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The following text is ananalysis of the economic and social history of Austria during the first 
decade following the Second World War. The process of nationalization is presented in his-
torical context with all relevant particulars. Emphasis is put on the oddity of nationalization 
in a country that stood between the two constituting power blocs of the postwar period.
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Následující studie je částí úvodních kapitol připravované disertační práce, zabývající se 
problematikou znárodnění průmyslu ve vybraném regionu poválečného Československa.1 
Předkládaný text tedy plní zejména komparativní funkci. Z hlediska srovnání v rámci 
středoevropského prostoru představuje zestátnění v Rakousku v mnoha ohledech ojedi-
nělý případ převodu části průmyslu a bankovnictví do rukou státu při zachování tržních 
mechanismů. Ponecháme-li stranou bližší definování pojmů znárodnění, zestátnění či 
znárodnění zestátněním,2 můžeme konstatovat, že charakter rakouského zestátnění za-
padá logicky do nacionalizačních konceptů, které jsou bližší státům západní Evropy.3 Je 
nesmírně důležité diverzifikovat přístupy jednotlivých zemí.

Ke znárodnění po druhé světové válce docházelo téměř v celé Evropě především v dů-
sledku hospodářské krize 30. let, přičemž musíme zohlednit i celou řadu ostatních faktorů. 
Socializační hnutí eskalovalo již po první světové válce a levice tak mohla po druhém svě-
tovém válečném konfliktu alespoň částečně navázat na dřívější koncepty. Část buržoazie 
byla zkompromitována kolaborací s nacisty, což jen usnadňovalo cestu ke znárodnění. 
Ekonomika mohla být nastartována rychleji za pomoci přímých státních investic. V pová-
lečné Evropě se také rozvíjí různé koncepty plánování, které mají zajistit dlouhodobý roz-
voj. Některé státy se snažily zestátněním zachránit vlastní průmysl a bankovnictví před 
pronikáním zahraničního kapitálu. V neposlední řadě šlo politikům při prosazování zná-
rodnění o zajištění tzv. plné zaměstnanosti, zajištění financování sociálního státu, který 

1 Znárodnění průmyslu po druhé světové válce v oblasti spadající do kompetence Moravskoslezského Zem-
ského národního výboru (dále MZNV), expozitury v Ostravě. 
2 Těmto pojmům se zevrubně věnuji v disertační práci. Vzhledem k povaze a rozsahu této studie není na bližší 
charakteristiku prostor.
3 Mám na mysli především Velkou Británii, Francii a do jisté míry také Itálii.
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byl nezbytný pro zachování sociálního smíru mezi jednotlivými společenskými vrstvami. 
Studie dává čtenáři možnost seznámit se s příčinami, které vedly Rakousko k rozsáhlým 
zásahům do struktury své ekonomiky.

Rakousko za druhé světové války a v poválečném období

Když dnes budujeme průmysl a přitom hladovíme a mrzneme, tak chceme mít jisto-
tu, že podstupujeme tuto oběť především pro nás a ve prospěch celku. Za iniciativou 
k obnově musí následovat přání převodu podniků do všeobecného hospodářského 
vlastnictví.

rakouští dělníci a zaměstnanci (24. říjen 1945)4

Na základě Moskevské deklarace bylo Rakousko od roku 1943 považováno za stát, který 
se stal obětí hitlerovské agrese a měl být osvobozen z německé nadvlády. Za druhé světové 
války bojovaly ovšem za Velkoněmeckou říši statisíce Rakušanů. To byl také jeden z hlav-
ních důvodů, proč vítězné velmoci po skončení válečných operací váhaly s bezprostřední 
obnovou Rakouska jako samostatného a suverénního státu. Rakousko bylo, podobně jako 
Německo, rozděleno do čtyř okupačních zón. Řeka Enns se stala hraniční čárou mezi zá-
padními mocnostmi a Sovětským svazem.

Specifikem Rakouska byl v porovnání s jinými evropskými zeměmi, především s Jugo-
slávií či Francií, velice malý význam odbojového hnutí. Silnou roli proto v poválečné době 
sehrály především politické strany. Prohlášení nezávislosti podepsaly tři antifašistické 
politické strany: Rakouská lidová strana (Österreichische Volkspartei; dále ÖVP), So-
ciálnědemokratická strana Rakouska (Sozialdemokratische Partei Österreichs; dále SPÖ) 
a Komunistická strana Rakouska (Kommunistische Partei Österreichs; dále KPÖ).

Rakušané ustavili 27. dubna 1945 pod patronací Spojenců provizorní vládu pod 
vedením pětasedmdesátiletého Karla Rennera.5 Nový šéf vlády byl akceptovatelnou 
výraznou osobností s dlouholetými zkušenostmi v politice. Jeho kroky byly často kon-
troverzní, přesto se těšil značné oblibě. Sověty si naklonil některými svými výroky. 
V dubnu 1945 například psal Stalinovi v dopise, že je nepochybné, že budoucnost patří 
zemi socialismu.6

Socialisté a komunisté představovali levici, k níž se přikláněla i strana lidová. Každá 
strana ovšem měla vlastní účelové důvody. Rakouská lidová strana navázala na antika-
pitalistické tradice katolické sociální nauky, což jí propůjčilo levicový profil. U sociál-
ních demokratů nedošlo sice k odvržení marxistického dědictví, ale pragmatiky Rennera 

4 CLEMENT, Werner – GRŰNWALD, Oskar a kol.: Österreichs Verstaatlichte : Die Rolle des Staates bei der 
Entwicklung der österreichischen Industrie von 1918 bis 2008. Wien 2009, s. 45.
5 Karl Renner (1870–1950) se narodil v Dolních Dunajovicích na Moravě. Vystudoval práva ve Vídni. Stal se 
domácím učitelem, poté získal místo ve vídeňské parlamentní knihovně. Od mládí se angažoval v sociálněde-
mokratickém hnutí. V roce 1907 se stal poslancem dolnorakouského zemského sněmu. Po první světové válce 
stanul v čele první koaliční vlády jako první rakouský kancléř. Vedl delegaci na mírové konferenci v Paříži, kde 
také v roce 1919 podepsal mírovou smlouvu. V roce 1938 vyzval rakouské obyvatelstvo, aby 10. 4. hlasovalo pro 
připojení k Německu. Za nacistické nadvlády byl v ústraní. Přesto, že akceptoval připojení Rakouska k nacistic-
kému Německu 13. 3. 1938, ujal se v roce 1945 postu kancléře a po reorganizaci vlády se stal prvním spolkovým 
prezidentem Rakouska. Tento post zastával až do své smrti v roce 1950. KŘEN, Jan: Dvě století střední Evropy. 
Praha 2005, s. 577.
6 KŘEN, J.: Dvě století, s. 576.
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i Schärfa7 naprosto uspokojilo, že se zbavili radikálnějších postojů Otty Bauera.8 Stranu 
ohrožoval zleva požadavek jednotné fronty ze strany komunistů, což bylo příznačné i pro 
jiné evropské státy po roce 1945. Za války ve věznicích a koncentračních táborech ko-
munisté snášeli nejtěžší břímě odboje a přinesli také nejvíce obětí. Po válce vystoupili 
s hesly o lidové frontě a demokracii. Jejich zápal pro nacionální rakušanství nebyl o nic 
menší než lidovecký. Dělníci továren východního Rakouska představovali pro komu-
nisty určitou oporu, ale na druhou stranu byli komunisté silně zdiskreditováni brutalitou 
sovětů na východě země, silně působila též dlouholetá protikomunistická propaganda. 
V Rennerově vládě jim náležely dva ministerské posty, resort vnitra a vyučování a pro-
pagandy.9

