
Historie obchodních a ţivnostenských komor 

na území českých zemí 

 

 

(od počátků aţ po jejich zrušení) 

 

(1850 – 1948) 

 

 

 

 

 

 

Bohumír Brom 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Praha, 9. července 2001 

 
 



 2 

 

 

 

 

 

      Obsah 

      Úvodem                                                                                                    …   s.  3 

I. Stručný přehled správního vývoje v českých zemích v období 

rakouské monarchie a  československého státu do roku 1948  

(se zřetelem k problematice obchodu, průmyslu a ţivností)      …   s.  4                      

II. Přehled vývoje OŢK v českých zemích v období habsburské 

            monarchie a za předmnichovské ČSR (1850 – 1938)                 …   s. 17 

III. Činnost OŢK v období tzv. 2. česko – slovenské republiky 

a za Protektorátu Čechy a Morava (1938 – 1945)                      …   s. 32 

IV. Od obnovy činnosti OŢK po 2. světové válce k jejich 

zrušení (1945 – 1948)                                                                     …   s. 36 

      Závěr                                                                                                           …   s. 48 

      Pouţité prameny a literatura                                                                    …   s. 50     

      Přílohy:  

      1/ Přehled základních údajů o jednotlivých OŢK v českých zemích 

          (stav před rokem 1938)                                                                            

      2/ Významné osobnosti z historie komor v Čechách, na Moravě a ve Slezsku  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

 

    

 

Úvodem 

 Od 17. století vznikaly v západní a střední Evropě postupně nové instituce na 

podporu průmyslu a zejména obchodu. Byly to obchodní komory, které místo stagnujících 

řemeslnických cechů a kupeckých grémií začaly plnit úlohu nových poradních orgánů pro 

zákonodárná a správní opatření státu v záleţitostech obchodu a průmyslu. 

 Zakládání obchodních komor bylo tehdy spojeno s šířením tzv. merkantilistické 

politiky, a to především ve Francii. První komora vznikla v roce 1650 v Marseille, potom 

roku 1700 v Dunquerque a pak následovaly další. 

 S francouzským panstvím přešla instituce komor za napoleonských válek na půdu 

německou (nejprve zřízeny dekretem z roku 1802 obchodní komory v Kolíně n. R., 

Krefeldu, Cáchách aj.) i rakouskou (dekretem italské vlády z roku 1811 do lombardsko – 

benátských provincií). 

 V ostatních zemích Rakouského císařství byla zatím péče o průmysl a obchod 

v rukou státních úřadů, které teprve časem získaly pomocníky ve spolcích na povzbuzení 

průmyslu, jeţ vznikaly za dobrovolné iniciativy šlechty, inteligence i průmyslníků.1 

 Avšak jak poznamenal Josef Gruber, významný český národohospodář a komorní 

činitel, „teprv veliké liberální hnutí roku 1848 vyneslo na povrch mezi jinými poţadavky 

hospodářskými a politickými téţ poţadavek spolupůsobení obchodnictva a průmyslnictva 

při správě záleţitostí jeho zřízením komor obchodních a zvláštního ministerstva pro obchod 

a ţivnosti“.2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 V tehdejším království Českém tuto významnou roli sehrála Jednota ku povzbuzení průmyslu v Čechách, 

zaloţená v roce 1833. 
2
 Viz: Gruber, J.: O komorách obchodních a ţivnostenských, OŢK v Praze, Praha 1904, s. 6. 
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I. Stručný přehled správního vývoje v českých zemích v období rakouské 

monarchie a československého státu do roku 1948 (se zřetelem k problematice 

obchodu, průmyslu a ţivností) 

 

Na převrat ve veřejné správě, který rok 1848 bezesporu znamená, působily 

především dvě události těchto revolučních let – prohlášení nové ústavy a dále zrušení 

poddanství (1848). Tím mohla být veřejná správa budována aţ do nejniţších instancí. 

 Dalším významným mezníkem pro celou veřejnou správu v rakouské monarchii byl 

potom rok 1868, kdy po přijetí tzv. prosincové ústavy z roku 1867 (v souvislosti s rakousko 

– uherských vyrovnáním) dochází k vytvoření definitivní organizace veřejné správy, která 

v podstatě trvala nejen po celou dobu existence monarchie, ale byla de facto převzata i 

předmnichovskou Československou republikou. 

 Základy nové veřejné správy určovalo císařské nařízení z 26. 6. 1849, které mj. 

stanovovalo, ţe v čele jednotlivých korunních zemí stojí místodržitel, jednotlivé země se 

dělily na kraje a nejniţší správní jednotkou byly politické okresy v čele s okresními 

hejtmany. Čechy byly tak od 1. 1. 1850 rozděleny do 7 krajů (mimo Prahu) a do 79 

okresních hejtmanství, Morava se dělila na 2 kraje a 25 hejtmanství a Slezsko tvořilo 1 kraj 

se 7 okresními hejtmanstvími. 

 Toto správní rozdělení zůstalo v platnosti v letech 1850 – 1855 a v roce 1868 bylo 

v podstatě znovu obnoveno s tím rozdílem, ţe kraje byly zrušeny. Do kompetencí tehdejších 

politických úřadů v okresech uţ tehdy mj. patřilo i vyřizování ţivnostenských a obchodních 

záleţitostí.  

 Těţiště politické správy v letech 1850 – 1855 mělo spočívat v krajských vládách, 

které byly instančně podřízeny přímo ministerstvu vnitra ve Vídni. V členění krajů bylo tehdy 

poprvé uplatňováno i národnostní rozvrstvení (na české a německé enklávy).  

 V roce 1855 byla politická správa v monarchii modifikována – okresní hejtmanství a 

krajské vlády byly nahrazeny okresními a krajskými úřady a současně se výrazně změnily 

jejich počty: místo dosavadních 

   76 hejtmanství bylo v Čechách         zřízeno 208 okresních úřadů v kaţdém sídle 

okr.soudu 

   25       „                    na Moravě             „         76                     „                              „ 

    7        „                    ve Slezsku             „         22                     „                              „ 
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 Nové okresní úřady převzaly od okresních hejtmanství mj. většinu pravomocí 

v oblasti ţivností – zejména při rušení ţivnosti, neoprávněném výkonu ţivnosti při 

překračování koncese apod. 

 Do revolučního roku 1848 v Rakousku spadají také počátky ministerstev, kromě 

jiného téţ ministerstva pro obchod, živnosti a veřejné stavby, které od roku 1861 mělo 

podobu ministerstva pro obchod a národní hospodářství. 

  Zavedení rakousko – uherského dualismu v roce 1867 mj. přivodilo téţ zásadní 

změny v organizaci ústředních úřadů, kdyţ pro kaţdou část monarchie byla vytvořena 

samostatná ministerská rada a pouze zahraniční, vojenské a měnové záleţitosti byly 

společné pro celou říši. K faktickému dobudování celé organizace rakouské (tj. 

předlitavské) veřejné správy došlo potom v roce 1874, a to zřízením nejvyššího správního 

dvora, k němuţ bylo moţno se odvolat z rozhodnutí kteréhokoli správního úřadu, ať uţ 

státního nebo samosprávného. 

 Takto vybudovaný správní aparát byl po rozpadu habsburské monarchie v roce 

1918 převzat de facto i nástupnickými státy, včetně tehdejšího Československa. 

 Země Česká, Moravská a Slezská byly rozděleny na politické okresy. Tyto měly 

zahrnovat dva nebo i více okresů z let 1855 – 1868, přičemţ kraje jiţ nebyly obnoveny. 

Základním článkem státní politické správy byla okresní hejtmanství – v Čechách jich 

vzniklo 89, na Moravě 30 a ve Slezsku 7. Postupem času se ale některé rozlehlejší 

politické okresy dále dělily aţ jejich počet dosáhl v roce 1907 v Čechách čísla 98, na 

Moravě 34 a ve Slezsku 9. K těmto údajům je ale třeba dále připočítat tzv. města se 

zvláštním statutem: v Čechách Prahu a Liberec, na Moravě Brno, Olomouc, Jihlavu, 

Znojmo, Uherské Hradiště, Kroměříţ a ve Slezsku Opavu, Bílsko a Frýdek.  

 V záleţitostech obchodu a ţivnostenských okresní hejtmanství přijímala oznámení o 

samostatném provozování svobodných ţivností, udělovala koncese při ţivnostech 

koncesovaných, schvalovala ţivnostenské provozovny, povolovala týdenní trhy aj. Náleţela 

jim trestní pravomoc při překročení ţivnostenského řádu, právo odejmout ţivnostenské 

oprávnění, jednala o porušení privilegií, vyšetřovala a trestala porušení zákonů vydaných 

na ochranu známek a vzorů, udělovala svolení k provozování podomního obchodu atd. 

 Druhou instancí politické správy zůstala v Čechách a na Moravě místodržitelství 

v čele s místodrţitelem a ve Slezsku zemská vláda v čele se zemským prezidentem – tito 

představitelé byli ve svých teritoriích představenými jak okresních hejtmanů, tak i 

magistrátů měst se zvláštním statutem. 
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 Z hlediska sledovaného tématu bylo základním ústředním orgánem v Rakousku 

(Předlitavsku) ministerstvo obchodu, které od roku 1867 navázalo na činnost svého 

předchůdce – ministerstva pro obchod a národní hospodářství. 

 Hlavním oborem jeho činnosti bylo působení v obchodních a průmyslových 

záleţitostech. Z tohoto hlediska dohlíţelo ministerstvo obchodu i na obchodní a 

ţivnostenské komory (dále jen OŢK) a dávalo jim volební řády. Dále vedlo vyjednávání o 

státních smlouvách, pokud se vztahovaly na obchod, průmysl a plavbu a provádělo dohled 

na jejich provádění. Spolupůsobilo při upravování cel, při zkoumání a potvrzování stanov 

spolků k podpoře průmyslu a obchodu, jakoţ i ţivnostenských bank, akciových společností 

atd. Mj. také řídilo vyučovací ústavy obchodní a ţivnostenské, nebo na ně dohlíţelo, řídilo 

záleţitosti vynálezů, ochranných známek, průmyslových výstav. Ministerstvo obchodu 

spolupůsobilo také v jistých záleţitostech ţivnostenských, přičemţ vrchní správa 

ţivnostenských záleţitostí náleţela ministerstvu vnitra. Ministerstvu obchodu byli podřízeni 

také ţivnostenští inspektoři. Mělo rovněţ důleţitou funkci statistickou. Dalším důleţitým 

oborem činnosti ministerstva obchodu byla ústřední správa pošt a telegrafů3 a aţ do 

vzniku vlastního ministerstva v roce 1896 i ústřední správa ţeleznic. 

 Při ministerstvu obchodu působily rovněţ některé poradní orgány – zejména: 

- Poradní sbor pro záležitosti podporování malých živností (od roku 1892) 

- Státní komise pro stanovení obchodních hodnot (od roku 1877) – prováděla 

rozbory a statistiky cen. 

Ministerstvo spravedlnosti dohlíţelo na veškeré soudy, tedy i na živnostenské i 

obchodní soudy – pro tyto instituce mohly navrhovat osoby i jiné subjekty, včetně 

obchodních a ţivnostenských komor, coţ tyto hojně vyuţívaly. 

 Provozování živností bylo v Rakousku jednotně uzákoněno aţ v roce 1859, kdy byl 

zákonem č. 227 ř. z. ze dne 20. 12. 1859 schválen ţivnostenský řád. Rozlišoval ţivnosti 

výrobní (buď jako řemeslo, nebo tovární), obchodní a sluţeb osobních – dále koncesované, 

řemeslné (povinností byl výuční a pracovní list) a svobodné (ostatní).  

 Zákon č. 117 ř. z. ze dne 17. 6. 1883 mj. zavedl téţ institut živnostenských 

inspektorů. Ti  prováděli dohled nad dodrţováním ţivnostenských předpisů v praxi. Celé 

Předlitavsko bylo rozděleno na 16 inspekčních okresů, z nichţ v Čechách bylo 7 okresů 

(Praha, Liberec, Plzeň, Cheb, České Budějovice, Hradec Králové a Ústí n. L.), na Moravě 2 

(Brno a Olomouc) a ve Slezsku 1 (Opava). 

                                                           
3
 Zvláštní ministerstvo pošt a telegrafů bylo zřízeno aţ za předmnichovské čs. republiky. 
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 Novelou zákona č. 39 ř. z. ze dne 15. 3. 1883 byl ţivnostenský řád z roku 1859 

rozšířen a prohlouben a zároveň bylo nařízeno, ţe všichni ţivnostníci (vyjímaje továrníky) 

musí být členy nucených čili závazných živnostenských společenstev.  

 Nařízením ministerstva obchodu č. 98 ř. z. ze dne 31. 3. 1899 byla stanovena 

působnost a předmět činnosti společenstevních instruktorů (s platností od 1. 10. 1899). 

Po převratu v roce 1918 tato funkce zanikla pro všeobecný nedostatek úřednictva, ale k 1. 

2. 1924 byla opět obnovena – v organizačním rámci ministerstva průmyslu, obchodu a 

živností byl vybudován Ústřední společenstevní instruktorát. Odborná ţivnostenská 

společenstva se často dále sdruţovala (dobrovolně) do teritoriálních svazů a jednot.4 

 Územní samospráva se v habsburské monarchii mohla rozvinout aţ po pádu 

Bachova absolutismu v roce 1859. Její základy obsahovala tzv. únorová ústava z roku 

1861, včetně obecního řízení. 

