
Úvo dem – for mu la ce pro blé mu

S kon cem mi nu lé ho sto le tí se vý ra zem pro roz voj svì to vé ho hos po dáø ství sta la glo ba li -
za ce a mùže se zdát, že dù raz na ná rod ní iden ti fi ka ci pa t øí mi nu los ti. V pøí mém pro ti kla -
du k dneš ním ten den cím jsou ko nec de va te nác té ho a prv ní po lo vi na dva cá té ho sto le tí
ozna èo vá ny za vr chol né ob do bí tzv. hos po dáø ské ho na ci o na lis mu, kdy na o pak po u kaz
na ná rod ní zá jmy mìl am bi ce pod øi zo vat in di vi du ál ní zá jmy zá jmùm ná rod ním témìø
v ce lém je jich mys li tel ném spek t ru. S na šimi pro hlu bu jí cí mi se zna lost mi fe no mé nu na -
ci o na lis mu a ná rod ních hnu tí však stá le zøe tel nì ji vy stu pu je na po vrch am bi va lent ní
role, kte rou v da ném ob do bí ten to pro jev na ci o na lis mu se hrál. Je do sud ne vy øe še nou
otáz kou, do jaké míry mùže být po jem „hos po dáø ský na ci o na lis mus“ buï fe no mé nem
spja tým s pro ce sem so ci ál ní mo bi li za ce, nebo kon struk cí vzniklou v dis kur zu elit,1

záštitou odpùrcùm procesu asimilace, èi dokonce odvìkým protihráèem tendence ke
globalizaci. 

Pøed klá da ná stu die je sou èás tí vý zku mu na ci o na lis mu v eko no mic kých vzta zích;
jeho dlou ho do bým zá mì rem je ur èit, jaké bylo – pod zor ným úhlem na ci o na lis mu – na -
smì ro vá ní hos po dáø ské po li ti ky Èes ko slo ven ska po roce 1918, 1945 a 1989. Usi lu ji
v ní od po vì dìt na zá klad ní otáz ku, zda je na ci o na lis mus v eko no mic kých vzta zích po -
tøeb ným a pro spìš ným fak to rem pøi bu do vá ní eko no mic ké ho sys té mu, dis po nu jí cí ho
ten den cí k eko no mic ké mu rùs tu, èi zda je pou ze zá stìr kou pro pro sa zo vá ní díl èích eko -
no mic kých zá jmù. Chci zjis tit, zda pla tí pro celé dva cá té sto le tí hy po té za, že využívá ní
na ci o na lismu slouží vždy v té chví li slab ší (resp. po ten ci ál nì slab ší) složce eko no mic ky
ak tiv ní ho oby va tel stva.

Mým cí lem v této fázi vý zku mu bylo po ku sit se vy tvo øit me to do lo gic ký rá mec pro
zkou má ní pro je vù na ci o na lis mu v eko no mic kých vzta zích, kte rý by byl šir ší než stá va -
jí cí užíva ná kon cep ce hos po dáø ské ho na ci o na lis mu, jíž vé vo dí myš len ka o pod øí ze nos ti 
eko no mic kých zá jmù jed not liv ce zá jmùm celé spo leè nos ti a ne vy øèe ný pøed po klad, že
lze zce la me cha nic ky zto tožnit eko no mic ké zá jmy je din ce a cel ku. Jsem toho ná zo ru, že 
pod sta ta zájmu jako eko no mic ké ka te go rie ta ko vé zto tožnìní ne u možòuje. Ve dru hé
po lo vi nì de va te nác té ho a v prv ních de se ti le tích dva cá té ho sto le tí jsme však svìd ky
toho, jak ur èi té sku pi ny ve spo leè nos ti pøi chá ze jí s na bíd kou obo jí ho: sli bu jí skr ze kon -
sti tu o vá ní ná rod ní eko no mi ky pro sa ze ní eko no mic kých i ná rod ních zá jmù spo leè nos ti,
jako by šlo o zá jmy každého je jí ho jed not li vé ho èle na. Kdo tvo øí onu sku pi nu v pøí pa dì
pr vo re pub li ko vé ho Èes ko slo ven ska, jaké jsou její cíle a lze její ar gu men ta ci ozna èit
jako „hos po dáø ský na ci o na lis mus“?
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NÁ ROD NÍ NEBO INDIVIDUÁLNÍ ZÁ JEM: PØÍ PAD
PR VO RE PUB LI KO VÉ HO ÈES KO SLO VEN SKA

An to nie Doležalo vá, Vy so ká ško la eko no mic ká v Praze

1 Srv. Schultz, H., 2004, s. 27.
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Ve své stu dii pøed klá dám ta ko vý po hled na po va hu na ci o na lis mu v eko no mic kých
vzta zích, kte rý re spek tu je po va hu eko no mic kých vzta hù a je jich di a me t rál ní od liš nost od
ná rod ní ho hnu tí. Zá ro veò re spek tu ji i spo leè ný mo ment mezi ná rod ní mi a eko no mic ký mi
zá jmy – každý svou ces tou míøí k celé spo leè nos ti, ke každému je jí mu èle nu. Oba mají 
„za kó do vá nu“ schop nost oslo vit každého èle na spo leè nos ti. V pøí pa dì eko no mic ké ho
zájmu k tomu také sku teè nì do chá zí. Chci vy šet øit, zda se totéž da øi lo také ná rod ní mu eko -
no mic ké mu zájmu. Pro tože mám jis té skep tic ké pøi po mín ky k pau šál ní mu používá ní spo -
je ní  „hos po dáø ský na ci o na lis mus“ pro ozna èo vá ní ur èi tých eko no mic kých pro ce sù, øe ším 
v této stu dii nej prve klí èo vou otáz ku, zda je po jem  „hos po dáø ský na ci o na lis mus“ udržitel -
ný pro ob do bí prv ní re pub li ky. Poté na vr hu ji používat nový ter mín, kte rý lépe vy sti hu je
pod sta tu pro bí ha jí cích eko no mic kých pro ce sù, aniž se zá ro veò tvá øí, že je schopen
zastøešit èi nahradit takové pojmy ekonomické teorie, jakými jsou protekcionismus èi
státní podpora. Naopak odkazuje zpìt ke kategorii ekonomického zájmu.

***

Z me to do lo gic ké ho hle dis ka bylo ne zbyt né pro vì øit jak ka te go rii ná rod ní ho, tak
eko no mic ké ho zájmu. Hlav ní me to dou mé prá ce je srov ná va cí ana lý za pojmù eko no -
mic ký zá jem a na ci o na lis mus a hle dá ní je jich styè ných ploch. Opí rám se na jed né stra nì
o his to ric kou pra men nou kri ti ku a na stra nì dru hé o kom pa rativní a ana ly tic kou me to -
du, ve kte ré vedle his to ric ké sta tis ti ky využívám pøe de vším mak ro e ko no mic kou ana lý -
zu, z níž tady ovšem z roz sa ho vých dù vo dù pou ze pøe jí mám nì kte ré díl èí zá vì ry. Pøed -
mì tem mého stu dia a ná sled ných ana lýz jsou na vzá jem úzce pro po je né ob las ti
eko no mic ko-po li tic ké ho jed ná ní: stra nic ké a vlád ní pra me ny k hos po dáø ské po li ti ce,
eko no mic ké zá ko ny jako akty hos po dáø ské po li ti ky, hos po dáø ské pro ce sy, eko no mic ká
te o rie. Chro no lo gic ky se moje stu die „vy èer pá vá“ v ob do bí prv ní re pub li ky, pøi èemž
pri már ní mís to mezi sle do va ný mi pro je vy za u jí ma jí eko no mic ké vzta hy uvnitø tohoto
mnohonárodnostního celku.

1. Jak vy me zit po jem „hos po dáø ský na ci o na lis mus“?

Používa ný po jem hos po dáø ský na ci o na lis mus spo ju je v sobì hos po dáø ské pro ce sy s na -
ci o na lis mem. Tvá øí se, jako by po jme no vá val ob last spe ci fic kých pro je vù, vy me zu jí -
cích se spe ci fic ký mi cíli a užíva jí cích spe ci fic ké ná stro je. Pro tože v sou vis los ti s na ci o -
na lis mem je èas to eko no mic ký zá jem na hra zo ván zá jmem ná rod ním, pøe vážnì
ozna èo va ným jako „ná ro do hos po dáø ský zá jem“, je ne zbyt nì nut né vy svìt lit jak ka te -
go rii eko no mic ké ho zájmu, tak ná ro da, a z nìj vy plývají cích možných ná rod ních zá jmù
pro sa zo va ných skr ze na ci o na lismy.

Po jmem ná rod ro zu mím sku pi nu lidí, kte rá sdí lí do znaè né míry spo leè ný osud, je
spo je ná ur èi tým du chov ním prin ci pem, spo leè nou mi nu los tí. Prv ním dù vo dem exis ten -
ce ná ro da je pøá ní to ho to sdí le ní. Dru hým dù vo dem je spek t rum spo leè nì sdí le ných zá -
jmù, k nimž mùže pa t øit za cho vá ní tra dic, spo leè ná his to rie, ja zyk, kul tu ra. Za tím co ter -



mín ná rod má pøed mo der ní ko øe ny, po jem na ci o na lis mus je no vo tvar2 a v jeho po je tí se
au to øi rùz ní.3

Eko no mic ký mi vzta hy se jako èer ve ná nit táh ne ka te go rie eko no mic ké ho zájmu.
Eko no mic ké vzta hy jsou svým založením a svou pod sta tou in di vi du ál ní vol bou. Dì ji ny
smì ny uèí, že ke smì nì do chá zí je di nì ve spo le èen ství ale spoò dvou lidí, kte øí si mezi
se bou chtì jí vy mì nit vý sled ky své prá ce. Dù ka zem in di vi du ál nos ti eko no mic kých
vzta hù jsou prá vì ty prv ky, kte ré je vy vádìjí z úz kých kme no vých hra nic. Síla eko no -
mic kých vzta hù ros te s tím, jak se prostor smìn ných vzta hù roz ši øu je. S tím zá ro veò
v eko no mic kých vzta zích ztrá cí na síle ro din né èi ro do vé vazby a ná klon nos ti: v eko no -
mic kých vzta zích se lidé øídí svý mi eko no mic ký mi zá jmy. Pod sta ta eko no mic ké ho
zájmu není dána kon sen su ál ním pøi zpù so be ním se je din ce cel ku. Lidé vstu pu jí do eko -
no mic kých vzta hù s cí lem na pl òo vat své potøe by, maximalizovat svùj užitek a uspokojit 
své potøeby s minimem vynaložených nákladù.