Rakousko se v roce osvobození potýkalo s řadou problémů. Problémem číslo jedna 
byl nedostatek potravin, vody a hrozící hlad. Situaci zhoršila i slabá poválečná úroda. 
Přibližně desetina předválečného bytového fondu byla zničena. Inflace dosahovala ob-
rovských rozměrů. V zemi byly tisíce uprchlíků ze zemí východní Evropy, velké množství 
fašistů, kolaborantů, zajatců, vězňů, nuceně nasazených dělníků a asi 400 000 odsunu-
tých Němců z Československa,10 Polska a Maďarska. Po válce byla v rozkladu infrastruk-
tura. Zhruba třetina železnic byla zničena bombardováním, polovina lokomotiv a va-
gónů byla mimo provoz.11 Odhadované válečné škody na budovách, továrnách, strojích 
a infrastruktuře v Rakousku činily 1 250 000 000 amerických dolarů, přičemž na Vídeň 
připadalo zhruba 60 % všech válečných škod.12 Veliký problém představovaly excesy, ke 
kterým docházelo v okupačních zónách, zejména v té sovětské. Kradlo se téměř všechno: 
brambory z polí, dřevo z lesů, měděné dráty telefonního vedení. Dokonce se kradly i liti-
nové kříže na hřbitovech.13 Násilí se stalo každodenností. Jen ve Štýrsku měla sovětská 

7 Adolf Schärf (1890–1965) pocházel z chudé dělnické rodiny. Vystudoval práva na univerzitě ve Vídni 
(1914). Po první světové válce se angažoval v rakouské sociálnědemokratické straně. V roce 1934 byl z poli-
tických důvodů krátce vězněn. Po propuštění se stáhl z politického života a věnoval se právní praxi. V letech 
1945–1957 byl vicekancléřem Rakouska. Jeho jméno je spojováno s politickým modelem velké koalice socia-
listů a lidovců, který se stal pro Rakousko na mnoho let typickým. Po druhé světové válce byl zastáncem sociál-
ního státu. Od roku 1957 až do své smrti byl rakouským prezidentem. Dostupné na http://www.parlament.
gv.at/WWER/PAD_01587/ a http://www.bundespraesident.at/historisches/bisherige-amtsinhaber/adolf- 
schaerf-1890-1965/ (cit. 2. 9. 2014).
8 Otto Bauer byl tvůrcem socializačního programu rakouské sociální demokracie. Stal se také hlavou socia-
lizační komise v roce 1919. Veřejnosti představil své záměry v tomto období v sérii článků v Arbeiter-Zeitung 
a později shrnul své názory v díle Der Weg zum Sozialismus. V lineckém programu SPÖ (1926) za vedení Otty 
Bauera k myšlence socializace stálo: Soukromé a církevní […] velké pozemkové vlastnictví […], velké podniky prů-
myslu a dopravy budou převedeny do vlastnictví státu. […] Jestliže vyvlastnění proběhne s nebo bez náhrady, záleží 
na zvláštních okolnostech v době vyvlastnění. Renner ztělesňoval ve srovnání s Bauerem pravicové křídlo strany 
a k zestátnění, resp. „austrifikaci“, kterou nazýval socializací, v roce 1945 poznamenal: Socializace velkých pod-
niků je národní nutností, protože bez kapitálu a schopné kapitalistické třídy by selhalo kapitalistické vedení. Socia-
lizace není věcí principu, ale praktickým faktem. CLEMENT, W. – GRŰNWALD, O. a kol.: Österreichs, s. 46.
9 HANISCH, Ernst: Historické konstelace roku 1945 v Rakousku. In: HEISS, Gernot a kol: An der Bruchlinie : 
Österreich und die Tschechoslowakei nach 1945. Na rozhraní světů : Rakousko a Československo po roce 1945. 
Innsbruck – Wien 1998, s. 261–262.
10 KŘEN, J: Dvě století, s. 578.
11 FRYDRYŠKOVÁ, Jana: Hospodářská politika okupačních velmocí v bývalé Východní marce : Příspěvek ke 
studiu hospodářského vývoje Rakouské republiky v letech 1945–1947. In: HEISS, G. a kol.: An der Bruchlinie, 
s. 167.
12 CLEMENT, W. – GRŰNWALD, O. a kol.: Österreichs, s. 29.
13 KŘEN, J.: Dvě století, s. 578.
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osvobozovací armáda na svědomí 10 000 znásilnění.14 Rakousko muselo také provést 
denacifikaci. Důsledkem byl nedostatek kvalifikovaných sil v mnoha hospodářských od-
větvích.15

Přes všechny výše zmiňované problémy mělo Rakousko jednu velkou počáteční výhodu. 
Vlastnilo obrovský průmyslový kapitál, neboť po anšlusu16 začala v Rakousku nebývalá 
industrializace s velkým německým know-how. V letech 1941–1944 rostla rakouská za-
městnanost průměrně 4 % ročně, německá oproti tomu pouze o 1,2 %. Velkou předností 
Rakouska byla také bohatá surovinová základna (ocel, hliník, hnojiva, nafta, uhlí aj.).17 
Připojení Rakouska k Německu v roce 1938 vedlo k rychlému rozvoji rakouského hos-
podářství. Německo investovalo především do stavby silnic, vodních elektráren a prů-
myslových podniků. Válečná orientace průmyslu předznamenala investice do těžebního 
průmyslu a strojírenství.18 To s sebou ovšem přinášelo také pohrdání tradičními odvětvími 
rakouské ekonomiky, jako byl textilní a kožedělný průmysl,19 výroba klobouků či nábytku. 
Docházelo k útlumu a rozsáhlé restrukturalizaci spotřebního průmyslu i cestovního 
ruchu.20 

V Rakousku docházelo podobně jako v Německu k masivnímu využívání zahraniční 
pracovní síly. Především v průmyslu byli využíváni vězni z koncentračních táborů, nuceně 
nasazení pracovníci a váleční zajatci. Mnoho rakouských investic by bylo zřejmě neprove-
ditelných bez využití zahraniční pracovní síly. Jen v železárnách Oberdonau AG pracovalo 
v roce 1944 celkem 14 000 osob, z čehož bylo přibližně 73 % cizinců. Podobná situace 
byla i v dusíkárnách v Linci, kde v roce 1944 pracovalo 6 500 rakouských a německých 

14 HANISCH, E.: Historické konstelace, s. 264.
15 Denacifikace probíhala v Rakousku pomalu, mnohdy nedůsledně a po etapách. První ozdravný zákon ze září 
1945 vyloučil oficiálně národní socialisty z vedení podniků a nahradil je veřejnou správou. V roce 1946 byl vy-
dán další zákon, který měl zesílit denacifikační úsilí, přičemž tehdejší statistiky jasně ukazují, že rakouské úřady 
zachovávaly určitou zdrženlivost v uplatňování zákonů proti národním socialistům. Hlavním problémem byl ne-
dostatek schopných manažerů a jiných odborníků, kteří by v poválečné době mohli vést podniky. V dubnu 1948 
byla dokonce rakouskou vládou vyhlášena amnestie, která se z 90 % týkala registrovaných národních socialistů. 
CLEMENT, W. – GRŰNWALD, O. a kol.: Österreichs, s. 37.
16 Anschluss – myšlenka spojení rakouských zemí s Německem, která se objevovala už v 19. století. Poslední 
kancléř před vypuknutím druhé světové války Kurt von Schuschnigg byl přinucen vzít do vlády prominentního 
nacistu Arthura Seyss-Inquarta a povolit činnost NSDAP. Kancléř se sice pokusil čelit dalším tlakům ze strany 
Německa, ale byl donucen odstoupit a poté poslán do koncentračního tábora. Dne 11. 3. 1938 vstoupila ně-
mecká armáda na rakouské území. Hitlerovi se tak podařilo začlenit tzv. Východní marku do Říše. Svůj krok 
si nechal Hitler posvětit plebiscitem, ve kterém se 99 % Rakušanů dodatečně vyslovilo pro připojení. Západní 
mocnosti pouze diplomaticky protestovaly. PEČENKA, Marek – LUŇÁK, Petr a kol.: Encyklopedie moderní his-
torie. Praha 1995, s. 25–26.
17 CLEMENT, W. – GRŰNWALD, O. a kol.: Österreichs, s. 1–2.
18 Během přibližně šesti let existence tzv. Východní marky byly v Rakousku zřízeny četné průmyslové podniky. 
Pro ilustraci uvádím jen některé: Hliníkárna Matigshofen-Ranshofen, která ve 40. letech produkovala 10 % svě-
tové spotřeby hliníku, velký rozvoj zaznamenaly četné rafinérie, v Linci a v Korneuburgu byly postaveny loděnice 
na výrobu torpéd a ponorek. Značný rozvoj zaznamenal také chemický průmysl, především dusíkárna v Linci 
a celulózka v Lenzigu. Největším výrobcem pancéřových desek se stal podnik Nibelungenwerke Sankt Valentin. 
Ve Vídeňském Novém městě byl zřízen podnik na výrobu stíhaček, který byl největší v Německé říši (23 000 
zaměstnanců). Známá byla též největší vídeňská továrna na lokomotivy v Německé říši. Podrobněji CLEMENT, 
W. – GRŰNWALD, O. a kol.: Österreichs, s. 24–27.
19 Tato odvětví byla zasažena pouze částečně. Omezena byla především výroba pro běžnou, civilní potřebu. Ar-
mádní zakázky, např. výroba uniforem či vojenské obuvi, naopak vzrůstaly.
20 CLEMENT, W. – GRŰNWALD, O. a kol.: Österreichs, s. 15.
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zaměstnanců, 13 000 zahraničních dělníků, 2 200 válečných zajatců a 5 500 vězňů z kon-
centračních táborů. Firmy posílaly vysílené vězně z koncentračních táborů zpět, kde poté 
umřeli na vyčerpání, nebo byli zavražděni oddíly SS.21