 Vrcholnými instancemi zemské samosprávy se staly zemské výbory. Byly voleny na 

schůzích zemských sněmu z řad poslanců zemského sněmu a jejich struktura a činnost 

byla v jednotlivých zemích různá. Činnost zemských výborů se postupně rozšiřovala a velmi 

brzy zasahovala do všech oblastí dění v zemi, včetně hospodářství. Při podpoře ţivností, 

obchodu a průmyslu pomáhaly zemským výborům jako  poradní orgány zemské 

živnostenské komise. 5   

 Pro odstranění krize drobných řemeslných ţivností byla od konce 19. století v celé 

monarchii započata akce k jejich povznesení, na níţ se měly podílet především nově 

zakládané tzv. ústavy pro zvelebování živností (zejména v některých větších městech, 

včetně Prahy). V roce 1910 vznikl pro celé Předlitavsko ve Vídni c. k. úřad pro zvelebování 

živností a dále téţ od roku 1908 působila ve Vídni c. k. úřadovna pro živnostenské 

úvěrnictví. 

 Agenda zvelebování ţivností připadla v samostatném čs. státě ministerstvu 

průmyslu, obchodu a ţivností (dále jen MPOŢ) a postupně byl prosazen záměr vybudovat 

státní organizaci sluţby pro zvelebování ţivností – v tomto smyslu byl koncipován téţ zákon 

č. 279 Sb. z. a n. ze dne 14. dubna 1920. V celé ČSR byl plánován vznik tří státních 

ústavů, přímo podřízených MPOŢ, a to 

 v Praze pro Čechy 

 v Brně pro Moravu a Slezsko 

                                                           
4
 Např. podle dobové statistiky ministerstva průmyslu, obchodu a ţivností bylo v roce 1926 v Čechách, na Moravě 

a ve Slezsku 4.523 nucených ţivnostenských společenstev, která byla seskupena do 236 svazů a jednot, z nichţ 

bylo 126 českých a 110 německých – citováno podle: Věstník ministerstva průmyslu, obchodu a ţivností, roč. 

1927, Praha 1927, s. 27 a dále („K historii ţivnostenských společenstev a společenstevních instruktorů“). 
5
 V Čechách existovala Zemská ţivnostenská komise od roku 1899. 
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 v Turčanském Sv. Martině pro Slovensko a Podkarpatskou Rus. 

Budování zmíněných ústavů provázela řada těţkostí, přičemţ neproběhlo zamýšlené 

postátnění ústavů pro zvelebování ţivností při OŢK v Praze a v Brně. Nakonec byl zřízen jen 

připravovaný ústav na Slovensku a v roce 1922 při MPOŢ zaloţeno Ústředí státní služby 

živnostensko – zvelebovací. Naproti tomu stále dále působily nestátní instituce v oblasti 

zvelebování ţivností, vesměs při jednotlivých OŢK (bude o nich pojednáno později v části 

věnované vývoji samotných OŢK). 

V důsledku válečného hospodářství v letech 1914 – 1918 a snah po rozšíření 

zahraničního obchodu, který musel být pro nedostatek deviz v prvních letech existence 

nové ČSR regulován, byla hospodářská správa v tomto období tzv. přechodného 

hospodářství velmi sloţitá a často se měnila podle toho, která koncepce v dané chvíli právě 

zvítězila. 

Ministerstvo průmyslu, obchodu a živností (MPOŢ) bylo zřízeno spolu s ostatními 

ministerstvy zákonem č. 2 z 2. listopadu 1918. Navázalo ve své činnosti na rakouské a 

uherské ministerstvo obchodu. Z rakouského ministerstva převzalo téţ řadu vysokých 

úředníků, ostatní úřednictvo dodaly průmyslové organizace a rovněţ především praţská 

OŢK. 

V prvním poválečném období bylo nutno upravit vhodný přechod z válečného 

hospodářství, které bylo v řadě případů soustředěno v tzv. centrálách (organizovaných 

podle jednotlivých výrobních odvětví se sídly ve Vídni), do poválečného hospodářství 

v hranicích nového čs. státu. Tento úkol se řešil většinou tak, ţe válečná ministerská 

nařízení o výše uvedených centrálách se ponechávala v podstatě v platnosti – pouze sídla 

těchto centrál byla přenesena do Prahy a nově bylo upraveno sloţení jejich statutárních 

orgánů. K těmto institucím přechodného hospodářství patřila Čs. cukerní komise, Správní 

komise pro obchodování dobytkem a masem, Čs. komise lihová, Čs. komise textilní, 

Pivovarnická komise, Komise pro železo, Rozdělovna papíru a další. Celkem jich bylo 

zřízeno 19. 

Jiţ 31. října 1918 došlo při praţské OŢK ke zřízení Poradního sboru pro přechodné 

hospodářství v oboru průmyslu, obchodu a živností. Tento orgán vznikl v rámci obdobné 

komise pro přechodné hospodářství, jeţ byla připravována ve Vídni ještě před koncem 

války, a nařízením Národního výboru č. 34/1918 Sb. a MPOŢ č. 59/1918 Sb. byl 

transformován na Komisi pro přechodné hospodářství. Dalším nařízením MPOŢ z 22. 

listopadu 1918 byla zřízena Čs. vývozní a dovozní komise jako instituce pověřená správou 

vázaného zahraničního obchodu. Rovněţ tato komise pracovala ve velmi úzké spolupráci 
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s praţskou OŢK, neboť její úředníci vedli v podstatě její agendu. Dalším opatřením 

podobného rázu byl vznik Kontrolního a kompenzačního úřadu pro zahraniční obchod 

podle vládního nařízení č. 171 z 2. dubna 1919. Jeho hlavním úkolem bylo pověření 

sjednávat kompenzační a obchodní smlouvy a vést evidenci příslušných statistických dat.  

Postupně se projevila snaha sloučit všechny přechodné instituce zabývající se 

kontrolou zahraničního obchodu do jedné instituce – tak byla v roce 1919 zaloţena 

Komise pro zahraniční obchod (mimo tuto komisi zůstaly pouze kompetence ohledně 

vývozu a dovozu cukru a uhlí).  

Podle projektu nového ministra R. Hotowtze (mj. dříve téţ 1. sekretáře praţské OŢK) 

byl zákonem č. 418/1920 zřízen Úřad pro zahraniční obchod, do jehoţ čela byl postaven 

předseda na úrovni ministra. Tento úřad převzal úřednický aparát a veškeré agendy 

zrušené Komise pro zahraniční obchod a k ni přičleněných orgánů, současně za jeho 

konečný cíl bylo deklarováno postupné zrušení státní kontroly zahraničního obchodu 

vůbec. Jiţ zákonem č. 25/1922 Sb. byla však tato instituce zrušena a její působnost 

převzalo samotné MPOŢ. 

V úzkém vztahu ke zmíněnému ministerstvu byla rovněţ řada dalších ústředních 

institucí – např. společenstevní instruktorát. Byl vybudován při MPOŢ a podřízen přímo 

ministrovi. Navazoval na podobnou instituci, která byla v Rakousku zřízena v roce 1907. 

Náleţela mu poradní součinnost při provádění voleb v ţivnostenských společenstev a 

jednotách, spolupráce při ustanovování společenstevních komisařů, dohled nad 

společenstvy, nad jejich celkovým hospodařením a správou. Dále byl zákonem č. 

649/1919 Sb. zřízen jako součást cizineckého oddělení MPOŢ hotelový instruktorát, jako 

poradní orgán bez exekutivní moci (působil v oblasti cizineckého ruchu). 

V rámci kompetencí MPOŢ fungovaly rovněţ některé důleţité poradní organizace. 

V prvé řadě to byl Poradní sbor pro otázky hospodářské, vytvořený vládním nařízením č. 

632 z 5. listopadu 1919. Původně byli všichni jeho členové jmenováni na základě usnesení 

vlády. Po přijetí nových stanov sboru v roce 1922 (viz vládní nařízení č. 3/1922 Sb.) byl 

počet členů stanoven na 150, z toho připadalo 60 na skupinu zaměstnavatelů, 60 na 

zaměstnance a 30 na „národohospodářské odborníky vědecké a praktické“. Všichni 

členové byli sice opět jmenováni vládou, ale při jmenování členů z prvních dvou skupin byla 

však vláda vázána návrhy zájmových organizací: zemědělské rady navrhovaly 15 zástupců, 

Ústřední svaz čs. průmyslníků 25, kaţdá z OŢK po 1, Svaz čs. bank 8 a Státní rada 

ţivnostenská 9. 
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Dalším poradním sborem byla Státní rada živnostenská, ustanovená vládním 

nařízením č. 59/1920 původně pod názvem Ţivnostenská rada československá. Jejím 

jádrem byli zástupci zemských korporací ţivnostenských a obchodnických a OŢK, mimo to 

ministr jmenoval další členy. Všichni členové rady byli rozděleni do 2 hlavních odborů – 

ţivnostenského a obchodnického. Kaţdý odbor si zvolil svůj 30 členný výbor, který 

připravoval porady týkající se těchto odvětví. Kromě toho existoval ještě koordinační 15 

členný tzv. společný výbor. Státní rada ţivnostenská byla poradcem vlády ve všech 

zákonodárných, správních i organizačních záleţitostech, které se týkaly ţivností i obchodu, 

tedy poradcem všech ministerstev, i kdyţ byla přičleněna jen k MPOŢ. 

Vedle Státní rady ţivnostenské existovaly v jednotlivých zemích Zemské 

živnostenské rady. Jmenovaná instituce pro Moravu byla zřízena jiţ v roce 1907. Vysílaly do 

ní zástupce moravské OŢK a jednoty ţivnostenských společenstev. Byla rozdělena na český 

a německý odbor. V Čechách se objevovaly snahy o zřízení zemské ţivnostenské rady jiţ od 

konce 19. století, byla však zřízena teprve v roce 1920. Podle stanov byla „zastupitelstvem 

zájmů malého a středního ţivnostnictva a obchodnictva zemí vydrţovaným za účelem 

hospodářského, technického a didaktického zvelebování ţivností.“6 Byla sloţena ze 

zástupců vlády i členů jmenovaných zemským správním výborem a rovněţ do ní vysílaly své 

zástupce zemské jednoty ţivnostenských společenstev, OŢK a svazy ţivnostenských 

druţstev. 

Československá celní rada vznikla vládním nařízením č. 525/1919 Sb. jako poradní 

sbor ve sporech, týkajících se vyměření celních poplatků celními úřady i problematiky 

celních sazeb pro zboţí. Její činnost byla ukončena k 1. lednu 1928 a po té ji nahradil Celní 

poradní sbor.   

 Nucenými svazy ţivnostníků a obchodníků k zastupování a podporování společných 

zájmů určitých ţivností a obchodních podniků v daném obvodu se stala jiţ za habsburské 

monarchie živnostenská společenstva, nazývaná v případě sdruţování obchodníků 

obchodní grémia (viz rovněţ výklad na s. 5 – 6 této práce).  

 Záleţitosti společenstva obstarávala společenstevní hromada, která se skládala 

z veškerých k hlasování oprávněných členů a téţ představenstva společenstva, tvořeného 

společenstevním výborem, starostou a jeho náměstkem (u větších společenstev byli voleni 

i členští důvěrníci).  

 Účelem společenstev bylo „pěstovat pospolitého ducha, udrţovat a zvelebovat čest 

stavu“, podporovat humanitní, hospodářské a vzdělávací zájmy svých členů (zakládáním 

                                                           
6
 Citováno podle: Janák, J.:Vývoj správy v českých zemích v epoše kapitalismu II. Období první a druhé republiky 

a okupace (1918 – 1945), SPN, Praha 1971, s. 98. 
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podpůrných pokladen nebo fondů pro členy, prováděním zprostředkování práce, 

zaváděním společné strojní výroby, vypracováváním kolektivních smluv, podporováním a 

zřizováním ţivnostenských škol, pořádáním odborných kurzů, výstavek apod.), pečovat o 

výchovu ţivnostenského dorostu a podílet se na správě ţivnostenských záleţitostí 

(podáváním dobrozdání, osvědčováním určitých skutečností atd.).7 

  Společenstva určitého území (okresu, komorního obvodu nebo země) se mohla 

dále spojovat v jednoty společenstev, a to buď podle místní příslušnosti v jednoty 

teritoriální, nebo podle odborového zaměření (tj. podle určité odbornosti) v jednoty 

odborové. Vytváření těchto uskupení bylo zásadně dobrovolné, pouze ve výjimečných 

případech mohly státní politické úřady nařídit povinné utvoření nebo setrvání jednoty. 

Jednotu zastupovala valná hromada, výbor a starosta. 

 Po převratu v roce 1918 byly v těchto záleţitostech provedeny jen některé drobné 

změny, nikoli však zásadního charakteru.8   

 V průběhu času se formovaly také sdruţovací tendence v obchodnickém stavu, a to 

ve 2 směrech: historicky starší a tradičnější byla existence společenstev podle 

ţivnostenského řádu (tj. nucených) – v této souvislosti zejména nazývaných obchodnická 

grémia – a dále podle novějších tradic organizace dobrovolné – různé svazy a spolky.  

 Obchodní grémia si postupně vytvořila tato vyšší dobrovolná uskupení: 

 Jednotu obchodních grémií v Čechách (sídlo Praha) 

 Zemský svaz obchodních grémií pro Moravu (sídlo Brno) 

 Zemský svaz českých obchodních grémií a společenstev Slezska (sídlo Orlová). 

Podobně se sdruţovali i němečtí obchodní podnikatelé. 