Po jem ná ro da je ne od mys li tel nì svá zán s po jmem ná rod ní ho zájmu a ten zase pøed -
po klá dá exis ten ci osob ních zá jmù je din cù, tvo øí cích ná rod. I když or ga ni za ce na prin ci -
pu et nic ké ho nebo ná rod ní ho zájmu není roz hod nì je di ným ty pem uspo øá dá ní, pa t øí
v ur èi tých ob do bích k tìm nejživot nìj ším.4 Spo leè né zá jmy mo hou být stej nì moc ným
pou tem lidí jako et ni ci ta, ja zyk èi nábožen ství. Je otáz kou, zda sem pa t øí i hos po dáø ské
zá jmy, zda je eko no mic ký zá jem ná ro do tvor ným prin ci pem. Na roz díl od ostat ních jme -
no va ných spo jo va cích prv kù, kte ré se nej èas tì ji v sou vis los ti s for mu la cí ná ro da ob je -
vu jí, však spo leè né zá jmy ve dou na prv ním mís tì k for mu la ci ob chod ních do hod – jak
už v roce 1882 øekl Er nest Re nan, „...Zoll ve re in není vlas tí...“5 Za tím co totiž ná rod a na -
ci o na lis mus sta ví do po pøe dí kon sen sus, vùli lidí po spo le èen ství, kte ré je svým zpù so -
bem pøe sa hu je, eko no mic ký zá jem se vzta hu je k in di vi duu. Lze eko no mic ké zá jmy jed -
not liv ce podøí dit ná rod ní mu zájmu? Vždy• v eko no mic kých vzta zích, do kte rých lidé
vstu pu jí, když vy rá bì jí a smì òu jí vý sled ky své prá ce, má pr vot ní a ne za stu pi tel nou roli
je jich eko no mic ký, a tedy ryze in di vi du a lis tic ký, zá jem. Je vù bec možné chtít jej pro po -
jit s hnu tím tak spo le èen ským, ja kým je ná rod ní hnu tí, a je možné formulovat národní
ekonomický zájem?

Za tuto po sled ní otáz ku svým zpù so bem vdì èí me Al bí nu Brá fo vi, ji nak otci–za kla -
da te li èes ké ho eko no mic ké ho myš le ní. Brá fem jis tì ne za mýš le ným dù sled kem je ur èi té 
zma te ní pojmù v dneš ních úva hách o kon sti tu o vá ní mo der ní ho èes ké ho ná ro da: ve
svých ná ro do hos po dáø ských úva hách ozna èil hos po dáø skou eman ci pa ci Èe chù uvnitø
Ra kousko–Uher ské mo nar chie za tøe tí fázi èes ké ho ná rod ní ho ob ro ze ní, ná sle du jí cí po
ja zy ko vé a po li tic ké eman ci pa ci.6 
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2 „Na rozdíl od termínu národ, který se vztahuje k sociální realitì, oznaèuje nacionalismus politický,
resp. myšlenkový postoj, názor a je obvykle vztahován k urèitému systému hodnot.“ Hroch, M., 2003,
s.13.

3 Srv. Hroch, M., 2003.

4 Hroch M., 2003, s.68.

5 Renan, K., 2003, s. 33.

6  „Obrození èeské není hotovo, obrození èeské vstupuje snad ve své poslední , ale nejtìžší úkoly, úkoly
dohoniti to, co zanedbala doba minulá, to je národohospodáøské obrození èeské.“ Bráf, A., 1909, s.27.
Blíže viz Urban, O., 2003, s. 189 an. O koncepcích hospodáøské emancipace èeské spoleènosti na
pøelomu 19. a 20. století viz též. Hoffmannová, B., 2002. K heslu „Svùj k svému“ srv. též Lacina, V.,
Hájek, J., 2002, s. 29-37.
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Eko no mic ký zá jem, for mu lo va ný na zá kla dì bez pro støed nì poci•ova né po tøe by, je
každému je din ci vlast ní. Chro no lo gic ky pøed chá zí for mu la ci ja kých ko li ji ných zá jmù.
Eko no mic ký zá jem je tudíž pøí to men v dobì, kdy ja zy ko vé, kul tur ní èi po li tic ké
požadav ky ne by ly položeny na stùl, ba ani ne by ly for mu lo vá ny. Brá fo vu výzvu, ob vyk -
le vy ja d øo va nou hes lem „Svùj k své mu“, je tøe ba chá pat v kon tex tu in ten ziv ní ori en ta ce
na po sí le ní ná ro da de fac to v si tu a ci, kdy možnos ti jeho po sí le ní de iure byly zvláš tì po
roce 1867 v sou vis los ti s ra kousko-uher ským vy rov ná ním jen ome ze né. K tomu je tøe ba
pøi èíst ne zrov na èi lé ho pod ni ka tel ské ho du cha èes ké spo leè nos ti; tato sku teè nost se
pro je vo va la po mìr nì níz kým sklo nem k ob cho do vá ní a in ves to vá ní, ale pøe de vším ne o -
cho tou nést pod ni ka tel ské ri zi ko.7 To u bu di te lù typu A. Brá fa, F. L. Chle bo ra da èi K. H.
Bo rov ské ho vy vo lá va lo po tøe bu ak ti vi za ce v ob las ti ná ro do hos po dáø ské ho myš le ní
i prak tic ké ho jed ná ní. Podle Brá fo vých pøed stav mìlo jít pøe de vším o vzbu ze ní lás ky
k èes ké mu vý rob ku, kte rá v dal ším mìla vést k upøed nost òo vá ní èes kých vý rob kù pøed
ci zí mi a na po mo ci èes ké mu hos po dáø ské mu ožive ní.8

V prak tic kých eko no mic kých vzta zích však hes lo „Svùj k své mu“ bylo na pl òo vá no
jen v ome ze né míøe9 a sám kon cept spe ci fic ky èes kých ná ro do hos po dáø ských po tøeb
ne mìl jed not ný ob sah. Užití hes la totiž do znaè né míry pod mi òo va la míra vy spì los ti,
a pøe de vším sobìstaè nos ti èes ké ho hos po dáø ství, kte rá byla v rám ci mno ho ná rod nost -
ní ho stá tu vel mi pro ble ma tic ká. Pro to také každá de fi ni ce èes ké ho vý rob ku byla ne jed -
no znaè ná, jed not li ví ná ro do hos po dá øi se ne sho do va li v tom, co o èeš ství vý rob ku roz -
ho du je – zda je roz ho du jí cí ná rod nost vlast ní ka ka pi tá lu, nej vyš ších øí dí cích
pra cov ní kù, úøed ní kù, dìl ní kù, pù vod su ro vin, mís to vý ro by. Pøi tom sna hy o for mu la ci
spo le èen ské ho zájmu v eko no mic kých vzta zích byly vel mi živé. Dù vod tìch to snah
spat øu ji ve sku teè nos ti, že èes ké eko no mic ké myš le ní v de va te nác tém sto le tí, stej nì
jako v prv ních de se ti le tích sto le tí dva cá té ho, ve svém hlav ním prou du bylo in spi ro vá no
nì mec kým pro støe dím; na vá za lo pøe de vším na uèe ní nì mec ké his to ric ké ško ly a velkou 
odezvu vyvolalo uèení F. Lista.

Také ni kde v èes kém eko no mic kém myš le ní prv ní re pub li ky ne na jde me po jem ná -
rod ní ho eko no mic ké ho zájmu pre ci zo va ný. Ne po chyb nì se o to po kou šel v ce lém svém
te o re tic kém díle Ka rel En g liš, zù stal však na fi lo zo fic ké, resp. no e tic ké úrov ni; za hr nul
jej do své eko no mic ko-te o re tic ké kon cep ce, ale apli ko vat jej v prak tic ké hos po dáø ské
po li ti ce se mu ne da øi lo. Pøí èi nou jeho ne ú spì chu mùže být pros tá sku teè nost, že ni ko li
stát, ale jed not liv ci mají po tøe by a zá jmy. Mají-li nì kte ré z tìch to po tøeb být lépe uspo -
ko jo vá ny èin nos tí stá tu a ve øej ný mi vý da ji, mìlo by být pev nì sta no ve no, jaké po tøe by
to jsou a jak mají být kla si fi ko vá ny, pøí pad nì jak se liší od potøeb nejlépe
uspokojitelných soukromou cestou. A takové otázky a odpovìdi na nì v dobových
spisech zcela chybí.