Koncentrace investic v rámci Německé říše zejména v Horním Rakousku vedla také 
k regionálnímu přesunu zaměstnanců v průmyslu mezi východním Rakouskem a západ-
ním Rakouskem.22 V roce 1937 pracovalo ve východním Rakousku přibližně 60 % průmy-
slových zaměstnanců. O deset let později (1947) to bylo jen 49 %, přičemž ve zbývajících 
částech Rakouska se nacházelo zbývajících 51 %. Naznačený vývoj pokračoval v následu-
jících letech.23 

S březnem 1938 byla spojena největší vlna vlastnických přesunů a převodů, jaké Ra-
kousko kdy zažilo.24 To mělo po válce velký vliv na problematiku zestátnění průmyslu. 
Nejdříve došlo k převodu Credit-Anstalt Bankverein AG (70 % ve vlastnictví rakouského 
státu) s pomocí státního německého Vereinigte Industrieunternehmungen AG do vlast-
nictví Německé banky. Také jiné banky přešly do německých rukou. Řada průmyslových 
podniků přešla do vlastnictví Reichswerke Hermann Göring. Chemické podniky se staly 
vlastnictvím IG Farben. Téměř všechny rakouské velké podniky přešly přímo, či nepřímo 
(prostřednictvím bank)25 do německého vlastnictví a byly podřízeny cílům válečného hos-
podářství. Anexe Rakouska nacistickým Německem vedla v několika málo letech k da-
lekosáhlé reorganizaci průmyslu ve prospěch válečného hospodářství spojeného s vý-
stavbou a řízením podniků, jejichž kapacity vysoce překročily rámec národních potřeb 
a nebyly v souladu s tradiční rakouskou ekonomikou.26

V roce 1938 byl německý podíl na akciovém kapitálu rakouských akciových společností 
zhruba 9%, v roce 1945 přibližně 57%. Německý kapitál v elektrárenství, báňském a hut-
ním průmyslu a chemii dosahoval 70 %, ve strojírenství, zpracování barevných kovů, skla 
a porcelánu převyšoval 50 %, u bank šlo dokonce o více než 80 %.27 Můžeme konstatovat, 
že rakouská ekonomika byla v roce 1945 přes válečné škody mnohem silnější než v roce 
1938 a zároveň životaschopnější než před druhou světovou válkou.

Jakmile v Rakousku kapituloval wehrmacht, byli do německých závodů dosazeni ve-
řejní správci.28 Mnoho kompromitovaných podnikatelů, kteří byli aktivními nacisty, či se 
zdiskreditovali spojenectvím s nimi, utíkalo ze země. Proto bylo i po této stránce nutností 

21 Tamtéž, s. 19.
22 Geografické pojmy východní a západní Rakousko používám v textu na více místech. Východním Rakouskem 
mám na mysli Burgenland, Dolní Rakousko, Vídeň (nejen hlavní město, ale od roku 1921 také spolková země, 
v níž byl silně koncentrován průmysl). Západní Rakousko pak tvoří spolkové země, které sousedí s Německem: 
Vorarlbersko, Tyrolsko, Salcbursko a Horní Rakousko.
23 CLEMENT, W. – GRŰNWALD, O. a kol.: Österreichs, s. 25.
24 K vlastnickým transferům docházelo zejména v důsledku arizace a kapitálových průniků říšskoněmeckých 
koncernů a německých velkobank do rakouského průmyslu.
25 Banky často vlastnily v podnicích většinu akcií. Někdy dokonce stačilo, že bankovní sektor poskytoval pod-
nikům úvěry. Podnik zadlužený u banky se tak mohl snadno stát předmětem jakékoli obchodní transakce, aniž 
měl na její průběh sebemenší vliv.
26 CLEMENT, W. – GRŰNWALD, O. a kol.: Österreichs, s. 17.
27 Tamtéž, s. 26–27.
28 KOMLOSY, Andrea: Výstavba hospodářství : opce a rámcové podmínky. In: HEISS, G. a kol.: An der Bruch-
linie, s. 321.
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dosazování správ29 a pozdější zestátnění. Jen v roce 1945 převzala veřejná správa na 
6 000 podniků.30

Po březnu 1938 zabrali nacisté v Rakousku v rámci arizace židovského majetku zhruba 
33 000 průmyslových a obchodních podniků židům.31 Po válce nebylo stejně jako v dalších 
evropských zemích jisté, kolik židovských podnikatelů se z koncentračních táborů či nu-
cené migrace ke svým průmyslovým podnikům a živnostem navrátí. I nad těmito podniky 
musela být zpočátku zavedena veřejná správa.

Od 17. července do 2. srpna 1945 se konala v Postupimi nedaleko Berlína konference 
vítězných mocností.32 Na jejím základě (protokol z 2. srpna 1945) Rakousko nemuselo 
platit žádné reparace. Každá z okupačních mocností se ovšem mohla domáhat náhrad 
za utrpěné válečné škody, v jejichž zónách byly německé majetkové hodnoty.33 V Postu-
pimské dohodě jsou používána spojení německá zahraniční vlastnictví a německý zahra-
niční majetek. Na podzim 1945 bylo spojení německé zahraniční vlastnictví zkráceno na 
německé vlastnictví, což umožnilo nejširší možné interpretace. Podle Postupimské dohody 
tedy mohli spojenci německé vlastnictví konfiskovat jako náhradu. Nejasná definice vedla 
k tomu, že jak státní německé vlastnictví a soukromé německé vlastnictví, tak i rakouské 
soukromé vlastnictví (např. menšinové podíly pod většinovým německým vlastnictvím) 
mohly být zabrány okupačními mocnostmi. Mezi historiky nepanuje ovšem jednoznačná 
shoda v tom, do jaké míry představovalo ustanovení o tzv. německém majetku nebezpečí 
pro rakouské hospodářství.34 Tak jako tak, západní mocnosti zabíraly jednotlivé pod-
niky a v menší míře (především Francie) odvážely strojní vybavení podniků a suroviny 
ze svých okupačních zón. Největším kořistníkem byl ovšem Sovětský svaz, který nechal 
demontovat stroje i celá zařízení podniků, zabavovat suroviny, sklady se zbožím i ná-
kladní auta a lokomotivy a vše Sověti odváželi ze své okupační zóny do Sovětského svazu. 
Karl Hendrich vyčíslil hodnotu majetku zabaveného Sovětským svazem v roce 1945 na 