 Statistická sluţba MPOŢ postupem času ve 20. letech vybudovala tzv. katastr 

obchodních organizací ČSR. Kromě toho zadala téţ tato instituce dotazníkovou akci ke 

zjištění aktuální situace ve sféře čs. obchodu. Její výsledky byly prezentovány mj. na 

Výstavě moderního obchodu v Brně v srpnu 1929. Podle zveřejněných statistických údajů 

(jejich základem byl stav z roku 1927) v ČSR existovalo 1200 organizací obchodníků, 

z nich bylo 867 (tj. 72,3 %) nucených podle práva ţivnostenského a 333 (27,7 %) 

dobrovolných podle práva spolčovacího. Ze všech těchto organizací sídlilo jich v Čechách 

773 (64,4 %), na Moravě a ve Slezsku 303 (25,3 %). 9 

 Rozhodnutí Mnichovské konference ze dne 29. září 1938 a následně tzv. Vídeňské 

arbitráţe z 2. listopadu 1938 měla pro předmnichovské Československo dalekosáhlé 

                                                           
7
 Tamtéţ, s. 102. 

8
 Hlavní změnou bylo provádění voleb ve společenstvech podle zásady poměrného zastoupení, a to zákonem č. 

217/1923 Sb. Nový volební řád byl potom určen vládním nařízením č. 10/1929 Sb. 
9
 Citováno podle: Navrátil, L.: Organizační otázky čs. obchodu. In: Věstník MPOŢ, roč. 1929, s. 135 – 148.  
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důsledky: územní, státoprávní, ale i hospodářské a politické. Republika byla nucena 

odstoupit celkem 41.596 km2 plochy (tj. 29,6 % dosavadní výměry) a 4.922.440 obyvatel 

(tj. 33,4 % celkového dosavadního počtu – podle sčítání z roku 1930)10. Z hlediska 

státoprávního bylo nové pomnichovské Česko – Slovensko (jinak se hovoří také o tzv. 2. 

republice) v podstatě spolkovým státem – federací 3 samosprávných územních útvarů: 

českých zemí, Slovenska a Podkarpatské Rusi. Rovněţ hospodářské důsledky pro zbytek 

českých zemí byly nemalé. 

 Zásadními změnami procházelo téţ zabrané území tzv. Sudet. Mj. nařízením 

říšského ministerstva hospodářství ze dne 20. prosince 1938 byly na tomto území 

zavedeny s platností od 1. ledna 1939 řemeslnické komory, a to v Chebu (pro vládní okres 

Cheb), v Liberci (pro vládní okres Liberec) a v Šumperku (pro vládní okres Opava).11 Dále 

rozhodnutím téhoţ ministerstva z 12. ledna 1939 o ohraničení hospodářských obvodů byly 

přikázány příslušné části bývalého čs. území hospodářským obvodům Vídeň, Horní Dunaj a 

Bavorsko, přičemţ území podléhající správě říšského komisaře pro sudetoněmecká území 

tvořilo hospodářský obvod „Sudetenland“ a byla zde zaloţena příslušná hospodářská 

komora podle říšsko – německých pravidel („Wirtschaftskammer Sudetenland“) 

s úřadovnou v Liberci.12 

 Separátní rozhodnutí Slovenského sněmu dne 14. března 1939 o vzniku 

„samostatného“13 slovenského státu jiţ z časových důvodů nemohlo poměry v českých 

zemích příliš ovlivnit, neboť jiţ následující den fašistické Německo okupovalo zbytek 

českých zemí. Nový stav věcí byl stvrzen výnosem o zřízení tzv. Protektorátu Čechy a 

Morava.14 

 Pod vlivem německé okupace a podle nacistického vzoru bylo v českých zemích 

přikročeno k budování tzv. řízeného hospodářství. Byly aplikovány zejména 3 hlavní zásady 

tehdejší říšsko – německé organizace: 

1. Povinné a výlučné členství – podnikatelské subjekty byly členy odborných i 

regionálních organizací. I kdyţ mohl být členem více institucí, hlavním členem byl 

pouze v jedné hospodářské skupině a platil zde členské příspěvky – v ostatních 

mohl být jen odborným členem. 

2. Zásada vůdcovství – vedoucí jednotlivých organizací byli jmenováni nadřízeným 

úřadem a vybírali si s výhradou úředního schválení sami svůj poradní sbor. 

                                                           
10

 Citováno podle stati v časopise Obzor národohospodářský, roč. 1939, č. 1 – 2, s. 1. 
11

 Viz: Obchodní komora, roč. 1939, č. 3, s. 59. 
12

 Informace o tom in: Obchodní komora, roč. 1939, č. 7, s. 154. 
13

 Jeho „samostatnost“ byla fakticky závislá na vůli německé Třetí říše a ostatně její vyhlášení s ní bylo smluveno.  
14

 Byl vydán ve Sbírce zákonů a nařízení dne 17. března 1939 pod č. 75/1939. 
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3. Zásada nadřízenosti a podřízenosti. 

Základ k nové organizaci průmyslového, obchodního a ţivnostenského podnikání 

v protektorátu byl dán vládním nařízením ze dne 23. června 1939 č. 168 Sb. z. a n. o 

organické výstavbě hospodářství (viz text tohoto nařízení v příloze). Ministr obchodu jím byl 

zmocněn, aby k přípravě a provedení „organické výstavby hospodářství“ (tj. řízené 

ekonomiky podle říšsko německého vzoru): 

1. uznával hospodářské svazy a sdruţení svazů za výlučné zástupce jejich 

hospodářských odvětví, 

2. zřizoval, rozpouštěl nebo slučoval hospodářské svazy, 

3. měnil a doplňoval jejich stanovy, 

4. stanovil povinné členství podnikatelů a podniků v hospodářských svazech, 

5. ustanovoval a odvolával vedení hospodářských svazů. 

Na základě zmíněného legislativního aktu byla postupně vydávána prováděcí 

nařízení ministerstva obchodu, jimiţ byly zřizovány jednotlivé povinné organizace, a to: 

1. Ústřední svaz průmyslu pro Čechy a Moravu – prováděcím nařízením č. 197/1939 

Sb., členil se na 22 hospodářských skupin. Podrobné rozdělení jednotlivých odvětví 

průmyslu do té které skupiny bylo nově stanoveno vyhláškou č. 75/1941 Sb. 

Odborné skupiny nového svazu s povinným a výlučným členstvím byly v podstatě 

vybudovány na struktuře, která vznikla v hlavních rysech jiţ v roce 1919 (tj. cca 17 

skupin se 77 sekcemi). 

2. Ústřední svaz obchodu – prováděcím nařízením č. 37/1940 Sb. Za výlučné 

zástupce svých hospodářských odvětví byly uznány tyto hospodářské skupiny (dále 

jen HS): 

- HS velkoobchodu a zahraničního obchodu 

- HS maloobchodu 

- HS zprostředkovatelů 

- HS ambulantních obchodních ţivností (tj. těch osob, které nabízely své zboţí mimo 

své bydliště na trzích nebo jako podomní obchodníci). 

Dosavadní dobrovolné organizace obchodnictva zřízené podle ţivnostenské řádu (tj. 

obchodní grémia, popř. jejich sekce) byly 

- buď rozhodnutím ministra obchodu převedeny do ústředního svazu jako jeho 

součásti, 

- nebo rozpuštěny. 
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Přičemţ zřizovat nové obchodnické organizace mimo rámec Ústředního svazu obchodu 

nebylo dovoleno. 

3. Ústřední svaz řemesla pro Čechy a Moravu – prováděcím nařízením č. 85/1940 Sb. 

Členil se odborně a územně. Jeho odbornými členy byly zemské jednoty 

ţivnostenských společenstev a jednotlivá odborná ţivnostenská společenstva. Jeho 

územními sloţkami byly okresní jednoty ţivnostenských společenstev. 

4. Ústřední svaz pro cizinecký ruch – prováděcím nařízením č. 386/1940 Sb. Byl 

rozdělen na 2 odborné skupiny: 

- HS hostinských ţivností 

- HS lázní a sportovních míst. 

5. Ústřední svaz dopravy – prováděcím nařízením č. 451/1940 Sb. se 4 dopravními 

skupinami pro: 

- vnitrozemskou plavbu 

- zasilatelství a skladování 

- ţivnostenskou dopravu motorovými vozidly a činnost povoznictví 

- pomocné ţivnosti dopravní. 

6. Ústřední svaz peněžnictví (vládní nařízení č. 113/1941 Sb.) 

7. Ústřední svaz soukromého pojištění (vládní nařízení č. 185/1941 Sb.). 

Dále vznikaly Česko – moravské trhové svazy: zejména od druhé poloviny roku 1939, 

přičemţ ministerstvo zemědělství se v tomto ohledu stalo kompetentní po vydání vládního 

nařízení ze dne 7. srpna 1940. 

 Kromě výše uvedených vznikla při ministerstvu obchodu dozorčí úřadovna, která 

vydávala devizová osvědčení, vývozní a dovozní povolení apod. Exportní ústav 

československý byl reorganizován vládním nařízením č. 240/1940 Sb. Slouţil dále 

k podpoře zahraničního obchodu protektorátu, ale jeho původní kompetence byly 

redukovány. 

 Celkově řečeno, nové ústřední svazy z velké části navazovaly na dosavadní 

dobrovolné organizace z bývalé předmnichovské republiky. Nyní se staly ale institucemi 

povinnými a pro svůj hospodářský úsek výlučnými (tj. kaţdý podnikatel musel být 

organizován v příslušném svazu a v jeho hospodářské skupině). 

 Po rozbití Československa se mimo jeho původní území postupně vytvořila 2 

zahraniční centra protinacistického odboje, a to londýnské v čele s Dr. Edvardem Benešem 

a moskevské, které bylo představováno komunisty. 
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 Londýnská emigrace vytvořila v roce 1940 prozatímní čs. vládu a systém 

prozatímního státního zřízení, včetně prezidenta a státní rady s poradním charakterem. 

Zákonodárná pravomoc zde příslušena prezidentovi. Londýnská hospodářská ministerstva 

připravovala rovněţ řadu koncepcí pro poválečný vývoj osvobozeného státu. 

 V důsledku vývoje na frontách 2. světové války i vzájemných kontaktů mezi oběma 

zmíněnými centry se postupně formovaly představy o fungování budoucího obnoveného a 

přitom nového státu. U příleţitosti uzavření čs. – sovětské spojenecké smlouvy v Moskvě 

v prosinci 1943 došlo k prvním zásadním rozhovorům londýnských a moskevských 

zástupců. Na základě těchto i následujících konzultací byly přijaty kompromisní zásady 

uspořádání obnoveného čs. státu, které byly vyjádřeny v Košickém vládním programu 

(duben 1945).  

 Šlo o program přeměny ČSR v lidově demokratický stát. Byla proklamována Národní 

fronta Čechů a Slováků, jejíţ vláda odstraňovala dřívější systém vládních koaličních 

politických stran. Na osvobozeném území byly zakládány národní výbory jako orgány lidové 

moci a správy. Současně byly vytvořeny nové slovenské národní orgány (jiţ v rámci 

Slovenského národního povstání v roce 1944) – Slovenská národní rada a Sbor pověřenců. 

 První poválečná vláda v Košicích byla sestavena na základě paritního zastoupení 

politických stran, přičemţ byly z toho vyloučeny ty subjekty, které se „těţce provinily na 

zájmech národa a republiky“. Podle stejných zásad bylo vytvořeno v listopadu 1945 i 

Prozatímní národní shromáţdění. 

 Ústavním dekretem prezidenta republiky ze 4. prosince 1944 a vládním nařízením 

č. 4/1945 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byl vymezen rozsah působnosti národních 

výborů. Podle těchto norem se v kaţdé obci ustavil místní národní výbor, který vedle jiných 

úkolů vykonával pravomoc, kterou dříve realizovaly obecní (městská) zastupitelstva, obecní 

(městská) rada a starosta. V sídlech okresů byly ustaveny okresní národní výbory, které 

nahradily dosavadní okresní zastupitelstva, okresní úřady a okresní hejtmany. Speciálními 

institucemi se staly správní komise, zřizované pro dočasnou správu obcí nebo okresů 

s většinou „státně nespolehlivého obyvatelstva“ (tj. zejména v pohraničí). V Praze a v Brně 

vznikly zemské národní výbory, které vykonávaly mj. dřívější pravomoci zemských 

zastupitelstev, zemských výborů, zemských úřadů a zemských prezidentů – přičemţ 

v Moravské Ostravě byla zřízena expozitura moravsko slezského zemského národního 

výboru, jejíţ působnost se vztahovala na Slezsko a severní Moravu. 

 Ohledně národních výborů je třeba ještě poznamenat, ţe jejich sloţení bylo zpočátku 

v důsledku jejich revolučního vzniku odrazem politické struktury a váhy jednotlivých 
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politických stran v daných regionech. Později byly přebudovány podle zásad paritního 

zastoupení a po volbách v roce 1946 podle jejich výsledků. Po únoru 1948 byli z nich 

nekomunističtí představitelé v podstatě vytlačeni. 

 Košickou dohodou ze 4. dubna 1945 o struktuře, organizaci a personálním sloţení 

„vlády Národní fronty“ bylo stanoveno mj. zřídit jako pomocný orgán vlády Hospodářskou 

radu, k jejímţ hlavním úkolům mělo patřit vypracovávání celkového hospodářského plánu 

ve všech oborech ekonomiky a navrhovat v tomto směru konkrétní opatření. Hospodářská 

rada měla vykonávat svou působnost prostřednictvím Generálního sekretariátu 

Hospodářské rady a jako svých technických orgánů pouţívat Státního úřadu plánovacího a 

jiţ dříve existujících institucí – Státního úřadu statistického a Nejvyššího úřadu cenového.  

 V souvislosti s přípravou a prováděním dvouletého plánu došlo dále k reorganizaci 

plánovacích institucí. Hospodářské radě bylo novou Gottwaldovou vládou přikázáno 

vypracovat dvouletý hospodářský plán obnovy a výstavby republiky (na léta 1947 a 1948). 