***

Po jem „hos po dáø ský na ci o na lis mus“ v sobì spo ju je dva zøe tel nì pro ti chùd né mo ti -
vy lid ské ho jed ná ní: v hos po dáø ských vzta zích lidé jed na jí podle svých in di vi du ál ních
(eko no mic kých) zá jmù, za tím co na ci o na lis mus im pli ku je sna hy po do sa ho va ní šir ší ho

7 Srv. Jureèka, V., nedat., s. 35.

8 Hoffmannová, B., 2002, s. 6.

9 Srv. Lacina, V., Hájek, J., 2002, s. 35-36.



kon sen su, od ka zu je nás k jed ná ní na spo le èen ské bázi. Hos po dáø ský na ci o na lis mus
jako stra te gie, kte rá pod øi zu je eko no mic ké jed ná ní jed not liv cù ná rod ním zá jmùm,10 by
v prvé øadì mìl být vy zbro jen for mu lo va ným ná rod ním zá jmem v eko no mic ké ob las ti –
jak te o re tic ké, tak prak tic ké. K tomu v prv ní re pub li ce ne do šlo. V dru hé øadì by mìl
užívat ná rod nost nì-se lek tiv ních ná stro jù, a• už jako ar gu men tù, ak cep to va tel ných vìt -
ši nou spo leè nos ti, nebo jako prak tic ko-hos po dáø ských kro kù, doložitel ných v eko no -
mic kých vzta zích. V ná sle du jí cí ka pi to le do klá dám, že k ná rod nost nì-se lek tiv ní mu
eko no mic ké mu jed ná ní v ob do bí prv ní re pub li ky ne do chá ze lo v ta ko vé míøe, a podobì
že by bylo možné hovoøit o specifické formì národního hnutí v rámci ekonomických
vztahù.

2. Tøi ro vi ny pro je vù na ciona lis mu v eko no mic kých vzta zích

Pro tože pøed mì tem mého vý zku mu je fe no mén, pro je vu jí cí se v eko no mic kých vzta -
zích, ana ly zu ji prá vì tyto vzta hy mezi jed not li vý mi eko no mic ký mi sub jek ty – stá tem,
fir ma mi a do mác nost mi. V rám ci tìch to vzta hù se po cho pi tel nì ob je vu je ši ro ké spek t -
rum ná stro jù, a• už jde o zá mìr nou hos po dáø skou po li ti ku stá tu vùèi fir mám, stá tu vùèi
jed not liv cùm (do mác nos tem) nebo mezi fir ma mi a jed not liv ci na vzá jem. Pro vy šet øe ní
ná rod nost nì-se lek tiv ní ho jed ná ní v eko no mic kých vzta zích cha rak te ri zu ji tøi ro vi ny
tìch to pro je vù:11

• for mál nì le gisla tiv ní,
• agi taè nì-rétorickou,
• živel nou.

Ro vi na for mál nì le gisla tiv ní

Tato ro vi na je do mé nou le gisla tiv ní èin nos ti stá tu v hos po dáø ské ob las ti. Hos po dáø ská
po li ti ka v obec ném smys lu vy ja døu je pøí stup stá tu k hos po dáø ství své zemì: každý z jed -
not li vých ná stro jù, kte ré má k dis po zi ci, mùže pù so bit na všech ny eko no mic ké ob jek ty
a sub jek ty, nebo se lek tiv nì, v ur èi té ob las ti, pro ur èi tý okruh pro blé mù, v ur èi tém ob do -
bí, pou ze uvnitø stá tu èi na ve nek. Vý bìr a pù so be ní jed not li vých eko no mic kých ná stro -
jù je de ter mi no ván ce lou øa dou fak to rù, k nimž pa t øí his to ric ký vý voj zemì, její ge o gra -
fic ká po lo ha, po li tic ký vý voj a v ne po sled ní øadì rov nìž ná rod ní tra di ce a kul tu ra.

Le gisla tiv ní èin nost stá tu v eko no mic ké ob las ti byla v dobì prv ní re pub li ky vel mi
pes t rá. Je tøe ba si vší mat jak mi mo øád ných, v zá sa dì jed no rá zo vých zá ko nù, tak zá ko nù
opa ku jí cích se a zjis tit, zda si jimi stát osvo jo val prá vo mì nit pod mín ky hos po dáø ské
sou tìže podle ná rod nost ní ho prin ci pu. Mezi opa ku jí cí mi se zá ko ny mají své ne za stu pi -
tel né mís to fi nanè ní zá ko ny, kte ré nás od ka zu jí k roz poèto vé po li ti ce.
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10 Srv. Schultz, H., 2004, s.17.

11 Za cenné pøipomínky pøi øešení této otázky dìkuji doc. T. Ježkovi z katedry hospodáøské politiky VŠE
v  Praze.
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Ex kurz prv ní: do fis kál ní po li ti ky12

S výjimkou školství žádná kapitola státního rozpoètu nebyla èlenìna podle národnostního
hlediska. Školství možná na první pohled nemá s národním hospodáøstvím mnoho
spoleèného. Opak je však pravdou. Rozpoèet na školství mùže být dokonce jakýmsi mìøítkem 
vyspìlosti života ve státì, protože ukazuje nejen vùli po vývoji ve vzdìlanosti, ale ukazuje i na 
celkové možnosti státního hospodáøství. Ve státì s vysokým podílem menšin pak mùže sehrát
roli prvku posilujícího èi omezujícího rozvoj nìkteré z nich. Kdyby se nám podaøilo nalézt
takové projevy, byl by to nepochybnì jeden z vážných indikátorù, že státní hospodáøská
politika byla nacionalismem deformována ve prospìch vìtšinového národa. Analýza
prvorepublikových státních rozpoètù však tuto možnost vyvrátila.

V ob las ti støed ní ho škol ství se uká za lo, že po celé sle do va né ob do bí vý da je do ná rod -
nostnì ji ných škol rost ly (s výjim kou ma ïar ských škol mezi léty 1924 a 1928). Tem po rùs tu
vý da jù do èes ké ho škol ství bylo však vi di tel nì vyš ší než do nìmec ké ho, jež ale rost lo rych le ji
než slo ven ské!13 Také vý sled ky ana lý zy vy so ké ho škol ství jsou svým zpù so bem „roz pa èi té“:
být pro fe so rem na èes ké (a slo ven ské) uni ver zi tì bylo vý hod nìj ší, než být pro fe so rem uni ver -
zi ty nì mec ké. Na o pak vý hod nìj ší pro pro fe so ry tech nic ké ho smì ru bylo vy u èo vat na tech ni -
ce nì mec ké než èes ké.14

Je jis tì pøed sta vi tel né, že na úrov ni jed not li vých zemí, okre sù a mìst mohlo do chá -
zet k nì kte rým je vùm, kte ré byly pøí sluš ný mi ná rod nost ní mi men ši na mi vní má ny jako
po tla èo va tel ské. Cel ko vý zá mìr škol ské po li ti ky však roz hod nì ne lze ozna èit jako ná -
rod nost nì se lek tiv ní. S vy so kou mí rou spo leh li vos ti lze ob ha jo vat tezi, že ve fis kál ní
po li ti ce ne do chá ze lo k pra vi del né mu a zá mìr né mu ome zo vá ní žádné z men šin. Na ci o -
na lis mus ve fis kál ní oblasti ne se hrál roli èi ni te le, kte rý by sta vìl ne èes ké ná rod nos ti do
po zi ce out si de rù. Ve stát ních roz poè tech ne lze na lézt žádné sto py te o re tic ky zdù vod nì -
ných a prak tic ky usku teè òo va ných ná rod nost nì za mì øe ných re strik tiv ních opat øe ní.
Ab sen ce ná rod nost ní ho prin ci pu pøi roz dì lo vá ní pro støed kù ze stát ní ho roz poètu na -
svìd èu je, že pøi vy tvá øe ní své ho fi nanè ní ho plá nu a re dis tri buci svých prostøedkù stát
nechtìl, nebo nepovažoval za nutné akcentovat národnostní princip.

Ex kurz dru hý: do pro ce su nostri fi ka ce15

V rám ci pro ce su nostri fi ka ce je užiteè né od li šit dva pro ce sy: le gisla tiv ní ukot ve ní nostri fi ka -
ce a vlast ní prù bìh pøe vá dì ní pod ni kù do ru kou èes ko slo ven ských stát ních pøí sluš ní kù. Prv -

12 Srv. Doležalová, A., 2004, s. 229-240.

13 Tamtéž, s. 235.

14 Tamtéž, s. 237.

15 Problematice nostrifikace vìnuji samostatnou pozornost ve studii Ekonomie a právo (èi bezpráví).
AOP. 2006, è. 2, s. 163-173, 121-132.



ní z vy me ze ných pro ce sù má svùj po èá tek v pro sin ci 1918, kdy sku pi na po slan cù pøed ložila
v Re vo luè ním Ná rod ním shro máždìní ná vrh na pøe ložení sí del všech pod ni kù, vy rá bì jí cích
na úze mí Èes ko slo ven ska, do no vé ho stá tu.16 Tato po sla nec ká ini ci a ti va se v dal ších mì sí -
cích pro tnu la s jed ná ním èes ko slo ven ské vlá dy na mí ro vé kon fe ren ci v Paøíži a s vy jed -
ná vá ním s ra kous kou vlá dou.17 Sou bìžnì s tím to le gisla tiv ním pro ce sem pro bí ha la fak -
tic ká nostri fi ka ce, kte rou øí di la vlád ní me zi mi nis ter ská ko mi se a kte rá byla rám co vì
vy me ze na tzv. zá ko ny o pøe ve de ní ma jet ku.18 Me zi mi nis ter ská ko mi se ved la jed ná ní s fir -
ma mi, ur èe ný mi k nostri fi ka ci, a ur èo va la její kon krét ní pod mín ky. In for ma ce pro svou prá ci 
zís ka la od ob chod ních a živ nos ten ských ko mor, kte ré vy pra co va ly se zna my fi rem síd lí cích v
je jich ob vo dì, a to fi rem: jed not liv cù, po kud pa t øí za hra niè ním ma ji te lùm, ak ci o vých (spo le -
èen ských), po kud vy ka zu jí úèast za hra niè ní ho ka pi tá lu, za hra niè ních ak ci o vých spo leè nos tí
a spo leè nos tí s ru èe ním ome ze ným. Nostri fi kaè ní me zi mi nis ter ská ko mi se pøi ja la pro vá dì cí
na øí ze ní v záøí 1920 a za èa la usku teè òo vat kro ky v otáz kách pøe ne se ní pod ni ko vé cen t rá ly
do Èes ko slo ven ska, èes ko slo ven ské ma jo ri ty ve správ ní radì, èes ko slo ven ské ho ob èan ství
ak ci o ná øù, síd la fir my, ja zy ko vých pra vi del a záležitos tí emi se ak cií, kte ré v mno ha ohle dech 
vý raz nì pøe kro èi ly usta no ve ní pøi ja tá nostri fi kaè ním zá ko nem a nostri fi kaè ní úmluvou.
Pra men ný vý zkum jas nì uká zal, že pro stát ní sprá vu byla nostri fi ka ce klí èo vým ná stro jem
k vy tìs nì ní ra kous ké ho a èás teè nì i nì mec ké ho ka pi tá lu a jeho vlast ní kù z hos po dáø ské ho
živo ta v Èes ko slo ven sku a k zís ká ní po zic pro ka pi tál èes ký, resp. do ho do vý. Peè li vý vý bìr fi -
rem vhod ných k nostri fi ka ci a in di vi du ál ní pøí stup ko mi se k nim umožòo val v ma xi mál ní
míøe uspo ko jo vat požadav ky èes ko slo ven ských zá jmo vých sku pin. Pøi tom dù vo dy pro
nostri fi ka ci ze stra ny nostri fi ko va ných fi rem byly je nom ome ze né: v míøe minimální šlo
o vlastní zájem firmy – mnohem èastìjší byly obavy z nejrùznìjších sankcí a snaha využít
nostrifikaèního procesu k daòové optimalizaci, která sehrála roli naprosto zásadní.

