstatnou skupinu zdrojů tvoří zákony, oficiální dokumenty a výroční 

zprávy. Všechny v práci použité primární zdroje jsou dostupné v plném znění na 

                                                 
3 Jörg Roesler, Ostdeutschewirtschaft im Umbruch 1970-2000 (Bonn: Bundezentrale für politische Bildung, 2003).; 

Karl-Heinz Paqué, Die Bilanz: eine wirtschaftliche Analyse der Deutschen Einheit (Bonn: Bundeszentrale für 

politische Bildung, 2010). 
4 Dalšími použitými monografiemi jsou: Tim Grüttemeier, Arme Gemeinden: Gemeindsteuern in Deutschland – 

Ansätze zur Reform (Marbug: Tectum Verlag, 2011).; Karl-Heinz Paqué, Die Bilanz: eine wirtschaftliche Analyse 

der Deutschen Einheit. 
5 Dieter Grosser, Das Wagnis der Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion: politische Zwänge im Konflikt mit 

ökonomischen Regeln (Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt, 1998), 365–372. 
6 Romana Mynaříková, Bohatým brát, chudým dávat: finanční vyrovnání spolkových zemí jako klíčové vnitroněmecké 

politikum přelomu tisíciletí (Praha: Matfyzpress, 2011). 
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webových stránkách Spolkového Sněmu, jednotlivých spolkových zemí a ministerstev. 

Použitými zákony jsou: německý Základní zákon (Grundgesetz, GG)7, zákon 

o finančním vyrovnání (Finanzausgleichsgesetz, FAG)8 a zákon o zřízení fondu 

„německé jednoty“ (Gesetz über die Errichtung eines Fonds "Deutsche Einheit", 

DEFG)9. Třetí kapitola práce se opírá převážně o výroční zprávy vybraných spolkových 

zemí a německé vlády. Jde především o tzv. Fortschrittsberichte „Aufbau Ost“10 

(Zpráva o pokrocích Výstavby Východu) spolkových zemí Sasko a Meklenbursko-

Přední Pomořansko z let 2007 až 2012. Nové spolkové země v nich každoročně 

předkládají Radě stability informace o využití finančních prostředků z Paktu solidarity 

II, informace o pokrocích při odstraňování hospodářských infrastrukturálních 

nedostatků a informace o finančně-hospodářském stavu země a jejích komun. Ačkoliv 

autorka hodnotí tyto zprávy jako veskrze technické a objektivní, jsou v práci jako jejich 

ekvivalent a kontrolní mechanizmus také použity tzv. Jahresberichte der 

Bundesregierung zum Stand der Deutschen Einheit (Výroční zprávy spolkové vlády ke 

stavu německé jednoty)11 z let 2007 až 2012. Využity jsou i zprávy z roku 2005 a 2015. 

Jak již bylo zmíněno výše, téměř žádná publikace se nezabývá vývojem 

předkládaného tématu po roce 2000. U publikací o politických debatách a kritice 

stávajícího systému financování německé jednoty to platí bezvýhradně. Proto se 

důležitým zdrojem pro zpracování poslední kapitoly stal tisk převážně v elektronické 

podobě – díky dnes již dostupným online archivům, nebo získaný prostřednictvím 

elektronických databází. Jelikož se zprávy z různých novin či periodik na toto téma od 

sebe obsahově nijak zvlášť neliší – často na sebe navzájem odkazují, jsou pro účely této 

práce využita ta nejvýznamnější periodika v čele s Die Welt, hospodářským deníkem 

Handelsblatt, týdeníkem Der Spiegel, dále pak například Frankfurter Allgemeine 

Zeitung (FAZ), Die Zeit nebo Süddeutsche Zeitung. 

                                                 
7 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949, v úplném nejnovějším znění z 23. prosince 

2014. Dostupné online na: http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gg/gesamt.pdf (22. 04. 2016). 
8 Gesetz über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern (Finanzausgleichsgesetz  – FAG), v úplném 

nejnovějším znění z 20. 08. 2015. Dostupné online na: http://www.gesetze-im-

internet.de/finausglg_2005/BJNR395600001.html (20. 04. 2016). 
9 Gesetz über die Errichtung eines Fonds "Deutsche Einheit" (DEFG), v úplném nejnovějším znění z 12. 07. 2006. 

Dostupné online na: http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/defg/gesamt.pdf (20. 03. 2014). 
10 Kompletní výčet všech použitých zpráv obou zemí viz Použitá literatura na straně 51–52. 
11 Kompletní výčet všech použitých zpráv spolkové vlády viz Použitá literatura na straně 50–51. 
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1. Cesta k Paktu solidarity II 

Již 3. října 1990, kdy došlo ke znovusjednocení Německa, bylo jasné, že více 

než čtyřicet let, které země bývalé NDR strávily v systému plánovaného hospodářství, 

se muselo negativně podepsat na stavu jejich hospodářství. Už tehdy se proto počítalo 

s finančními transfery do nových spolkových zemí primárně určenými k sanaci jejich 

ekonomik a k dosažení životní úrovně starých spolkových zemí. Ačkoli se některé 

tehdejší odhady finančních nákladů německé jednoty pohybovaly příliš nízko12, ani ten 

největší skeptik asi neočekával tak vysoké číslo, kterým se náklady spojené s jednotou 

Německa prezentují dnes.13 

V roce 1991 potvrzovala drtivá většina makroekonomických ukazatelů, že 

ekonomika již bývalé NDR silně zaostává za západoněmeckou částí. Nezaměstnanost 

v nových spolkových zemích včetně Berlína se tehdy pohybovala okolo deseti procent, 

zatímco ve starých spolkových zemích to bylo asi šest procent.14 Produktivita práce 

dosahovala pouhých dvou třetin té západoněmecké. Nezvykle vysoký byl i podíl 

zemědělské výroby na hrubém domácím produktu (HDP) v NDR; nízký byl naopak 

podíl služeb.15 Podobně na tom byla situace mezd a platů. Výchozí pozici NDR 

v okamžiku znovusjednocení ještě zhoršila opatření, která byla přijata v souvislosti 

s tzv. měnovou, hospodářskou a sociální unií a následně pak také kroky učiněné v rámci 

privatizace východoněmeckého hospodářství.16 Cílem těchto opatření bylo především 

navázat východoněmecké hospodářské struktury na západoněmecký systém. Tamější 

ekonomika ovšem nebyla na takový šok připravena. Měnový kurz takřka přes noc 

způsobil např. enormní zdražení veškerých produktů tamního hospodářství, které navíc 

nebyly do značné míry kvalitativně konkurenceschopné. Směnný kurz mimo jiné 

způsobil zvýšení mzdových nákladů východoněmeckých firem, čímž se těmto 

společnostem a tamnímu hospodářskému trhu celkově výrazně přitížilo. V takové 

situaci musely tehdejší politické špičky začít jednat. Bylo zapotřebí kroků, které by 

                                                 
12 Dieter Grosser, Das Wagnis der Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion: politische Zwänge im Konflikt mit 

ökonomischen Regeln, 366–367. 
13 Hovoří se o čísle s dvanácti nulami, přičemž se celková částka měsíčně navyšuje přibližně o 100 miliard eur, 

přesná suma je těžko zjistitelná s ohledem na skutečnost, že je téměř nemožné, vymezit rozsah nákladů, které byly 

spojeny výhradně s náklady na německou jednotu. 
14 „Die Entwicklung der Arbeitslosigkeit in Deutschland,“ Bundeszentrale für politische Bildung, 

https://www.bpb.de/geschichte/deutsche-einheit/lange-wege-der-deutschen-einheit/47242/arbeitslosigkeit?p=all 

(staženo 07. 10. 2013). 
15 Die Beauftragte der Bundesregierung für die Neuen Bundesländer, Jahresbericht der Bundesregierung zum Stand 

der Deutschen Einheit 2005. Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen, 2005. 

http://www.beauftragte-neue-

laender.de/BNL/Redaktion/DE/Downloads/Publikationen/Berichte/jahresbericht_de_2005.html;jsessionid=6942CAB

A922564A2E4C8559868FB97D2 (staženo 26. 06. 2013), 6. 
16 Karl-Heinz Paqué, Die Bilanz: eine wirtschaftliche Analyse der Deutschen Einheit, 31. 
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začaly nepříznivý hospodářský vývoj otáčet a které by přispěly k vyřešení 

ekonomických problémů nových spolkových zemí.  

1.1. Program Aufbau Ost 

Již od roku 1990 byla přijímána četná opatření, která měla účelově posilovat 

ekonomiku nových spolkových zemí a odbourávat zátěže, které těmto zemím zůstaly 

z období let strávených v systému plánovaného hospodářství NDR. Tato opatření se 

začala sdružovat pod pojem Aufbau Ost.17 Samotný program není sice spolkem řádně 

uzákoněný, ale řada opatření přijatá v jeho rámci tento zákonný podklad má, a to 

zejména pokud jde o  jejich financování. Hlavním cílem Aufbau Ost je především 

podpora výstavby konkurenceschopných hospodářských struktur a odbourání závislosti 

nových spolkových zemí na finančních transferech. Dalšími neméně důležitými cíli jsou 

pak snižování vysoké míry nezaměstnanosti, výstavba dopravní infrastruktury, městská 

a bytová výstavba, zkvalitňování životního prostředí a vzdělávacího systému, dále také 

navyšování ekonomické a hospodářské regionální výkonnosti a finanční síly 

východoněmeckých obcí. Celý program bude považován za uzavřený ve chvíli, kdy se 

životní podmínky v nových spolkových zemích budou rovnat úrovni v zemích starých. 

Formálně se počítá s tím, že tohoto cíle bude dosaženo v roce 2019, kdy zákonně uplyne 

také aktuální forma financování německé jednoty skrze Pakt solidarity II.18 V současné 

době je však již jasné, že rokem 2019 se životní úrovně obou částí nevyrovnají. 

Diskuzemi o případném pokračování speciálního financování Východu19 se zabývá 

čtvrtá kapitola práce. 

1.2. Princip solidarity jako pilíř financování německé jednoty 

Financování německé jednoty je poměrně problematická záležitost – o to víc, 

přihlédne-li se k federativnímu uspořádání státu. Podle Mynaříkové je totiž Německo 

jakožto federace založeno na třech základních principech – na principu spolkové 

samostatnosti, principu spolkové rovnosti a principu spolkové solidarity.20 Třetí 

zmíněný princip ukládá členům spolku povinnost poskytnout spolkové zemi konkrétní 

                                                 
17 „Aufbau Ost“, Bundeszentrale für politische Bildung, http://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/lexikon-der-

wirtschaft/18713/aufbau-ost (staženo 20. 03. 2013). 
18 Ibid. 
19 Označení Západ a Východ v této práci označuje výhradně geografické území Německa. Západem se tudíž rozumí 

území bývalého západního Německa – starých spolkových zemí a Východem území bývalého východního Německa 

– nových spolkových zemí. 
20 Romana Mynaříková, Bohatým brát, chudým dávat: finanční vyrovnání spolkových zemí jako klíčové 

vnitroněmecké politikum přelomu tisíciletí, 9. 
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pomoc s cílem stabilizace rozpočtu nebo hospodářské situace, dostane-li se některá 

spolková země do situace, kdy není schopná plnit úkoly, které ji nařizuje ústava 

Německa – Základní zákon.21 Na tomto základě je také vystavěn mechanizmus 

zakotvený v článku 107 Základního zákona – tzv. finanční vyrovnání (Finanzausgleich), 

jež má zajistit vyrovnání životní úrovně mezi jednotlivými spolkovými zeměmi.22 

Mechanismus finančního vyrovnání je pak speciálně upraven zákonem o finančním 

vyrovnání (Finanzausgleichsgesetz, FAG).23 V současnosti se tento poměrně 

komplikovaný systém, zahrnující čtyři stupně nazývá Finanční vyrovnání zemí 

(Länderfinanzausgleich, LFA24). Existují dvě pojetí termínu LFA – v širším a užším 

slova smyslu. LFA v širším slova smyslu je termín určený právě pro již zmíněný 

čtyřstupňový systém přerozdělení finančních prostředků (Finanční vyrovnání zemí). 

Pojmem LFA v užším slova smyslu se pak rozumí tzv. finanční vyrovnání mezi 

spolkovými zeměmi na základě srovnání jejich finanční síly.  

Pro účely této práce je klíčový třetí a čtvrtý stupeň finančního vyrovnání zemí 

v širším slova smyslu. Třetí stupeň tvoří již zmíněný LFA v užším slova smyslu. Jde 

o systém finančního vyrovnání mezi finančně silnými a slabými spolkovými zeměmi, 

které probíhá za účelem dosažení zákonem ukotvené povinnosti udržovat stejnou 

životní úroveň na celém území federace.25 O tuto podporu se v současnosti opírají 

hlavně nové spolkové země26, jejichž ekonomika stále zaostává nad stavem ekonomik 

zemí starých. Po znovusjednocení Německa se nabízela možnost okamžitého začlenění 

nových spolkových zemí do systému LFA v užším slova smyslu, jenomže finanční 

náklady spojné s potřebami nových spolkových zemí by několikanásobně převyšovaly 

dosavadní potřeby tohoto LFA a pravděpodobně by tak došlo ke zhroucení celého 

systému. Zástupci starých spolkových zemí tak byli striktně proti okamžitému začlenění 

nových spolkových zemí do tohoto systému a snažili se nalézt jiné řešení.27 Tím se 

nakonec stalo založení Fondu německé jednoty, o kterém pojednává následující 

kapitola. Díky němu se tak podařilo odsunout včlenění nových spolkových zemí do 

                                                 
21 Romana Mynaříková, Bohatým brát, chudým dávat: finanční vyrovnání spolkových zemí jako klíčové 

vnitroněmecké politikum přelomu tisíciletí, 9. 
22 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949, článek 107, odstavec 2. 
23 Gesetz über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern (Finanzausgleichsgesetz  – FAG). 
24 Více k tématu v: Romana Mynaříková, Bohatým brát, chudým dávat: finanční vyrovnání spolkových zemí jako 

klíčové vnitroněmecké politikum přelomu tisíciletí. 
25 Tim Grüttemeier, Arme Gemeinden: Gemeindsteuern in Deutschland – Ansätze zur Reform, 19. 
26 Z LFA nicméně těží i některé staré spolkové země – např. v roce 2015 patřily mezi plátce pouze 3 země, dalších 13 

bylo příjemci. Největší obnosy sice putují do bývalých zemí NDR, ale třeba spolková země Brémy (na to, že mají 200 

000 obyvatel) dostávají také spoustu peněz. 
27 Romana Mynaříková, Bohatým brát, chudým dávat: finanční vyrovnání spolkových zemí jako klíčové 

vnitroněmecké politikum přelomu tisíciletí, 35. 
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systému LFA v užším slova smyslu až na rok 1995.28 O čtvrtém stupni finančního 

vyrovnání, který upravuje přerozdělování tzv. doplňkových příspěvků spolku, detailněji 

pojednává kapitola 2.1. Zákonný rámec.  