K tomuto účelu vznikla v rámci Hospodářské rady speciální komise odborníků s názvem 

Ústřední plánovací komise. V dalším vývoji byly původní orgány Hospodářské rady Ústřední 

plánovací komisi de facto podřízeny – po únoru 1948 byla tato evoluce oficiálně ukončena 

zřízením nového Státního úřadu plánovacího.15 

 Po květnu 1945 byl v duchu Košického vládního programu veškerý průmysl, kde si 

to vyţadoval plynulý chod výroby nebo který byl ve vlastnictví či správě osob státně 

nespolehlivých, dán pod národní správu a konfiskován ve prospěch ČSR, přičemţ 

zemědělský majetek byl konfiskován v květnu, ostatní majetek (tj. zejména průmyslové 

podniky a ţivnosti) v říjnu 1945.16  

 Ve stejné době byl znárodněn veškerý průmysl uhelný, energetický, hutní a zbrojní a 

většina podniků chemického průmyslu. V ostatních odvětvích průmyslové výroby bylo 

znárodnění provedeno podle charakteru daného odvětví a v závislosti na počtu pracovníků 

(viz podniky nad 150 zaměstnanců). 

 Takto jiţ koncem roku 1945 přešlo do správy lidově demokratického státu více neţ 

60 % průmyslu, v němţ pracovaly celé čtyři pětiny veškerého průmyslového dělnictva.17 

 Činnost naprosté většiny průmyslových závodů řídilo ministerstvo průmyslu. Druhá 

etapa znárodnění v tomto odvětví proběhla aţ po únoru 1948. 

                                                           
15

 Viz tehdejší zákon o národohospodářském plánování č. 60/1949 Sb.  
16

 Srovnej dekrety prezidenta republiky č. 5, 12 a 108/1945 Sb. 
17

 Citováno podle: Janák J., Přehled ústavních a správních institucí v Československu od r. 1945. Soupis pramenů 

a literatury, SPN, Praha 1972, s. 133. 
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 Vedoucím rezortním orgánem správy vnitřního obchodu18 se stalo ministerstvo 

vnitřního obchodu, zřízené dekretem prezidenta republiky č. 1/1945 Sb. Organizace 

státního a druţstevního obchodu byla vytvořena aţ po únoru 1948. 

 Dekrety z dubna a května 1948 byly znárodněny velkoobchodní podniky a tato 

činnost byla vyhrazena podnikům pověřeným ministerstvem vnitřního obchodu. Dále byly 

znárodněny obchodní, hostinské, výčepnické podniky a ubytovací zařízení i cestovní 

kanceláře – současně ministr vnitřního obchodu získal oprávnění zřídit národní podniky 

nebo tyto původní závody začleňovat do jiţ existujících národních podniků.19 

 Místními orgány státní správy pro řízení vnitřního obchodu byly referáty pro vnitřní 

obchod u zemských a okresních národních výborů (od roku 1949 potom u nově zřízených 

krajských národních výborů). 

 Ústředním orgánem pro správu zahraničního obchodu se v osvobozené čs. 

republice stalo ministerstvo zahraničního obchodu, zřízené dekretem prezidenta republiky 

č. 1/1945 Sb. Dekretem č. 113/1945 Sb. se ministrovi zahraničního obchodu dostalo 

zmocnění k úpravě, řízení a kontrole dovozu, vývozu a průvozu zboţí všeho druhu. Po únoru 

1948 v rámci druhé etapy znárodnění bylo provedeno zákonem č. 119/1948 Sb. o státní 

organizaci obchodu a mezinárodního zasílatelství znárodnění dalších firem a došlo 

současně k monopolizaci tohoto odvětví. 

 Takto vznikla nová organizace zahraničního obchodu, kterou tvořilo ministerstvo 

zahraničního obchodu, jím řízené podniky zahraničního obchodu a mezinárodního 

zasílatelství, celní orgány a téţ  nový subjekt – Československá obchodní komora, na níţ 

dnem 1. ledna 1949 přešla působnost rušených obchodních a ţivnostenských komor 

související se zahraničním obchodem.20    

     

  

 

 

 

II. Přehled vývoje OŢK v českých zemích v období habsburské monarchie a za 

předmnichovské Československé republiky (1850 – 1938) 

                                                           
18

 V přenesené působnosti i pro OŢK v českých zemích. 
19

 Srovnej zákon č. 118/1948 Sb. o organizaci velkoobchodní činnosti a o znárodnění velkoobchodních podniků, 

zákon č. 120/1948 Sb. o znárodnění obchodních podniků s 50 a více činnými osobami, zákon č. 124/1948 Sb. o 

znárodnění některých hostinských a výčepnických podniků a ubytovacích zařízení a zákon č. 122/1948 Sb. o 

organizaci a znárodnění cestovních kanceláří. 
20

 Viz §2 Vládního nařízení č. 306 ze dne 28. prosince 1948 o přechodu a zániku působnosti obchodních a 

ţivnostenských (průmyslových) komor. 
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Obdobím zrodu komor se v Rakousku stal rok 1848. V situaci, kdy v březnu tohoto 

roku probíhala revoluce ve Vídni, se sešla dne 9. března 1848 schůze významných 

vídeňských průmyslníků, obchodníků a advokátů, která v petici ministru Bachovi 

poţadovala mj. i zřízení obchodních komor v habsburské monarchii.  

V Rakousku měly být komory zřízeny provizorním zákonem z 3. října 1848  č. 27 ř. z. 

z roku 1849, který platil pouze pro Předlitavsko. Tento nařizoval utvoření komor ve všech 

místech říše, kde je jich pro rozsáhlou činnost průmyslovou a obchodní zapotřebí, a to 

jakoţto poradních sborů, které měly projednávat návrhy ve věcech ţivnostenských a 

obchodních a své názory a dobrozdání o zachování a rozvoji průmyslu a obchodu 

předkládat úřadům na jejich vyzvání i z vlastního podnětu. 

Vláda měla být tehdy povinna komory vyslechnout před vydáním nebo změnou 

příslušných zákonů a nařízení v oboru ţivností a obchodu. Pouze dvě třetiny členů musely 

být samostatně činnými ţivnostníky nebo obchodníky, zbytek mohl „sestávati vůbec z osob 

ve vědách průmyslových a obchodních obeznámených“21 Náklad měly nést z jedné třetiny 

stát, země a obec sídla komory. 

Podle tohoto zákona však vznikla pouze obchodní komora ve Vídni. Také pro města 

Prahu a Liberec měly být okamţitě zřízeny obchodní komory a Jednota ku povzbuzení 

průmyslu v Čechách byla ministerstvem obchodu vyzvána, aby se vyjádřila k obvodu, v 

němţ měla praţská komora působit, případně aby vytipovala další vhodná města za sídla 

příštích komor v království českém. 

Uvedený zákon byl brzy sám zrušen novým „provizorním“ zákonem z 18. března 

1850 č. 122 ř. z., který platil aţ do roku 1868 pro všechny komory v celé bývalé říši 

rakousko – uherské. Na základě tohoto zákona se přetvořila komora ve Vídni a ustavily se 

postupně všechny obchodní komory v Rakousku – z nich brněnská dne 28. října 1850, 

praţská dne 18. listopadu 1850, budějovická 5. prosince 1850, plzeňská 19. prosince 

1850, chebská 28. prosince 1850, olomoucká 6. května 1851. Rovněţ komory v Liberci a 

v Opavě vznikly v tomto období – první jmenovaná v roce 1851 a druhá jiţ v roce 1850. 

Po odpadnutí Lombardska (1859) a Benátska (1866) od rakouské říše a zejména 

po rakousko – uherském vyrovnání byla nutná reorganizace obchodních komor – to se 

stalo prostřednictvím zákona o organizaci OŢK z 29. června 1868, č. 85 ř. z. Podle tohoto 

zákona byly OŢK samosprávné korporace k zastupování zájmů obchodu a ţivností (včetně 

hornictví). 

                                                           
21

 Citováno podle: Čuhel F. a kol.: Obchodní a ţivnostenské korporace, svépomocná sdruţení a obchodní ústavy 

vzdělávací. In: Obchodní sborník (ed. J. Gruber a R. Hotowetz), část 3., Merkur, Praha 1899, s. 70.  
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Komory se dělily zpravidla na sekci obchodní a sekci ţivnostenskou, jeţ zahrnovala i 

záleţitosti hornické a skládaly se z 16 – 48 skutečných členů, kteří byli voleni přímou 

volbou na 6 let.22 Volební řády pro komory vydávalo ministerstvo obchodu.  

Statutárním zástupcem komory byl prezident, respektive viceprezident, který byl 

volen na první schůzi kaţdého kalendářního roku na dobu 1 roku písemným hlasováním 

nadpoloviční většinou. Jeho volba podléhala potvrzení ministra obchodu. 

Prezident (popř. viceprezident) OŢK určoval obsah jednání schůzí, byl odpovědný za 

zachovávání zákonných předpisů, zejména za respektování oboru působnosti komory a 

jejího jednacího řádu, jakoţ i za provádění usnesení a nařízení komory.  

K zajišťování potřebné administrativy jmenovala komora sekretáře a potřebný 

personál. Všechny výnosy a vyřízení komory musely být podepsány prezidentem, 

sekretářem, nebo jejich zástupci. Schůze komory byly zpravidla veřejné a zúčastňoval se 

jich i komisař, kterého k jednotlivým komorám jmenoval ministr obchodu.  

Náklady OŢK byly hrazeny na základě rozpočtu, jenţ komory kaţdoročně sestavovaly 

a předkládaly ministerstvu obchodu ke schválení, a to přiráţkami k daním, které platili 

všichni komorní voliči v daném obvodu komory. Místnosti a potřebné zařízení byla povinna 

komoře dodat obec, v níţ komora sídlila. Rovněţ účetní závěrky musely OŢK kaţdoročně 

předkládat ke schválení ministerstvu obchodu. 

Ministr směl komory rozpustit, ale současně měl povinnost do 3 měsíců vypsat nové 

volby. OŢK byly podřízeny přímo ministerstvu obchodu a prováděly jeho nařízení ve svém 

oboru působnosti. Měly také povinnost na ţádost ostatních úřadů těmto poskytovat 

vyţádané materiály. Současně téţ zemské a obecní úřady, veškerá společenstva a grémia i 

jednotlivé hospodářské podniky byli povinni poskytovat komorám potřebné zprávy a 

podklady a vůbec celkově podporovat komorní činnost. 

Co se týče jejich oboru působnosti měly OŢK práva a povinnosti: 

- radit se o záleţitostech týkajících se obchodu a ţivností, 

- sdělovat příslušným úřadům svá mínění a návrhy, podávat dobrozdání o návrzích 

zákonů z oblasti obchodu a ţivností, dříve neţ jsou vládou předloţeny 

zákonodárným institucím k projednání, 

- na vyzvání vlády a ministerstev radit se o určitých otázkách, 

- OŢK vedly rejstříky všech osob s volebním právem do těchto komor, 

- registrovaly ochranné známky a vzory průmyslových výrobků a vedly k nim 

příslušnou dokumentaci, 

                                                           
22

 Kromě skutečných členů si mohly OŢK zvolit i libovolný počet členů korespondujících, kteří sice mohli 

pocházet z kruhů mimo obchodnictvo a ţivnostenstvo, ale měli jen poradní hlas. 
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- zpracovávaly výkazy o protokolovaných firmách a všech jiných ţivnostenských, 

obchodních a dopravních podnicích i o peněţních a úvěrních ústavech ve svém 

obvodu a vedly v tomto směru příslušnou statistiku, 

- podílely se na jmenování burzovních radů, přísedících obchodních soudů, 

- vydávaly osvědčení o obchodních zvyklostech, o způsobilosti dotčených subjektů 

pro státní dodávky, 

- rozhodovaly na základě dohody stran jako smírčí soud v obchodních a 

ţivnostenských sporech, 

- podávaly ministerstvu obchodu kaţdoročně celkovou zprávu o stavu obchodu, 

ţivností a dopravy v daném komorním obvodu a kaţdých 5 let statistickou zprávu o 

veškerých národohospodářských poměrech svého teritoria. 

Původní obor působnosti OŢK daný zákonem z roku 1868 byl postupně rozšiřován i 

jinými zákony a nařízeními z hospodářské oblasti – mj.     

- musely být poţádány o stanovisko před zřízením burz a veřejných skladišť, 

- navrhovaly 36 (z 67) členů Státní rady ţelezniční, 34 (z 52) členy celního poradního 

sboru a dále členy poradních sborů pro daň z piva, cukru, lihu a petroleje, 

- navrhovaly laické soudce pro obchodní soudy v Praze, ve Vídni a v Terstu i pro 

obchodní senáty u jiných soudů, 

- navrhovaly cenzory pro filiálky centrální Rakousko – uherské banky, 

- jmenovaly své zástupce do správních výborů průmyslových a obchodních 

pokračovacích škol, které jakýmkoli finančním obnosem podporovaly, dále do 

průmyslových muzeí i do ţivnostenských rad, 

- vydávaly legitimační lístky pro obchodní cestující, 

- komory volily také po 1 členovi a 1 náhradníkovi do zemských komisí pro daň 

výdělkovou, neboť obvody OŢK byly současně ukládacími okresy pro tuto daň. 

Zvlášť rozsáhlý obor působnosti vznikl komorám ţivnostenskou novelou z roku 1883: 

„komory musely být vyslechnuty před rozhodnutím, je-li jistý podnik ţivnostenský po 

továrnicku provozován, je-li která ţivnost obchodem, kolik let má trvati doba učňovská pro 

provozování ţivností řemeslnických, má-li se jistá ţivnost prohlásiti za koncesní a jaké 

podmínky pro ni stanoviti, nebo naopak, má-li ţivnost dosud koncesovaná prohlásiti se za 

svobodnou, spadají-li jisté výkony ţivnostenské do oboru té či oné ţivnosti atd.“23 

 Komory podávaly také dobrozdání o 

- výjimkách z průkazů způsobilosti k vykonávání některých povolání a činností, 

                                                           
23

 Citováno podle: Čuhel, F. a kol., c. d., s. 78.  
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- stanovách společenstev, 

- přiměřenosti mistrovských a učňovských poplatků, 

- přestupcích ţivnostenského řádu, 

- stanovách a učebních osnovách škol odborných a pokračovacích, 

- přípustnosti výprodejů, k celním slevám při dovozu strojů apod. 