29 Veřejní správci byli dosazováni na základě zákona z 10. 5 1945 o ustanovení veřejných správců, kteří byli 
spojováni s obnovou podniků, jež tehdy byly bez vedení. Spojenci proti tomuto zákonnému ustanovení vznesli 
18. 12. 1945 protest, neboť si spojenečtí správci chtěli zajistit největší vliv na podniky nacházející se v německém 
vlastnictví. Zákon byl proto 1. 2. 1946 zrušen, ale ve skutečnosti vykonávali veřejní správci své funkce dále, což 
bylo posléze legalizováno díky definitivní úpravě zákona o veřejných správách z 26. 7. 1946. CLEMENT, W. – 
GRŰNWALD, O. a kol.: Österreichs, s. 35.
30 KŘEN, J.: Dvě století, s. 580.
31 V roce 1938 žilo ve Vídni 93 % všech rakouských Židů, tj. 200 000 lidí. Němci začali s vyvlastňováním (ari-
zací) obchodních domů (Herzmansky) na známé vídeňské Mariahilfer Strasse, pokračovalo se s průmyslovými 
podniky (Hirtenberger, Mandl). Na arizaci zbohatli nejen příznivci NSDAP, ale také řada Rakušanů. CLEMENT, 
W. – GRŰNWALD, O. a kol.: Österreichs, s. 16.
32 Konference představitelů tří hlavních mocností antihitlerovské koalice. V čele americké delegace stál nový 
prezident Harry S. Truman a nový státní tajemník James F. Byrnes. Sovětský svaz zastupoval Josif V. Stalin s ko-
misařem zahraničí Vjačeslavem M. Molotovem. Britskou delegaci vedl zpočátku Winston S. Churchill, kterého 
doprovázel ministr zahraničí Anthony Eden (do 17. 7.). Poté, co ve Velké Británii zvítězili ve volbách labouristé, 
pokračoval v jednání za britskou stranu Clement Atlee a jeho ministr zahraničí Ernest Bevin 
(od 28. 7.) Hlavní jednání se soustředila na otázky spojené s poválečným osudem Německa (demilitarizace, de-
nacifikace, vytvoření okupačních zón, kontrola průmyslu, reparace atd.). Velmoci se shodly i na důležité polské 
otázce, především schválily západní hranice Polska na řece Odře a Nise. Součástí postupimských dokumentů 
se staly také principy odsunu německých menšin. Během konference byla přijata i tzv. Postupimská deklarace 
vyzývající Japonsko ke kapitulaci.
33 WEBER, Wilhelm: Die Verstaatlichung in Österreich. Berlin 1964, s. 77.
34 Např. Wilhelm Weber se domnívá, že dle Postupimské dohody hrozila ztráta velké části rakouského průmyslu. 
Tamtéž.
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1 135 000 000 šilinků, z čehož více než 700 000 000 šilinků připadlo na podniky s ně-
meckou účastí.35 Odhaduje se, že Sovětský svaz odvezl z východního Rakouska až 80 % 
kapacity těžkého průmyslu. Například podnik Schoeller Bleckmann-Werke utrpěl jen 
malé válečné škody, ale po následující systematické demontáži vybavení podniku Sověty 
mohl jen stěží obnovit výrobu.36 Už v květnu 1945 řekl maršál Fjodor Ivanovič Tolbuchin 
rakouským ministrům: […] Zákon války znamená, že kdo si co ukořistí, to si také může 
využít. Všichni, vážení pánové, víte, že Sovětský svaz ztratil až po Volhu svůj veškerý prů-
mysl, především těžký.37 Sovětský svaz považoval demontáže a odvážení zařízení podniků 
z obsazených území východní Evropy za naprosto regulérní v rámci tzv. válečné kořisti či 
válečných reparací.

Zestátnění průmyslu a bank

Rakouská vláda se rozhodla pro zestátnění především proto, aby zabránila přechodu co 
možná nejvíce majetku do rukou okupačních mocností, především Sovětského svazu. So-
větské orgány by nemohly konfiskovat jako nepřátelský ten majetek, jehož vlastníkem by 
se stal rakouský stát. Mezi rakouskými stranami panovala jednota. Dokonce i KPÖ vyjad-
řovala podporu zestátnění v rozporu se sovětskými požadavky. Johann Koplenig38 vyzval 
nacionalistickou rétorikou vládu, aby vytvořila jasný právní podklad, neboť fakticky mají 
Rusové i ostatní okupační armády právo zabavit veškerý německý majetek, a rakouský 
stát nemá právně na tento majetek žádný nárok, dokud nevydá jasný zákon o zestátnění. 
Ani Ernst Fischer39 ani Johann Koplenig neinformovali Sovětský svaz o zestátňovacích 
plánech vlády.40

Sověti se v této době pokoušeli o ustavení různých smíšených sovětsko-rakouských 
společností. Hlavní pozornost byla směřována k ropnému průmyslu, neboť ten byl 
v Rakousku v důsledku výstavby válečného průmyslu po Rumunsku druhým největším 
v Ev ropě.41 V srpnu 1945 za tím účelem vedli představitelé Rudé armády v Rakousku 

35 KOMLOSY, A.: Výstavba hospodářství, s. 321.
36 CLEMENT, W. – GRŰNWALD, O. a kol.: Österreichs, s. 40.
37 KNIGHT, Robert: Rennerova vláda a rakouská suverenita. In: HEISS, G. a kol.: An der Bruchlinie, s. 273.
38 Johann Koplenig (1891–1968), původní profesí obuvník. Do politického života se zapojil už před první světo-
vou válkou, stal se členem Sozialdemokratische Arbeiterpartei (dále SDAP). Za války bojoval na východní frontě, 
kde se dostal do ruského zajetí. V zajateckém táboře se setkal s některými bolševiky, kteří ovlivnili jeho další uva-
žování. V roce 1924 se stal ústředním tajemníkem KPÖ. Druhou světovou válku prožil střídavě v Praze, Paříži 
a poté přesídlil do Moskvy. V dubnu 1945 se spolu s Rudou armádou vrátil do Vídně a za KPÖ byl spoluzakla-
datelem Druhé republiky. Ihned po prvním ustavení provizorní vlády se stal jejím členem. Dostupné na http://
www.parlament.gv.at/WWER/PAD_00914/ a http://www.kominform.at/article.php/20031213135308993 
(cit. 2. 9. 2014).
39 Ernst Fischer (1899–1972), chomutovský rodák, marxistický spisovatel, novinář a politik. Fischer vyrůstal 
ve Štýrském Hradci, kde také vstoupil do řad rakouské sociální demokracie (1920). Ve dvaceti letech (1927) se 
usadil ve Vídni, kde pracoval pro stranický tisk (Arbeiter Zeitung). V roce 1934 prchl před nacistickým nebezpe-
čím do Prahy a o pět let později (1939) odcestoval do Moskvy. V roce 1934 se stal členem komunistické strany. 
V roce 1945 se navrátil do Rakouska, kde se angažoval jak politicky, tak literárně. Za kritiku potlačení Pražského 
jara (1968) byl vyloučen z KPÖ. Do češtiny byly přeloženy některé jeho knihy, např. Rakousko 1848 : Problémy 
demokratické revoluce v Rakousku. Praha 1948. Srov. Příruční slovník naučný, I. Praha 1962, s. 733; http://www.
aeiou.at/aeiou.encyclop.f/f426778.htm (cit 2. 9. 2014).
40 KNIGHT, R.: Rennerova vláda, s. 275.
41 Podrobněji k ropnému průmyslu v tomto období ÖMV-OMV: Die Geschichte eines österreichischen Unterneh-
mens. Wien 1994, s. 47–100; dále srov. KOMLOSY, A.: Výstavba hospodářství, s. 321.
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rozhovory s představiteli provizorní vlády Rennerem a Raabem o vytvoření bilaterální 
ropné společnosti Sanaptha.42 Vznik takové společnosti by ale silně poškodil západní 
ropné společnosti, které hájily své kapitálové zájmy na východě Rakouska,43 a proto již 
v září intervenovaly u západních velmocí i rakouské vlády, aby zabránily vzniku této spo-
lečnosti. Západní mocnosti dokonce hrozily neuznáním Rennerovy prozatímní vlády 
a zpožděním dodávek potravin. Nakonec západní spojenci a rakouská vláda sovětské po-
kusy o průnik do rakouského ropného průmyslu odrazily.44