Financování německé jednoty se dá z časového hlediska rozdělit do tří po sobě 

jdoucích fází. V první fázi proudily finanční prostředky do nových spolkových zemí 

skrze Fond německé jednoty (1990-1994)29, následně byl schválen Pakt solidarity I 

(1995-2004)30 a na něj konečně v roce 2005 navázal Pakt solidarity II, prostřednictvím 

kterého je německá jednota financována dodnes. Ten má podle zákona vypršet rokem 

2019. S jeho uplynutím by podle plánu mělo dojít k vyrovnání životních poměrů v obou 

částech země a celý program Aufbau Ost a hospodářské sjednocení Německa by mělo 

být považováno po formální stránce za uzavřené.31 

1.3. Fond německé jednoty 

Samotná jednání o formě prvotního financování německé jednoty, smluvně 

ustanoveném ve státní smlouvě podepsané v květnu roku 1990, provázely četné 

problémy. Poměrně brzo bylo jasné, že spolek nebude chtít náklady spojené s jednotou 

nést sám a zároveň, že staré spolkové země budou prosazovat takové řešení, které je 

a jejich obce bude stát co nejméně. Postupně se projednávalo několik možností32, jak 

financování zajistit. Většina řešení ale nebyla optimální a narážela na odpor jedné či 

druhé strany. 

Okamžité začlenění nových spolkových zemí do systému finančního vyrovnání 

zemí také nepřicházelo v úvahu. Nové ani staré spolkové země na to nebyly připravené. 

K radikální změně, kterou by se do systému finančního vyrovnání zákonně zahrnuly 

nové spolkové země, mělo dojít později. Proto je také fáze financování skrze Fond 

                                                 
28 Tim Grüttemeier, Arme Gemeinden: Gemeindsteuern in Deutschland – Ansätze zur Reform, 28. 
29 Gesetz über die Errichtung eines Fonds "Deutsche Einheit" (DEFG), paragraf 2, odstavec 1. 
30 „Solidarpakt I (16. März 1993), Ein Deutschland in Europa (1989-2009),“ Deutsche Geschichte in Dokumenten 

und Bildern, http://germanhistorydocs.ghi-dc.org/sub_document.cfm?document_id=3105&language=german 

(staženo 03. 04. 2013). 
31 Gesetz über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern (Finanzausgleichgesetz – FAG), článek 3, paragraf 

11, odstavec 3. 
32 Jednání o rozdělení finančních nákladů mezi spolkem a spolkovými zeměmi začala na konferenci minstrů financí 

20. dubna 1990.32 Zemští ministři financí chtěli původně prosadit tzv. třetinové řešení, kdy by jednu třetinu měly 

financovat bývalé země NDR, a to skrze půjčky, jednu třetinu měl financovat spolek, přičemž zdroji měla být úsporná 

opatření a změna přerozdělování příjmů z daní a jednou třetinou měly přispět západoněmecké spolkové země a obce 

tím, že by si odhlasovaly nové přerozdělení daní z obratu. Toto řešení ale neprošlo. Následně se chtěl spolek se 

spolkovými zeměmi dohodnout na ustanovení procentuálního podílu, kdy by 65% nákladů nesl spolek a 35% 

spolkové země. S tím by ale následně přišla řada opatření, která by byla především u obyvatel starých spolkových 

zemí vysoce nepopulární jako např. navýšení daně z obratu nebo příjmu. Předpokládalo se, že se objeví vlna nevole, 

což by mohlo ohrozit celé jednání, a tak musela tehdejší spolková vláda hledat jiný způsob. 
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německé jednoty označována za přechodovou.33 Bylo navrženo uzákonit nové 

přerozdělení daně z obratu už od roku 1990, což bylo spolkovými zeměmi odmítnuto. 

Následně přišel návrh na dočasné postoupení části daně z obratu zemí spolku. S tím by 

sice spolkové země souhlasily, ale podle spolku by toto řešení nepřineslo dostatečné 

finanční prostředky.34 

Nakonec přišly spolkové země Šlesvicko-Holštýnsko a Bavorsko s návrhem, že 

jediným možným řešením je vytvoření fondu, který by byl financován půjčkami.35 Pro 

spolkové ministerstvo financí však toto řešení přicházelo v úvahu až jako druhé 

v pořadí. Akceptováno by bylo pouze tehdy, pokud by návrh nového přerozdělení daní 

z obratu narazil u zemí na odpor, což se také stalo. Argumentace zemí byla jasná. 

Věděly, že ke schválení státní smlouvy potřebuje spolková vláda podpis všech 

spolkových zemí. Na vyjednávání nebyl tudíž čas, požadavkům spolkových zemí bylo 

vyhověno v plném rozsahu. Výsledkem jednání tak byla 16. května 1990 spolkovým 

kancléřem a šéfy zemských vlád podepsaná dohoda o založení Fondu německé 

jednoty.36 

Tabulka č. 1: Finanční prostředky Fondu německé jednoty 1990-1994 v mld. DM 

Rok Původní částka v DM Navýšená částka v DM 

1990 22 mld. 22 mld. 

1991 35 mld. 35 mld. 

1992 28 mld. 33,9 mld. 

1993 20 mld. 35, 205 mld. 

1994 10 mld. 34,6 mld. 

Celkem 115 mld. 160,705 mld. 

Zdroj: zákon o zřízení fondu „německé jednoty“ (DEFG) 

Prostředky z fondu byly určené novým spolkovým zemím včetně Berlína na 

pokrytí jejich všeobecných finančních potřeb. Podle zákona byla výše přidělovaných 

částek stanovena na základě počtu obyvatel dané spolkové země. Zákon dále stanovil, 

že čtyřicet procent těchto prostředků byly země povinny postoupit svým obcím. Spolek 

                                                 
33 Hans Fehr, Michael Tröger, „Wer finanziert den Fonds "Deutsche Einheit"? Die Gemeindefinanzen im Zeichen der 

Bund-Länder-Finanzbeziehungen“, Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik 223, č. 6 (2003): 2, 

http://search.proquest.com (staženo 02. 04. 2013).  
34 Dieter Grosser, Das Wagnis der Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion: politische Zwänge im Konflikt mit 

ökonomischen Regeln, 369. 
35 Ibid. 
36 Ibid., 370. 
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se zavázal přispět do fondu částkou 20 mld. DM z vlastních úspor, zbytek měl být 

financován skrze půjčky fondu, původně tedy 95 mld. DM.37 Z tabulky č. 1 lze nicméně 

vyčíst, že v průběhu let 1992-1994 byla částka několikrát navýšena. Konečná suma se 

vyšplhala na 160,705 mld. DM.38 Splácení půjček a umořování úroků z nich připadlo na 

spolek a spolkové země v poměru 50:50. Prostředky spolkových zemí určené na toto 

splácení měly plynout z podílu z daně z obratu. Podíl, kterým se na splácení mají 

podílet obce, byl upraven ve smlouvě, kterou si každá spolková země dojednávala 

sama.39 Spolkové země40 byly povinny takto dluh splácet do 31. prosince 2004. Rokem 

2005 přešel veškerý zbylý dluh fondu na spolek, resp. byl začleněn do spolkového 

státního dluhu.41 Dlužná částka má být splacena do roku 2019, kdy má být fond také 

definitivně zrušen. 

1.4. Pakt solidarity I 

Už 13. března 1993 se po třídenním vyjednávacím maratonu dohodli zemští 

ministerští předsedové spolu se zástupci spolkové vlády a politických stran na tzv. 

desetibodovém ujednání o Paktu solidarity42 k zajištění dalšího financování německé 

jednoty. Pakt solidarity I byl během těchto jednání spojen s tzv. federálním 

konsolidačním programem, na jehož základě je zajištěno financování německé jednoty 

od roku 1995. Samotný pakt vstoupil v platnost 1. ledna 1995, jeho účinnost vypršela 

k poslednímu prosinci 2004.43 Za toto období byly novým spolkovým zemím 

poskytnuty tzv. doplňkové příspěvky spolku pro zvláštní potřeby (Sonderbedarfs-

Bundesergänzungszuweisungen, SoBEZ) a jiné platby ve výši 105 miliard eur.44 

Asi nejdůležitějším bodem celého desetibodového ujednání v kontextu 

předkládaného tématu bylo nové uspořádání LFA. Ode dne, kdy toto ujednání vstoupilo 

v platnost, byly nové spolkové země konečně včleněny do systému finančního 

vyrovnání zemí. Jelikož si však spolek uvědomoval, že by finanční prostředky novým 

                                                 
37 Gesetz über die Errichtung eines Fonds "Deutsche Einheit“ (DEFEG), článek 5, odstavec 1. 
38 Ibid., článek 2, odstavec 1. 
39 Ibid., článek 5, odstavec 1. 
40 Povinni platit jsou pouze staré spolkové země a Berlín. Nových spolkových zemí se to netýká. 
41 Gesetz über die Errichtung eines Fonds "Deutsche Einheit“ (DEFEG), článek 6a. 
42 Pakt solidarity I. se původně nazýval pouze Pakt solidarity. Až se schválením jeho nástupce se začalo používat 

číselné odlišení. 
43 „Solidarpakt I (16. März 1993), Ein Deutschland in Europa (1989-2009),“ Deutsche Geschichte in Dokumenten 

und Bildern, http://germanhistorydocs.ghi-dc.org/sub_document.cfm?document_id=3105&language=german 

(staženo 03. 04. 2013). 
44 Die Beauftragte der Bundesregierung für die Neuen Bundesländer, Jahresbericht der Bundesregierung zum Stand 

der Deutschen Einheit 2010. Bundesministerium des Innern, 2010. http://www.beauftragte-neue-

laender.de/BNL/Redaktion/DE/Downloads/Publikationen/Berichte/jahresbericht_de_2010.html (staženo 26. 06. 

2013), 69. 
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spolkovým zemím přiděleny v rámci tohoto systému nestačily na pokrytí zvláštních 

nákladů německé jednoty, bylo ujednáno schválení Paktu solidarity I. Prostředky z něj 

již měly tyto speciální potřeby nových spolkových zemí pokrýt. V dalších bodech byla 

přijata opatření, která zajistila novým spolkovým zemím jistotu speciálních finančních 

transferů do dalších let, a také bylo stanoveno, že tzv. solidární přirážka45 bude od roku 

1995 časově neomezena.46 

2. Pakt solidarity II 

2.1. Zákonný rámec 

Ještě před uplynutím Paktu solidarity I bylo jasné, že novým spolkovým zemím 

finanční prostředky do té doby poskytnuté nebudou stačit. Dne 20. prosince 2001 byl 

proto schválen zákon o jeho pokračování (Solidarpaktfortführungsgesetz, SFG), jež se 

později stal součástí zákona o finančním vyrovnání mezi spolkem a spolkovými zeměmi 

(Finanzausgleichgesetz, FAG). FAG je výsledkem asi největší reformy finančního 

systému Německa vůbec. Byl ujednán již v roce 2001, ale v platnost vstoupil až 

k 1. 1. 2005. Tento zákon obsahuje čtyři články, ve kterých jsou postupně upraveny 

všechny úrovně finančního vyrovnání zemí v širším slova smyslu, tedy včetně tzv. 

doplňkových příspěvků spolku (Bundesergänzungszuweisungen, BEZ), jež hrají velkou 

roli v aktuálním financování Paktu solidarity II.47 Okamžikem zahájení účinnosti tohoto 

zákona získal tedy i samotný Pakt solidarity II platný zákonný rámec. 

Pro současné financování německé jednoty je klíčový třetí odstavec FAG, jež 

upravuje přerozdělení tzv. doplňkových příspěvků spolku. V 11. paragrafu tohoto 

článku je zakotvena povinnost spolku poskytovat finančně slabším zemím BEZ, což 

jsou finanční příspěvky spolku, které pokrývají deficit ve výši 77,5 % částky, která 

těmto zemím chybí i po přerozdělení financí v rámci finančního vyrovnání zemí 

v užším slova smyslu. Jinak řečeno, pakliže finanční síla nějaké spolkové země nebyla 

ani v rámci finančního vyrovnání zemí v užším slova smyslu navýšena na minimálně 

99,5 % spolkového průměru, má tato země nárok na prostředky BEZ, které deficit této 

                                                 
45 Solidární přirážka (Solidaritätszuschlag) je daň z příjmu, kterou v současnosti odvádí všichni výdělečně činní 

občané na území Německa. Nejedná se o zdroj financování německé jednoty, jelikož ji jsou povinní odvádět i 

obyvatelé nových spolkových zemí a celý její výnos patří spolku. Tuto daň platí občan až tehdy, dosáhnou-li jeho 

příjmy určité výše  –  ta je zároveň rozdílná pro jednotlivé daňové třídy. 
46 Celý program je dostupný na internetové stránce: http://germanhistorydocs.ghi-

dc.org/sub_document.cfm?document_id=3105&language=german 
47 Více o zákoně FAG v: Romana Mynaříková, Bohatým brát, chudým dávat: finanční vyrovnání spolkových zemí 

jako klíčové vnitroněmecké politikum přelomu tisíciletí. 
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země pokryjí do výše 77,5 % jeho výše. Z charakteru a výpočtu přerozdělení těchto tzv. 

doplňkových příspěvků spolku je jasné, že to nejsou prostředky vyhrazeny pouze 

novým spolkovým zemím. To se ale netýká úpravy a přerozdělení tzv. SoBEZ, 

o kterých říká tento zákon, že jsou tyto tzv. doplňkové příspěvky spolku pro zvláštní 

potřeby (Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen, SoBEZ) určeny v současnosti 

pouze spolkovým zemím Sasko, Durynsko, Sasko-Anhaltsko, Braniborsko, 

Meklenbursko-Přední Pomořansko a Berlín, tedy jen novým spolkovým zemím, a to na 

pokrytí zvláštních zátěží v oblasti infrastruktury a k vyrovnání disproporcionální 

komunální finanční síly. SoBEZ tvoří jednu ze dvou částí Paktu solidarity II, kterou 

budou mít nové spolkové země dle zákona k dispozici na období 2005-2019. Zákon také 

přesně upravuje jejich výši na konkrétní časové období a obecnou oblast jejich užití.48 

K tomuto se však váže samostatná podkapitole níže.  

Důležitým bodem stejného paragrafu je třetí odstavec ukládající povinnost všem 

novým spolkovým zemím, které jsou příjemci SoBEZ, každoročně informovat v rámci 

tzv. zprávy o pokroku “Výstavby Východu“ (Fortschrittsbericht “Aufbau Ost“) Radu 

stability o využití těchto prostředků. Zprávu všechny země předkládají vždy nejpozději 

k 15. září následujícího roku (i se stanoviskem spolkové vlády) Radě k projednání. 