Velké úsilí OŢK si vyţádala státní a zemská akce na podporu zvelebování ţivností. 

V tomto směru při jednotlivých komorách působily tyto nestátní instituce: 

 Ústav pro zvelebování živností (Technologické průmyslové muzeum) OŽK v Praze 

(zaloţen v roce 1898) 

 Průmyslové muzeum pro východní Čechy v Chrudimi (zaloţeno v roce 1892 jako 

pobočka předcházející instituce) 

 Městské průmyslové muzeum v Pardubicích (od roku 1924 jako samostatný ústav 

pro zvelebování ţivností) 

 Ústav pro zvelebování živností OŽK v Opavě (zaloţen v roce 1907) 

 Ústav pro zvelebování živností OŽK v Chebu (zaloţen v roce 1908) 

 Zemský úřad pro zvelebování živností v Brně (zaloţen 1909 při Moravské zemské 

radě ţivnostenské, zřízené v roce 1907) 

 Ústav pro zvelebování živností OŽK v Liberci (zaloţen v roce 1913) 

 Ústav pro zvelebování živností v Hradci Králové (zaloţen v roce 1915 jako městská 

instituce při Městském průmyslovém muzeu v H. Králové, po roce 1918 reorganizován a 

de facto přičleněn k Obchodní, ţivnostenské a průmyslové ústředně v Hradci Králové) 

 Ústav pro zvelebování živností OŽK v Plzni (zaloţen v roce 1917) – jeho pobočkou 

bylo Městské průmyslové muzeum pro Pošumaví v Klatovech (zaloţené v roce 1902 a 

reorganizované v roce 1924) 

 Ústav pro zvelebování živností OŽK v Českých Budějovicích (zaloţen v roce 1922) 

 Národohospodářský ústav pro severovýchodní Čechy v Mladé Boleslavi (zaloţen 

v roce 1923 jako spolková instituce, při tomto ústavu jako pobočná instituce vznikl později 

téţ Ústav pro zvelebování ţivností).24 

K výše uvedené poradní a správní agendě komor je třeba připočítat další činnosti 

především na poli vzdělávání: OŢK zřizovaly obchodní akademie, odborné a pokračovací 

školy, umělecko – průmyslová a technologická muzea, stálé i dočasné výstavy, udělovaly 

stipendia ţákům odborných škol, pořádaly odborné přednášky i kurzy apod. 

                                                           
24

 Srovnej viz: Janáček, J.: Sluţba ţivnostensko – zvelebovací v prvých 10 letech naší samostatnosti. In: Věstník 

MPOŢ, roč. 1928, s. 329 – 341. 



 22 

K podpoře exportu byly z podnětu c. k. rakouského obchodního muzea ve Vídni při 

četných komorách (také v Praze, Plzni, Budějovicích, Chebu a Liberci) zakládány zvl. 

vývozní kanceláře, jejichţ úkolem bylo podávat všeobecné informace o všech důleţitých 

obchodních záleţitostech, zejména o celních a dopravních. 

Kromě výše uvedeného rozsáhlého věcného oboru působnosti bylo OŢK propůjčeno 

ústavou i důleţité politické právo volit vlastní poslance do zemských sněmů a do Říšské 

rady ve Vídni. 

Co se týče teritoriální rozlohy k obvodu OŢK v Praze patřily původně (v roce 1850) 

tehdejší kraje praţský a pardubický, dle pozdějšího (1854) rozdělení politické správy 

v Čechách kraje praţský, čáslavský a chrudimský. Komoře liberecké byly přikázány pozdější 

kraje litoměřický, mladoboleslavský, jičínský a královéhradecký, komoře chebské kraje 

chebský a ţatecký, plzeňské kraj plzeňský a písecký, budějovické kraj budějovický a 

táborský. 

Ještě na konci 19. století byly v českých rukou pouze komory v Praze, Plzni a 

Budějovicích – komory v Liberci a v Chebu, rovněţ tak v Brně, Olomouci a Opavě byly 

tenkrát v rukou německých.  

 Rozdělení komor bylo celkově velmi nerovnoměrné, a to jak z hledisek teritoriální 

rozlohy, počtu obyvatel, ţivností a z hlediska národnostního. Platilo to plně i o komorách 

v Čechách – např. zde podle sčítání z roku 1890 byl charakter OŢK tento:25   

        Plocha km2    Počet obyv.    Živnosti výrobní   Ž. obchodní     Ž. celkem 

Praha           13.650          1.813.645           36.475               28.836          65.311 

Plzeň                         9.407              775.645           13.375                 8.716          22.091 

Budějovice                9.169              658.195           12.413                 7.980         20.393 

3 české OŢK            32.226          3.247.485           62.263               45.532       107.795 

Liberec                     12.605          1.850.460           47.588               34.646         82.234 

Cheb                          7.115             745.149            20.955               14.189         35.144 

2 německé OŢK      19.720           2.595.609           68.543               48.835       117.378 

král. České celkem  51.946           5.843.094         130.806               94.367       225.173 

 

 Kompaktní teritoriální celky přitom tvořily jen komora plzeňská, chebská a částečně 

budějovická. Obvod praţské komory tvořil dlouhý pruh od Příbrami a Rakovníka přes 

Mělník, Nymburk, Pardubice, Ústí n. Orlicí, aţ do Lanškrouna, Poličky, Humpolce a Dolních 

Kralovic. Obvod liberecké komory potom zahrnoval velký počet okresů od Duchcova, Bíliny 

a Roudnice přes Mladou Boleslav, Hradec Králové, Kostelec n. Orlicí aţ po Ţamberk a 

Králíky a celý kraj od této hranice na sever. 
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 Citováno podle: Čuhel, F. a kol., c. d., s. 81.    
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 Jak bylo výše zmíněno, rozdělení komor bylo nerovnoměrné i z hlediska 

národnostního – podle sčítání v roce 1890 zahrnovaly OŢK v tehdejším království Českém 

toto obyvatelstvo:26  

                                              české            německé              ostatní              celkem 

Praha                              1.694.754           111.583                   466            1.806.803 

Plzeň                                 578.524           194.716                   128               773.368 

Budějovice                        517.359           139.757                   104               657.220 

3 OŢK české celkem     2.790.637           446.056                    698           3.237.391 

Liberec                              801.955        1.030.585                   148           1.832.688 

Cheb                                    51.596          682.370                      20              733.986 

2 OŢK německé celk.       853.551        1.712.955                   168           2.566.674 

král. České celkem        3.644.188         2.159.011                   866           5.804.065 

 

Toto umělé rozloţení mělo společně s upravenými volebními řády za následek skutečnost, 

ţe i komory s převahou českého obyvatelstva (tj. Praha, Plzeň a Budějovice) měly aţ do 

roku 1884 německou většinu. 

 Významnou úlohu sehrála v činnosti OŢK specializovaná muzea s hospodářským 

zaměřením a rovněţ pořádání řady výstav. Vůbec první zemskou průmyslovou výstavou 

byla akce v Praze v roce 1791. Od této doby se budoucí obchodní komory účastnily nejen 

řady zemských výstav, dále téţ celorakouských akcí, ale i většiny tehdejších světových 

výstav. Nařízení ministerstva obchodu z 10. června 1895 č. 80 ř. z. zavedlo v Rakousku 

systém státních podpor výstavní činnosti.  

 Co se týče existence zmíněných muzeí, v průběhu času se vyvinuly v podstatě 3 typy 

těchto institucí, a to: 

- muzea technologicko-průmyslová 

- muzea umělecko-průmyslová 

- muzea obchodní (tehdy zejména v podobě sbírek vzorků výrobků z vývozu a dovozu 

stále doplňované o nové exponáty od jednotlivých spolupracovníků muzea). 

Po dobu 1. světové války nebyly prováděny volby do komor a také po převratu v roce 

1918 nedošlo uţ více v OŢK k volbám klasickým způsobem, protoţe se nepodařilo 

reformovat volební řád komor tak, aby odpovídal změněným poměrům v novém čs. státě. 

Místo toho nařízením č. 32 z 20. ledna 1919 byl ministr obchodu, průmyslu a ţivností 

zmocněn, aby aţ do nové právní úpravy postavení OŢK27 činil přechodná opatření co do 

sloţení a správy komor, odchylná od dosavadních předpisů. Zejména mohl ministr rozpustit 
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 Citováno podle: Čuhel, F. a kol., c. d., s. 81. 
27

 K této nové úpravě (mimochodem několikrát připravované) uţ po dobu celé předmnichovské ČSR nedošlo. 
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komory bez vypsání nových voleb, zřizovat tzv. správní komise pro celkovou správu 

fungování jednotlivých komor.  

 Na základě tohoto zmocňovacího nařízení došlo postupně k rozpuštění všech 

původních OŢK a k dosazení do nich zmíněných správních komisí, čímţ byl výrazně 

potlačen jejich samosprávný charakter a způsob demokratických voleb vlastních 

funkcionářů. Při sloţení nových správních komisí bylo často přihlédnuto i k zastoupení 

větších politických stran na základě výsledků posledních politických voleb. Současně bylo 

ve většině komor přistoupeno k jejich rozdělení na 3 sekce, tj. vedle původních obchodní a 

ţivnostenské zřízena i zvláštní sekce průmyslová. 

  Další významná změna oproti poměrům za Rakouska byla provedena s institucí 

v Hradci Králové: zde sice vznikla v roce 1910 Obchodní, živnostenská a průmyslová 

ústředna (na způsob komory, ale na spolkovém základu), ale aţ výnosem ministra 

průmyslu, obchodu a ţivností č. 5368 ze dne 19. března 1919 získala statut komorní 

instituce, pověřené správní agendou pro českou část obvodu OŢK v Liberci. 

 Na výše uvedených zásadách pak spočívaly OŢK po celou dobu existence 

Československa mezi oběma světovými válkami. Byly to tedy povinné zájmové 

samosprávné organizace, podrobené dozoru státu, rozprostřené po celém území republiky 

a svou činností se vztahující na veškeré ţivnosti, průmysl a obchod. Kaţdý ţivnostník a 

obchodník platící daň určité minimální výše28 byl příslušníkem obchodní komory, měl právo 

do ní volit a povinnost přispívat stanovenou procentní přiráţkou k dani z příjmu. 

 Z hlediska své působnosti byly OŢK i v období meziválečného československého 

státu především orgány poradními. Vedle toho byla na ně v některých oborech přenesena 

přímo správní agenda a fungovaly tak v zastoupení státních institucí: např. při zápisu 

ochranných známek a vzorků, ověřování původu zboţí a potvrzování faktur do ciziny apod. 

Pokud se týkalo jejich poradní působnosti, podávaly dobrozdání o osnovách zákonů, 

týkajících se zájmů obchodníků nebo ţivnostníků, radily se o různých návrzích téhoţ 

zaměření, připomínkovaly zřizování veřejných ústavů v souvislosti s obchodem a ţivnostmi 

(včetně např. burz, veřejných skladišť aj.). Vedly katastry ţivnostenské (tj. seznam všech 

ţivnostníků podle jejich oprávnění) i berní (na jejich základě byly sestavovány volební 

seznamy do komor), rejstříky protokolovaných firem. Dále se zabývaly statistikou 

průmyslovou, obchodní a ţivnostenskou, navrhovaly soudce – laiky pro obchodní soudy a 

členy některých poradních hospodářských orgánů v ČSR. Vedly mj. rovněţ seznamy 

                                                           
28

 V pojednání o OŢK, otištěném ve Slovníku veřejného práva československého, sv. II (I – O), Brno 1932, uvádí 

jeho autor Bohdan Ţivanský (mj. tehdejší 1. sekretář praţské OŢK a z tohoto titulu i generální sekretář Ústředny 

OŢK v Praze) minimální částku 8 Kč ročně. 
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revizorů pro akciové společnosti a pro společnosti s ručením omezeným, podávaly 

vyjádření před zápisem firmy do obchodního rejstříku a působily při nich rozhodčí soudy 

v obchodních a ţivnostenských sporech. Měly poradní funkci také v souvislosti 

s praktickými otázkami realizace ţivnostenského řádu a spolupracovaly téţ při provádění 

zákona proti nekalé soutěţi. 

 Informační činnost komor vzrostla zejména po roce 1918 v souvislosti s opatřeními 

v rámci tehdejšího tzv. přechodného hospodářství. V tomto směru zřizovaly zvláštní 

poradny pro jednotlivé obory – např. daňové porady, tarifní a vývozní kanceláře aj. Zejména 

oblasti zahraničního obchodu byla tradičně věnována v činnosti všech OŢK velká 

pozornost. Obesílaly řadu veletrhů a výstav. Z tuzemských akcí nabyly postupně značného 

významu zejména Pražské vzorkové veletrhy (byly konány od roku 1920). 

 Další prioritou byla činnost na poli zvelebování ţivností (o některých těchto 

skutečnostech jiţ bylo pojednáno dříve). Některé komory zřídily a udrţovaly odborná 

muzea, např. praţská Umělecko-průmyslové muzeum, brněnská Moravské muzeum 

umělecko-průmyslové. Komory daly také podnět k zaloţení odborných škol a přispívaly na 

jejich provoz.  