Hrozba zabrání podniků Sovětským svazem ve východní části země však hrozila nadále, 
proto se ještě v listopadu 1945 před volbami do Národní rady sjednotily SPÖ a ÖVP a do-
hodly se, aby nezávisle na výsledku voleb bylo zestátněním zabráněno převodu co největ-
šího majetku do rukou mocností, především Sovětského Svazu.45 Volby do Národní rady 
25. listopadu 1945 vynesly do čela politické scény dvě nejsilnější strany – ÖVP s 49,8 % 
a SPÖ se 44,6 % hlasů. Velice malou podporu, i s ohledem na volby v jiných evropských 
zemích, získali komunisté.46 Zisk 5,4 % hlasů byl naprostým fiaskem.47 V Národní radě 
zasedlo 85 zástupců ÖVP, 76 poslanců za SPÖ a pouze 4 osobnosti z řad KPÖ.48

Po volbě rakouské Národní rady bylo do vládního prohlášení 21. prosince 1945 přijato 
zestátnění velkých podniků. Začátkem června 1946 začala jednání stran o prvním zestát-
ňovacím zákonu. SPÖ předložila seznam s 235 podniky. Tento seznam byl ovšem během 
stranických jednání redukován na 70 podniků,49 přičemž na žádost ÖVP byly vyškrtnuty 
všechny podniky, které nepatřily mezi základní odvětví, resp. nepatřily do tzv. německého 
vlastnictví. Jednalo se především o pojišťovny, výrobu automobilů, výrobu cementu, cu-

42 Julius Raab (1891–1964), křesťanskodemokratický politik. Na politickou scénu vstoupil v roce 1927. Jeho 
antisemitismus a fašizující tendence se projevovaly zejména v meziválečném období. Před anšlusem zastával 
krátce post ministra hospodářství, poté byl nacisty odstaven z politické scény, nebyl ovšem nijak perzekuován. 
V roce 1945 se stal členem Rennerovy vlády. Přikláněl se k volnému trhu a prosazoval co nejmenší zásahy státu 
do hospodářství. V roce 1951 se stal předsedou ÖVP a o dva roky později (1953) rakouským kancléřem. Srov. 
http://www.parlament.gv.at/WWER/PAD_01480/index.shtml; http://austriaforum.org/af/Wissenssammlun-
gen/Biographien/Raab,_Julius (cit. 2. 9. 2014).
43 Před anšlusem disponovaly západní ropné společnosti (USA, Velká Británie, Francie, Kanada a Nizozemí) 
těžebními právy. V roce 1938 bylo z celkového počtu 22 rafinérských a těžařských společností celých 20 v rukou 
západního kapitálu. Po anexi Rakouska byla tato práva využívána německými firmami. Po válce vznesly své ná-
roky opět západní společnosti, ale také Sovětský svaz. CLEMENT, W. – GRŰNWALD, O. a kol.: Österreichs, 
s. 34; http://studena.valka.cz/rakousko_1945–1955.htm (cit. 3. 9. 2014).
44 CLEMENT, W. – GRŰNWALD, O. a kol.: Österreichs, s. 30–31.
45 Tamtéž, s. 31.
46 Za neúspěchem komunistů stojí především nevhodné chování sovětské armády ve východním Rakousku. 
V zemi tehdy kolovala anekdota o tom, že válečný pokřik urá!, urá! je odvozen ze slova Uhr, neboť právě krá-
deže šperků a hodinek byly jedním z hlavních znaků chování sovětských vojáků. Příčin můžeme ovšem najít 
více. Kampaň ÖVP i SPÖ byla ve znamení silného antikomunismu. Jedním z hesel bylo Vídeňáci bez hodinek 
volí ÖVP. Dále můžeme konstatovat, že levicové dědictví SPÖ spočívalo v „austromarxismu“, který ještě nebyl 
odstraněn a mohl přitáhnout kritickou část inteligence. Většinu voličů navíc tvořily ženy, které tradičně volily 
spíše konzervativnější strany. KŘEN, J.: Dvě století, s. 579.; http://studena.valka.cz/rakousko_1945–1955.htm 
(cit. 2. 9. 2014); http://www.ceskatelevize.cz/ct24/exkluzivne-na-ct24/osobnosti-na-ct24/60657-jak-ti-bylo-

-rakousko/ (cit. 2. 9. 2014).
47 BILGERI, Andreas: Die Oktoberstreiks 1950 und der „Putsch“ als österreichischer Erinnerungsort. Diplomar-
beit, Universität Wien. Wien 2011, s. 17.
48 ZIMMERMANN, Rupert: Verstaatlichung in Österreich : Ihre Aufgaben und Ziele. Wien 1964, s. 69.
49 Někteří autoři uvádějí číslo 71. Viz např. KUKLÍK, Jan: Znárodněné Československo : Od znárodnění k priva-
tizaci – státní zásahy do vlastnických a dalších majetkových práv v Československu a jinde v Evropě. Praha 2010, 
s. 376.
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kerní průmysl a velké podniky potravinářského průmyslu. Mezi politickými stranami pa-
novala shoda ohledně zestátnění tří ústavů finančního sektoru: Credit-Anstalt-Bankverein 
AG, Österreichische Länderbank AG a Österreichisches Credit-Institut AG. Tyto bankovní 
ústavy měly ve svém vlastnictví dalších 61 podniků a deset úvěrových institucí. Celkem 
tedy zestátnění přímo i nepřímo podléhalo 141 podniků.50

Naděje na rychlou poválečnou rekonstrukci pod státním vlastnictvím se zdála být i pro 
odpůrce této formy vlastnictví akceptovatelná. Dále šlo rakouské politické elitě o elimi-
naci vlivu zahraničního kapitálu na rakouské národní hospodářství.51 Na zasedání Ná-
rodní rady 26. července 1946 byl přednesen návrh zestátňovacího zákona, mezi jiným 
s odůvodněním že tato hospodářská forma v budoucnu neumožní, aby nepříznivé účinky 
soukromého podnikání v ekonomice opět nevedly ke krizi, jejíž břímě by opět museli nést 
dělníci a úředníci a tato krize by znamenala nouzi a zbídačování.52

První zestátňovací zákon č. 148 (Bundesgesetz űber die Verstaatlichung von Unterneh-
mungen – Verstaatlichungsgesetz) byl ještě téhož dne schválen všemi poslanci Národní 
rady. V důvodové zprávě frakcí ÖVP a SPÖ k zestátňovacímu zákonu se můžeme dočíst: 
[…] Převedení vlastnictví určitých státních podniků na stát nachází své objektivní zdůvod-
nění v tom, že tato hospodářská odvětví musí být často podrobena velice hluboké rozsáhlé re-
organizaci a rozsáhlému plánování, aby byla překonána v minulosti tak neblahá náchylnost 
ke krizím. Tento úkol může být zvládnut pouze řadou opatření, která nemohou být uskuteč-
něna v rámci soukromého vlastnictví. Předložený návrh zákona tak představuje první, důle-
žitý krok k vytvoření zdravého, bezkrizového hospodářského uspořádání, které zaručí plnou 
zaměstnanost. To začleňuje Rakousko do všeobecného, v Evropě uskutečňovaného vývoje.53