V zákoně je také stanoveno, že FAG pozbude platnosti v roce 2019 stejně tak jako Pakt 

solidarity II.49 V současné době je však toto datum velice nejisté, jelikož současní plátci 

v rámci LFA podali na zákon stížnost, ve které požadují jeho okamžité zneplatnění, což 

by samozřejmě okamžitě ukončilo nejen zákon samotný, ale i platby v rámci Paktu 

solidarity II. Na základě této informace je potřeba poznamenat, že vedle LFA je právě 

Pakt solidarity II, na jehož financování se podílí spolek společně se starými spolkovými 

zeměmi a jejich obcemi, častým terčem kritiky a sporů ze strany starých spolkových 

zemí. O průběhu diskuzí a důvodech kritiky Paktu solidarity II pojednává čtvrtá kapitola 

této práce. 

2.2. Obecná charakteristika 

Se schválením Paktu solidarity II z roku 2001 byl dán financování německé 

jednoty dlouhodobý ráz a podklad. Pakt solidarity II přímo navazuje na Pakt solidarity I, 

jehož platnost vypršela na konci roku 2004. Skrze něj obdrží východoněmecké spolkové 

                                                 
48 Gesetz über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern (Finanzausgleichgesetz – FAG), článek 3, paragraf 

11, odstavec 1–3. 
49 Ibid., článek 3, paragraf 11, odstavec 3. 
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země a Berlín v období let 2005-2019 dalších 156 miliard eur.50 Výše těchto finančních 

prostředků a jejich dlouhodobý charakter dokládá, že se dá schválení pokračování Paktu 

považovat za výraz společného přesvědčení spolku a jednotlivých spolkových zemí, že 

bývalé země NDR potřebují především dlouhodobou a jistou perspektivu, kterou jim 

právě Pakt solidarity II jako nynější forma financování programu Aufbau Ost poskytne. 

Prodloužení speciálních finančních prostředků novým spolkovým zemím ale také 

dokládá, že původní očekávání spojené s náklady německé jednoty se ukázaly být 

překonané. 

2.3. Struktura Paktu solidarity II 

Pakt solidarity II se od svého předchůdce, co se struktury týče, výrazně odlišuje. 

V prvním Paktu totiž nebyly zákonem stanoveny částky, které by byly zemím přiděleny 

na určité období, jak tomu je v jedné časti Paktu solidarity II. Při jednáních o jeho 

podobě spolek navíc přislíbil novým spolkovým zemím vedle původně zamýšlených 

105,3 miliard eur ještě další finanční podporu ve výši 51,4 miliard eur. Tím vznikly dvě 

složky paktu, které se terminologicky nazývají Koš I a Koš II, čímž první Pakt také 

nedisponoval.51 

2.3.1. Koš I 

Koš I tedy obnáší částku původně zamýšlenou pro celý Pakt  větší sumu 

finančních prostředků s celkovým objemem 105,4 miliard eur. Tvoří ho tzv. doplňkové 

příspěvky spolku pro zvláštní potřeby (SoBEZ). Jejich využití není na rozdíl od jejich 

čerpání zákonem přesně vázáno, pouze je stanoveno, že mají být využity v oblastech 

zajišťujících odstranění stávajících mezer v infrastruktuře a k vyrovnání disproporční 

finanční síly. 

  

                                                 
50 Die Beauftragte der Bundesregierung für die Neuen Bundesländer, Jahresbericht der Bundesregierung zum Stand 

der Deutschen Einheit 2010. Bundesministerium des Innern, 2010. http://www.beauftragte-neue-

laender.de/BNL/Redaktion/DE/Downloads/Publikationen/Berichte/jahresbericht_de_2010.html (staženo 26. 06. 

2013), 24. 
51 Ibid. 
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Tabulka č. 2. Doplňkové příspěvky spolku pro hrazení zvláštních výdajů zemí (tzv. 

SoBEZ) v letech 2005-2019 

Rok Částka v EUR 

2005 10 532 613 000 

2006 10 481 484 000 

2007 10 379 225 000 

2008 10 225 838 000 

2009 9 510 029 000 

2010 8 743 091 000 

2011 8 027 283 000 

2012 7 260 345 000 

2013 6 544 536 000 

2014 5 777 598 000 

2015 5 061 790 000 

2016 4 294 852 000 

2017 3 579 043 000 

2018 2 812 105 000 

2019 2 096 297 000 

Zdroj: zákon o finančním vyrovnání (FAG) 

Tabulka č. 2 ukazuje rozvržení výše SoBEZ na jednotlivé roky platnosti Paktu 

solidarity II pro všechny nové spolkové země dohromady. Lze v ní rozpoznat degresivní 

charakter přidělených ročních částek. Skrze to má být zajištěn jeden ze základních cílů 

programu Aufbau Ost, a tím je postupné odbourávání závislosti nových spolkových 

zemí na speciálních finančních transferech. Podrobován kritice byl systém 

přerozdělování prostředků jednotlivým zemím. Do roku 2004 byly totiž SoBEZ 

přidělovány zemím podle počtu jejich obyvatel, to však již neplatí. Tento systém totiž 

velice znevýhodňoval větší spolkové země s poměrně nízkou hustotou zalidnění jakou 

je například Meklenbursko-Přední Pomořansko. V současnosti jsou proto prostředky 

přerozdělovány jiným způsobem, a to podle vícečetných kritérií jako jsou například 

prokázané existující deficity v oblasti infrastruktury, rozdíly ve výkonnostním 

potencionálu zemí či daňová síla jejich obcí. Počet obyvatel je i nadále zohledňován, již 

to však není jediné kritérium. Finanční přerozdělení prostředků SoBEZ jednotlivým 

zemím na období 2005-2019 je stanoveno následovně. 
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Tabulka č. 3: Přerozdělení prostředků SoBEZ v období let 2005-2019 

Spolková země Částka v EUR 

Berlín 19 020 610 000 

Braniborsko 14 326 911000 

Meklenbursko-Přední Pomořansko 10 536 374 000 

Sasko 26 075 481 000 

Sasko-Anhaltsko 15 733 214 000 

Durynsko 14 307 410 000 

Zdroj: Gesetz über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern (FAG) 

2.3.2. Koš II 

V rámci jednání o pokračování Paktu přislíbil spolek novým spolkovým zemím 

ještě další finanční obnos v celkové výši 51,4 miliard eur. To zřejmě odráží uvědomění 

spolku, že původně zamýšlená částka by k pokrytí hospodářských rozdílů obou částí 

země zkrátka nestačila. Vytvoření Koše II bylo dohodnuto mezi spolkem a zástupci 

nových spolkových zemí 29. listopadu 2006. Dohoda byla následně potvrzena na 

konferenci ministerských předsedů bývalých východoněmeckých zemí 30. listopadu 

2006 a také spolkovým kabinetem 13. prosince 2006.52 

Prostředky Koše II tvoří jednak příspěvky spolku určené na vyrovnávání 

disproporčních daňových příjmů na obyvatele nových spolkových zemí ve srovnání se 

starými spolkovými zeměmi, dále pak prostředky ze strukturálních fondů EU a jiné 

zvláštní investice. Těmi se myslí prostředky určené k financování zvláštních projektů 

německé jednoty (např. Dopravní projekty německé jednoty). Prostředky ze 

strukturálních fondů EU však byly součástí Koše II pouze do roku 2013, poté byly 

z tohoto konceptu vyděleny.53 Na rozdíl od Koše I není zákonem přesně stanovena 

konkrétní výše příspěvku z této složky určená jednotlivým zemím. Celková roční částka 

pro všechny země dohromady má však stejně jako prostředky SoBEZ degresivní 

charakter. Zákonem rovněž není stanoveno, jaký má být přesný cíl a využití těchto 

prostředků. Pouze je určeno, že mají být užity především v oblastech hospodářství, 

                                                 
52 Freistaat Sachsen: Sächsische Staatskanzlei, Fortschrittsbericht Aufbau Ost des Freistaates Sachsen für das Jahr 

2007. Drážďany, 2008. http://www.lsf.sachsen.de/download/Fortschrittsbericht_2007.pdf (staženo 04. 08. 2013), 56. 
53 Helmut Seitz, „Zur Quantifizierung des „Korb 2“ im Rahmen des Solidarpakts II“, Ifo Dresden Berichtet 13, č. 5 

(2006): 1, http://search.proquest.com (staženo 24. 03. 2013). 
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dopravy, bytové a městské výstavby, dále pak u inovací, výzkumu a vývoje, k sanaci 

starých dluhů a v oblasti sportu.54 

3. Využití finančních prostředků z Paktu solidarity II na 

příkladu spolkových zemí Sasko a Meklenbursko-

Přední Pomořansko (2007-2011) 

Výběr těchto dvou spolkových zemí není náhodný. Pro účely této kapitoly byly 

vybrány ty země, které se dlouhodobě pohybují na opačném konci ekonomických 

statistik. Cílem tudíž je ukázat čerpání prostředků z Paktu solidarity II u dvou typově 

odlišných spolkových zemí především na základě údajů z tzv. Fortschrittsberichte 

„Aufbau Ost“ (Zprávy o pokrocích Výstavby Východu), které jsou povinny všechny 

nové spolkové země každoročně sestavit. Údaje získané z těchto zpráv pak budou 

doplňovány informacemi z tzv. Jahresberichte der Bundesregierung zum Stand der 

Deutschen Einheit (Výroční zprávy spolkové vlády ke stavu německé jednoty), které 

spolková vláda každoročně uveřejňuje. Výsledkem předložených informací pak bude 

zaprvé ukázka čerpání prostředků z Paktu solidarity II, za druhé díky porovnání 

některých základních ekonomických údajů nových a starých spolkových zemí bude 

v závěru kapitoly předložené východisko, které naznačí možné příčiny nevole starých 

spolkových zemí, vůči systému financování německé jednoty. 

3.1. Svobodný stát Sasko 

Svojí velikostí tato spolková země, nacházející se ve východní části Spolkové 

republiky Německa, netvoří eminentní část země. Svým významem je tomu však jinak. 

Již léta je pověst Saska založená mimo na tradičně silném historicko-kulturním 

potenciálu a na síle průmyslu, jež je hlavním tahounem ekonomiky země. Negativně se 

však do tváře tohoto regionu vepsala jeho minulost z dob NDR, s jejímiž následky 

napříč všemi oblastmi kulturního, společenského či hospodářského života se země 

vypořádává dodnes. Financování tohoto nákladného břemena dnes primárně plyne právě 

z prostředků Paktu solidarity II. 

                                                 
54 Die Beauftragte der Bundesregierung für die Neuen Bundesländer, Jahresbericht der Bundesregierung zum Stand 

der Deutschen Einheit 2010. Bundesministerium des Innern, 2010. http://www.beauftragte-neue-

laender.de/BNL/Redaktion/DE/Downloads/Publikationen/Berichte/jahresbericht_de_2010.html (staženo 26. 06. 

2013), 70. 
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3.1.1. Hospodářský vývoj 

Vždy průmyslově silné Sasko je v mezinárodním měřítku konkurenceschopné 

zejména v oblasti výroby špičkových technologií, ale také například v oblasti 

stavebnictví či obchodu a řemesel. Motorem saské ekonomiky je v současné době pět 

hospodářských regionů s třemi městskými centry. Mezi Drážďanami a Freibergem sídlí 

zejména společnosti podnikající v oboru mikroelektroniky a elektrotechniky. Tato 

oblast je také známá pod názvem “Silikonové Sasko“. Hospodářský prostor 

severozápadního Saska zahrnuje obchodní metropoli Lipsko, která se do širšího 

povědomí etablovala jako město sdělovacích prostředků a finančních služeb. 

V aglomeraci kolem měst Saská Kamenice a Cvikov ve středním Sasku se tradičně 

soustředí strojírenství a automobilový průmysl. Oblast již výše zmíněného „saského 

trojúhelníku“, v němž se tato města nacházejí, je jedním z nejstarších industriálních 

center Německa vůbec, a v současné době také hospodářsky nejsilnější region nových 

spolkových zemí. Velký potenciál má pro budoucnost Saska rovněž jeho centrální 

poloha uprostřed střední Evropy. 

Graf č. 1: Vývoj reálného HDP v Sasku v období let 2007-2011 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z tzv. Fortschrittsberichten „Aufbau Ost“ Saska v 

období let 2007-2011 

Sasko dlouhodobě vykazuje jedny z nejlepších hodnot různých ekonomických 

ukazatelů mezi všemi novými spolkovými zeměmi. Produktivita saského hospodářství 
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prokazuje dokonce největší růst ze všech spolkových zemí.55 Růst saského HDP se 

každoročně pohybuje jen těsně pod celoněmeckým průměrem.56 Výjimkou je rok 2009, 

jenž se však nejen v Německu, ale i celosvětově nesl ve znamení hospodářské krize. 

Největším tvůrcem saského HDP je podle Fortschrittsberichten „Aufbau Ost“ 

pravidelně zpracovatelský průmysl, obchod, finanční služby a zemědělská výroba, ta je 

však poměrně kolísavá. Ačkoliv saské HDP ročně roste, je tento růst i nadále pomalejší 

než ve starých spolkových zemích57, pročež nedochází ke kýženému vyrovnávání 

rozdílu, což je jedním z bodů kritiky ozývající se ze starých spolkových zemí. 

Graf č. 2: Míra nezaměstnanosti v Sasku v období let 2007-2011 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z tzv. Fortschrittsberichten „Aufbau Ost“ Saska v 

období 2007-2011 

Mezi novými spolkovými zeměmi – nepočítáme-li Berlín – vykazuje Sasko 

největší objem pracovních míst.58 Přesto je právě nezaměstnanost jeden z největších 

problémů této spolkové země. Každoroční pokles nezaměstnanosti je nicméně dobrý 

indikátor směrem do budoucnosti. Výjimkou je opět krizový rok 2009. Za zkoumané 

pětileté období se situace na saském trhu práce hodně zlepšila a i nezaměstnanost 

výrazně klesla. V roce 2011 byl zaznamenán nejnižší stav nezaměstnanosti od roku 

                                                 
55 „Wirtschaftsstandort Sachsen“, Oficální stránky spolkové země Sasko, http://www.wirtschaft.sachsen.de/359.html 

(staženo 15. 07. 2013). 
56 Stanoveno na základě informací z tzv. Fortschrittsberichten „Aufbau Ost“ Saska v období let 2007 až 2011. 

Například v roce 2011 stouplo celoněmecké HDP o 3%, saské HDP o 2,7%. 
57 Stanoveno na základě informací z tzv. Fortschrittsberichten „Aufbau Ost Saska v období let 2007-2011. 
58 „Wirtschaftsstandort Sachsen“, Oficální stránky spolkové země Sasko, http://www.wirtschaft.sachsen.de/359.html 

(staženo 15. 07. 2013). 
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1991, přesto je v Sasku nezaměstnanost téměř dvojnásobná, než je průměr starých 

spolkových zemí.59 Její snižování je tak jeden z největších úkolů do dalších let. 

Graf č. 3: Vývoj mezd a platů v Sasku v období let 2007-2011 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z tzv. Fortschrittsberichten „Aufbau Ost“ Saska 

v období let 2007-2011 

Dalším vybraným ukazatelem hospodářského vývoje je vývoj mezd a platů. 