  Na základě sčítání lidu z roku 1921 byly rozděleny obvody OŢK v českých 

zemích takto: 29  

      OŽK                    Plocha v km2   Počet obyvatel                Samostatně činní 

                                                                                   v prům. a živn.    v obchodě a dopr. 

Praha                           13.236             2.187.014             61.057                    34.786 

Č. Budějovice               9.262                679.860             15.901                      6.936 

Plzeň                             9.846                877.694             19.640                      9.255 

Cheb                              7.145                911.563             25.869                    15.308 

Liberec                          6.473             1.189.257             39.390                     22.285 

Hradec Králové             6.102                825.194             26.433                     11.217 

Brno                             11.926            1.348.020             33.117                     16.517 

Olomouc                      10.389            1.314.864             30.330                     14.844 

Opava                            4.423               672.168             13.757                        6.754 

ČSR celkem              140.394          13.613.172           328.905                    167.549  

 

V neposlední řadě vysílaly komory své zástupce do řady poradních hospodářských 

sborů, které zejména ve 20. letech v hojné míře působily v rámci tehdejší hospodářské 

státní správy. Konečně vysílaly své zástupce do školních výborů průmyslových a 

obchodních škol pokračovacích i odborných, a to především v těch případech, pokud jim 

poskytovaly subvence. 
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 Tamtéţ, s. 233. 
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 Jiţ podle rakouského zákona z roku 1868 se měly komory „sestupovati ke 

společným poradám“. Ve Vídni byla v tomto smyslu zřízena koncem 19. století obchodně-

politická ústředna všech předlitavských komor za účasti ústředního svazu rakouských 

průmyslníků, která se zabývala zejména celním tarifem a obchodními smlouvami s cizími 

státy, později však rozšířila svou působnost i do dalších sfér. Měla svůj vlastní organizační 

statut a v řízení její ústřední kanceláře ve Vídni se střídaly jednotlivé významnější komory. 

 V Československu hned po říjnu 1918 byla diskutována obdobná forma společné 

kooperace OŢK. Nejprve byla realizována vytvořením tzv. obchodně-politické komise 

v rámci Komise pro přechodné hospodářství, k níţ vedle komor náleţely i jiné hospodářské 

organizace (zemědělské rady, burzy, ústřední svaz průmyslníků, odborové dělnické 

organizace aj.). Později si zaloţily čs. OŢK ve volné formě i společný výbor daňový a 

sociálně-politický. 

 Aţ v dubnu 1922 došlo k vytvoření Ústředny československých obchodních a 

živnostenských komor (dále jen ÚOŢK), a to konkrétně dne 20. dubna 1922 na plenární 

schůzi zástupců všech komor, za účasti tehdejšího ministra průmyslu, obchodu a ţivností  

ing. Ladislava Nováka. Schůzi předsedal prezident praţské OŢK Václav Němec. Při této 

příleţitosti byly schváleny základní statutární dokumenty nové ústředny (viz „Stanovy 

ÚOŢK“ a „Jednací řád pro výbory Ústředny“ v příloze této práce). 

 V čele Ústředny bylo pětičlenné předsednictvo, v němţ byla stále zastoupena 

praţská OŢK a ostatní komory se střídaly v určitém pořadí. Předsedou Ústředny byl vţdy 

prezident praţské komory. V čele kanceláře a vlastní administrativy ÚOŢK stál generální 

sekretář, jehoţ post obsazoval tradičně téţ 1. sekretář praţské komory30. 

 Ústředna měla zejména úkol podávat jménem všech komor dobrá zdání z oboru 

jejich působnosti, být ve stálém styku s ústředními orgány veřejné správy a jejich 

prostřednictvím i s parlamentem, jmenovat pro ně experty a zajišťovat jednotnou 

reprezentaci OŢK doma i v cizině. Dále měla ÚOŢK koordinační roli při zpracovávání 

statistických a jiných šetření a úkol evidovat jejich výsledky, rovněţ realizovat činnost 

společných ústavů komor (viz dále). Kaţdá OŢK měla právo navrhnout Ústředně společné 

projednávání důleţitých otázek, přičemţ její právo podávat vlastní dobrá zdání nebylo 

dotčeno, jakoţ ostatně i její samostatnost. Značný stupeň dobové koordinace činnosti OŢK 

je mj. patrný i z tehdejšího rozdělení práce na poli obchodně – politickém mezi jednotlivými 

obchodními komorami v ČSR (stav této agendy k 15. březnu 1934 ilustruje další příloha).  
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 Od vzniku ÚOŢK v roce 1922 aţ do roku 1938 jím byl vedoucí sekretář praţské OŢK JUDr. Bohdan Ţivanský. 
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 Při ÚOŢK pracovaly některé další specializované instituce – kromě dále 

zmiňovaného Exportního ústavu je třeba připomenout ještě alespoň Ústav pro vnitřní 

obchod, který byl zřízen 26. listopadu 1936. Tento ústav byl jako „aneksní“ instituce ÚOŢK 

financován z příspěvků MPOŢ, jednotlivých OŢK, zemských gremiálních obchodních svazů, 

jakoţ i za podpory ústředny komor a Ústřední rady obchodnictva. Jeho působení moţno 

rozdělit na činnost 

- studijní (vlastní výzkum, statistická šetření, ankety mezi obchodníky) 

- regionální (v Čechách, na Moravě a ve Slezsku byly zaloţeny expozitury ústavu 

v Praze, Plzni, Chebu, Liberci, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Brně, Olomouci 

a v Opavě) 

- odborná (ústav byl ve styku se všemi odbornými organizacemi čs. obchodnictva) 

- publikační (byl vydáván věstník ústavu a téţ speciální příručky v Knihovně ústavu) 

- přednášková: kromě přednášek pro veřejnost a spolupráce s Rozhlasem pro 

průmysl, obchod a živnosti organizoval speciální vzdělávací kurzy 

- propagační.   

 Ústředna vydávala v letech 1922 – 1938 svůj úřední věstník pod názvem Věstník 

ústředny čsl. obchodních a živnostenských komor v Praze, který vycházel jako stálá příloha 

časopisu OŢK v Plzni „Obchodní komora“ (fotokopie titulních stránek prvního a posledního 

čísla Věstníku ÚOŢK obsahuje příloha této práce). Časopis Obchodní komora byl zaloţen jiţ 

několik měsíců po vzniku samostatného čs. státu jako orgán pouze plzeňské obchodní 

komory – aţ postupem doby se stal společným tiskovým orgánem OŢK v ČSR.31 

 Bylo jiţ zmíněno dříve, ţe jednou z hlavních priorit činnosti OŢK po celou dobu jejich 

existence byla podpora zahraničního obchodu. Nejinak tomu bylo i v období meziválečné 

Československé republiky. Kromě jiţ zmíněných institucí je třeba ještě jmenovat 3 další 

specializované ústavy, na jejichţ fungování se komory zvláště výrazně podílely, a to 

„Vývozní spolek pro země republiky československé v Praze“, „Kompenzační ústředí čs. 

dovozců a vývozců“ a  „Exportní ústav československý“. 

 Co se týče Vývozního spolku pro země republiky československé v Praze, byl zaloţen 

v roce 1892 pod původním názvem „Vývozní spolek pro Čechy, Moravu a Slezsko v Praze“. 

Byl subvencován rakouským ministerstvem obchodu ve Vídni a Zemským úřadem v Praze. 
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 „V roce 1921 přistoupila ke společnému vydávání nejprve obchodní komora v Českých Budějovicích, v roce 

1922 ústředna čsl. obchodních komor v Praze, ústředna v Hradci Králové a obchodní komora v Olomouci, v roce 

1924 obchodní komory v Báňské Bystřici, Chebu a Liberci, v roce 1925 obchodní komory v Bratislavě, Brně, 

Košicích a Opavě, v roce 1932 přistoupením komory v Praze sjednocení publikační činnosti komor bylo 

dokončeno. Kromě toho od roku 1923 vychází … časopis zároveň téţ jako věstník Zemské rady ţivnostenské pro 

Čechy v Praze a od roku 1927 připojila se k jeho vydávání také Bulharsko – československá obchodní komora 

v Sofii …“ (viz: Do dvacátého ročníku. In: Obchodní komora, roč. 1938, č. 1, s. 1. 
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Jeho hlavním záměrem bylo zvyšování exportní úrovně průmyslové produkce v českých 

zemích. V období tzv. 1. čs. republiky se jeho struktura ustálila v podobě 5 hlavních 

oddělení, a to informačního, komerčního, tarifního, celního a inkasního. Kromě ústřední 

kanceláře v Praze působila řada jeho spolupracovníků na různých zastoupeních v cizině. 

 Kompenzační ústředí čsl. vývozců a dovozců spol. s r. o. zaloţila ÚOŢK společně 

s Ústředním svazem čs. průmyslníků v období hospodářské krize v roce 1932. Hlavní 

činnost této instituce spočívala v tom, ţe vyhledávala pro své členy, ať dovozce či vývozce, 

doplňující stranu pro avizované mezinárodní kompenzační obchody. Prvním předsedou 

představenstva ústředí byl zvolen generální tajemník OŢK v Praze Dr. Zdenko Fafl. 

 Exportní ústav československý byl mnohem mladší institucí, i kdyţ úvahy o jeho 

zaloţení byly staršího data. Na počátku 30. let byl v tomto směru organizován přípravný 

výbor, jehoţ předsedou je zvolen viceprezident praţské OŢK továrník Otto Tanzer. Exportní 

ústav byl zřízen jako veřejnoprávní subjekt vládním nařízením č. 179 ze dne 4. července 

1934 k podpoře čs. vývozu, zejména soustředěním a organizací činnosti informační a 

propagační, zprostředkovatelské, poradenské, studijní a vzdělávací. Charakter jeho 

činnosti i personální obsazení funkcí v jeho vedení svědčilo o jeho úzkém propojení 

s fungováním čs. OŢK, především s praţskou komorou, popř. s ÚOŢK v Praze. 

 Agenda praţské centrály ústavu byla soustředěna do 6 oddělení: 

1. prezidium, finanční a hospodářská správa, 

2. zemědělské oddělení, 

3. poptávková sluţba, evidence výroby a odbytu, 

4. teritoriální oddělení, 

5. oddělení celní, dopravní a statistické, 

6. zpravodajské a propagační oddělení. 

V posledním období před rokem 1938 se činnost Exportního ústavu zaměřovala stále více 

na zahraniční sluţbu – tj. na činnost zahraničních spolupracovníků a rozvoj tzv. 

zahraničních agencií ústavu, jeţ se soustřeďují především na analýzu trhu na příslušném 

teritoriu z hlediska potřeb čs. exportu. 

 V samotných OŢK se v oblasti zahraničního obchodu postupně zformovala vlastní 

exportní oddělení (exportní kanceláře). Při návštěvách zahraničních zájemců se tyto 

instituce často stávaly prvním kontaktním místem. 

 Podle mezinárodních smluv a zvyklostí tak OŢK vystavovaly osvědčení o původu 

zboţí, ověřovaly obchodní a celní faktury, vystavovaly vysvědčení o schopnosti státních 
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nebo veřejných dodávek apod. Vedle této zmíněné agendy spadalo rovněţ do kompetence 

exportních oddělení: 

1. všeobecná informační a zpravodajská činnost ve všech otázkách, týkajících se 

organizace a techniky zahraničního obchodu 

2. evidence konjunkturních zpráv a sdělování odbytových moţností na cizích trzích 

3. evidence vývozních předpisů 

4. evidence domácích a zahraničních dovozních, kontingentních a devizových předpisů 

5. evidence předpisů o vyhotovování dokladů v mezinárodním obchodě předepsaných 

6. evidence mezistátních smluv obchodních a platebních 

7. evidence celních tarifů a sdělování celních sazeb, jakoţ i celních předpisů 

8. evidence předpisů pro obchodní cestující, vzorky, jakoţ i předpisů pro značkování 

zboţí 

9. opatřování, sdělování a evidence obchodních zástupců v cizině 

10. evidence a sdělování doporučených a spolehlivých právních zástupců v cizině 

11. evidence nespolehlivých firem v cizině 

12. opatřování nákupních pramenů v cizině 

13. opatřování adres zahraničních odběratelů 

14. vyřizování zahraničních poptávek přímých i nepřímých 

15. upozorňování na veřejné soutěţe v cizině 

16. evidence cizozemských veletrhů 

17. opatřování úvěrních informací o firmách v cizině 

18. intervence ve smírném urovnávání sporů 

19. zprostředkování vymáhání pohledávek v cizině 

20. evidence exportních firem a zboţí, vyráběného pro export podle nejnovějšího 

stavu32 

Ústředna komor i samotné čs. OŢK se účastnily ve 20. a 30. letech v rámci 

mezinárodní spolupráce řady akcí, a to zejména s partnery z některých sousedních států 

(např. společných porad čs. a maďarských obchodních komor v Budapešti ve dnech 5. – 6. 

května 1933). Samotná Praha jako hlavní město ČSR hostila účastníky několika 

mezinárodních konferencí a setkání, na jejichţ organizaci se podílely téţ OŢK – v této 

souvislosti je moţné připomenout např. Mezinárodní kongres středostavovský, který zde 

proběhl ve dnech 5. – 7. května 1932. 
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 Citováno podle článku Exportní oddělení OŢK a jejich význam pro zahraniční obchod. In: Rozmach, roč. 1945, 

č. 4, s. 93 
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Československé OŢK i jejich Ústředna udrţovaly kontakty rovněţ se smíšenými 

obchodními komorami v zahraničí, a to zejména z důvodů získávání informací pro rozvoj čs. 

vztahů s příslušnými zeměmi. 

Samostatnou kapitolou byla spolupráce čs. subjektů s Mezinárodní obchodní 

komorou (MOK). Vznik této mezinárodní nevládní organizace v roce 1920 institucionálně 

nahradil předcházející periodicky pořádané mezinárodní kongresy obchodních komor. 