Nostri fi ka ce je tak vy ni ka jí cí ukáz kou toho, kde ved la hra ni ce mezi ná rod nost nì se -
lek tiv ní hos po dáø skou po li ti kou a re spek to vá ním práv men šin, na nìž byla doba po prv -
ní svì to vé vál ce vel mi cit li vá. Pro ces nostri fi ka ce v Èes ko slo ven sku, ale také v Pol sku,
Ru mun sku a Ju go slá vii, mìl za cíl pøe vést síd la fi rem do tìch zemí, v nichž mìly tyto fir -
my své vý rob ní zá vo dy; v do bo vém ná hle du šlo for mál nì o „zdo mác nì ní“ peè li vì vy -
bra ných prù mys lo vých pod ni kù, fak tic ky však o sna hu co nej ví ce z tìch to fi rem pro fi to -
vat. Ve svém dù sled ku však s se bou pøi ná še la ce lou øadu ne ga tiv ních eko no mic kých
pro blé mù, od od li vu zkušených øídících pracovníkù pøes zmìny ve struktuøe kapitálu až
po dopady do bankovního sektoru.

 ***
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16 Revoluèní Národní shromáždìní RÈS, tisk è. 133/1918.

17 Zákon è. 580/1920 Sb.z. a n. z 31. 8. 1920 O úmluvì mezi vládami Republiky Èeskoslovenské
a Rakouské o zpùsobu, jak nakládati po stránce právní s výrobními a dopravními podniky.

18 1) z 15. 7. 1919 è. 417/1919 Sb.z. a n. O vstupu ès. státu v záruèní /garanèní/ pomìr u místních drah
garantovaných státem; 2) z 11. 12. 1919 è. 12/1920Sb.z. a n. O podnicích, které mají sídlo mimo území
Èeskoslovenského státu; 3) z 24. 6. 1920 è. 417/1920 Sb.z. a n. O ètvrté státní pùjèce a o úèasti majitelù
rakouských a uherských váleèných pùjèek na jejím upisování.
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Jest liže v le gisla tiv ní ro vi nì hos po dáø ské po li ti ky stá tu nejsou pro je vy ná rod nost ní se -
lek ce za chy ti tel né, mùže to zna me nat v mno ho ná rod nost ním stá tì je di né: stát chtìl udržet
sta tus quo a køeh ké pøí mì øí mezi jed not li vý mi ná ro dy, pøe de vším mezi hlav ním ná ro dem a
nej vìt ší mi no ri tou. Èes ko slo ven sko se s ohle dem na svou kom pli ko va nou ná rod nost ní
struk tu ru vel mi støežilo za vést ja ký ko li zá kon, dis kri mi naè ní vùèi men ši nám. Také ve znì ní
nostri fi kaè ních zá ko nù se ÈSR ma xi mál nì snažila ne do stat se do roz po ru s dik cí mí ro vých
smluv a až na ne pa tr né výjim ky ne u zá ko ni la usta no ve ní, kte ré by moh lo být do ho do vý mi
au to ri ta mi vy klá dá no jako ná rod nost nì dis kri mi naè ní. To jí však ne brá ni lo usku teè òo vat ta -
ko vé ná rod nost nì se lek tiv ní kro ky pøi pro vá dì ní tìch to ne kon flikt ních zákonù.

Ro vi na agi taè nì-rétorická

Tato ro vi na se roz pro stí rá na celé šká le od smì ru po zi tiv nì k ne ga tiv nì agi taè ní mu:
ohled na ná rod ní pøí sluš nost na bý val po do by ne ga tiv ní ho se vy me zo vá ní vùèi za hra niè -
ní kon ku ren ci a po zi tiv ní ho vy zdvi ho vá ní èes ko slo ven ské ho oby va tel stva. Na ci o na lis -
mus zde se tr vá val v roli „ro man tic ké ho“ ob háj ce sna hy èes ko slo ven ských vlád nou cích
gar ni tur o po zi tiv ní ob raz zemì a je jí ho hos po dáø ství v za hra ni èí. V této ro vi nì ne byl
v pod mín kách prv ní ho èes ko slo ven ské ho státu zdaleka novým fenoménem. Ještì pøed
vznikem republiky se prosazoval dvìma cestami:

•  zdù raz òo vá ním èes ko-slo van ské vzá jem nos ti,
•  obra nou pøed pro ni ká ním nì mec ké ho ka pi tá lu (ré to ric kou i fak tic kou). Po vzni ku 

sa mo stat né ho Èes ko slo ven ska na byl pøe va hy dru hý smìr. 
Èes ko slo ven ské vlád nou cí gar ni tu øe vel mi záleželo na po zi tiv ním ob ra zu zemì a je jí -

ho hos po dáø ství v za hra ni èí. Èes ko slo ven sko, kte ré bylo hos po dáø sky vel mi sil nì svá zá no
s Nì mec kem, se bez pro støed nì po skon èe ní vál ky usi lo va lo pøi mknout k ze mím Do ho dy.
Zá ro veò mìlo hos po dáø ství – ob èas ne zbyt nou – po tøe bu za hra niè ních pùj èek, pro je jichž
zís ká ní bylo tøe ba pøed klá dat po zi tiv ní zprá vy o sta vu hos po dáø ství. Pro to považova li èes -
ko slo ven ští pøed sta vi te lé za po tøeb né od li šit se od vše ho, co po chá zí z Nì mec ka19, øí tí cí ho
se s in fla cí do zá hu by, a pøed sta vo vat se jako zemì, po tý ka jí cí se s ne bla hým dì dic tvím mi -
nu los ti, a ko nec kon cù – vy me zo vat se vùèi kon ku ren ci. V tom byla obsažena jis tá ne lo giè -
nost, nebo• sa mo stat nos tí se Èes ko slo ven sko vy ma ni lo z podru èí Ra kousko-Uher ské mo -
nar chie. Nì mec ko bylo „pou ze“ sil ný sou sed a náš nej vìt ší za hra niè nìob chod ní partner.
Nic víc, nic míò.

Ta ko vou agi ta ci na lez ne me v no vi no vých èlán cích èi ji ných ve øej ných pro je vech,
vlád ních pro hlá še ních i vy stou pe ních mi nis t rù v par la men tu. Pro je vi la se pøi jed ná ní o za -
ve de ní pre fe renè ních cel mezi Èes ko slo ven skem, Ra kous kem a Ma ïar skem,20 když E.
Be neš mlu vil o pro jek tu jako o „sa na ci Ra kous ka“21 vy spì lej ším Èes ko slo ven skem a za
pøí èi nu ra kous kých potíží považoval vý hrad nì ne e fek tiv nost ra kous ké ho hos po dáø ství,
nikoli ochranáøská opatøení sousedních státù, a tedy i Èeskoslovenska.

Ji ným pøí kla dem pro je vu na ci o na lis mu v této ro vi nì mùže být mì no vá po li ti ka.22

19 Lze urèitì nalézt výjimky. Napø. nìmecká daòová soustava, do jejíž „nabídky“ èasto sahaly
èeskoslovenské vlády, když hledaly možnosti pro zvýšení pøíjmù státního rozpoètu.

20 Houska, O., 2004, s.125.

21 Houska, O., 2004, s.133.

22 Srv. Doležalová, A., 2004 (2), s.157-182.



Sa mo stat né kursy nové èes ko slo ven ské ko ru ny na za hra niè ních bur zách se tvo øi ly od
po lo vi ny bøez na 1919 a už v kvìt nu zažila tato mìna prv ní boom – za sou èas né ho pro pa -
du mar ky i ra kous ké ko ru ny. Ná sle do va lo krát ké, leè in ten ziv ní ob do bí opá je ní se ilu zí
o ví tìz ství v boji za od pou tá ní se od bý va lé mo nar chie. Ve sku teè nos ti však èes ko slo -
ven ští vlád ní pøed sta vi te lé pod leh li ši ro ce kri ti zo va né mu kla mu, že spe ku la tiv ní rùst
kursu od po ví dá sku teè né mu rùs tu síly ko ru ny. Po nì ko li ka mì síè ní ve øej nì pro je vo va né 
ra dos ti z toho, že Èes ko slo ven sko unik lo svým sou put ní kùm, mu se li po cho pit kru tou
prav du, že za hra ni èí èes ko slo ven skou mìnu jako samostat nou ve sku teè nos ti ne vní má
a  že kurs èes ko slo ven ské ko ru ny je pøi ro ze nì dán vy so kým ob je mem ob chod ních sty kù 
prá vì s Ra kous kem a Nì mec kem. Pøes to bylo v pod sta tì je di ným mì no vým ná stro jem
umì lé na sta vo vá ní a udržová ní kursu ko ru ny. Tì mi to ope ra ce mi kles ly zá so by de viz na
tak níz kou úro veò, že ne by lo možno sta bi li zo vat ko ru nu a založit cen t rál ní ban ku. A to
vše pro to, že v mys lích po li tic kých pøed sta vi te lù té doby pev nì tkvìl ná zor o pozi tiv ním 
po li tic kém vli vu mìny23 a obrazu Èeskoslovenska jako ostrova jistoty uprostøed
rozbouøeného moøe bylo tøeba obìtovat mnohé.