Z grafu č. 3 lze vyčíst jejich konstantní nárůst s výjimkou roku 2009, kdy se i na vývoji 

platů a mezd podepsala hospodářská krize. S každoročním růstem dochází 

k postupnému přibližování k celoněmeckému průměru. Hlavně v posledních letech se 

ale růst poněkud zpomalil. V roce 2009 však úroveň mezd a platů v Sasku překonala 

80 % celoněmeckého průměru a v roce 2011 stoupla již na 81,1 %.60 

Za řadou zlepšení v této oblasti stojí právě pomoc finančních prostředků z Paktu 

solidarity II. Díky nim již byla přijata a realizována řada podpůrných programů 

a projektů. Jejich konkrétní využití a čerpání bude podrobněji rozvedeno v další 

kapitole. 

  

                                                 
59 Freistaat Sachsen: Sächsische Staatskanzlei, Fortschrittsbericht Aufbau Ost des Freistaates Sachsen für das Jahr 

2011. Drážďany, 2012. https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/17835 (staženo 08. 08. 2013), 12. 
60 „Lohnentwicklung in Sachsen im Vergleich zur bundesweiten Entwicklung“, Statistik in Dresden, http://statistik-

dresden.de/archives/7267 (staženo 21. 7. 2013). 
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3.1.2. Využití prostředků SoBEZ (Koš I) 

Jak již bylo řečeno v kapitole Koš I, jsou tzv. doplňkové příspěvky spolku 

(SoBEZ) určeny k investicím do dvou sfér. První část putuje do oblastí 

s infrastrukturními deficity, druhá je pak určena k vyrovnávání disproporční finanční 

síly obcí. Přerozdělování SoBEZ probíhá v obou sférách na zemské i komunální úrovni. 

 Tabulka č. 4: Všechny prostředky SoBEZ Saska a jejich rozdělení 2007-2011 

 Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z tzv. Fortschrittsberichten „Aufbau Ost“ Saska 2007-2011 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Financovaní oblastí 

s infrastrukturními deficity 

v mil. EUR 

2. 496 2. 837 2. 854 2. 855 2. 131 

Vyrovnávání disproporční 

finanční komunální síly v mil. 

EUR 

347 279 315 265 315 

Obdržené SoBEZ celkem v mil. 

EUR 
2. 706 2. 666 2. 480 2. 280 2. 093 

Využité SoBEZ celkem v mil. 

EUR 
2. 844 3. 116 3. 168 3. 120 2. 301 

Využití SoBEZ celkem v % 105% 117% 128% 137% 110% 

Podíl využití prostředků  SoBEZ 

v oblastech s infrastrukturními 

deficity (země) v % 

69% 87% 84% 96% 69% 

Podíl využití prostředků  SoBEZ 

v oblastech s infrastrukturními 

deficity (obce) v % 

23% 19% 31% 29% 32% 

Podíl využití prostředků SoBEZ 

na vyrovnávání disproporční 

finanční komunální síly v % 

13% 10% 13% 12% 8% 
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Oblasti zatížené infrastrukturními deficity jsou v Sasku největším příjemcem 

prostředků plynoucích z Paktu solidarity II, jak lze také vyčíst z tabulky č. 4. Největší 

deficity dlouhodobě vykazuje oblast dopravy, vysokého školství, vědy a výzkumu či 

stav saských měst.61 To zabraňuje samozřejmě většímu a rychlejšímu hospodářskému 

rozvoji. V oblasti finanční komunální síly je jednoznačně největší slabinou saských obcí 

jejich extrémně nízká daňová síla. Příjmy z daní tady, ostatně jako ve všech zemích 

bývalého východního Německa, leží hluboko pod průměrem starých spolkových zemí. 

V Sasku to bylo v roce 2011 dokonce o zhruba třetinu méně62 než u starých spolkových 

zemí.63 Spolu s Brémami pak patří Sasko k zemím s nejslabším vývojem posilování 

komunální finanční síly vůbec. 

Z tabulky č. 4 lze dále vyčíst několik zajímavých informací a trendů čerpání 

SoBEZ. Zaprvé je zjevné, že zhruba dvě třetiny všech přijatých prostředků SoBEZ 

putují do oblastí s infrastrukturními deficity a jedna třetina na podporu vyrovnání 

disproporční finanční síly komun. V této oblasti by bylo ale zapotřebí mnohem víc 

financí. Jelikož jsou země povinny se na tomto financování podílet, není však 

překvapující, že v případě obcí je podíl tak nízký – velká část z nich totiž nemá vlastní 

finance, aby vůbec mohly s projekty začít a následně tak na prostředky SoBEZ v plné 

možné výši dosáhnout. S očekávaným budoucím vývojovým trendem, kdy se díky 

degresivnímu charakteru přídělů SoBEZ a úbytku příjmů z daní zapříčiněným 

demografickým vývojem, celkové příjmy obcí sníží, je zapotřebí jejich podíl na využití 

SoBEZ a procento čerpání výrazně zvýšit. To však sebou nese nelehký úkol v podobě 

nalezení dostatečných finančních zdrojů, kterými země potažmo její obce pokryje svůj 

povinný díl na spolufinancování projektů či ho ještě překoná, což jim poté čerpání 

prostředků SoBEZ v plné výši umožní. Aby bylo Sasko schopno úspěšně dotahovat 

úroveň Západu, musí být budoucí prioritou vedle správného a úplného čerpání 

prostředků z Paktu solidarity II i jasně stanovený cíl, který bude založený na opatřeních 

směřujících k dynamickému hospodářskému růstu, budování mezinárodní 

konkurenceschopnosti a nových, dlouhodobých pracovních míst. Právě z tohoto důvodu 

přijala saská zemská vláda tzv. Stellenabbaukonzept 2010, který zemi zavazuje ke 

snižování počtu stálých pracovních míst ve státní správě z 87 000 v roce 2010 na 70 000 

                                                 
61 Stanoveno na základě informací z tzv. „Fortschrittsberichten „Aufbau Ost“ Saska v období let 2007 až 2011. 
62 Freistaat Sachsen: Sächsische Staatskanzlei, Fortschrittsbericht Aufbau Ost des Freistaates Sachsen für das Jahr 

2011. Drážďany, 2012. https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/17835 (staženo 08. 08. 2013), 17. 
63 Staré spolkové země bez všech tří městských států. 
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v roce 202064 a ke stálému vedení a rozšiřování tzv. Generačního fondu65. Takový 

úbytek výrazně sníží finanční zátěž zemského i komunálních rozpočtů. Sasko je totiž 

rovněž zavázáno ke snižování zadlužení země ročně alespoň o 75 mil. eur a zároveň 

také nesmí schválit rozpočet, který by zemi nově zadlužoval. 

Tabulka č. 566: Využití prostředků SoBEZ v klíčových oblastech v období let 2007-

2011 v Sasku v mil. EUR 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z tzv. Fortschrittsberichten „Aufbau Ost“ Saska v období let 

2007-2011 

                                                 
64 Freistaat Sachsen: Sächsische Staatskanzlei, Fortschrittsbericht Aufbau Ost des Freistaates Sachsen für das Jahr 

2007. Drážďany, 2008. http://www.lsf.sachsen.de/download/Fortschrittsbericht_2007.pdf (staženo 04. 08. 2013), 42. 
65 Díky tomu se zajistí, že budou do budoucna prostředky na to speciální potřeby obyvatel díky měnící se 

demografické křivce (důchody, zdravotní a sociální péče atd.). 
66 Tabulka č. 5 ukazuje pouze hlavní oblasti investic prostředků SoBEZ, nikoli však všechny.  

 2007 2008 2009 2010 2011 

Stavba silnic a dálnic 614 645 308 306 333,5 

Státní vysoké školství 317,2 402,7 373,2 362,3 315 

Veřejná doprava 195,1 152,1 189 103,6 103,6 

Bytová a městská výstavba 150,1 123,4 150,6 129,8 103,9 

Financování nemocnic 164,6 143,4 106,4 115 101,9 

Výstavba a podpora škol a sportovišť 84,4 66,7 63,9 57,7 28 

Městská ochrana památek 30,6 32,8 36,7 31,9 29,9 

Školky 29,5 43,2 48,2 46,9 22,6 

Odstraňování starých zátěži v oblasti 

životního prostředí 
26,8 26,5 28,9 25,3 25 

Demolice bytů 22,4 16,7 14 12,2 10,2 

Podpora hendikepovaných a postižených osob 18,3 17,5 21,8 18,2 12,7 



24 

 

V oblasti dopravy jde hlavně o investice do nových úseků dálnic a do 

rekonstrukce stávajících dopravních komunikací. Ty jsou obzvlášť důležité z hlediska 

zatraktivňování celého regionu. Jedním z budoucích cílů v této oblasti je rozšiřování 

dopravního spojení se dvěma sousedními zeměmi Německa – Polskem a ČR.67 V rámci 

významných projektů vybraného časového úseku lze vyzdvihnout například dokončení 

některých úseků dálnic A14 či A72. Veškeré plánované projekty týkající se letišť 

a letecké dopravy byly úspěšně ukončeny již v roce 2008.68 Do té doby se povedlo 

zrekonstruovat přistávací dráhy na letištích v Halle a Lipsku a také dokončit stavbu 

letištního terminálu v Drážďanech. Hlavním cílem sanace v oblasti veřejné dopravy je 

další rozšiřování a zkvalitňování městských a příměstských dopravních sítí. Tím se 

výrazně zvyšuje celkový kredit saských měst. Dlouhodobě patří mezi hlavní projekty 

 této oblasti budování a rozšiřování městské rychlodráhy v Drážďanech a Lipsku, dále 

výstavba projektu City-Tunels v Lipsku, rozšiřování tramvajových linek ve větších 

saských městech a také modernizace přestupních stanic. 

Oblast vysokého školství je z hlediska výše investic pro Sasko jednou 

z nejdůležitějších. Investice jsou jednoznačně účelově přizpůsobeny tak, aby byly 

využity k podpoře vědy a výzkumu. Více než 50 % prostředků plynoucích každoročně 

do této oblasti jde na stavební práce.69 Významnými projekty vybraných pěti let je 

například přestavba vědeckých pracovišť na univerzitě v Lipsku nebo modernizace 

a částečná rekonstrukce univerzitní kliniky v Drážďanech. 

Finanční prostředky určené pro oblast veřejné správy z velké části vyčerpají 

náklady na rekonstrukci či novou výstavbu správních budov. Jedná se především 

o budovy zemské soudní správy, státního zastupitelství a nápravná zařízení. 

Z významnějších projektů lze vyzdvihnout nové budovy okresního soudu v Drážďanech 

a policejního ředitelství v Saské Kamenici 

Pouhé minimum nedostatků v oblasti vodohospodářství vykazuje sféra 

zásobování vodou a její kvalita. Drtivou většinu prostředků tak v této sféře spolknou 

investice do programu protipovodňových opatření. S ohledem na často se opakující 

záplavy některých oblastí Saska je takovéto využití SoBEZ prostředků naprosto logické. 

                                                 
67 Freistaat Sachsen: Sächsische Staatskanzlei, Fortschrittsbericht Aufbau Ost des Freistaates Sachsen für das Jahr 

2008. Drážďany, 2009. http://www.finanzen.sachsen.de/download/fortschrittsbericht_aufbau_ost_2008.pdf (staženo 

05. 08. 2013), 47. 
68 Freistaat Sachsen: Sächsische Staatskanzlei, Fortschrittsbericht Aufbau Ost des Freistaates Sachsen für das Jahr 

2007. Drážďany, 2008. http://www.lsf.sachsen.de/download/Fortschrittsbericht_2007.pdf (staženo 04. 08. 2013), 47. 
69 Stanoveno na základě informací z tzv. „Fortschrittsberichten „Aufbau Ost“ Saska v období let 2007-2011. 
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Poměrně objemná suma financí se každoročně vynakládá k odstraňování starých 

ekologických zátěží. Jedná se především o sanaci obrovských areálů a ploch 

znehodnocených v dobách NDR – například staré fabriky. S tím je úzce propojená také 

oblast ochrany životního prostředí. Tam se Sasko nejvíce soustředí na snižování 

produkce CO2 a zvyšování podílu obnovitelných zdrojů na výrobě energie. 

S ohledem na demografický vývoj země, kdy je predikován každoroční pokles 

obyvatel, je důležitou oblastí investic také bytová a městská politika. Již několik let běží 

jak v Sasku, tak v ostatních nových spolkových zemích spolkově-zemský program 

Stadtumbau Ost.70 Ten vznikl právě jako reakce na negativní demografický vývoj a má 

za úkol zatraktivňování východoněmeckých měst a tamního bytového trhu. V jeho 

rámci existuje několik podpůrných projektů, jako je například projekt zaměřený na 

městské oblasti se zvláštními sociálními potřebami, kde je dlouhodobým cílem větší 

společenská integrace obyvatel těchto čtvrtí, zlepšení tamních infrastruktur, snižování 

nezaměstnanosti nebo zvyšování úrovně vzdělání tamních obyvatel. Jedním z největších 

problémů saských měst je situace na trhu s byty, která je charakteristická obrovským 

převisem nabídky nad poptávkou. Důsledkem dřívější nekoncepční bytové politiky jsou 

tisíce opuštěných bytových prostor většinou v méně atraktivních částech měst. Proto 

zemská vláda podpořila podpůrný program, jehož cílem je bourání těchto bytů. Počet 

zbouraných bytových jednotek se ročně pohybuje v řádech tisíců, v některých letech 

i desetitisíců. 71 Všechna tato opatření mají za cíl vytvořit ze saských měst atraktivní 

lokalitu, která by přilákala nové obyvatele. K dosažení tohoto cíle je však dále zapotřebí 

udržet pozitivní vývoj v oblasti nižšího a středního školství a školek. Díky finančním 

prostředkům SoBEZ tak ročně vznikají nová místa ve školkách v řádech tisíců.72 

3.1.3. Využití prostředků z Koše II 

Příspěvky Koše II, které zemím garantuje spolek, zohledňují mimo jiné hlavně 

disproporční daňové příjmy na obyvatele v porovnání se starými spolkovými zeměmi. 

Jejich každoroční výše je sice zákonem stanovená – nikoliv však pro jednotlivé 

spolkové země zvlášť, nýbrž pro všechny země dohromady.73 Stejně jako u SoBEZ je 

zákonem garantován i degresivní charakter těchto příspěvků. Jelikož se však i toto 

                                                 
70 Freistaat Sachsen: Sächsische Staatskanzlei, Fortschrittsbericht Aufbau Ost des Freistaates Sachsen für das Jahr 

2009. Drážďany, 2010. https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/17837 (staženo 05. 08. 2013), 32. 
71 Stanoveno na základě informací z tzv. „Fortschrittsberichten „Aufbau Ost“ Saska v období let 2007 až 2011. 
72 Stanoveno na základě informací z tzv. „Fortschrittsberichten „Aufbau Ost“ Saska v období let 2007 až 2011. 
73Freistaat Sachsen: Sächsische Staatskanzlei, Fortschrittsbericht Aufbau Ost des Freistaates Sachsen für das Jahr 

2007. Drážďany, 2008. http://www.lsf.sachsen.de/download/Fortschrittsbericht_2007.pdf (staženo 04. 08. 2013), 11. 
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ustanovení týká celkového ročního přídělu určeného všem novým spolkovým zemím 

dohromady, není omylem, že například Sasko dostalo v roce 2008 více příspěvků 

z Koše II, než v roce 2007. Na rozdíl od příspěvků SoBEZ není uzákoněn ani přesné 

určení či způsob čerpání těchto plateb –  to je pak čistě na jejím uvážení. Z tabulky č. 6 

je vidět, že Sasko investovalo v daném časovém rozmezí nejvíce prostředků z Koše II 

do oblasti hospodářství a dopravy, což odpovídá počátečnímu zjištění země, že právě 

tyto oblasti vykazují nejvíce deficitů ze všech ostatních v porovnání se starými 

spolkovými zeměmi. 