Orgány MOK byly výkonný výbor, rada, kongres, organizace národní a mezinárodní 

generální sekretariát v Paříţi. Do rady, která připravovala práce pro kongres a 

soustřeďovala informace o činnosti speciálních komitétů MOK, vysílaly národní skupiny 

určitý počet svých členů. Konkrétně tehdejší Československo zde bylo zastoupeno 2 členy 

a 2 náhradníky. 

Po celou dobu tzv. předmnichovského Československa byly diskutovány otázky 

reformy OŢK, přičemţ od roku 1929 připravovalo MPOŢ nový komorní zákon. Tyto snahy 

však nebyly úspěšné a nakonec byly přervány vývojem po Mnichovu 1938. 

Ekonomický vývoj meziválečného Československa a především hrozivé důsledky 

krize ve 30. letech ve zvýšené míře vyvolaly v ţivot diskuse o mezích fungování liberálního 

státu, o řízeném hospodářství a o prospěšnosti státních zásahů do ekonomiky.  

 V tomto směru byly aktivní i jednotlivé OŢK a především jejich vedoucí funkcionáři, 

včetně činitelů ÚOŢK. S jejich názory se často setkáváme v dobových tiskovinách i ve 

Věstníku Ústředny čsl. obchodních a ţivnostenských komor. Mj. jeden z významných (a 

z hlediska tématu práce typických) projevů pronesl tehdejší prezident praţské OŢK (tj. i 

prezident ÚOŢK) Dr. Jan Třebický dne 31. března 1933 na půdě Slovenské 

národohospodářské společnosti v Bratislavě. Ve svém vystoupení nazvaném „Zájmová 

autonomie ve vztahu k reformě administrativy“33 se zabýval kromě jiného téţ rolí OŢK 

v tehdejším Československu. V této souvislosti mj. uvedl: „Jest třeba, aby určité úseky 

veřejného ţivota svěřeny byly samosprávě, aby stát, ponechávaje si ovšem vrchní dozor a 

právo konečného rozhodnutí, svěřoval jiným orgánům veřejné moci úkoly, které ony mohou 

vykonávati lépe ve věci samé a snad také levněji.“34 Dále pokračoval: „… komory řadu 

funkcí státních jiţ převzaly … v jiné řadě funkcí státních státu napomáhají a jeho funkce 

doplňují. Mají daleko bliţší styk s vrstvami, jeţ zastupují a jsou proto také kontrolovatelným 

veřejným míněním. Platí se samy a nezdá se, ţe by rozpočty jejich se potkávaly s tak ostrou 

kritikou jako rozpočty státu. Obchodní komory jsou typickým představitelem samosprávy 

zájmové, pokud jde o korektiv tíţivé omnipotence státní svými dobrozdáními, svým 
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 Úplný text přednášky je otištěn ve Věstníku ÚOŢK, roč. 1933, č. 8, s. 173 – 179. 
34

 Tamtéţ, s. 176. 
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neustálým stykem s vládou i svou spoluúčastí na nových chystaných zákonech. Jest 

zajímavo konstatovati, ţe nová demokracie (tj. předmnichovská ČSR – pozn. autora) tento 

korektiv připouští s větší nevůlí neţli činil rakouský polodespotický stát. (Příklady: kartelový 

zákon, bytový zákon.) Jsou v poslední době dokonce osnovy, které vláda k posudku 

komorám ani nepředkládá (bankovní zákon) a musí komora svého hlasu pozvedati …“35 

V závěru svého vystoupení proto Dr. Třebický shrnuje: „ … Více péče o samosprávu a také o 

její organické vybudování je poţadavek, k němuţ dospějí nejen všichni, kdoţ chtějí 

zhospodárnění veřejné správy, která je dnes zdraţena přílišnou centralizací, nýbrţ i všichni, 

jimţ na tom záleţí, aby veřejná správa při svém rozhodování přihlíţela vţdy ke konkrétním 

poměrům v jednotlivých oblastech. Jedině po účelném vybudování samosprávy bude také 

zajištěno, aby veřejná správa se organicky včlenila do ostatních sloţek mnohotvárného 

ţivota celostátního … Nepřikládejme více na bedra státu, neţ je zapotřebí! … Vraťme ze 

státních funkcí to, co patří soukromé iniciativě, opět iniciativě občanů! Vraťme a přidejme 

z mnoha nových státních funkcí samosprávě to, k čemu se lépe hodí …“36 

 Na závěr pojednání o vývoji OŢK v období rakouské  monarchie a předmnichovské 

čs. republiky uvádím poslední dosaţitelné vybrané údaje z období před Mnichovem 1938, 

které ilustrují tehdejší poměry v jednotlivých OŢK v Čechách, na Moravě a ve Slezsku:37 

Obvod OŽK     Plocha v km2     Počet obyvatel     Počet podnikatelských subjektů národnosti 

             československé     německé         celkem 

                                                                                                                                                 

Praha                       13.220          2.457.276               99.729               3.281        104.499 

Č. Budějovice           9.262             669.454               18.586               3.540          22.270 

Plzeň                         9.847             868.446               23.346               5.908          29.532 

Cheb            7.145             983.047                 4.335             40.252          45.142 

Liberec                  6.444          1.277.502                 9.495             57.317          67.663 

H. Králové                6.147             853.651               36.014           989          37.146 

Čechy úhrnem        52.065      7.109.376             191.505           111.287        306.252 

Brno                        11.960         1.422.737               41.652             11.278          54.628 

Olomouc                 10.389         1.404.602               36.040             11.918          49.708 

Opava                       4.454            737.671                 9.099              12.349         23.715 

Morava - Slezsko   26.803         3.565.010               86.791              35.545       128.051 
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 Tamtéţ, s. 177. 
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 Tamtéţ, s. 179. 
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 Údaje o podnikatelských subjektech v obvodech komor publikoval tehdejší generální sekretář ÚOŢK Dr. 
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sčítání lidu z roku 1930, citované v tabulce „Přehled komorních obvodů a jejich hospodářské síly v ČSR“ – 

otištěné ve Slovníku obchodně – technickém, účetním a daňovém (VI. díl, s. 391 – 392). 
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ČSR úhrnem         140.446       14.729.536             331.193           153.247       537.548 

 

Následující tabulka charakterizuje vnitřní poměry v jednotlivých OŢK z hlediska 

struktury jejich členů: 38 

OŽK                                                        Počet komorních členů 

                                     v sekci                                                            z toho je národnosti 

                           obchod     živnost.    průmysl    celkem               českosl.             německé       

Praha                      29             22            26            77                       62                      15 

Č. Budějovice        16             15            15            46                       39                        7 

Plzeň                      23             22            22            67                       55                      12 

Cheb                      22             24              8*           54                        6                      48   

Liberec                  22             24             32            78                       27                     51 

H. Králové            18             19             19            56                       56                      - 

Brno                      24             23             22            69                       46                     23 

Olomouc               22             22             23            67                       49                     18 

Opava                   17             17             17             51                      31                      20 

 

Pozn.: * Sekce hornická. 

 

 

 

 

 

III. Činnost OŢK v období tzv. 2. česko – slovenské republiky a za Protektorátu 

Čechy a Morava (1938 – 1945) 

 

Důsledky Mnichova 1938 zásadním způsoben ovlivnily téţ činnost tehdejších OŢK. 

Především šlo o citelné územní  změny nového Česko – Slovenska – zde je zajímavé, ţe 

Ústředna komor participovala i na jednání tzv. VII. subkomise delimitační (rozhraničovací) 

komise, která ve smyslu Mnichovské dohody prováděla v prosinci 1938 definitivní úpravu 

hranic. V této souvislosti se komory téţ aktivně podílely na řešení řady aktuálních 

hospodářských a politických problémů, např. soustřeďovaly informace o nabídkách 
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průmyslových a ţivnostenských závodů a pomáhaly při usazování českých a slovenských 

ţivnostníků, kteří opustili zabraná území. 

Opatřením Stálého výboru ze dne 18. října 1938, č. 238 Sb. z. a n., o některých 

změnách v organizaci obchodních a ţivnostenských komor byla konečně zřízena Obchodní 

a živnostenská komora se sídlem v Hradci Králové. Její obvod tvořilo území komory 

liberecké, pokud zůstalo v republice, s výjimkou soudních okresů Libochovice a Roudnice, 

které byly přiděleny ke komornímu obvodu praţskému. 

K této významné události v ţivotě čs. komor poznamenal tehdejší generální sekretář 

Ústředny OŢK Dr. Bohdan Ţivanský mj.: „ Za 20 let samostatnosti Československého státu 

nedovedli jsme stvořiti věc tak samozřejmou, jako je zřízení komory v Hradci Králové. Místo 

toho jsme pouze pověřili svépomocnou organisaci, obchodní, ţivnostenskou a průmyslovou 

ústřednu v Hradci Králové, zaloţenou ještě za Rakouska ve formě spolku, funkcemi legální 

obchodní komory, ačkoli prospěšnost zřízení takové komory byla prokázána jiţ za 

Rakouska nejen s hospodářského, nýbrţ i s národního hlediska. A musily přijíti poměry tak 

neskonale smutné a těţké, jako je nynější zkomolení našeho státu, aby konečně taková 

samozřejmost stala se skutkem …“39 

Významnou událostí, která podstatným způsobem ilustruje tehdejší situaci komor 

v okleštěném Československu, byl průběh zasedání plenární schůze Ústředny komor 

v Praze dne 21. prosince 1938 – především proslov tehdejšího prezidenta ÚOŢK Dr. Jana 

Třebického. Řečník se pokusil ve zkratce charakterizovat aktuální čs. vnitropolitickou a 

hospodářskou situaci a její vliv na činnost OŢK. K důsledkům Mnichova mj. poznamenal: 

„Scházíme se dnes, abychom vyvodili důsledky, plynoucí z okleštění naší první republiky 

také v oboru naší ÚOŢK. Odpadly nám 3 celé komory (Liberec, Cheb, Opava) s bohatě 

zastoupeným průmyslem a značným exportem. Většina komor na našem území zbylých je 

citelně postiţena zmenšením dosavadních oblastí: 

OŢK Praha                     ztratila  1.635 komorních příslušníků40 

         Č. Budějovice             „      3.405        „                 „          (cca 16 %) 

         Plzeň                           „      6.176        „                 „          (cca přes 20 %) 

         Brno                            „      9.513        „                 „          (přes 17 %) 

         Olomouc                     „    13.012        „                 „          (přes 26 %)41   
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 Citelné důsledky to mělo i pro samotnou Ústřednu komor – jako centrální instituce 

zamýšlená pro daleko větší stát musela nyní zredukovat svou činnost i stav svých 

zaměstnanců, i kdyţ její poslání zůstalo stejné. 

 Kdyţ Dr. Třebický hovořil o hlavních úkolech v hospodářství nového Česko – 

Slovenska, uvedl zejména tyto 3 poţadavky: 

„ 1. udrţeti a pokud moţno ještě rozšířiti dosavadní výrobu při plném rozvoji soukromého 

podnikání 

   2. vybudovati naše dopravní prostředky, jak toho nová situace vyţaduje 

   3. starati se všemoţně o udrţení a rozšíření našeho vývozu. Na udrţení exportu záleţí 

také především zajištění naší hospodářské samostatnosti“42 

 Z hlediska příkladu sousedního Německa (viz jeho hospodářské komory 

s rozsáhlými pravomocemi, organizované na základě vůdcovského principu) Třebický uvedl: 

„ Mohu hned podotknouti, ţe něčeho podobného u nás vůbec nepotřebujeme. Předně není 

oblast našeho státu, rovnající se rozlohou asi 1/6 a počtem obyvatel asi 1/8 

velkoněmecké říše, tak rozsáhlá, aby bylo moţno budovati nový orgán zájmové 

samosprávy. U nás neexistuje také dualismus komor. O zbytečnosti zvláštních 

řemeslnických komor při naší vyčerpávající organisaci ţivnostenské, která právě byla 

dovršena vládním nařízením č. 302/1938, bylo jiţ v naší ústředně opětovně jednáno. 

Konečně jsou obvody komorní u nás, alespoň v Čechách a na Moravě, dosti obmezené, 

takţe plně vyhovují zájmům regionálním a umoţňují úzký kontakt komor s interesenty …43 

 Na závěr svého zásadního vystoupení prezident Třebický uvedl: „ Také v oboru 

komor bude třeba provést reformy, o kterých jsme ostatně jednali jiţ při poradách o novém 

komorním zákonu, který jiţ po dlouhou řadu let jest úplně připraven a můţe býti nyní na 

základě zmocňovacího zákona rychle proveden. Naše komory nepotřebují téměř ţádných 

zásadních změn, aby se staly vhodnou základnou pro účelnou regionální samosprávu 

hospodářskou v nové republice … Hlavní reformu našich komor musíme hledati tedy jen 

v úpravě volebního práva a celé volební soustavy, coţ souvisí také se změnou naší ústavy. 