***

Agi ta ce a její spe ci fic ké ná stro je, ma jí cí na prv ní po hled „pou ze“ pod pùr ný cha rak -
ter, moh ly mít, a také ne zøíd ka mìly, šir ší pole pù sob nos ti. Zdù raz òo vá ní ná rod ní ho
zájmu moh lo po sloužit k vy me zo vá ní se vùèi kon ku ren ci, do vo lá vá ní se vše li do vé ho
kon sen su pro pøí pad nou eko no mic kou dis kri mi na ci pøí sluš ní kù mi no rit, èi vy vo lá vá ní
fobie ze zahranièního kapitálu a jeho mateøských zemí.

Ro vi na živel ná24

Živel ným pù so be ním na ci o na lis mu v eko no mic kých vzta zích mám na mys li na pros to
prag ma tic ké a krát ko do bì ra ci o nál ní kro ky pod ni ka tel ské sfé ry, popø. jí ovliv nì né vlá -
dy, kte ré ved ly k fak tic ké dis kri mi na ci ná rod nost nì od liš ných úèast ní kù tržního pro ce -
su. Jde o ná rod nost nì za bar ve né pro je vy v si tu a cích, kte ré for mál nì le gisla tiv ní kro ky
ne øe ší, popø. pro je vy, jimiž byly dané for mál nì le gisla tiv ní nor my vì do mì de for mo vá -
ny, což moh lo v ko neè ném dù sled ku vést k závažným hos po dáø ským dù sled kùm. Tuto
ro vi nu je tøe ba strikt nì od li šit od ja ké ho ko li pro je vu cha rak te ri zo va né ho v pøed cho zím
bodì. Po dí vá me-li se na pøí klad po zor nì ji na pro ces vzni ku zá ko na o uhel ném hos po -
dáø ství,25 kte rý mìl podle své dik ce pou ze na po mo ci stá tu zís kat pøe hled v této ob las ti,
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23 Vysoký kurs znamenal, že o mìnu je zájem jako zprostøedkovatele mezinárodního obchodního styku, je 
jí dávána pøednost pøed ostatními mìnami regionu, hlavnì pøed rakouskou korunou a nìmeckou
markou, a dìje se tak proto, že jde o mìnu státu, který je politicky stabilizován a odpoután od
hospodáøských otøesù v okolních zemích.

24 Termín živelná oblast pùsobení nacionalismu není zcela pregnantním vyjádøením pøípadù, ke kterým
docházelo v prùbìhu prvorepublikového Èeskoslovenska. Zøejmì více by odpovídalo spojení
neformální jednání. Pro termín živelná oblast jsem se rozhodla s ohledem na okolnost, že mùj výzkum
nacionalismu v ekonomických vztazích pokraèuje i po roce 1945, resp. 1989, a tam je toto oznaèení
zcela na místì. Živelnost má vyjádøit naprosté nerespektování ekonomických zákonitostí i právních
norem.

25 Zákon è. 260/1920 Sb.z. a n.
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ukáže se, že opa ko va nì byl znaè ný dù raz kla den na pro sa ze ní èes ké ho živlu v pøevážnì
nìmeckém vlastnictví dùlního hospodáøství.

Ex kurz tøe tí: do vlád ních jed ná ní*

Když na své schù zi 26. bøez na 1920 jed na la èes ko slo ven ská vlá da o zá ko nì o úpra vì uhel né -
ho hos po dáø ství, byl sou èás tí jed ná ní také ná vrh upra vu jí cí vznik syn di ká tu pro uhel ný ob -
chod pro doly se ver ních a zá pad ních Èech. 26 Ten to syn di kát mìl být tvo øen zá stup ci stá tu,
dolù a hor ní kù s tím, že v èele mìl stát stát ní úøed ník. Syn di kát mìl být pod øí zen mi nis ter stvu
ve øej ných pra cí. Jeho úko lem bylo èe lit dal ším kon cer nùm, „... kte ré do ved ly ovlád nout veš -
ke rý ob chod uhlím ... [a zá ro veò] ... za jis tit stá tu po díl na ny nìj ším kon junk tu rál ním zis -
ku.“27 Mìl øí dit ob chod uhlím, ur èo vat ceny pro jed not li vé doly podle bo ni ty, ren tu od vá dìt
stá tu do tzv. pøe plat ko vé ho fon du, z kte ré ho by se fi nan co va la i jeho èin nost, do to va la by se
tìžba na ne ren ta bil ních do lech, vy rov ná va ly by se do prav ní ná kla dy. Zby tek se mìl roz dì lit
mezi stát a doly, z nichž tyto pøe plat ky vze šly, a na péèi o hor ní ky. Cí lo vým øe še ním byla pøe -
mì na syn di ká tu na stát ní mo no pol ob cho du uhlím. (Zce la ne zá vis le fun go va la daò z uhlí
jako zdroj stát ních pøí jmù.) Vší má me-li si pou ze sku teè nos tí, že v syn di ká tu mìli být na hra -
ze ni pù vod ní ma ji te lé svý mi zku še ný mi dlou ho le tý mi úøed ní ky, èi zá ruk, že syn di kát bude
dis po no vat uhlím podle in struk cí vlá dy, za zna me ná me pou ze, že by se do sáh lo po stup né ho
pøe ve de ní uhel né ho trhu pod pøí mou kon t ro lu stá tu a byl by zru šen stav, kdy „...ús teè tí vel ko -
ob chod ní ci i pøes nej bed li vìj ší do zor si pøe ce jen mo hou dì la ti co chtí a pro vo zo va ti svou zá -
so bo va cí po li ti ku dle svých zišt ných hle di sek.“28 Takže máme co do èi nì ní s ráz ným kro kem
na poli eta ti za ce hos po dáø ství. Pro náš vý zkum je však zá sad ní mo tiv ta ko vé kon struk ce,
a tím je jed no znaè nì hle dis ko na ci o nál ní, ze stát nì ní je je nom ma né vr, za stí ra jí cí pra vou
pod sta tu vìci: „... kdo má uhlí v ruce, má v ruce i doly, tøe ba by byly vesmìs vlast nic tvím nì -
mec kým. Dnes jsou èeští ob chod ní ci opo mí je ni. Kdy by v èele syn di ká tu stál ob rat ný muž,
... byl by sjed nal snad no ná pra vu tím, že by v uhel né dis tri buci pøi pus til èes ký živel dle klí èe
po èet nos ti a tím naši po si ci znaè nì po sí lil.“29

* Blíže se tímto tématem zabývám ve studii podporované NÚJH: Politické stranictví a ekonomický zájem.

 

Pøi zkou má ní pro je vù na ci o na lis mu v eko no mic kých vzta zích máme co do èi nì ní
s pro ce sem, jehož cí lem bylo „pøi táh nout“ ka pi tál k ur èi té èás ti ná ro da, kte rou lze po -
mìr nì pøes nì spe ci fi ko vat. Pro zby tek ná ro da se nic ne zmì ni lo. Na ci o na lis mus, èi spí še 
do vo lá vá ní se ná rod nost ní ho cí tì ní, tak mohl se hrát roli pro støed ku etab lo vá ní se na stu -

26 Syndikát mìl být kopií syndikátu, zøízeného v Nìmecku podle zákona z 23. 3. 1919 o hospodaøení
uhlím. NA, fond PMR, k. è.1768, sign.401/117 – sv. I., II., III. Uhelné hospodáøství 1919-1927. Zápis z
26. 3. 1920. 

27 Tamtéž. Pøíloha è.j. 20348/20: I. Dobrozdání k návrhu na reorganisaci uhelného hospodáøství z 8. 1.
1920 k pøípisu ze dne 13. 12. 1919, s. 1.

28 Tamtéž, s. 5.

29 Tamtéž, s. 6.



pu jí cích po li tic ko-eko no mic kých elit, èi upev nì ní po zic elit mi nu lých v tìch ob las tech,
kde pro støed ky bìžného kon ku renè ní ho boje ne by ly dost pøe svìd èi vé. V ta ko vých chví -
lích se z nìj ne po chyb nì stá val moc ný ná stroj v ru kou by ro kra tic ké ho aparátu
a nejrùznìjších zájmových skupin s kontakty v celém spektru politických stran.

***

Je na mís tì shr nout, jaké jsou naše do sa vad ní po znatky z vý zku mu pro je vù na ci o na lis -
mu ve všech tøech ro vi nách eko no mic kých vzta hù. V zá kon ných usta no ve ních se ob je vu jí
stopy na ci o na lis mu jen vý ji meè nì a v ne pod stat ném vý zna mu z hle dis ka eko no mic kých
i ná ro do tvor ných pro ce sù. V ro vi nì živel ných pro je vù ne by la sice star tu jí cím mo men tem
ná rod nost ní kon fron ta ce, byly jí eko no mic ké zá jmy na stu pu jí cí èes ké eli ty. Ovšem v dal -
ším kro ku už se ná rod nost ní kon fron ta ce roz vi nu la, pro tože eko no mic ky slab ší sku pi na se
de fi no va la prá vì ná rod nost nì. A ko neè nì agi taè ní dù vo dy, ma jí cí na prv ní po hled „pou ze“ 
pod pùr ný cha rak ter, mìly ši ro ké pole pù sob nos ti. Uká za lo se také, že Èes ko slo ven sko
považova lo ré to ri ku a po li ti ku, ve dou cí k po ku sùm o hos po dáø skou os t ra ki za ci sou sed -
ních zemí, za ces tu ke zvý še ní vlast ní kre di bi li ty, a pro to ji cel kem hoj nì využíva lo. V této
ro vi nì se hrál dù raz na ná rod ní zá jmy ne po chyb nì vý znam nou roli a mohl je jím pro støed -
nic tvím ovliv nit iden ti fi ka ci s ná rod nost ním stá tem ve smys lu uvì do mì ní si, že pa t øím
k ur èi té mu spo le èen ství, jehož èle no vé jsou eko no mic ky úspìš ní – èi ne ú spìš ní. (Po cho pi -
tel nì sem patøí i moment negativního hodnocení téže skuteènosti.)