USA zestátnění odsouhlasily s jedinou výjimkou týkající se kapitálové účasti neněmec-
kých vlastníků podniků.54 Zdá se, že názor USA byl v této otázce i pro ostatní západní spo-
jence klíčový. Na základě prvního zestátňovacího zákona získal stát kontrolu nad zhruba 
pětinou průmyslových podniků Rakouska.55 V následující tabulce (tab. 1) je uveden pro-
centuální podíl jednotlivých zestátněných odvětví průmyslu.56

Tab. 1:  podíl zestátněných odvětví rakouského průmyslu  
na základě prvního zestátňovacího zákona z 26. července 1946 č. 148 Sb. z. n.

těžba černého uhlí 85 % výroba surové oceli 95 % těžba ropy 93 %

těžba hnědého uhlí 96 % výroba válcovaného zboží 90 % těžba zemního plynu 99 %

těžba železné rudy 99 % těžba mědi, olova a zinku 100 % elektrotechnický průmysl 46 %

výroba surového železa 99 % výroba hliníku 69 % ocelářství a strojírenství 31 %

50 CLEMENT, W. – GRŰNWALD, O. a kol.: Österreichs, s. 33.
51 ÖVP souhlasila se zestátněním ze tří důvodů. Soukromý sektor nemohl v poválečném období z mnoha pří-
čin (nevyjasněné otázky židovského majetku, útěk mnoha zkompromitovaných podnikatelů, nejednotný postup 
soukromého sektoru atd.) dosáhnout rychlé obnovy klíčového průmyslu. Již období let 1918–1938 naznačovalo 
snahu zahraničního kapitálu eliminovat rakouský průmysl. Nejpádnějším důvodem byla jistě snaha dostat ra-
kouské podniky mimo nároky okupačních mocností, zejména Sovětského svazu.
52 CLEMENT, W. – GRŰNWALD, O. a kol.: Österreichs, s. 32–33.
53 Tamtéž, s. 33.
54 KOMLOSY, A.: Výstavba hospodářství, s. 322.
55 WEBER, W.: Die Verstaatlichung, s. 77.
56 CLEMENT, W. – GRŰNWALD, O. a kol.: Österreichs, s. 34.
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Na tomto místě je nezbytné uvést, že v řízení zestátněných podniků existovala určitá 
dvojkolejnost. Podniky uvedené v prvním zestátňovacím zákoně byly vedeny nejdříve 
Spolkovým ministerstvem pro zajištění majetku a hospodářské plánování (Peter Krau-
land)57 a později Ministerstvem pro dopravu a zestátněný průmysl (Karl Waldbrunner)58 
podle hospodářsko-plánovacích zásad.59 Státními bankami ovládané podniky byly vedeny 
dle soukromohospodářských principů.60 Ze sedmdesáti podniků zestátněných podle prv-
ního zestátňovacího zákona bylo 44 v sovětské okupační zóně, z čehož jen 29 mohlo být 
oficiálně považováno za německé vlastnictví. Pro tyto podniky bylo zestátnění platné te-
prve po uzavření státní smlouvy v roce 1955.61

Sovětský svaz s prováděním zákona o zestátnění ve své okupační zóně nesouhlasil, a bý-
valý německý majetek tak zůstal na základě rozkazu č. 17 vrchního velitele sovětské oku-
pační skupiny v Rakousku, generálplukovníka Vladimira Vasiljeviče Kurasova pod sprá-
vou Verwaltung des Sowjetischen Eigentums im östlichen Österreich (dále USIA). Jednalo 
se o rozsáhlý komplex, zahrnující zhruba 300 průmyslových podniků s přibližně 40 000 
zaměstnanci62 a 140 podniků agrárního sektoru s více než 160 000 hektary produktivní 
půdy. Podniky USIA se chovaly zcela nezávisle na rakouských zákonech. Speciálně pro 
těžbu a rafinaci ropy byla zřízena Sowjetische Mineralölverwaltung (dále SMV). USIA 
a SMV měly v nejlepších dobách okolo 55 000 zaměstnanců a jejich výroba představovala 
přibližně 5 % hrubého domácího produktu.63 Důležité bylo, že podniky v sovětské oku-
pační zóně neodváděly do rakouské státní pokladny žádné daně a většina jejich produkce 
směřovala do Sovětského svazu nebo do států budoucího východního bloku.

57 Peter Krauland (1903–1985), právník, obchodník a politik (ÖVP). Krauland navštěvoval v letech 1917–1921 
obchodní akademii a následně studoval práva na univerzitě ve Vídni. Poté se věnoval obchodní činnosti i právní 
praxi. Už v tomto období byl politicky aktivní. V období 1934–1938 byl členem spolkové vlády. V roce 1938 
byl dočasně zadržen nacisty jako příznivec rakouského fašismu (austrofašismu). V letech 1938–1945 byl ne-
zaměstnaný. V roce 1945 se stal generálním tajemníkem vídeňské obchodní komory a v letech 1945–1949 
byl spolkovým ministrem pro zajištění majetku a hospodářské plánování. Srov. http://www.parlament.gv.at/
WWER/PAD_00964/ (cit. 2. 9. 2014); http://www.munzinger.de/search/portrait/Peter+Krauland/0/4209.
html (cit. 2. 9. 2014). Podrobněji k dobovému kontextu např. JEŘÁBEK, Martin: Konec demokracie v Rakousku 
1932–1938 : Politické, hospodářské a ideologické příčiny pádu demokracie. Praha 2004.
58 Karl Waldbrunner (1906–1980), politik (SPÖ). Od mládí byl Waldbrunner aktivní v sociálnědemokratickém 
hnutí. Vystudoval elektrotechniku na vysoké škole ve Vídni. V letech 1932–1937 pracoval jako inženýr v Sovět-
ském svazu. Poté až do skončení války pracoval u oceláren Schoeller-Bleckmann. Po roce 1945 zastával různé po-
litické funkce. Byl zvolen jako poslanec do Národní rady, stal se spolkovým ministrem pro dopravu a zestátněný 
průmysl (1949–1956). Waldbrunner měl stěžejní úlohu při prosazování obou zestátňujících zákonů v Rakousku. 
Doboví komentátoři mluvili ve spojitosti se zestátněným průmyslem a jeho dalším vývojem o Waldbrunnerově 
království. Od roku 2007 je ve Vídni Waldbrunnerovo náměstí (Karl-Waldbrunner-Platz). Srov. http://www.
parlament.gv.at/WWER/PAD_01408/ (cit. 2. 9. 2014); http://www.dasrotewien.at/waldbrunner-karl.html 
(cit. 2. 9. 2014).
59 V Rakousku vznikla v tomto období smíšená ekonomika se silnou státní regulací. Regulaci podléhaly až tři 
čtvrtiny zboží a služeb. Rámcové plánování hojně využívalo tržních mechanismů. Na stát byla sice převedena 
vlastnická práva, ale byla zachována soukromoprávní organizace podniků. KŘEN, J.: Dvě století, s. 580. Spol-
kové ministerstvo pro zajištění majetku a hospodářské plánování pod vedením Petra Kraulanda začalo v roce 
1946 uskutečňovat hospodářský rámcový plán. Na ministerstvu byly vypracovány např. rozsáhlé investiční plány 
pro obnovu těžebního průmyslu. Rakouský stát si poměrně dlouho udržoval významný vliv na hospodářství. Po-
drobněji CLEMENT, W.– GRŰNWALD, O. a kol.: Österreichs, s. 35nn.
60 Tamtéž, s. 33.
61 Tamtéž, s. 34.
62 FRYDRYŠKOVÁ, J.: Hospodářská politika, s. 170–171.
63 CLEMENT, W.– GRŰNWALD, O. a kol.: Österreichs, s. 34.
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K dalšímu převodu majetku došlo na základě druhého zestátňujícího spolkového zá-
kona z 26. března 1947 (Bundesgesetz űber die Verstaatlichung der Elektrizitätswirt-
schaft – 2. Verstaatlichungsgesetz), který umožňoval i kombinaci státního a obecního 
vlastnictví a státního a soukromého kapitálu, např. ve sféře investic, ačkoli zajišťoval ma-
joritu státnímu, resp. zemskému prvku. Zestátnění se týkalo pouze větších podniků (dle 
objemu produkce). Stát tímto druhým zestátněním získal kontrolu nad zhruba 85 % vý-
roby a distribuce elektrické energie.64