Tabulka č. 6: Rozdělení prostředků z Koše II v Sasku v období let 2007-2011 

v mil. EUR 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z tzv. Fortschrittsberichten „Aufbau Ost“ Saska v období let 

2007-2011 

  

 2007 2008 2009 2010 2011 

Hospodářství 388,8 411,9 372,9 318 318 

Doprava 156,3 208,9 186,9 202,2 94 

Strukturální fondy EU 536 539,9 542,6 544,4 489 

Bytová a městská výstavba 208,4 157,2 165,3 140,3 129,5 

Inovace a vzdělání 137,3 191,6 163,4 209 241 

Sanace starých ekologických zátěží 5,8 8,4 4,9 6,5 12 

Sport 3,9 2,5 2,1 0,5 1 

CELKEM 1. 436,5 1. 520,4 1. 438,1 1. 420,8 1. 285 
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3.2. Meklenbursko-Přední Pomořansko 

Meklenbursko-Přední Pomořansko je největší přímořská spolková země, jejíž 

součástí je i několik ostrovů v Baltském moři. Charakteristické pro tuto zemi jsou 

i velké přírodní plochy a rozsáhlá síť vnitrozemských jezer, řek a kanálů. Nejen na 

přírodních krásách země profituje turismus, který je stěžejní oblastí tamního 

hospodářství. Meklenbursko-Přední Pomořansko je také známé tradičním loďařským 

průmyslem či velkou angažovaností v oblasti obnovitelných zdrojů energie v čele 

s větrnými elektrárnami. 

3.2.1. Hospodářský vývoj 

Klíčovou oblastí je pro Meklenbursko-Přední Pomořansko turismus. Ekonomika 

země je na příjmech z této oblasti do značné míry závislá, a proto se ji snaží všemi 

možnými prostředky podporovat a rozvíjet. Tradičním průmyslovým odvětvím je pak 

loďařství. Vysoký standard tamních loďařských firem je mezinárodně proslulý a pro 

region velice důležitý –  nabízí totiž velké množství pracovních míst. Pozadu nezůstává 

ani zemědělství, čemuž napovídá i fakt, že více než 63 % území země zabírají právě 

zemědělské plochy.74 Velký potenciál pak představuje oblast obnovitelných zdrojů 

energie, především pak energie větrná. V této oblasti patří Meklenbursko-Přední 

Pomořansko ke špičce nejen v celém Německu, ale také ve střední Evropě. 

Významným  přínosem je pro tuto zemi její poloha. V rámci Německa totiž leží mezi 

Berlínem a Hamburkem, což ji poskytuje nemalé možnosti v oblasti dopravy a logistiky. 

Hodně nadějí vkládá Meklenbursko-Přední Pomořansko i do biotechnologií a medicíny, 

jež by se mohly v budoucích letech stát oporou tamní ekonomiky. I na zdejší 

hospodářské situaci jsou však stále vidět následky negativního vlivu dob minulých, což 

zemi odsuzuje k závislosti na finanční pomoci z prostředků Paktu solidarity II. 

  

                                                 
74 Mecklenburg Vorpommern Finanzministerium, Fortschrittsbericht „Aufbau Ost“ Mecklenburg-Vorpommern 2011. 

Schwerin, 2012. http://www.regierung-mv.de/Landesregierung/fm/Haushalt/Aufbau-Ost/ (staženo 22. 07. 2013), 9. 
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Graf č. 4: Vývoj reálného HDP v Meklenbursku-Předním Pomořansku v období 

let 2007-2011 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z tzv. Fortschrittsberichten „Aufbau Ost“ 

MeklenburskaPředního Pomořanska v období let 2007-2011 

Meklenbursko-Přední Pomořansko stále prochází strukturální změnou, což se na 

tamní ekonomice dosti podepisuje. Pořád má co dohánět, a to především v oblasti 

služeb, potažmo jejich podílu na tvorbě HDP. Jistý signál pozitivního vývoje tu však je. 

Dřívější trend v tomto ohledu bylo vysoké procento podílu zemědělství, to však začalo 

silně zaostávat.75 Naopak na vzestupu je v tomto ohledu zpracovatelský a potravinářský 

průmysl. Stálými pilíři tvorby tamního HDP je pak již výše zmíněný turismus, 

finančnictví, transportní a logistické služby či zdravotnictví.76 Zajímavostí však stále je, 

že produktivita práce v oblasti zemědělství, rybářství a dřevozpracující výroby dosahuje 

127,7 procentních bodů v porovnání s celoněmeckým průměrem, což ji v této oblasti 

řadí na druhé místo.77 HDP MeklenburskaPředního Pomořanska stále dosahuje pouze 

78,3 % celoněmeckého průměru a jeho podíl na celoněmeckém HDP je v porovnání 

s ostatními spolkovými zeměmi jeden z nejmenších vůbec.78 

                                                 
75 Stanoveno na základě z tzv. Fortschrittsberichten „Aufbau Ost“ MeklenburskaPředního Pomořanska v období let 

2007 až 2011. 
76 Stanoveno na základě informací z tzv. Fortschrittsberichten „Aufbau Ost“ MeklenburskaPředního Pomořanska 

v období let 2007 až 2011. 
77 Mecklenburg Vorpommern Finanzministerium, Fortschrittsbericht „Aufbau Ost“ Mecklenburg-Vorpommern 2011. 

Schwerin, 2012. http://www.regierung-mv.de/Landesregierung/fm/Haushalt/Aufbau-Ost/ (staženo 22. 07. 2013), 9. 
78 „Wirtschaft und Arbeit“, Das Landesportal Mecklenburg-Vorpommern, http://www.mecklenburg-

vorpommern.eu/cms2/Landesportal_prod/Landesportal/content/de/Wirtschaft_und_Arbeit/index.jsp (staženo 18. 07. 

2013). 
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Graf č. 5: Míra nezaměstnanosti v Meklenbursku-Předním Pomořansku 

v období let 2007-2011 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z Fortschrittsberichten „Aufbau Ost“ 

MeklenburskaPředního Pomořanska v období let 2007-2011 

Nezaměstnanost je v této zemi vedle negativního demografického trendu, který 

předpovídá stálý úbytek obyvatel, dalším velkým problémem. Podpůrná opatření 

financovaná prostředky z Paktu solidarity II sice napomáhají každoročnímu vzniku více 

jak tisíce nových dlouhodobých pracovních míst79, zároveň jich ale také hodně zaniká 

díky stále probíhajícím nutným strukturálním změnám. V porovnání s ostatními 

spolkovými zeměmi je nezaměstnanost hodně vysoká – hůř je na tom už jen Berlín, ale 

pozitivní faktem je, že každoročně pravidelně klesá. Dokonce ani celosvětově krizový 

rok 2009 nepřinesl její nárůst. 

  

                                                 
79 Stanoveno na základě informací z tzv. Fortschrittsberichten „Aufbau Ost“ MeklenburskaPředního Pomořanska v 

období let 2007 až 2011. 
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Graf č. 6: Vývoj mezd a platů v Meklenbursku-Předním Pomořansku 

v období let 2007-2011 

 

Zdroj: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, 

http://www.vgrdl.de/Arbeitskreis_VGR/tbls/tab.asp?tbl=tab11 

Pozitivním trendem i u ekonomického ukazatele vývoje mezd a platů je jejich 

každoroční nárůst. Ten je však zároveň nejmenší ze všech spolkových zemí.80 

Meklenbursko-Přední Pomořansko se stále drží na úrovni pouhých 76,4 % 

celoněmeckého průměru a s 23 280 eury na každého výdělečně činného obyvatele patří 

zemi ve statistice výše příjmů za rok 2011 dokonce poslední příčka.81 

  

                                                 
80 „Bruttolöhne und -gehälter (Inland) 1991 bis 2012“, Statistische Ämter des Bundes und der Länder, 

http://www.vgrdl.de/Arbeitskreis_VGR/tbls/tab.asp?tbl=tab11 (staženo 01. 08. 2013). 
81 „Mecklenburg-Vorpommern: Deutschlandmeister bei den Niedriglöhnen“, Deutschland braun den Mindestlohn, 

http://www.mindestlohn.de/hintergrund/niedrigloehne-in-deutschland/niedrigloehne-in-mecklenburg-vorpommern/ 

(staženo 1. 8. 2013). 
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3.2.2. Využití prostředků SoBEZ (Koš I) 

 Čerpání prostředků z prvního Koše Paktu solidarity II je stejně jako v případě 

Saska i pro Meklenbursko-Přední Pomořansko řízeno zákonem, který nařizuje jejich 

využití ve dvou sférách – v oblasti s infrastrukturními deficity a v oblasti vyrovnávání 

disproporční finanční komunální síly. Podrobnější přerozdělování si ale každá země 

určuje a řídí sama. 

Tabulka č. 7: Všechny prostředky SoBEZ pro Meklenbursko-Přední Pomořansko 

a jejich rozdělení 2007-2011 

 Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z tzv. Fortschrittsberichten „Aufbau Ost “Meklenburska-

Předního Pomořanska v období let 2007-2011 

                                                 
82 Materiály o procentuálním rozdělení prostředků SoBEZ mezi zemi a její obce v rámci investic do oblastí 

s infrastrukturními deficity zatím neexistují, jak to mu bylo u spolkové země Sasko. 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Financovaní oblastí 

s infrastrukturními deficity 

v mil. EUR 

1. 096 1. 060 589 822 782 

Vyrovnávání disproporční 

finanční komunální síly v mil. 

EUR 

170 159 185 149 110 

Obdržené SoBEZ celkem v mil. 

EUR 
1. 094 1. 077 1. 002 921 846 

Využité SoBEZ celkem v mil. 

EUR 
1. 266 1. 219 774 971 892 

Využité SoBEZ celkem v % 116 % 113 % 77 % 105 % 105 % 

Podíl využití SoBEZ v oblastech 

s infrastrukturními deficity v 

%82 

100 % 98 % 59 % 89 % 92 % 

Podíl využití SoBEZ na 

vyrovnávání disproporční 

komunální finanční síly v % 

16% 15% 18% 16% 13% 
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Tabulka č. 7 mimo jiné poukazuje na fakt, že oblasti s infrastrukturními deficity 

jsou v Meklenbursku-Předním Pomořansku hlavním příjemcem prostředků SoBEZ. 

Dále je z ní patrné, že se země dlouhodobě snaží, se podílet na financování projektů 

dotovaných prostředky SoBEZ v co nejvyšší možné míře. Nutno poznamenat, že 

alespoň stoprocentní využití těchto prostředků nebylo u této země vždy samozřejmostí. 

Ještě v roce 2003 sahala tato kvóta jen ke dvaceti procentům a až v roce 2007 se 

podařilo poprvé v historii překročit hranici sta procent.83 Kolísání této kvóty i výše 

vlastních investic země je ovlivňována výší půjček, které si země, kvůli povinnosti 

podílet se na financování projektů, bere. Dalším velkým problémem Meklenburska-

Předního Pomořanska je nízký daňový příjem jejich obcí. Tento problém zvláště 

v posledních letech graduje a nutí zemi k neustálému navyšování půjček.84 Nejen v této 

oblasti tak země bude muset v budoucnu prokázat velké úsilí a vlastní iniciativu. Se 

snižováním příjmů z paktu solidarity musí země navíc přebírat větší odpovědnost nad 

jejich účelovým investováním tak, aby napomáhali hlavnímu cíli programu Aufbau Ost 

– vyrovnávání úrovně starých spolkových zemí. 

Spolková země Meklenbursko-Přední Pomořansko nemá k dispozici informace 

o konkrétních oblastech a projektech, které jsou prostředky SoBEZ financovány. 

Dohledatelné jsou pouze částky, kterými byly financovány projekty v oblasti 

infrastrukturních deficitů. Tato oblast je sice primárně spojena s financováním 

prostřednictvím prostředků z Paktu solidarity II, nicméně vlastní prostředky do těchto 

projektů vkládá i země a výjimečně také spolek. Lze ale vycházet z předpokladu, že 

sumy investované do jednotlivých projektů a opatření v oblastech s infrastrukturními 

deficity za roky 2007-2011 pocházejí především z Paktu solidarity II, na kterých je pak 

spolková země povinna se finančně podílet. Výše investic do klíčových oblastí v této 

spolkové zemi shrnuje tabulka č. 8. 

  

                                                 
83 Mecklenburg Vorpommern Finanzministerium, Fortschrittsbericht „Aufbau Ost“ Mecklenburg-Vorpommern 2007. 

Schwerin, 2008. http://www.regierung-mv.de/Landesregierung/fm/Haushalt/Aufbau-Ost/ (staženo 23. 07. 2013), 59. 
84 Ibid., 39. 
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Tabulka č. 8: Využití prostředků SoBEZ85 v klíčových oblastech v období let 2007-

2011 v Meklenbursku-Předním Pomořansku v mil. EUR 

 Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z tzv. Fortschrittsberichten „Aufbau Ost 

“MeklenburskaPředního Pomořanska v období let 2007-2011 

Dobrá dopravní síť je základní předpoklad pro dynamický hospodářský vývoj 

země. To platí dvojnásob, pakliže se jedná o zemi, jejímiž největšími tahouny 

ekonomiky jsou sektory logistiky a turismu. Investice v sektoru dopravy patří proto 

v této spolkové zemi k nejklíčovějším vůbec. Cílem totiž je, skrze výstavbu 

a modernizaci dopravní sítě podpořit další rozvoj hospodářství a turismu. Dlouhodobě 

                                                 
85 Nejedná se pouze o prostředky SoBEZ – jejich přesné konkrétní čerpání tato spolková země nesleduje. Jedná se 

tedy o částky, které jsou součtem vynaložených SoBEZ a podpůrných prostředků země, výjimečně i spolku, kterými 

se na financování jednotlivých projektů podílí. 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Stavba silnic a dálnic 215,3 271,8 265,1 268,9 253,7 

Městská výstavba 115 90,0 92,0 92,0 83,0 

Státní vysoké školství 62,7 61,5 74,8 109,7 105,7 

Veřejná doprava 20,0 19,0 18,0 31,0 40,2 

Ochrana vodních ploch a 

pobřeží 
20,5 19,4 24,0 26,2 31,2 

Agrárně investiční program 12,0 19,5 21,7 22,6 22,0 

Bytová výstavba 17,9 20,6 19,3 15,7 14,7 

Právo, pořádek a bezpečnost 17,7 16,2 14,8 17,2 19,2 

Vodohospodářství 18,5 19,0 11,6 12,1 9,6 

Rozvoj a obnova obcí 7,5 10,6 8,0 16,0 19,0 

Demolice bytů 10,7 4,2 9,8 4,2 4,6 

Městská ochrana památek 5,3 4,7 3,5 4,0 4,0 
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největšími a nejnákladnějšími projekty je silnice A 14 mezi Schwerinem 

a Magdeburgem a projekt silničního mostu B 96n na ostrov Rujána. Četné investice 

plynou také do oblasti veřejné dopravy. Součástí dopravní infrastruktury je i vodní 

přeprava. Přístavy Meklenburska-Předního Pomořanska, především pak Rostock, 

Sassnitz a Warnemünde, patří díky své geografické poloze k nejatraktivnějším 

logistickým místům v Evropě. Investice v oblasti přístavních infrastruktur mají za cíl 

především zvyšovat atraktivitu této lokality pro přepravní firmy celého světa, udržet její 

konkurenceschopnost a každoročně pomoci s navyšování kvóty přepraveného zboží ale 

i osob. 