3. Na ci o na lis mus jako pro gram

Je zde do sud ne vy øe še ná otáz ka, na ko lik moh ly splý vat osob ní am bi ce po li ti kù s ob jek -
ti vi zo va nou ka te go rií ve øej né ho bla ha. Po li ti ko vé sa mo zøej mì mo hou, a mnoh dy to
také dì la li, sloužit ide a li zo va né mu cíli ve øej né ho zájmu.30 Po miò me otáz ku ne jed no -
znaè nos ti to ho to ve øej né ho zájmu i úspìš nos ti je jich služby. Za jí má nás pou ze ta okol -
nost, že po kud nejsou zvo le ni a pak ješ tì „vy brá ni“ do vlá dy a do re sor tu, ve kte rém
chtì jí tak to sloužit a na pl òo vat chi mé ru ve øej né ho bla ha, ne bu dou k tomu mít pøí -
ležitost. Ma xi ma li za ce po ètu hla sù byla (a je) mì øít kem po li ti ko va cho vá ní.31 Po kud
po li ti ko vé chtì li há jit kon cept spe ci fic ky èes ko slo ven ských hos po dáø ských zá jmù, mu -
sel se ob je vit v je jich pro gra mech, s nimiž chtì li zís kat po tøeb ný po èet hla sù, aby moh li
za ujmout mís ta v zá ko no dár ných sbo rech a po dí let se na vlád ních ko a li cích. Mu sí me
vyšetøit, zda byl dùraz na národní zájmy takovou programovou kapitolou, která
rozhodovala o volièských preferencích.

Ex kurz ètvr tý: do hos po dáø ských pro gra mù ko a liè ních stran a vlád

Všech ny pr vo re pub li ko vé vlá dy se ve svých pro gra mo vých pro hlá še ních pøi hlá si ly ke ctì ní
his to ric ké kon ti nu i ty a plod né spo lu prá ce všech ná rod nos tí uvnitø stá tu. Všech ny ná rod nos -
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30 „Máme pøece u nás nejeden pøíklad, že poctivì vlastenecky smýšlející èlovìk zpùsobil svému národu
nenahraditelné škody svými omyly v politice mìnové, celní, úvìrové, a j." Macek, J., 1933, s. 8.

31 Stejnì dùležitými pohnutkami mohly být také výnosy politického úøadu – materiální i nemateriální
povahy.
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ti mìly za bez pe èe na stej ná zá kon ná prá va, ale mìly mít také stej né po vin nos ti. Po èí na je pro -
hlá še ním ètvr té vlá dy avi zo va ly všech ny upøím nou sna hu pra co vat pro re ál né na pl nì ní vize
sblížení a sou la du všech ná ro dù.32 Ná rod nost ní sná šen li vost, cha rak te ri zo va nou jako re -
spek to vá ní pøe svìd èe ní dru hé ho a od stra òo vá ní vzá jem ných nenávistí, zasazovaly vlády do
stejného rámce jako snášenlivost sociální èi náboženskou.

V sys té mu èes ko slo ven ské de mo kra cie mu sí me vy chá zet z fak tu, že všech ny èes ko slo ven -
ské vlá dy byly ko a liè ní, a že tudíž ve vlád ních pro hlá še ních všech vlád se mu se ly pro je vit
myš len ky a pøed sta vy ko a liè ních part ne rù. Také jed not li vé ko a liè ní stra ny se však ve svých
hos po dáø ských pro gra mech po hy bo va ly po køiv ce, kte rá spo jo va la vy zdvi ho vá ní ko øe nù
èes ké stát nos ti s prv kem spo lu prá ce všech oby va tel stá tu. Z po li tic kých stran, kte ré vstou pi ly 
bì hem dva ce ti let tr vá ní prv ní èes ko slo ven ské re pub li ky do vlád, jsou prv ní mi kan di dá ty,
kte øí moh li pro sa zo vat na ci o nál ní sta no vis ko ve vládì, ty strany, které ono „národní“ mají
už ve svém názvu – strana národnì-demokratická a národnì-sociální. 

Na ci o nál ní ve smys lu ná rod ní ho pa tri o tis mu, ctì ní ná rod ních tra dic, tvo øi lo spo lu s de -
mo kra tis mem a so ci a lis mem tøi pro gra mo vé pi lí øe, na nichž ná rod ní so ci a lis té sta vì li svou
„... prá ci pro stát, ná rod a ši ro ké vrst vy pra cu jí cí ho lidu.“33 Do je jich evo lu ci o nis tic ké ho
po je tí vý vo je spo leè nos ti pa t øi ly všech ny ná rod nos ti, žijí cí uvnitø èes ko slo ven ské ho stá tu.34

Pro ná rod ní de mo kra ty byla idea na ci o na lis mu spo lu s de mo kra tis mem vùd èí ideou všech
pro gra mù. Usi lo va li o so ci ál ní, spra ved li vou a po kro ko vou, ale pøe de vším ná rod ní a de mo -
kra tic kou re pub li ku. Pøi èemž de mo kra tis mus mìl být spo leè ný všem ob las tem lid ské èin nos -
ti, tedy i hos po dáø ství. Ne spo èí val v na pros té rov nos ti všech lidí, nýbrž v rov nos ti pod mí nek
– každý èlo vìk má „...stej né prá vo na život a kul tur ní i hmot ný roz voj.“35 Už tato sku teè nost
na ci o na lis mus v eko no mic kých vzta zích dis kre di tu je. Na ci o nál ní za bar ve ní bylo v pro gra -
mech po li tic kých stran i ve vlád ních pro hlá še ních okra jo vou záležitos tí. Aè se nì kte ré stra ny 
vy me zo va ly jako ná rod ní a se tká me se s for mu la cí, že ná rod ní je všech no, co vzni ká v ná ro -
dì, a na ci o na lis mus je in di vi du a lis mus roz ší øe ný na celý ná rod,36 v hos po dáø ské ob las ti toto
po je tí žádná stra na ne u plat òo va la. Tak jako je u všech ko a liè ních vlád pa tr ný ak cent na spo -
lu prá ci všeho obyvatelstva bez ohledu na národnostní rozdìlení, tak se koalièní strany
vymezovaly jako ochránci potøeb všech, aby získaly co nejširší spektrum volièù.

Zno vu tak zjiš•uje me, že na ci o na lis mus v eko no mic kých vzta zích ne byl té ma tem,
kte ré za jí ma lo šir ší oby va tel stvo. Po li ti ko vé pøed klá da jí vždy øe še ní ta ko vých pro blé -
mù, u nichž všech ny in di cie na svìd èu jí, že za ujmou støe do vé ho vo li èe. Za bý va jí se tím,
co jim pøi ne se hma ta tel ný vý sle dek, ví tìz ství ve vol bách a po díl na po li tic ké moci.
V ob do bí prv ní re pub li ky bylo klí èo vou otáz kou øe še ní so ci ál ních otá zek, pro tože je jich 

32 „Jedním z nejpøednìjších úkolù vlády jest péèe o zabezpeèení klidného rozvoje vnitøních, politických,
hospodáøských a sociálních pomìrù, èemuž sloužiti pøedevším musí úèelná zákonodárná èinnost
a bezvadná veøejná správa, pøihlížející k zájmùm všech složek obyvatelstva.“ http://www.psp.cz/
eknih/1920ns/ps/stenprot/159schuz/s159001.htm.

33 Tzv. velký program pøijatý XII. valným sjezdem ÈSNS V Praze, 5.-6. dubna 1931. In. Harna, J.(ed),
1998, s.150.

34 „Dáváme výraz pøesvìdèení, že dojíti mùže k dorozumìní s nìmeckými krajany, našimi bratry.“
Moudrý, K., 1930, s. 5.

35 Hospodáøsko-sociální program Èeskoslovenské národní demokracie. In. Engliš, K., 1919, s. 36.

36 Moudrý, K., 1930, s.9-10.



pøe hlížení vní ma li po li ti ko vé jako skry tou hroz bu pro „klid ný“ vý kon své ho po vo lá ní.
Na o pak na ci o na lis mus se z to ho to po hle du zøej mì je vil jako málo pøí nos né hes lo a na -
chá zel se na okra ji zájmu. Po kud stra ny v nì ja ké míøe ak cen to va ly ná rod nost ní sta no -
vis ko, jako ná rod ní so ci a lis té nebo ná rod ní de mo kra té, pøí èi ny lze spat øo vat mno hem
sil nì ji v po tøe bì od li še ní se od do má cích po li tických rivalù než ve skuteèném
zdùrazòování národnostních motivací.

***

Je na mís tì pro vì øit, zda v eko no mii už ne e xis tu je ade kvát ní ter mín, jehož de fi ni ce
by byla použitel ná i pro naši ob last zkou má ní. Poté novì for mu lu ji kon cep ci pù so be ní
na ci o na lis mu v eko no mic kých vzta zích uvnitø mno ho ná rod nost ní ho Èes ko slo ven ska.
A ko neè nì, po ku sím se od po vì dìt na otáz ku, kdo mohli být no si te lé této kon cep ce
a komu sloužila.