Na státní podniky měly rozhodující vliv především ministerstva prostřednictvím ve-
řejných správců (různých vedoucích společností, členů představenstev či generálních 
ředitelů podniků). Tito veřejní správci byli jmenováni příslušným spolkovým ministrem. 
V podstatě všechna rozhodnutí, která překračovala běžný provoz podniku, musel schválit 
příslušný ministr. Tím bylo de facto dáno přímé vedení prostřednictvím spolkového mini-
sterstva. Nutno také dodat, že akciový zákon spol. s r. o. z let 1938/1939 byl od nacistic-
kého Německa po roce 1945 převzat v nezměněné podobě. Díky tomu byl stát výhradním 
akcionářem společností, podobně jako tomu bylo u společností v poválečném Německu 
a Itálii. Společnosti tedy v Rakousku neměly žádný charakteristický status, stejně jako 
tomu bylo např. u veřejných společností ve Velké Británii.65

Poválečný proces zestátňování vrcholí podepsáním Rakouské státní smlouvy 15. května 
1955 (Staatsvertrag betreffend die Wiederherstellung eines unabhängigen und demokra-
tischen Österreich, gegeben zu Wien am 15. Mai 1955).66 Po uzavření této smlouvy byla 
většina podniků nacházejících se ve východní sovětské okupační zóně v dodatkovém 
řízení zestátněna.67 V zestátněném průmyslu pracovalo v roce 1955 celkem 123 000 za-
městnanců, z čehož asi 47 000 (39 %) bylo zaměstnáno ve východním Rakousku v pod-
nicích USIA (jednalo se především o ropný průmysl, ocelářství a železárenský průmysl).68 
Z části státní smlouvy týkající se hospodářství byly ovšem ze zestátnění vyňaty podniky 
ropného průmyslu, které byly německým kapitálem v roce 1938 převzaty od amerických, 
britských, nizozemských a kanadských firem. Stejně byl ze zestátnění vyňat průmysl těžby 
magnesitu, který byl před rokem 1938 v americkém a francouzském vlastnictví. Rakouská 

64 KUKLÍK, J.: Znárodněné Československo, s. 378.
65 Public Corporation umožňovaly rozšíření vlivu státu v hospodářství na celostátní úrovni v určitých průmys-
lových odvětvích. Veřejná korporace měla status nezávislé právnické osoby, která se řídila civilními zákony. Vý-
konná moc byla svěřena představenstvu. Členové tohoto představenstva nebyli považováni za veřejné zaměst-
nance, nebyli odpovědni ministrovi, ale ani akcionářům. Hlavním kritériem pro jejich volbu měly být odborné 
schopnosti a znalosti. V praxi se různil rozsah odpovědnosti korporace vůči příslušnému ministrovi. Na rozdíl 
od akciové společnosti byla veřejná korporace povinna předkládat prostřednictvím ministra výroční a bilanční 
zprávy parlamentu. Korporace nevyplácely dividendy, ale zisk mohl být odevzdán státu. Finanční struktura 
v podstatě vylučovala ziskový motiv. DAVIS, Ernest: Znárodnění v Anglii. Praha 1947, s. 44nn; CLEMENT, W. – 
GRŰNWALD, O. a kol.: Österreichs., s. 36.
66 Smlouva čtyř vítězných velmocí (USA, Sovětský svaz, Velká Británie a Francie) s Rakouskem byla podepsána 
15. 5. 1955 ve vídeňském Belvederu. V dubnu 1955 proběhla obtížná jednání mezi Rakouskem a Sovětským 
svazem v Moskvě, při nichž se rakouská strana zavázala, že nevstoupí do žádného z vojenských bloků. Rakouské 
diplomacii se podařilo, že v preambuli státní smlouvy byla vyškrtnuta teze o spoluodpovědnosti Rakouska za 
nacismus, což ovšem pro následující roky znamenalo posílení tabuizace tohoto období. Vedle záruk pro práva 
menšin v Rakousku byl zakázán anšlus a také byl deklarován požadavek, že majetek předaný spojenci Rakousku 
nepřejde do německých rukou. Na základě smlouvy odešla ze země v říjnu 1955 okupační vojska. PEČENKA, 
M. – LUŇÁK, P. a kol.: Encyklopedie, s. 380; HILGEMANN, Werner – KINDER, Hermann: Encyklopedický 
atlas světových dějin. Praha 2002, s. 521.
67 KOMLOSY, A.: Výstavba hospodářství, s. 323.
68 CLEMENT, W. – GRŰNWALD, O. a kol.: Österreichs, s. 40.
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vláda musela odsouhlasit vynětí těchto odvětví průmyslu ze zestátnění na základě tajného 
dodatku ke státní smlouvě (Vídeňské memorandum z 10. 5. 1955). Teprve poté, co bylo 
jasné, že „německý majetek“ bude v tomto případě vrácen zahraničním majitelům, byly 
USA ochotny státní smlouvu podepsat. Další signatáři smlouvy, stejně jako rakouská ve-
řejnost byli o existenci Vídeňského memoranda informováni až v prosinci 1955, tedy sedm 
měsíců po podepsání smlouvy.69

Teprve v této době, mj. i kvůli nedořešeným otázkám reparací, mělo pro rakouskou vládu 
význam zabývat se otázkami náhrad. O náhradách se zmiňují oba zestátňující zákony, ale 
jejich faktická realizace musela být vzhledem k nejisté situaci odložena na pozdější období. 
První zákon o náhradách byl schválen v roce 1954, druhý, zabývající se podniky USIA, byl 
vydán až o pět let později. Náhrady se týkaly podílu na zestátněných společnostech, což se 
vztahovalo na dřívější akcionáře. Nejdříve byli odškodněni rakouští a neněmečtí vlastníci 
podniků. Dřívější vlastníci byli odškodněni 363 % nominální hodnoty podílového práva, 
v čemž bylo zahrnuto i 4% roční zúročení.70 Kromě západních mocností byl odškodněn 
také Sovětský svaz. Jako odstupné za své majetkové nároky získal 7 500 000 000 šilinků.71

Závěr

Pokud bychom měli shrnout situaci Rakouska po druhé světové válce s ohledem na ze-
státnění velké části hospodářství, můžeme konstatovat, že se v hospodářské struktuře Ra-
kousko významně nevymykalo vývoji mnoha evropských zemí, kde docházelo z různých 
vnitřních i vnějších příčin docházelo k narůstání státního sektoru. Podobně jako ve Velké 
Británii, Francii, Itálii, Švédsku, ale také např. Kanadě či Austrálii hrál státní vliv na hos-
podářství ve 40. až 60. letech 20. století klíčovou roli. Případ Rakouska je ovšem z mnoha 
důvodů odlišný. Především stálo Rakousko po druhé světové válce na rozmezí vznikají-
cího východního a západního bloku, čímž se rakouské hospodářství stalo, i s ohledem na 
svůj poválečný status, terčem jak západních mocností (zejm. USA a jejich kapitálových 
skupin), tak Sovětského svazu, který pravděpodobně chtěl z území Rakouska získat ze-
jména cenné suroviny a jiné komodity jako tzv. válečnou kořist. Drtivá prohra komunistů 
ve volbách jen potvrdila skutečnost, že většina Rakouska byla v hospodářské, ale i kul-
turní rovině jednoznačně integrována do západní Evropy.

Rakouská poválečná ekonomika se díky válečným investicím Německa nacházela 
v dobré výchozí pozici. Je nezpochybnitelné, že také prostředky z Evropského programu 
obnovy (European Recovery Programme; dále ERP)72 značnou měrou přispěly k rychlejší 
obnově rakouské ekonomiky.