K prosinci 2010 mělo pouze 18 z celkově 814 měst a obcí v Meklenbursku-

Předním Pomořansku přes 10 000 obyvatel.86 Z toho plyne, že více jak dvě třetiny 

obyvatel země žijí na venkově. Investic do této oblasti je tak zapotřebí především proto, 

aby se neustále zvyšovala životní úroveň tamních obyvatel. Hlavním úkolem v této 

oblasti je podpora turistiky a zemědělství. Venkov a menší vesnice jsou totiž častým 

cílem turistů. Výstavba turistických stezek, cyklotras či obnova historický kulturních 

památek přispívá k rozvoji turistiky a napomáhá tak lokálnímu hospodářství. V rámci 

vyšší podpory regionálního zemědělství přijala zemská vláda Agrárně-investiční 

podpůrný program, díky němuž dostává tato oblast investice v řádech milionů eur 

ročně.87 

Velký objem investic plyne také do oblasti vzdělání a výzkumu, které 

Meklenbursko-Přední Pomořansko chápe jako investice do budoucnosti země. Tyto 

investice putují především vysokým školám. V zemi jsou pouze dvě univerzity – 

v Rostocku a Greifswaldu. Ve sledovaném pětiletém období probíhala například 

výstavba nové budovy fakulty fyziky v Greifswaldu či stavba nové univerzitní kliniky 

v Rostocku. S projekty a finančními prostředky určenými vysokým školám jsou úzce 

spojeny investice do výzkumu, probíhajícím především na odborných pracovištích 

zmíněných univerzit. V zemi tak sídlí například jeden z největších výzkumných 

projektů celého Německa vůbec – projekt WELDELSTEIN 7-X. Dalším cílem v oblasti 

podpory vzdělávání jsou základní či střední školy a školky. Kvalitní síť školní 

a předškolní péče je jedním z pilířů, který do země může přivést nové obyvatele. Proto 

vedle sanačních prací a novostaveb v této oblasti přijala zemská vláda další podpůrné 

                                                 
86Mecklenburg Vorpommern Finanzministerium, Fortschrittsbericht „Aufbau Ost“ Mecklenburg-Vorpommern 2011. 

Schwerin, 2012. http://www.regierung-mv.de/Landesregierung/fm/Haushalt/Aufbau-Ost/ (staženo 22. 07. 2013), 23. 
87 Ibid., 24. 
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programy, jako například program Financování dětské péče 2008-2013.88 Skrze něj je 

financována výstavba zařízení celodenní péče pro děti do tří let. 

Městská a bytová politika Meklenburska-Předního Pomořanska je zaměřena 

hlavně na sanaci a modernizaci bytů, veřejných prostor, ulic a městských center. 

Především historická centra měst jsou totiž dalším velkým lákadlem pro turisty. Velký 

problém pro tuto oblast představuje demografický trend v zemi, které každoročně 

ubývají obyvatelé v řádech tisíců. Negativním doprovodným jevem tohoto trendu je 

spousta opuštěných bytových prostor. V zájmu zvyšování životní úrovně a zatraktivnění 

bytového trhu je ročně zdemolováno na 9 000 těchto prázdných bytových jednotek.89 

Další oblastí, kam směřují investice z prvního Koše, je kultura a sféra ochrany 

přírody a životního prostředí. V letech 2007-2011 došlo i díky prostředkům SoBEZ 

k sanaci několika divadel, výstavbě Oceánia ve Stralsundu –  největší novostavba 

muzea v severním Německu či ke stavbě nové židovské synagogy ve Schwerinu. Více 

jak třetinu prostředků určených pro oblast kultury pak spolyká rekonstrukce zámku ve 

Schwerinu. V zemi se nachází velké množství přírodních ploch, konkrétně 3 národní 

parky, 2 přírodní rezervace a 7 zemských přírodních parků, to je dohromady více jak 

524 tisíc hektarů území, které potřebují speciální ochranu.90 Na ochranu životního 

prostředí a přírody vynakládá země velké množství financí, jejichž cílem je především 

snižování produkce škodlivých plynů a emisí, omezení produkce CO2 a dlouhodobá 

podpora v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Mezi největší projekty tohoto sektoru 

patří podnik Bioenergie Neuhof GmbH & Co. KG, což je historicky první vesnice 

s biosférovým rezervátem v Německu.91 Všechny tamní domácnosti jsou zásobeny 

elektřinou a teplem, které je vyprodukováno výhradně z biomasy. 

3.2.3. Využití prostředků z Koše II 

Jak již bylo uvedeno výše, jsou příspěvky z Koše II garantované spolkem. Jejich 

každoroční výše je sice zákonem stanovená, avšak nikoli pro jednotlivé země zvlášť, 

nýbrž pro všechny nové spolkové země dohromady. Existuje ale početní mechanismus, 

kterým se výše prostředků z Koše II pro jednotlivou zemi určí. Při tomto výpočtu je 

                                                 
88Mecklenburg Vorpommern Finanzministerium, Fortschrittsbericht „Aufbau Ost“ Mecklenburg-Vorpommern 2009. 

Schwerin, 2010. http://www.regierung-mv.de/Landesregierung/fm/Haushalt/Aufbau-Ost/ (staženo 22. 07. 2013), 20. 
89 Spočítáno na základě údajů z tzv. Fortschrittsberichte „Aufbau Ost “Meklenburska-Předního Pomořanska 2007 až 

2011. 
90 Mecklenburg Vorpommern Finanzministerium, Fortschrittsbericht „Aufbau Ost“ Mecklenburg-Vorpommern 2007. 

Schwerin, 2008. http://www.regierung-mv.de/Landesregierung/fm/Haushalt/Aufbau-Ost/ (staženo 23. 07. 2013), 56. 
91 Mecklenburg Vorpommern Finanzministerium, Fortschrittsbericht „Aufbau Ost“ Mecklenburg-Vorpommern 2008. 

Schwerin, 2009. http://www.regierung-mv.de/Landesregierung/fm/Haushalt/Aufbau-Ost/ (staženo 23. 07. 2013), 57. 
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zohledněn především počet obyvatel dané země. Stejně jako u SoBEZ je zákonem 

garantován i degresivní charakter příspěvků z Koše II. Z tohoto důvodu není chybou, že 

stejně jako u Saska, obdrželo Meklenbursko-Přední Pomořansko více prostředků z Koše 

II v roce 2009, než v roce předchozím. Na rozdíl od příspěvků SoBEZ není uzákoněno 

ani přesné určení či způsob čerpání těchto plateb. Z tabulky č. 9 je vidět, že 

Meklenbursko-Přední Pomořansko investovalo v daném časovém rozmezí nejvíce 

prostředků z Koše II do oblasti hospodářství. 

Tabulka č. 9: Rozdělení prostředků z Koše II v Meklenbursku-Předním 

Pomořansku v období let 2007-2011 v mil. EUR 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z tzv. Fortschrittsberichten „Aufbau Ost“ Meklenburska-

Předního Pomořanska v období let 2007-2011 

3.3. Bilance – konvergence nadohled? 

Téma Aufbau Ost přijde každoročně hojně na přetřes okamžikem vydání zprávy 

spolkové vlády ke stavu německé jednoty, ve které tato vláda vyhodnocuje tzv. 

Fortschrittsberichte Aufbau Ost jednotlivých zemí a posuzuje stav cíle programu 

Aufbau Ost – vyrovnání životní úrovně spolkových zemí. Zprávy spolkové vlády 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Hospodářství 92,9 92,8 102,7 94,9 80,2 

Doprava 44,4 24,5 26,0 23,2 21,0 

Strukturální fondy EU 155,4 168,2 172,2 175,3 159,6 

Bytová a městská výstavba 36,5 31,2 25,5 28,8 28,4 

Inovace a vzdělání 24,4 21,1 24,0 38,2 31,5 

Sanace starých ekologických 

zátěží 
16,1 17,2 16,7 10,4 7,2 

Sport 0 0,1 0,1 0 0,1 

CELKEM 547,0 536,9 547,5 523,9 459,3 
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z období mezi roky 2007 až 2011 přinesly údaje, jež poukazují hlavně na postupně se 

snižující rozdíly mezi novými spolkovými zeměmi navzájem. I ve srovnání s průměrem 

starých spolkových zemí lze registrovat výrazný pokrok. HDP na obyvatele u nových 

spolkových zemí stouplo ze 43 % roku 1990 na 70 % západoněmecké úrovně v roce 

2011, produktivita hospodářství nových spolkových zemí se vyšplhala na 80 % té 

západoněmecké.92 K dalším nesporným úspěchům patří rozvoj v oblastech 

obnovitelných zdrojů energie či proces zabezpečení předškolní péče. V těchto oblastech 

se pohybují dvě analyzované spolkové země nad spolkovým průměrem. Stále velké 

deficity vykazuje například situace na pracovním trhu, zejména na pozadí 

demografického vývoje. Jak spolková vláda upozorňuje ve zprávě o stavu německé 

jednoty z roku 2011, podle vědeckých prognóz přijdou nové spolkové země do roku 

2030 asi o třetinu a do roku 2050 asi o polovinu počtu obyvatel, který země vykazovali 

v roce 1991.93 Výrazné investice a působení v této oblasti tak patří k největším úkolům 

a výzvám nových spolkových zemí, ale i spolku. 

Z uvedených ukazatelů v rámci třetí kapitoly u obou zkoumaných spolkových 

zemí lze vyvodit několik důležitých závěrů. V obou zemích každoročně ubývá počet 

obyvatel, což kontrastuje s průměrem starých spolkových zemí, který se dlouhodobě 

pohybuje v plusových hodnotách.94 Obě analyzované spolkové země – až na výjimku 

v roce 2009, vykazovaly za zkoumané období každoroční nárůst reálného HDP. 

Zatímco se ale spolková země Sasko vyznačuje jedním z nejrychlejších růstu HDP 

v porovnání s ostatními novými spolkovými zeměmi, náleží Meklenbursku-Přednímu 

Pomořansku v tomto ohledu pozice na opačném konci žebříčku.95 Ve srovnání se 

starými spolkovými zeměmi však i tady obě země stále zaostávají. Jejich velkým 

problémem je nezaměstnanost. Ačkoli meziročně klesá, stále dosahuje přibližně 

dvojnásobné hodnoty v porovnání se západoněmeckým průměrem.96 Stejný problém 

tyto země vykazují také v oblasti růstu mezd a platů. Tady dosahovalo Sasko v roce 

                                                 
92 Die Beauftragte der Bundesregierung für die Neuen Bundesländer, Jahresbericht der Bundesregierung zum Stand 

der Deutschen Einheit 2011. Bundesministerium des Innern, 2011. http://www.beauftragte-neue-

laender.de/BNL/Redaktion/DE/Downloads/Publikationen/Berichte/jahresbericht_de_2011.html (staženo 09. 02. 

2014), 5. 
93 Ibid., 6. 
94 Die Beauftragte der Bundesregierung für die Neuen Bundesländer, Jahresbericht der Bundesregierung zum Stand 

der Deutschen Einheit 2015. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, 2015. http://www.beauftragte-neue-

laender.de/BNL/Redaktion/DE/Downloads/Publikationen/Berichte/jahresbericht_de_2015.html (staženo 10. 04. 

2016), 73–77. 
95 Ibid. 
96 Die Beauftragte der Bundesregierung für die Neuen Bundesländer, Jahresbericht der Bundesregierung zum Stand 

der Deutschen Einheit 2012. Bundesministerium des Innern, 2012. http://www.beauftragte-neue-

laender.de/BNL/Redaktion/DE/Downloads/Publikationen/Berichte/jahresbericht_de_2012.html (staženo 26. 06. 

2013), 125. 
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2011 81 % a Meklenbursko-Přední Pomořansko dokonce pouze 76, 4% celoněmeckého 

průměru, což ho řadí na poslední místo mezi všemi spolkovými zeměmi.97 

Pro čerpání prostředků z Paktu solidarity II bylo pro obě země mezi lety 2007-

2011 typické, že větší část putovala do oblastí s infrastrukturálními deficity a asi třetina 

byla využita na vyrovnávání disproporční finanční síly jejich obcí. Právě nízká daňová 

síla tamních komun je u těchto zemích velkým problémem – je asi o třetinu nižší, než je 

tomu u obcí zemí západoněmeckých98.99 

„Přestavba Východu je „celkově vzato vydařená“, ale hospodářství na Východě 

má malou šanci dotáhnout se na úroveň Západu.“100 Ve stejném duchu se nese spousta 

dalších příspěvků na toto téma. Jejích autoři především poukazují na fakt pozorovatelný 

i z výše zmíněných informací, že výstavba Východu v doslovném smyslu se dá hodnotit 

jako podařená – ekonomické nůžky mezi novými spolkovými zeměmi se poměrně 

rychlým tempem uzavírají, avšak již nedochází k výraznému vyrovnání rozdílu mezi 

novými a starými spolkovými zeměmi. Právě to se stalo jedním z terčů kritiky, která se 

nad systémem financování Paktu Solidarity II a paktem samotným snáší. 