4. Na ci o na lis mus v eko no mic kých vzta zích: meze po pis nos ti37

Z po hle du hos po dáø ských efek tù by na ci o na lis mus mohl zna me nat jis tou ces tu hle dá ní
op ti mál ní ve li kos ti ekono mic ké ho cel ku. Stej nì èas to, jako naci o na lis mus vy tvá øí vìt ší
ná rod ní cel ky, má i ten den ci roz bí jet stá va jí cí cel ky vel ké – Èes ko slo ven sko však bylo
v  této (do èas né) op ti mál ní ve li kos ti mno ho ná rod nost ním stá tem, což ce lou si tu a ci ne -
smír nì kom pli ku je. Èeši byli  „od sou ze ni“ sdí let spo leè ný prostor s ji ný mi ná ro dy po
celá dlou há sta le tí. Se vzni kem Èes ko slo ven ské re pub li ky se ra di kál nì pro mì nil pou ze
je den aspekt to ho to sdí le ní: pøed rokem 1918 byli Èeši v po zi ci pod øí ze né ho et ni ka
(kon sti tuu jí cí ho se ná ro da) se vše mi spo le èen ský mi a po li tic ký mi dù sled ky. Po roce
1918 se ná rod nost ní složení spo le èen ství sice ni jak ra di kál nì ne pro mì ni lo, ovšem Èeši
zís ka li svùj ná rod nost nì vy me ze ný stát, v nìmž se Nìm ci sta li nej vìt ší mi no ri tou, kte rá
mìla svùj vlast ní ná rod nost ní stát v bez pro støed ním sou sed ství. Pro tože vzá jem né po -
mì øo vá ní èes kých a nì mec kých úspì chù v pes t rých ob las tech živo ta této spo leè nos ti
v ce lém dlou hém de va te nác tém sto le tí po zna me na lo myš le ní i hod no to vá kri té ria pøí -
sluš ní kù obou ná rod nos tí, je vcel ku po cho pi tel né, že nové (sta ro no vé) eko no mic ké eli -
ty vì ze ly v de va te nác tém století plnou vahou svých osobností a nebyly v prvních letech
a na první pohled schopny vymyslet žádnou novou strategii.

Na ci o na lis mus se vždy po kou ší vnést do mys lí lidí po cit souná ležitos ti s vìt ším cel -
kem. Z opaè né ho hod no to vé ho úhlu po hle du se snaží vnu tit li dem po cit ne do sta teè né
spo ko je nos ti, ochra ny, ba do kon ce ohrožení. Jest liže v dù vì ry hod né lid ské po tøe bì do -
jít vlast ní ho po tvr ze ní od da nos tí nadin di vi du ál ní mu spo le èen ství tkví psy cho lo gic ký
pøed po klad spo jo vá ní je din cù,38 pak v eko no mic kých vzta zích to tak zce la ne pla tí. Èlo -
vìk eko no mic ký je „od dán“ uspo ko jo vá ní in di vi du ál ních po tøeb. Po kud je pro nìj
z eko no mic ké ho hle dis ka vý hod nìj ší zù stat in di vi duem, zù sta ne jím. Po kud je na o pak
vý hod nìj ší spo jit se do sku pi ny, uzavøít do ho du, uza vøe ji. Te o rie her uka zu je, že je
vždy pøi pra ven do ho du po ru šit. A také ukazuje, že po kud zvo lí každý úèast ník do ho dy
svou vlast ní stra te gii, by• pro nìj op ti mál ní, ne mu sí nut nì vést k op ti mál ní mu vý sled ku. 
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37 Za podnìtné pøipomínky pøi promýšlení nìkterých jevù analyzovaných v této kapitole dìkuji
úèastníkùm Letní školy liberálních studií v Jindøichovì Hradci ve dnech 20.-24. èervna 2005.

38 Srv. Lemberg, E., 2003, s. 78.
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Ná rod nost tìch, s nimiž èlo vìk eko no mic ký tyto do ho dy uza ví rá, ne hra je žád nou pod -
stat nou roli ve smys lu možnos ti zo bec nì ní vy sle do va ných ten den cí. Èlo vìk eko no mic -
ký uza ví rá vždy do ho du, kte rá je pro nìj op ti mál ní. S vý jim kou si tu a ce, kdy se po hy bu je 
v pro støe dí, kte ré kla de pøe kážky vol né sou tìži – v na šem pøí pa dì zneužívá ním ná rod -
nost ní ho cí tì ní. Od vo lá vá ní se na ná rod nost ní cí tì ní po sloužilo po èet nì ome ze né sku -
pi nì na ces tì k moci, èi k je jí mu za cho vá ní. Zá ro veò tuto ces tu apri o ri i ex post ospra -
vedl òo va lo. Hos po dáø ství se pros tì sta lo vdìè ným po lem pù so be ní idey prá ce pro
ná rod. Idey hra ni èí cí s ilu zí, kte rou mìl být nì kdy tažen, nì kdy uko lé bán zby tek spo leè -
nos ti. Ve sku teè nos ti však ne šlo o ná rod ní zá jmy, ale o zá jmy èás ti spo leè nos ti, kte rá
mìla am bi ce po tvr dit a upev nit svou po zi ci eko no mic ko-po li tic kých elit.

Z psy cho lo gic kých mo ti vù, jež vy vo lá va jí v život na ci o na lis mus, tak pro ob last eko -
no mic kých vzta hù pøi chá zí v úva hu pøe de vším frustra ce z vlast ní ne do sta teè nos ti
(v eko no mic kém smys lu ne ú spìš nos ti v tržním pro ce su), kte rá mùže vést k agre siv ní re -
ak ci eko no mic ky slab ší ho pro ti sil nìj ší mu. Nejde než o útok na po zi ce tìch, kte øí po tvr -
di li svou úspìš nost v tržním pro ce su, ze stra ny tìch, kdo na toto po tvr ze ní te prve èe ka jí.
Na ci o nál ní rysy na bý vá tato frustra cí vy vo la ná ri va li ta ve chví li, kdy

•  úspìš nìj ší kon ku rent je cha rak te ri zo ván svou ná rod nos tí, 
•  stát ní moc má ten den ci vy tvá øet ná rod nost nì se lek tiv ní pøe kážky vol né sou tìže.

Jako by stát øí kal: „S tímhle mi ka ma rá dit ne bu deš!“ Dùležité však je, že když ro vi na
agi taè ní se lhá vá, resp. eko no mic ké uvažová ní pøe važuje, stát pøi kro èí k to mu to mez ní -
mu, v tržním pro støe dí ne stan dard ní mu a škod li vé mu kro ku. Jako by se upro støed hry
zno vu za mí cha ly kar ty. Tím to kro kem stát ochro mu je hlav ní ho ko or di ná to ra tržního
pro ce su, cenu. Ochro mu je vý kon v pod sta tì všech je jích funk cí. Cena pøe sta ne in for -
mo vat o vzác nos ti vstu pù, pøe sta ne mo ti vo vat vý rob ce i spo tøe bi te le re a go vat na její
zmì ny, pro tože ne lze v každém okamžiku pøes nì od li šit vliv tržních me cha nis mù a stát -
ní re gu la ce, a ko neè nì, pøe sta ne za bez pe èo vat efek tiv ní alo ka ci zdro jù. Ome ze ním fun -
go vá ní ce no vé ho me cha nis mu se trh pøi klo ní více na po zi ce ne do ko na lé kon ku ren ce.
V ko neè ném dù sled ku za pøí èi ní zvý še nou ne jis to tu v roz ho do vá ní eko no mic kých sub -
jek tù, což vede ke snížení kre di bi li ty ná rod ní eko no mi ky jako cel ku, sníží pøí liv ka pi tá -
lu do ní, pod váže eko no mic ký rùst, a tím v ko neè ném dù sled ku sníží bla ho spo leè nos ti,
aè pod hes lem jeho rùs tu po vstal. Jest liže pod týmž hes lem usku teè òu je stát ochra náø -
skou po li ti ku vùèi ji ným stá tùm, tak vždy za hr nu je na obou stra nách do této po li ti ky
všech ny oby va te le, vèet nì pøí sluš ní kù ná rod nost ních men šin. Nejde tedy o na ci o na lis -
mus, ale pro tek ci o nis mus. Na ci o na lis mus by za èí nal ve chví li, kdy by stát svá pro tek ci -
o nis tic ká opat øe ní namíøil výhradnì proti jednomu konkrétnímu národnostnì
definovanému státu. Dále by mohlo jít o akty hospodáøské politiky, namíøené proti
pøíslušníkùm národnostních menšin uvnitø státu. Víme, že k takové politice
Èeskoslovensko nepøikroèilo.

Bylo cí lem no si te lù po psa ných po li tik eko no mic ky po sí lit vlast ní zemi jako spo le -
èen ství lidí de fi no va ných ná ro dem, zvý šit úro veò jeho prù mys lo vé a ze mì dìl ské vý ro -
by, za bez pe èit (by• ne de fi no va né) bla ho spo leè nos ti? Bylo bo hat ství ná ro da jeho re le -
vant ním cí lem? V kon fron ta ci s tì mi to otáz ka mi a pøi vì do mí za tím pou ze ku sé ho
em pi ric ké ho vý zku mu na vr hu ji všech ny pro je vy do sud ozna èo va né jako „hos po dáø ský
na ci o na lis mus“ v ob do bí prv ní re pub li ky ozna èit dvìma pojmy: hospodáøská
emancipace a nacionální ekonomismus.



Hos po dáø ská eman ci pa ce prožila svùj vr chol pøed vzni kem sa mo stat né ho Èes ko -
slo ven ska. Cha rak te ri zu ji ji jako požada vek na vy rov ná ní hos po dáø ské úrov nì èes ké ho
ná ro da s nì mec kým. S myš len kou rov nos ti lidí, vèet nì pøed sta vy rov no mìr né ho a pro -
gre siv ní ho vý vo je ma te ri ál ní ci vi li za ce, pøi šlo ev rop ské osví cen ství. Bu dou cí èeští ka -
pi tá ni  èes ko slo ven ské ho prù mys lu však chtì li do stih nout po zi ci nì mec ké ho ka pi tá lu
pro svùj vlast ní pro spìch, ne pro chi mé ru spo leè né ho èi ná ro do hos po dáø ské ho zájmu.