69 KOMLOSY, A.: Výstavba hospodářství, s. 323.
70 CLEMENT, W. – GRŰNWALD, O. a kol.: Österreichs, s. 47–48.
71 KŘEN, J.: Dvě století, s. 714.
72 Americký státní tajemník George C. Marshall (odtud Marshallův plán) oznámil 5. června 1947 rozsáhlou 
hospodářskou pomoc pro evropské státy postižené v druhé světové válce. Rakousko přistoupilo k ERP 1. 7. 1948. 
Přepočítáno v dolarech obdrželo Rakousko z těchto prostředků druhou největší částku s asi 97 dolary na hlavu 
za Nizozemím se 107 dolary na hlavu. Pro srovnání SRN obdržela pouze 28 dolarů a Švédsko jen 15 dolarů. 
Celkem obdrželo Rakousko v prvních deseti poválečných letech zahraniční pomoc ve výši 1 585 000 000 dolarů, 
z čehož asi 87 % pocházelo z USA. Východní část Rakouska v okupační zóně Sovětského svazu neobdržela až 
do roku 1955 de facto žádnou finanční pomoc z ERP. CLEMENT, W. – GRŰNWALD, O. a kol.: Österreichs, 
s. 43–45. K Marshallově plánu existuje poměrně rozsáhlá literatura. Podrobně k ERP např.: KRÁTKÝ, Karel: 
Marshallův plán : Příspěvek ke vzniku studené války. Plzeň 2010.
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Všeobecná vůle všech v parlamentu zastoupených stran schválit jednohlasně zestátnění 
průmyslu, energetiky a bank prostřednictvím zákona byla silně ovlivněna momentální si-
tuací, zejména hrozbou ztráty mnoha podniků jako tzv. německého vlastnictví. U části 
sociálních demokratů sice stále působila socialistická tradice z dob minulých, ale ta, jak se 
zdá, ustoupila do pozadí před pragmatickým vedením strany a zestátnění bylo představo-
váno, i s ohledem k ostatním politickým partnerům, jako nutný krok k oživení rakouského 
hospodářství. Nemálo také působily vzpomínky na velkou depresi 30. let 20. století, kdy 
vysoká nezaměstnanost, bída a hlad obcházely Evropou jako strašidlo. Soukromý sektor 
z velké části ani nemohl úspěšně a rychle obnovit národní hospodářství vzhledem k tomu, 
že neměl potřebný kapitál pro investice a řada podnikatelů a manažerů se zdiskreditovala 
kolaborací s nacisty. Také valná část židovských podnikatelů se nevrátila z koncentračních 
táborů nebo se nemohla ihned ujmout svých podniků. Vzhledem k těmto skutečnostem se 
stát jevil jako jediný možný vhodný subjekt pro obnovu ekonomiky. Státní sektor sliboval 
stabilizované a v ideálním případě bezkrizové hospodářství.

Vhodnost zestátnění části rakouského hospodářství ve specifické poválečné situaci 
podporují i údaje a fakta z následujících let. Zestátněný průmysl se stal se svojí produkcí 
surovin a polotovarů nositelem obnovy a konjunktury. Podíl státního sektoru na celkovém 
průmyslovém exportu dosahoval po válce průměrně 33 %. Skrze státní sektor byla také 
aplikována sociální politika. Běžná byla např. výstavba bytů pro osazenstvo podniků či 
vyplácení podnikových příplatků zaměstnancům. Nesmírně důležitá byla rovněž politika 
zaměstnanosti. Při konjunkturálních potížích držel zestátněný sektor stav zaměstnanosti, 
jako tomu bylo při recesi v roce 1952.73

Subvencované státní podniky dodávaly levné suroviny i polotovary a energii, a staly 
se tak motorem i pro soukromý sektor.74 Až o třetinu levněji než na světovém trhu byly 
odprodávány výrobky ze zestátněných odvětví průmyslu převážně soukromopodnikatel-
ským subjektům. Nepřímé subvence do soukromého hospodářství jsou v období 1946–
1980 odhadovány na 8 miliard šilinků. Cena elektřiny patřila díky státnímu vlastnictví 
k nejnižším v Evropě.75 V 60. letech 20. století se zestátněné podniky podílely na celkové 
průmyslové produkci v Rakousku z 24 %, a na exportu dokonce z 27 %.76 Zestátněný prů-
mysl nepotřeboval až do roku 1979 žádné příspěvky. Naopak odvedl v letech 1970–1981 
přibližně 112 miliard šilinků na daních a dále 4 miliardy šilinků v dividendách.77

Na základě studia odborné literatury a jiných historických pramenů jsem dospěl k ná-
zoru, že zásah rakouského státu v podobě zestátnění části průmyslu a bank a jeho další 
začlenění do tržních mechanismů po druhé světové válce byl nejen vhodný, ale i nezbytný 
krok vzhledem ke všem specifickým podmínkám oné doby. Charakter rakouského zestát-
nění určovalo zejména geopolitické poválečné uspořádání. Napětí, které panovalo mezi 
zeměmi západu v čele s USA a Sovětským svazem s jeho spojenci, respektive satelity z vý-
chodní Evropy, bylo pro podobu rakouské ekonomiky určující. Rakousko se vymanilo ze 
sféry sovětského vlivu v roce 1955 a to jednak díky svému historickému vývoji, který do 
velké míry předurčoval orientaci na Západ, ale především díky řadě různých jevů, kterými 
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LITERATURAse Rakousko lišilo od většiny zemí poválečné východní Evropy. Rudá armáda sice osvo-
bodila část Rakouska podobně jako řadu jiných zemí, podpora a sympatie místních oby-
vatel i politických elit byla v těchto zemích ale naprosto rozdílná, což také ukázaly volební 
výsledky. Důležitým faktorem bylo slabé komunistické hnutí v Rakousku, jež se ani ne-
mohlo výraznějším způsobem šířit s ohledem na rozdělení Rakouska na okupační zóny. 
Za klíčový faktor považuji také silný zájem zahraničního kapitálu na rakouské ekonomice, 
zejména na naftovém průmyslu.

Celé 20. století se národohospodáři a ekonomové přou o to, který ekonomický systém 
je nejvhodnější. Problém tkví patrně v tom, že si nekladou otázku, v kterém historickém 
období, v jakém geografickém prostoru a na jakém stupni rozvoje výrobních sil se daná 
ekonomika nachází.

Pro detailnější pochopení zestátněného sektoru nejen v Rakousku považuji za nezbytné 
přistoupit k regionálnímu výzkumu dané problematiky. Pouze podrobnější rekognoskace 
na bázi regionů nás může v této tématice posunout dále a zodpovědět nám řadu dalších 
otázek.

Zusammenfassung

Die Verstaatlichung der Industrie in Österreich in den Jahren 1945–1955
Adam Židek

Die Verstaatlichung in Österreich nach dem Zweiten Weltkrieg stellt einen Sonderfall der 
Teilüberführung des Privateigentums der Industrie und des Bankwesens in Staatseigentum. 
Österreich war nach 1945 ein Land, wo die gegensätzlichen Interessen der Großmächte ei-
nander begegneten. Die Verstaatlichung war somit eine Reaktion auf den Druck vom Außen 
und zugleich wurde sie zur Triebkraft der österreichischen Ökonomik. Im Bezug auf die spe-
zifische Situation, in der sich Österreich nach dem Krieg befand, ist die Verstaatlichung zur 
Notwendigkeit geworden. Die Schlüsselunternehmen in mannigfachen Bereichen sowie Teil 
des Bankwesens wurden in den staatlichen Verantwortungsbereich übertragen. Erst nach 
dem Zustandekommen des Abkommens von 1955 wurden auch die Unternehmen aus dem 
östlichen Teil Österreichs (USIA) in Staatseigentum überführt.