4. Kritika a diskuze kolem Paktu solidarity II 

Sbližování mezi spolkovými zeměmi bývalého západního a východního 

Německa ve smyslu hospodářského výkonu se podle zprávy německého institutu pro 

ekonomický výzkum z roku 2015 výrazně zpomalilo.101 HDP východoněmeckých zemí 

v přepočtu na obyvatele dosahuje stále jen 75 % západoněmeckého průměru. Finanční 

síla měst a obcí Východu dosahuje pouze na 70 % západoněmecké úrovně. Přesto tamní 

města disponují moderní dopravní sítí, špičkovými rekreačními zařízeními či například 

renovovanými veřejnými budovami. Naproti tomu mnohá města starých spolkových 

zemí, jakkoliv je tamní hospodářství výkonnější, se potýkají s vysokým zadlužením, 

zastaralým vybavením a například městské silnice kvůli chybějícím finančním 

                                                 
97 „Bundesländerranking: Vergleich des verfügbaren Einkommens je Einwohner in den Bundesländern im Jahr 2011 

(Bestandsranking)“, Das Statistik-Portal, http://de.statista.com/statistik/daten/studie/73064/umfrage/bundeslaender-

im-vergleich---verfuegbares-einkommen/ (staženo 11. 04. 2016). 
98 Staré spolkové země kromě městských států. 
99 Die Beauftragte der Bundesregierung für die Neuen Bundesländer, Jahresbericht der Bundesregierung zum Stand 

der Deutschen Einheit 2015. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, 2015. http://www.beauftragte-neue-

laender.de/BNL/Redaktion/DE/Downloads/Publikationen/Berichte/jahresbericht_de_2015.html (staženo 10. 04. 

2016), 71-72. 
100 Michael Stürmer. „Besser wird der Osten nimmer.“ Die Welt, 21. září 2015. Staženo 09. 04. 2016. 

http://www.welt.de/debatte/kommentare/article146626297/Besser-wird-der-Osten-nimmer.html. 
101 „Ostdeutschland bleibt in nächsten 25 Jahren zurück.“ Handelsblatt, 03. září 2015. Staženo 13. 04. 2016. 

http://www.handelsblatt.com/politik/konjunktur/konjunktur-daten/wachstumsprognosen/ifo-prognose-ostdeutschland-

bleibt-in-naechsten-25-jahren-zurueck/12274546.html. 
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prostředkům často opravují pouze provizorně. To samozřejmě vzbuzuje ve starých 

spolkových zemích kritiku a vyvolává četné diskuze okolo financování Aufbau Ost, jež 

nejvíce kulminovaly mezi lety 2011 až 2015 – také právě proto se tomuto časovému 

období věnuje tato kapitola. 

Tato debata přitom není ničím novým. V roce 2004 například představila vládní 

komise, které předsedal sociálně-demokratický poslanec Klaus von Dohnanyi zprávu 

věnující se bilanci Aufbau Ost. V ní mimo jiné komise tvrdí, že velká část do té doby 

novým spolkovým zemím poskytnuté finanční pomoci v rámci  Fondu německé jednoty 

a Paktu solidarity I byla investována, aniž by přispěla k vybudování nosného 

hospodářství tamních zemí.102 Kritikům se již tehdy nelíbilo využívání prostředků 

převážně k financování u veřejnosti populárních projektů – staví nové silnice, 

modernizují veřejná zařízení či budují centra volnočasových aktivit. Země se podle nich 

kvůli těmto projektům stále více zadlužují, místo aby naopak posilovali finanční sílu 

svých obcí a byly tak jednou schopny své projekty financovat zcela bez pomoci Západu 

a bylo tudíž dosaženo hlavního cíle Aufbau Ost – vyrovnání úrovně obou částí země.103 

Již tehdy se von Dohnanyi k těmto transferům a jejich následkům nelibě vyjádřil s 

obavou, že především oslabují celou zemi: „Na Západě – v centru moci, začínají 

infrastruktura a veřejné služby trpět.“104  

4.1. Vzpoura Porúří 

Situace vygradovala na jaře roku 2012, kdy se proti transferům na Východ 

spojily tehdejší starostové SPD z Porúří, a požadovali okamžité zrušení Paktu solidarity 

II: „Nemůžeme čekat do roku 2019“105, shodovali se. V nejlidnatější spolkové zemi 

Severním Porýní-Vestfálsku mělo k roku 2012 jen 8 ze 400 měst vyrovnaný rozpočet. 

Spousta obcí se v současnosti ocitá před krachem, například zemská vláda 

v Düsseldorfu už dokonce musela převzít dohled nad fiskální politikou mnoha komun. 

Například někdejší hutní metropole Oberhausen – nejzadluženější město Německa, 

                                                 
102 David Böcking und Maria Marquart. „Streit über Soli für Ostdeutschland: Der Westen ist auch selber schuld.“ 

Spiegel Online, 20. března 2012. Staženo 15. 04. 2016. http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/streit-zwischen-ost-

und-west-ueber-solidarpakt-a-822620.html. 
103 „Aufbau Ost Streit um Solidarpaktmittel geht weiter.“ Mitteldeutsche Zeitung, 11. června 2006. Staženo 17. 04. 

2016. http://www.mz-web.de/politik/aufbau-ost-streit-um-solidarpaktmittel-geht-weiter-9142786. 
104 David Böcking und Maria Marquart. „Streit über Soli für Ostdeutschland: Der Westen ist auch selber schuld.“ 

Spiegel Online, 20. března 2012. Staženo 15. 04. 2016. http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/streit-zwischen-ost-

und-west-ueber-solidarpakt-a-822620.html. 
105 „OBs im Pott wollen nicht mehr für Osten zahlen.“ Focus Online, 20. března 2012. Staženo 14. 04. 2016. 

http://www.focus.de/politik/deutschland/oberbuergermeister-fordern-ende-der-milliarden-hilfen-das-ruhrgebiet-will-

solidaritaetspakt-aufkuendigen_aid_725825.html. 
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dluží dvě miliardy eur a na úrocích z půjček musí ročně splácet 100 milionů eur.106 

Napříč všemi starými spolkovými zeměmi musí spousta měst krátit své rozpočty, 

upozaďovat městské investice a navyšovat půjčky, aby dostály svým závazkům vůči 

novým spolkovým zemím, Oberhausen nevyjímaje. Na tomto místě je nicméně třeba 

zmínit, že za finanční krizi mnohých měst nemohou pouze příspěvky na financování 

německé jednoty. Často je také problémem chybné hospodaření západoněmeckých měst 

a krize průmyslu, která města také hodně zadlužila. Příspěvky spojené se speciálním 

financování východoněmeckých zemí jsou jejich západoněmeckými protějšky ale 

nejčastěji zdůrazňovány. Nejznámějším výrokem této kauzy se stala slova tehdejšího 

starosty Dortmundu Ullricha Sieraua: „Pakt solidarity určený Východu je perverzní 

systém, který už nemá žádné vnitřní opodstatnění. Východ je už tak dobře zajištěn, že 

tam již nevědí co s penězi, zatímco u nás v Porúří to hoří.“107 Podle něho není možné 

občanům vysvětlit, proč by si chudá města v Porúří měla brát půjčku na nějaký Pakt 

solidarity, když se sama potýkají s už tak obtížnou hospodářskou situací spojenou také 

s již výše zmíněnou krizí tamního průmyslu. K Sierauovi se přidali představitelé dalších 

tamních měst, později i z jiných politických táborů: „Pakt solidarity už není aktuální. 

V budoucnu by kritériem pro pomoc měla být reálná finanční situace regionu,“ řekl 

k situaci například někdejší starosta Essenu Reinhard Pass.108 Tato bývalá průmyslová 

metropole Spolkové republiky mělo k roku 2012 dluhy ve výši 2,1 miliardy eur, z nichž 

je podle deníku Süddeutsche Zeitung údajně třetina zapříčiněna příspěvky do Paktu 

solidarity.109 Nedaleký Duisburg si do roku 2012 vzal úvěry v hodnotě půl miliardy eur, 

aby mohl svůj podíl v rámci financování Aufbau Ost zaplatit.110 Staré spolkové země 

a jejich obce totiž musí na financování Aufbau Ost povinně přispívat, a to všichni – bez 

ohledu na jejich vlastní finanční situaci. Zatímco západoněmecký Duisburg či 

Oberhausen stojí před bankrotem, východoněmecká Jena hospodaří s přebytkovým 

rozpočtem. Nejen že se nemusí nově zadlužovat, ale také stíhá splácet staré dluhy – ty 

před 13 lety čítaly 160 milionů eur, dnes je to již pouze 40 milionů. Jena také ohlásila, 

                                                 
106 Christoph Pagel.“ Oberhausen – die Stadt, die von innen stirbt.“ Focus Online, 09. května 2012. Staženo 21. 04. 

2016. http://www.focus.de/politik/deutschland/nrw-wahl/hoechste-verschuldung-in-deutschland-oberhausen-die-
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107 Bernd Dörries, „Ruhrgebiet will Osten Solidarität aufkündigen.“ Süddeutsche Zeitung, 20. března 2012. Staženo 

15. 04. 2016. http://www.sueddeutsche.de/politik/wachsende-schulden-in-westdeutschen-kommunen-ruhrgebiet-will-

osten-solidaritaet-aufkuendigen-1.1313210. 
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109 Ibid. 
110 „Aufbau Ost: Klamme Städte im Ruhrgebiet wollen Solidarpakt kündigen.“ Spiegel Online, 20. března 2012. 

Staženo 15. 04. 2016. http://www.spiegel.de/politik/deutschland/buergermeister-im-ruhrgebiet-wollen-solidarpakt-

ost-kuendigen-a-822411.html. 
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že by do roku 2025 chtěla být kompletně bez dluhů.111 Stejný plán má také braniborské 

město Blankenfelde-Mahlow, které chce nezadluženosti dosáhnout do roku 2031. Toto 

město také veřejně ohlásilo, že se již obejde bez peněz starých spolkových zemí.112 

Rovněž Drážďany již ohlásily nezadlužený rozpočet.113 

Právě tuto rozdílnou situaci a stav východoněmeckých měst kritizují někteří 

politici z Porúří. Všichni se shodují především na tom, že toto přerozdělování založené 

na zeměpisné poloze musí skončit. Ke kritikům stávajícího systému se připojila 

například ministerská předsedkyně Severního Porýní-Vestfálska Hannelore Kraftová. 

Podle ní je teď na řadě Západ, aby dostalo finanční injekce. I podle tehdejšího starosty 

Essenu by se přerozdělování nemělo řídit zeměpisnou polohou ale skutečnou potřebou, 

kritériem by měla být finanční situace každé obce.114 Tato kritika se šířila prakticky 

celým Porúřím, které hesly jako „Teď je na řadě Západ“, „Chceme Aufbau West“ nebo 

„Ruhr-Soli“ jasně dávalo či stále dává najevo, co si o současném mechanismu myslí. 

Požadavku ukončení Paktu solidarity II ale oponoval zastupující předseda spolkové 

frakce CDU/CSU Arnold Vaatz, když upozornil na fakt, že Pakt solidarity II je 

financován výlučně z prostředků spolku. Západoněmecké obce musí ale zaplatit 20 % 

dluhu Fondu německé jednoty, který se splácí do dnes, a právě z toho důvodu se 

zadlužují. Z toho vyplývá, že předčasný konec Paktu solidarity II by jim nic nepřinesl. 

Zůstaly ale dluhy z dob existence Fondu německé jednoty, které však stále platit 

musí.115 Předčasné ukončení podpory v rámci Paktu solidarity II odmítá i spolková 

vláda v čele s kancléřkou Angelou Merkelovou. 

Zadlužená západoněmecké města se však nevzdávají a svůj požadavek na 

zastavení dotování Východu dále prosazují. Ostatně z dílčího úspěchu se některá města 

a obce Severního Porýní-Vestfálska radovala už v květnu roku 2012, kdy ústavní soudní 

dvůr země vynesl rozsudek nad žalobou 91 zemských měst a obcí. Ty byly totiž 

nespokojeny se zákonem, který jim až do roku 2019 ukládal povinnost platit 40 % 

z částky příslušného podílu nákladů spojených s financováním německé jednoty, 

                                                 
111 Roland Kirbach. „Der Soli muss weg!“ Zeit Online, 08. března 2013. Staženo 17. 04. 2016. 
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2012. Staženo 15. 04. 2016. http://www.zeit.de/politik/deutschland/2012-03/solidarpakt-vaatz. 



42 

 

vypočítaný spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko. Žalobou chtěly příslušná města 

a obce dosáhnout toho, aby platily méně a spolková země více. Soud jim dal za pravdu 

a v současné době musí města a obce platit méně, odhadem by jim tento rozsudek měl 

ušetřit od začátku platnosti do konce roku 2019 na 2 miliardy eur.116 V odůvodnění 

rozsudku mimo jiné stálo, že dosud nebyly naplno využity všechny ostatní aspekty 

spolkově-státního finančního vyrovnání a vyměřovací základ onoho zákona je navíc 

příliš nadhodnocený.117 

4.2. Otázka budoucnosti: 2019 – a co potom? 

Čím víc se blíží rok 2019, tím více se na toto téma diskutuje v politických 

kruzích. Obsahem debat není jenom Pakt solidarity II a případná forma dalších transferů 

novým spolkovým zemím. Koncem roku 2019 totiž pozbude platnosti i stávající systém 

finančního vyrovnání zemí – LFA v užším slova smyslu a také stávající forma solidární 

přirážky. I tyto dva mechanismy byly v průběhu let hojně kritizovány. Proti systému 

LFA podaly u spolkového ústavního soudu žalobu dvě spolkové země – Bavorsko 

a Hesensko, které jsou v současné době ještě spolu s Bádenskem Würtenberskem jeho 

jedinými plátci. Ministerský předseda Bavorska Horst Seehofer (CSU) se k žalobě 

vyjádřil následovně: „Všechna dosavadní vyjednávání o spravedlivém a solidárním 

systému finančního vyrovnání zemí narazila na blokádu zemí-příjemců.“118 Jeho 

hesenský protějšek Volker Bouffier (CDU) k tomu doplnil: „Smyslem finančního 

vyrovnání zemí nemůže být oslabování silných, to prostě nejde.“119 Ministerský 

předseda Bavorska se také jasně vyjádřil v tom smyslu, že místo zrušení Paktu solidarity 

II by se zasazoval o celkové nové uspořádání systému finančního vyrovnání zemí.120 Již 

z historického průběhu diskuzí a kritiky na to téma nebyla a v budoucnu ani nebudou 

vyjednávání o nové podobě systému a eventuálních dalších mechanismů – speciální 

prostředky určené novým spolkovým zemím či solidární přirážka – vůbec jednoduchá. 

Jelikož však bohaté země budou chtít platit co nejméně a chudé země zase dostat co 
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nejvíce, budou se muset spolkové země dohodnout na kompromisu, který budou 

akceptovat všechny strany – i spolek. 