Èes ko slo ven skou hos po dáø skou eman ci pa ci tak vi dím už ne pøe de vším jako pro ces
eko no mic ké ho ožive ní ná rod nost nì èes kých tržních sub jek tù, ale jako kon krét ní mi his -
to ric ký mi okol nost mi vy vo la nou agi ta ci ve pro spìch ná rod nost nì ur èe ných úèast ní kù
kon ku renè ní ho boje. Je do kla dem, jak úèin nì lze ná rod nost ní cí tì ní využít k pro sa ze ní
úzce osob ních èi sku pi no vých eko no mic kých zá jmù. Nej vý znam nìj ší roli se hrál po u -
kaz na po tøe bu hos po dáø ské eman ci pa ce v ro vi nì agi taè ní, jeho vý raz ný mi atri bu ty jsou
pøe ce òo vá ní vlast ních možnos tí a je di ný cíl: Nì mec ko, resp. nì mec ký prù my sl a ka pi tál 
obec nì. A aè se v této po lo ze jeví jako pou hý ne vì dec ký „útok na po ci ty“, stá val se tak -
tic kým po stu pem, smì øu jí cím k zís ká ní jed nostran ných vý hod v kon ku renè ním boji.
Cha rak te ris ti ka ra ci o nál nos ti èi ira ci o nál nos ti ta ko vé ho po stu pu se pøi tom mìní s cha -
rak te ris ti kou a zá jmy po zo ro va te le. Trvalou však zùstává jeho nedemokratická
podstata, demagogicky zdùvodòovaná jako ochrana pøed zahranièním kapitálem.

S ma xi mál ní mí rou opa tr nos ti na vr hu ji pro všech ny ostat ní pro je vy, tra diè nì ozna -
èo va né jako „hos po dáø ský na ci o na lis mus“, v eko no mic kých vzta zích v me zi vá leè ném
Èes ko slo ven sku užívat po jem na ci o nál ní eko no mis mus. Eko no mis mus na roz díl od
eko no mic ké ho cho vá ní v sobì nese pou ze požada vek mít se dob øe s mi ni mál ním na sa -
ze ním vlast ní ho úsi lí, díky vý ho dám, kon tak tùm, tøe ba i po ru šo vá ní pra vi del. Na ci o nál -
ním eko no mis mem ro zu mím ne stan dard ní eko no mic ké vzta hy, zneužití si tu a ce, po li tic -
ky mo ti vo va né vy tvá øe ní si tu a ce vy so ce ne do ko na lé ho trhu, v nìmž není umožnìn
vol ný vstup do od vìt ví, pøi èemž dis kva li fi ku jí cí cha rak te ris ti kou je prá vì ná rod nost
vlast ní ka ka pi tá lu. Z eko no mic kých vzta hù èi ni la vzta hy eko no mist ní ta sku teè nost, že
v ne for mál ních jed ná ních byl ná rod nost nì cizí ka pi tál od mít nut, ale ve sku teè nos ti po -
ne chán v zemi mnoh dy ve sta vu ne jis to ty, kte rá tržním úèast ní kùm ná rod nost nì èes kým
a slo ven ským vy ho vo va la, pro tože po ome ze nou dobu umožòo va la do sa ho vat rùs tu ka -
pi tá lu, popø. do sa ho vat mi mo øád ných zis kù. Zdán li vì prožívat ex pan zi. Ale jen do té
chví le, než se uká za lo, že ka pi tá lo vé za jiš tì ní ma teø ské zemì je ne do sta teè né, za hra niè -
ní ka pi tál považuje èes ko slo ven ské pro støe dí za ne jis té, ani do sud spo je nec ké zemì
nejsou ochot ny po sky to vat pùjè ky, ko ru na po si lu je díky spe ku laè ním vl nám. Jen do té
chví le, než tito pri vi le go va ní tržní úèastníci mìli nést následky svých rozhodnutí.
Protože ty už nesla spoleènost jako celek: byly jimi omezení konkurence, rùst cen, rùst
daní, rùst zadluženosti státního sektoru, nedostatek finanèních prostøedkù, zpomalení
tempa hospodáøského rozvoje.

Na ci o nál ní eko no mis mus pøí sluš ní ky ná ro da ne spo ju je, na o pak roz dì lu je. Na ci o -
nál ní eko no mis mus strikt nì dìlí spo leè nost na sku pi nu vý rob cù a spo tøe bi te lù, pøi èemž
vý rob ci jsou jeho no si te li a je jich eko no mic ké zá jmy jsou jeho cí lem. Na ci o nál ní eko -
no mis mus pro spí vá sku pi nì po èet nì ome ze nìj ší, vý rob cùm, a ty ješ tì dál dìlí podle ná -
rod nost ní ho klí èe na èes ké (èes ko slo ven ské) a ostat ní. Pla tí do kon ce jis tá zá ko ni tost: co 
je dob ré pro vý rob ce, není dob ré nebo je ne ut rál ní pro spo tøe bi te le; pøe kážky vol né sou -
tìže po skyt nou krát ko do bou vý ho du tìm vý rob cùm, kte ré ne po sti hu jí, ale všich ni spo -
tøe bi te lé po cí tí rùst cen, na da òo vé po plat ní ky do pad ne rùst daní, rùst za dluženos ti stát -
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ní ho sek to ru, na eko no mi ku jako ce lek ne do sta tek fi nanè ních pro støed kù a nut nì
ná sle du jí cí zpo ma le ní tem pa hos po dáø ské ho rùs tu. Tím re ál nì hro zí ri zi ko, že i pro vý -
rob ce mùže mít na ko nec si tu a ce, ze kte ré krát ko do bì pro fi to va li, ne pøí z ni vé úèin ky.39

A  byla tato sku pi na pøi pra ve na nést ne ga tiv ní do pa dy svých kro kù? Na zá kla dì do sa -
vad ní ho vý zku mu mu sím od po vì dìt, že ni ko li. To, co se jeví na první pohled jako
vítìzství, totiž prosazení èeského (èeskoslovenského) živlu v ekonomice zemì, není
v žádném pøípadì z ekonomického hlediska nièím, co bychom mohli za prospìch
národa skuteènì oznaèit.

Je nad vši po chyb nost, že na ci o nál ní eko no mis mus vel mi sil nì ovliv nil vý voj a cha -
rak ter èes ko slo ven ské ho hos po dáø ství prv ní re pub li ky. Do šlo-li ve sle do va ných ob do -
bích k hos po dáø ské mu rùs tu, ne by lo to však z dù vo dù pro sa ze ní ryze èes ko slo ven ské ho
živlu v hos po dáø ství jako cel ku. Podle mého pøe svìd èe ní ani hos po dáø ský rùst jeho užití 
ne ospra vedl òu je. Jak hos po dáø ská eman ci pa ce, tak na ci o nál ní eko no mis mus vy chá zí
ni ko li z ka te go rie ná ro da, nýbrž z ka te go rie eko no mic ké ho zájmu. Ne ma jí ná ro do tvor -
nou po va hu, po kud ne pøi pus tí me ka cíø skou myš len ku, že za každým (chro no lo gic ky
pøed každým) na ci o na lis mem sto jí osob ní am bi ce jeho vùd cù, kte ré ne zøíd ka na bý va jí
po va hu am bi cí eko no mic kých. Vždy• i pøí jmy z vý ko nu úøed nic ké ho po vo lá ní mají fi -
nanè ní roz mìr, kte rý je jis tì pro vá zen mo rál ní mi pøí jmy z vý ko nu úøed nic ké ho po vo lá -
ní, ale kte ré zá ro veò dál násobí pøíjmy ve finanèním vyjádøení.

***

Bez dù klad né ho vý zku mu ne lze od mít nout tezi, že ur èi tá hos po dáø ská ri va li ta mezi
èes ký mi a nì mec ký mi pod ni ka tel ský mi vrst va mi moh la být ak ce le rá to rem èes ké ho hos -
po dáø ské ho ožive ní ve dru hé po lo vi nì de va te nác té ho sto le tí. Je však pro ble ma tic ké tuto
ri va li tu pod sou vat i pro støe dí novì vznik lé ho Èes ko slo ven ska – tedy pro støe dí, kdy z mno -
ho ná rod nost ní ho stá tu vzni kl stát nový, rov nìž mno ho ná rod nost ní, v nìmž do šlo k ra di -
kál ní pro mì nì rolí jed not li vých ná ro dù: z pe ri fe rie se sta lo cen t rum dál agi tu jí cí ve pro -
spìch na ci o nál nì èes kých hos po dáø ských zá jmù. Z po hle du støe tá vá ní ná rod nost nì
od liš ných eko no mic kých sub jek tù už pøe vlá dal prag ma tis mus, a to zce la jed no znaè nì.40
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Abs tract

The key ques ti on of the pre sen ted the sis is what pre ci se ly eco no mic nati o na lism me ans. The author 

uses the si tuati on in Cze cho slo va kia be tween the two world wars as a bac kground of her

exa mi nati on of both its di mensi ons, eco no mic and nati o na lis tic. She points out se ve ral pro blems

ari sing from the use of the term. She also an swers the ques ti on to what ex tent eco no mic nati o na lism 

is eco no mic and to what ex tent it is nati o nal. Fol lowing her em pi ric stu dy of the ef fects of nati o na lism 

on eco no mic re lati ons, the author re de fi nes the existing con cep ti on and su g gests that em phasis be

put on the terms eco no mic eman ci pati on and abo ve all nati o nal eco no mism. The lat ter ex pres si on

descri bes non-stan dard eco no mic re lati ons – po li ti cal ly mo ti va ted creati on of high ly de for med

mar ket en vi ron ments cha rac te ri sed by re st ric ted en t ry op por tu ni ties, with the nati o na li ty of ca pi tal

hol ders be ing the prin ci pal disqua li fy ing con di ti on.
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