V březnu 2013 přišla politická strana Die Linke s požadavkem na Pakt Solidarity 

III. Předsedkyně strany Katja Kippingová řekla deníku Mitteldeutsche Zeitung, že je 

třeba o pokračování Paktu solidarity diskutovat. Podle strany by však o příjemcích 

prostředků z případného Paktu solidarity III již nemělo rozhodovat kritérium Západ-

Východ, ale skutečná finanční situace regionů napříč celým Německem.121  

Ministerští předsedové některých spolkových zemí v čele s ministerskou 

předsedkyní Severního Porýní Westfalska Kraftovou (SPD), ministerským předsedou 

Saska-Anhaltska Reinerem Haseloffem (CDU) nebo dolnosaským ministerským 

předsedou Stephanem Weilem (SPD) však vyjádřili svoji podporu jinému návrhu 

někdejší ministerské předsedkyně Durynska a předsedkyně CDU v Durynsku Christiny 

Lieberknechtové. Ta místo Paktu solidarity III navrhovala založení tzv. Německého 

fondu122, z jehož prostředků by byly podporovány strukturálně slabé regiony podle 

jejich potřeb a ne jejich zeměpisné polohy. Také upřesnila, že by se jednalo o „pomoc 

ke svépomoci, a ne o novou dlouhodobou subvenci.“123 Do Fondu by pak finanční 

prostředky měla přinést solidární přirážka, také nazývaná solidární daň. Pokud by však 

ta byla rokem 2019 definitivně zrušena, mělo by se financování takového fondu stát 

podle Lieberknechtové součástí vyjednávání o novém finančním vyrovnání zemí.124 

Podporu myšlence Lieberknechtové vyjádřil také ministerský předseda Bádenska-

Würtenberska Winfried Kretschmann, který její návrh označil za „zajímavého nástupce“ 

za v roce 2019 uplynuvší Pakt solidarity II. Podle něj by měl být tento návrh zařazen do 

úvah a jednání o novém uspořádání finančního systému Německa.125 Kritici podobných 

návrhů ale namítají, že takovýto návrh ztrácí své základní opodstatnění. V rozhovoru 

pro deník Die Zeit například již jednou citovaný Arnold Vaatz tvrdil, že finančně 

slabým městům a obcím na Západě země by případné rozšíření platnosti Paktu 

solidarity či jeho obdoby na území celé Spolkové republiky nepomohlo: „Kdyby se tak 

stalo, a rozhodovalo by se podle finanční síly dané obce, tak by východoněmecké země 
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pravděpodobně dostaly ještě více prostředků než doposud. A to z jednoduchého důvodu, 

neboť hospodářsky silná nová spolková země je stále strukturálně slabší než ta nejslabší 

na Západě.“126 To podle něj dokazují ekonomičtí ukazatelé jako je například míra výše 

reálného HDP na obyvatele, produktivita hospodářství či výše mezd i platů.127 

Nemalá skupina politiků již delší dobu prosazuje konstruktivní vyjednání 

o novém uspořádání systému finančního vyrovnání zemí – LFA v širším slova smyslu 

místo vyvolávání neustále diskuze o předčasném zrušení Paktu Solidarity či o jeho 

možném nástupci. V jejich rámci by se případně prodiskutovaly i navrhované možnosti 

podobného způsobu financování strukturálně slabých regionů. Samotná jednání hlavně 

o novém uspořádání systému finančního vyrovnání zemí, ale i o budoucnosti solidární 

přirážky či případných dalších investicích do nových spolkových zemí se vedou od roku 

2012. Sama kancléřka Angela Merkelová už v červenci 2013 zdůrazňovala, že bude na 

pokračování solidární přirážky trvat, ale specifická podpora východního Německa po 

roce 2019 skončí: „Některé regiony v nových spolkových zemích si vedou hospodářsky 

lépe, než určité části starých republik“128, řekla Merkelová. To se samozřejmě nelíbí 

politikům nových spolkových zemí, kteří tvrdí, že jejich země i po roce 2019 potřebují 

finanční podporu. Argumentují tím, že jejich země mají stále výrazně menší 

hospodářskou sílu, vyšší míru nezaměstnanosti a nižší příjmy než staré spolkové země. 

Tamní strukturálně slabé regiony by proto podle nich měly být ještě stále prioritou 

speciální finanční podpory.129 Podle původního plánu mělo být o nové podobě 

finančního systému jasno už v roce 2014.130 Byla k tomu ustanovena i speciální 

pracovní skupina spolku a spolkových zemí. Do roku 2014 se však země a spolek 

dohodli pouze na tom, že solidární daň ve výši 5,5 procent z příjmu zůstane i po roce 

2019 a platit ji nadále budou výdělečně činní občané napříč Spolkovou republikou.131 

Spory okolo vyjednávání se podařilo ukončit až v prosinci roku 2015, kdy se spolkové 
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země mezi sebou konečně dohodly na konceptu nového uspořádání finančních vztahů. 

V něm by podle nich měl spolek od roku 2020 ročně přispívat svým dílem ve výši 9,7 

miliard eur. Navíc by měl být současný sporný systém finančního vyrovnání zemí 

v užším slova smyslu zcela zrušen a nahrazen novým modelem založeným na 

přerozdělování příspěvků z daně z obratu. Navrhované řešení musí však spolek ještě 

schválit. O případném systému dodatečného financování strukturálně slabých regionů 

napříč republikou stále rozhodnuto není. Jisté je pouze to, že pokud by bylo něco 

takového schválené, již by o přidělení prostředků nerozhodovalo kritérium zeměpisné 

polohy ve smyslu Východ versus Západ, ale pravděpodobným kritériem by se stala 

aktuální finanční situace jednotlivých regionů.  
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Závěr 

Když došlo v roce 1990 po 40 letech ke znovusjednocení Německa, nejednalo se 

pouze o složitý proces politický, ale i hospodářský. Došlo ke konfrontaci dvou 

rozdílných hospodářských systémů – plánovaného hospodářství NDR a sociálně-tržního 

modelu hospodářství SRN. V této oblasti však již od počátku myšlenky sjednocení 

nebylo cílem slučování těchto dvou rozdílných systémů, nýbrž integrace hospodářského 

modelu SRN do hospodářských struktur nových spolkových zemí. Tamní ekonomika 

však na takový šok nebyla připravená a prakticky okamžitě upadla do krize. Bylo jasné, 

že tamní ekonomika bude potřebovat speciální finanční dlouhodobé subvence, jejichž 

investice povedou k vyrovnávání životní úrovně v obou částech země. 

Jednotlivá opatření, jejichž účelem je vyrovnávání životní úrovně starých 

a nových spolkových zemí se začala sdružovat pod názvem Aufbau Ost (Výstavba 

Východu). Financování tohoto cíle postupně probíhalo skrze tři mechanizmy – Fond 

německé jednoty, Pakt solidarity I. a dodnes trvající Pak solidarity II. Skrze něj obdrží 

nové spolkové země včetně Berlína v období 2005 až 2019 dohromady 156 miliard eur. 

Zákonem je přikázané investovat tyto prostředky jednak do oblastí s infrastrukturálními 

deficity a jednak k vyrovnání disproporční finanční síly obcí, konkrétní určení cílů 

investic je již plně v kompetenci každé spolkové země. 

Na základě jednoho z cílů práce – zmapování využití finančních prostředků 

z Paktu solidarity II u spolkových zemí Sasko a Meklenbursko-Přední Pomořansko, 

dochází autorka v souvislosti s první kladenou otázkou ke dvěma závěrům. Zaprvé, 

rozdílnosti obou zemí, jako je například jejich odlišná geografická dispozice, s sebou 

přináší vedle určitých výhod i řadu problémů. Rozdíly mezi oběma zeměmi by měly 

předpovídat i jejich odlišnou reakci na specifické problémy, a to i v rozdílném výběru 

oblastí, potažmo projektů, které jsou prostředky z Paktu solidarity II financovány. Tak 

se ale děje jen částečně. I když jsou obě země velice rozdílné, investují shodně nejvíce 

prostředků do oblasti dopravní infrastruktury, vysokého školství a městské a bytové 

politiky. To je do značné míry zapříčiněno tím, že to obě byly země NDR a tím pádem 

byl jejich vývoj před 1989 velice podobný a zanechal tak v obou zemích podobné 

následky – co se například hospodářství a průmyslu týká. Například v Meklenbursku-

Předním Pomořansku pak plynou na rozdíl od Saska četné investice do projektů na 

podporu rozvoje turismu, na kterém tamní hospodářství do značné míry stojí. To samé 

se týká oblasti vodohospodářství, či zemědělství – jakožto nejřidčeji osídlená spolková 
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země využívá Meklenbursko-Přední Pomořansko velkou část svého území pro 

zemědělské účely. Pro Sasko jsou naproti tomu typické vysoké investice do projektů, 

které se zabývají odbouráváním zvláštní zátěže z dob průmyslu NDR. Těsně po 

sjednocení bylo v Sasku v porovnání s ostatními novými spolkovými zeměmi těchto 

objektů nejvíce.  

Zadruhé, dalším důležitým poznatkem po zmapování čerpání prostředků z Paktu 

solidarity II je fakt, že obě země vynakládají daleko větší část těchto prostředků 

k odstraňování infrastrukturálních deficitů než na vyrovnávání disproporční finanční 

síly svých komun. To se ale nelíbí starým spolkovým zemím, které tvrdí, že takovéto 

využívání prostředků je chybné a z dlouhodobého hlediska bezúčelné. Argumentují tím, 

že nové spolkové země investují převážně do u veřejnosti populárních projektů – staví 

nové silnice či modernizují veřejná zařízení, ale nepodporují prvotní záměr tohoto 

financování, kterým je vyrovnávání životní úrovně obou částí. Pokud se totiž nebude za 

účelem vyrovnávání disproporční finanční síly investovat více, než do oblastí 

s infrastrukturálními deficity, nebude podle nich možné naplnit cíl programu Aufbau 

Ost v rozumném časovém horizontu. Země a jejich obce totiž nebudou schopny samy 

financovat projekty na odstranění  infrastrukturálních deficitů. Tento bod také částečně 

odpovídá na druhou kladenou otázku práce, proč je aktuální financování německé 

jednoty častým terčem kritiky a diskuzí. 

Dalším bodem kritiky financování ze strany starých spolkových zemí – 

především z Porúří, je často kritický stav jejich vlastních mnohdy vysoce zadlužených 

obcí. Nelíbí se jim fakt, že ačkoliv by jejich vlastní infrastruktura potřebovala vysoké 

investice, musí si půjčovat za účelem financování východoněmeckých oblastí, které jsou 

na tom finančně mnohdy lépe. S tímto argumentem do velké míry nesouhlasí nové 

spolkové země, které tvrdí, že města na západě Německa si nadělaly dluhy po krachu 

tamního těžkého průmyslu a teď se snaží přehodit odpovědnost na jiné. Postoj obou 

aktérů k aktuální situaci je tak do velké míry odlišný, což je hlavní závěr související se 

třetí kladenou otázkou práce. Skupina starostů z Porúří dokonce vznesla požadavek na 

úplné předčasné ukončení Paktů solidarity II. Tomu se brání politici nových spolkových 

zemí, kteří naopak tvrdí, že jejich obce budou potřebovat speciální finanční podporu i 

po roce 2019. V současné debatě o budoucím financování po roce 2019 naproti tomu 

staré spolkové země prohlašují, že teď je na řadě Západ a požadují Aufbau West. Spíše 

než další speciální podpora Východu nebo nová speciální finanční podpora Západu se 

jako reálné jeví prosazení nového mechanismu speciálního financování hospodářsky 
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slabých regionů napříč republikou. Ten by se již neřídil podle kritéria zeměpisné 

polohy, ale podle skutečné ekonomické situace každého regionu. 

S ohledem na průběh diskuzí a kritiky současného způsobu financování německé 

jednoty bude zajímavé sledovat, jak se budou tyto diskuze vyvíjet s blížícím se rokem 

2019. Zvláště pak přihlédneme-li k faktu, že spolu s Paktem solidarity II skončí rokem 

2019 i platnost systému finančního vyrovnání zemí v širším slova smyslu, jehož 

současná podoba je rovněž vystavena velké kritice. Finanční vyrovnání v rámci spolku 

tak pravděpodobně čekají zásadní změny. Do výsledku jeho nové konečné podoby se 

jistě promítnou i předvolební boje v rámci federálních voleb 2017. Dá se očekávat, že 

v nich nové finanční uspořádání bude jedním z hlavních témat. 

Summary 

When Germany was reunified in 1990, it was not only politically demanding but 

also an economically demanding process. It came to a confrontation of two totally 

different economical systems – planned economy in the German Democratic Republic 

and social-economic model in the Federal Republic of Germany. The aim of 

reunification was not to unify both of those systems, but to implement the social-

economic model in the federal states of German Democratic Republic. This approach 

caused huge economic recession in the new federal states. It was obvious that there is 

a need of special financial long-term subvention which would lead to equalisation of 

standard of living in both parts of Germany.  

This process of equalisation is called the economic reconstruction of eastern 

Germany (Aubau Ost). Financing of this process was going through three mechanisms – 

German Unity Fund, solidarity pact I and solidarity pact II (the last one is still in 

process). During the validity of solidarity pact II (2005-2019) the new federal states 

gain 156 billion euros for their special needs. Those states are obligate to use this 

financial sources only into two spheres – infrastructural deficits and the equalizing of 

disproportional financial power of municipalities. Concrete investments are in the 

competence of each federal state.  

On the basis of the analysis of using financial sources from solidarity pact II in 

Saxony and Mecklenburg-Vorpommern the author comes with following conclusions. 

First, the differences such as geographic disposition bring many advantages as well as 

many disadvantages. The author assumed that because of those differences, the way of 

gaining as well as using financial sources should be different in both states. This 
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assumption can be confirmed only partially. For instance, Mecklenburg-Vorpommern 

invests a lot into the development of tourism. Unlike Saxony, where the financial 

sources are used in order to eliminate consequences of heavy industry during the 

existence of the German Democratic Republic. Regarding those facts, they both invest 

the most into transport infrastructure, higher education system and local and housing 

politics.  

Second, both states invest much less into equalizing of disproportional financial 

power of municipalities. That is one of main reasons for criticism from the western 

federal states who claim that the usage of financial sources in eastern states is 

purposeless. Their argumentation is based on the claim that most of the financial 

sources are invested into consumption and not into the equalisation of standard of living 

which was the original purpose of this project. If this trend continues, the aim of the 

project Aufbau Ost will never be fulfilled. This point also answers partly the second 

question of this thesis – what is the reason for criticism of the project Aufbau Ost. 

Another reason for criticism in western federal states is the devastating financial 

situation of their own municipalities which are often deeply in debt. They highlight the 

fact that many of those municipalities need to invest into their own infrastructure and 

development but because of the obligatory of financial help to eastern states (which are 

sometimes in much better economic condition) they have to take more loans. However, 

the eastern states argue that the debts of western municipalities were caused by heavy 

industry crash. It is obvious that the attitudes to Aufbau Ost of both parts are totally 

different. A group of mayors from Ruhr is even requiring the termination of solidarity 

pact II ahead of time, unlike the mayors of the eastern federal states who claim they will 

need more help after the end of solidarity pact II in 2019. The West requires new 

mechanism of financing based only on economic condition (not on geographical 

location) which would help weak regions across whole Germany, not only in the eastern 

part.  

Obviously it will be interesting to observe the course of further discussions 

between the new and old federal states until 2019 when the solidarity pact II ends. That 

year is also important because of total end of equalization payments in Germany. The 

way of financing will be probably changed soon and this fact will probably influence 

significantly the federal election in 2017, where this topic will be certainly highlighted.  
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