A dále v konečném uzákonění ústředny komor, která musí býti postavena na pevnou právní 

základnu, kdyţ se po více neţ 16 letech dobře osvědčila jako sdruţení dobrovolné … 

Domnívám se tedy, ţe se netřeba obávati o osud komor v druhé naší republice …“44 

 Krátké období pomnichovské tzv. 2. republiky bylo násilně přerváno německou 

okupací zbytku území bývalého Československa 15. března 1939. Ve známém výnosu 
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Adolfa Hitlera o zřízení Protektorátu Čechy as Morava se v článku 1 odst. 1 praví: „Části 

bývalé Česko – Slovenské republiky, obsazené v březnu 1939 německými oddíly, náleţí od 

nynějška k území Velkoněmecké říše a vstupují jako „Protektorát Čechy a Morava“ pod její 

ochranu.“45 

 V protektorátní ekonomice se zakrátko zformoval systém řízeného hospodářství na 

základě vládního nařízení č. 168/1939 Sb. z. a n.46 tak, aby byla plně podrobena válečné 

ekonomice nacistické Třetí říše. Dřívější podnikatelské svazy a dobrovolné odborové 

organizace ţivnostníků byly prohlášeny za povinné a byly jim svěřeny rozsáhlé úkoly 

řízeného hospodářství. Naproti tomu OŢK, jejichţ původní organizace nevyhovovala 

totalitnímu nacistickému reţimu, byly zatlačeny do pozadí. Byly okleštěny jejich 

kompetence, přesto se komorám proti zřejmým úmyslům Němců podařilo udrţet svou 

činnost alespoň v omezeném rozsahu. 

 Úsilí vedoucích představitelů nacistického Německa o pacifikaci původní podoby 

OŢK v českých zemích mj. dokládá i přijetí zástupců 6 komor protektorátu a jejich ústředny 

dne 6. března 1942 u říšského ministra hospodářství a práce Dr. Waltera Bertsche. Při této 

příleţitosti učinil ministr Bertsch zásadní projev, ve kterém mj. uvedl: „ … Válečné 

nezbytnosti vyţadují od celého hospodářství a od jeho organizací nejvyšší a úplné vypětí 

všech sil. Pokud jde o zapojení do hospodářského dění, vyvolaného bezprostředně válkou, 

stály dosud obchodní a ţivnostenské komory Protektorátu poněkud stranou … Je mi však 

zcela jasno, ţe není moţno nadále se zříci činnosti a silnějšího zapojení obchodních a 

ţivnostenských komor v Protektorátu … vynořují se jiţ delší dobu úvahy o reformě komor, 

zejména také pokud jde o vztah komor k ústředním svazům … Cílem těchto předběţných 

prací musí býti, aby zmizel pocit opomíjení u obchodních komor a aby bylo odstraněno 

případné soupeření mezi ústředními svazy a komorami. Toho bude nutno dosáhnouti 

jednak dalekosáhlým personálním spojením, jednak také rozumným a účelným rozdělením 

práce a úkolů. Obchodní a ţivnostenské komory a ústřední svazy Protektorátu nemohou 

býti chápány v celkové organisaci hospodářství jako protiklad, nýbrţ musí do jisté míry 

tvořiti oba póly, mezi nimiţ se odehrává hospodářský ţivot … „47           

 Říšsko – německý vzor hospodářských komor, které slučovaly obchodní komory a 

regionální útvary podnikatelských organizaci byl často uváděn jako vzor i pro prostředí 
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 Výnos Vůdce a říšského kancléře ze dne 16. března 1939 o Protektorátu Čechy a Morava. In: Sbírka z. a n. č. 

75/1939, s. 375. 
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 Blíţe viz příslušné pasáţe výkladu v I. části práce. 
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 Citováno podle článku „Zástupci OŢK u ministra Dr. Bertsche. In: Obchodní komora / Handelskammer, roč. 

1942, č. 11, s. 187. 
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okupovaných českých zemí. Podle těchto dobových návrhů mohl model „hospodářských 

komor Protektorátu Čechy a Morava“ vypadat asi takto:48 

Hospodářská komora 

    I.                                                                       II.                               III. 

                                            Ústřední svazy                                                      Ústředna                  Zemědělství  

průmyslu           živností        obchodu         peněžnictví           pojištění 

Hospodářské    Zemské        Zemské         Svazy                    Svaz                   průmyslových,              Ústředí  

svazy                jednoty         jednoty         a jednoty               pojišťoven          obchodních          

jednotlivých     ţivnosten-    obchodních   bank, spořitelen,                              a ţivnostenských 

průmyslo-        ských            a p. grémií     občanských                                     komor 

vých                 společens-                          a ţivnostenských 

oborů                tev                                      záloţen, okres- 

                         odborné a                            ních hosp. zá- 

                         smíšené                              loţen, úvěrních 

               společenstev 

                                                                    (Raiffeisenek), 

                                                                    bankéřů 

                                                                                                                                                                                       

 

místní              obvodové      obvodové                                                               průmyslové,              zemědělské 

organisace       jednoty          jednoty                                                                 ţivnostenské              

komory 

průmyslové     ţivnosten-     obchodních                                                            a obchodní   

                        ských            a p. grémií                                                              komory  

                        společenstev 

                                                                                                                                                                                      

 

                        ţivnostenská  obchodní                                                                                              zemědělská 

                        společenstva  a p. grémia                                                                                            společenstva 

                                                                                                                                                                                      

 

průmyslové     ţivnostenské  obchodní      peněţní         pojišťovny                                                 zemědělské 

závody            závody            závody         ústavy                                                                              závody 

 

Tyto představy sice nakonec realizovány nebyly, ale přesto OŢK za okupace prošly 

některými změnami. Jednou z nich byly  určité teritoriální úpravy původních komorních 

obvodů, a to k 1. lednu 1942 byly na základě vládních nařízení č. 388 a č. 389 ze dne 26. 

září 1940, resp. vládního nařízení č. 401 ze dne 6. listopadu 1941 vyčleněny obvod 

okresního úřadu v Hořovicích z OŢK Praha do OŢK Plzeň a obvod okresního úřadu ve 

Vodňanech z OŢK Plzeň do OŢK České Budějovice. 

Tiskovým orgánem obchodních a ţivnostenských komor v období tzv. 2. republiky a 

za protektorátu byl časopis Obchodní komora (vydávaný ÚOŢK), později v dvoujazyčné verzi 

jako Obchodní komora / Handelskammer (ukázka titulní strany časopisu v příloze). 

Tento časopis vycházel aţ do roku 1944, kdy byl zastaven s účinností od 1. září 

1944 na základě vládního nařízení č. 177/1944 ze dne 22. srpna 1944 o zmocnění 

ministrů k mimořádným opatřením k provedení  totálního válečného nasazení. Ostatně ve 
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stejné době byla zastavena činnost Ústředny OŢK a její tehdejší nejvýznamnější „aneksní“ 

organizace Ústav pro vnitřní obchod byla přičleněna k praţské komoře. 

Další důleţitou změnou v činnosti komor za protektorátu bylo přenesení učňovské 

agendy na OŢK ke dni 1. dubna 1942 na základě vládního nařízení č. 101/1942. Při 

Ústředně komor tehdy vznikl Výbor pro otázky učňovské. Tento stav ale ještě neumoţňoval 

jednotnou úpravu zkoušek. Vyšší stupeň koordinace v tomto směru přineslo aţ vládní 

nařízení č. 200 ze dne 3. července 1943 o úpravě výcviku k povolání, kde se v části II v § 3 

mj. uvádí, ţe „ … Obchodním a ţivnostenským komorám přísluší v oboru záleţitostí 

učňovských, aby 

1. vedly seznam učňů, 

2. pečovaly o provádění závěrečných zkoušek učňovských podle zvláštních pro ně 

vydaných ustanovení … a 

3. měly všeobecný dozor nad vznikem a průběhem učebních poměrů … „49 

 

 

 

 

IV. Od obnovy činnosti OŢK po 2. světové válce k jejich zrušení (1945 – 1948) 

 

Osvobození Československa v květnu 1945 otevřelo novou kapitolu v historii OŢK 

v Čechách, na Moravě a ve Slezsku – jak se později stále více ukazovalo i zásadní 

kvalitativní politické a ekonomické změny, které byly celkově charakterizovány dobovým 

termínem „lidová demokracie“. Tyto vývojové tendence nemohly téţ zásadně neovlivnit i 

poválečnou činnost  komor.50 

Nehledíc na tyto hluboké společenské změny, prioritním úkolem OŢK bylo obnovit 

co moţná nejdříve svoji činnost v předválečném rozsahu. Kromě komor, které za okupace, 

byť omezeně, ale v kontinuitě vykonávaly svoji práci, došlo rozhodnutím ministerstva 

vnitřního obchodu č. j. 3/1945 ze dne 18. května 1945 k obnovení  činnosti Ústředny 

obchodních a ţivnostenských komor v Praze místo bývalé Spojovací úřadovny obchodních 
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 Citováno podle vládního nařízení č. 200 ze dne 3. července 1943. In: Sbírka z. a n. Protektorátu, roč. 1943, s. 

1006. 
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 Např. nový prezident OŢK v Praze Josef Jech k tomu poznamenal: „ …To, ţe opustili jsme po 5. květnu 1945 
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hospodářského a politického vývoje u nás …“ (viz: Jech J., Na nové cestě. In: Rozmach, roč. 1947, č. 38, s. 2). 
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a živnostenských komor v Praze51 a současně byla také obnovena činnost OŢK v pohraničí, 

a to v Chebu, v Liberci a v Opavě. 

Co se týče komor v tzv. Sudetech, kromě jejich opětné integrace do soustavy 

československých OŢK byly zde provedeny systémové změny, jejichţ účelem bylo zrušit u 

nich nacistickou organizaci a obnovit plně jejich předmnichovskou strukturu, tj. zejména 

sjednotit Němci vyčleněnou řemeslnou komoru s původní obchodní a ţivnostenskou 

komorou. 

Správou OŢK v českých zemích byli od května 1945 prozatímně pověřeni 

ministerstvem jmenovaní vládní komisaři. Výše uvedeným výnosem ministerstva vnitřního 

obchodu byli současně jmenováni tito komisaři: 

v ÚOŢK Dr. Vladimír Čelakovský (vedoucí sekretář praţské komory) 

v OŢK Praha Dr. Vojtěch Kuthan (první sekretář této komory) 

v OŢK České Budějovice Jan Schützner (původní předseda této komory) 

v OŢK Plzeň Dr. Emil Zachystal (sekretář této komory) 

v OŢK Cheb Dr. Rudolf Ottis (sekretář OŢK v Plzni) 

v OŢK Hradec Králové Dr. Jaromír Tobiáš (sekretář této komory) 

v OŢK Liberec Dr. Stanislav Šolta (sekretář OŢK v Hradci Králové) 

v OŢK Brno Dr. Jindřich Mayer (sekretář této komory) 

v OŢK Olomouc Dr. Emil Sommer 

v OŢK Opava Dr. Gustav  Konárek. 

Přechodné období, kdy byly komory spravovány vládními komisaři, skončilo dne 23. 

prosince 1945. Tohoto dne ministr vnitřního obchodu jmenoval nové prezidenty OŢK a 

rovněţ tak i členy předsednictev jednotlivých komor. Ministr Dr. Ivan Pietor tehdy po 

dohodě s politickými stranami a významnými hospodářskými činiteli ustanovil tyto vedoucí 

funkcionáře (s výjimkou ÚOŢK a opavské komory, o nichţ se mělo ještě jednat): 

prezidentem OŢK Praha Ivana Petra (ředitele Ţivnostenské banky v Praze – Podolí) 

         „          OŢK Č. Budějovice Jana Schütznera (obchodníka v Č. Budějovicích) 

         „          OŢK Plzeň Ing. Aloise Smolu (majitele fy Ferotechna Plzeň) 

         „       OŢK Cheb Miroslava Čermáka (národního správce fy W. R. Hubl, velkoobchod 

konzervami v Chebu) 

         „          OŢK H. Králové Jana Ptáčníka (majitele továrny na poţivatiny v H. Králové) 

         „          OŢK Liberec Františka Zejdla (stavitele v Liberci) 

         „          OŢK Brno Bohumila Braunera (velkoobchodníka v Dolních Kounicích) 
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         „          OŢK Olomouc Emanuela Vojnara (ředitele Pozemkového ústavu v Olomouci).52 

Výše uvedení vedoucí představitelé OŢK společně s ministrem vnitřního obchodu Dr. 

Pietorem byli téţ v březnu 1946 přijati prezidentem republiky Dr. Edvardem Benešem. 

V této souvislosti se zde odehrála velmi zajímavá diskuse o perspektivě OŢK v lidově – 

demokratickém Československu a o jejich zapojení do správní reformy státu. Mj. ministr 

Pietor upozornil zejména na problém „ … jak sladiti hospodářské svazy s obchodními 

komorami. Dnes se nejvíce uplatňuje názor, aby byl hospodářský ţivot organisován tím 

způsobem, ţe jednotlivé obchodní komory by byly krajovými representanty, měly by 

důleţitou úlohu v součinnosti s národními výbory, jejichţ by byly poradcem a vlivným 

činitelem hospodářským. Komory by se skládaly ze sekcí, které by byly zároveň krajovými 

organisacemi ústředních svazů. Při této organisaci by příslušné ministerstvo, nevelké 

počtem úřednictva, bylo dirigující institucí …“53 Prezident republiky projevil souhlas s těmito 

názory a dále hovořil o svých obavách z přílišné centralizace: „ … bdím nad tím, aby … byly 

prvky centralizující a decentralizující za všech okolností v pevné harmonii. Stejně tak hájím 

regionalismus. Nacionalisace průmyslu vyţaduje značnou centralisaci, která přináší 

s sebou řadu různých nebezpečí. Je to především nebezpečí přílišné byrokratisace. Největší 

problém socialisujícího státu spočívá v tom, jak se dá smířiti plně důsledné zasahování 

státu do všech oborů správy a hospodářství s moţným stupněm svobody politické, kulturní 

i hospodářské. O to nám nyní právě jde …“54 V závěru schůzky „ … president republiky 

ocenil rovněţ na základě svých dlouholetých zkušeností v úřadě ministra zahraničí jejich (tj. 

obchodních a ţivnostenských komor – pozn. autora) činnost jako instituce vnitřní i 

mezinárodní, která se plně osvědčila, a zdůraznil, ţe podle jeho soudu obchodním 

komorám ani v budoucnosti takové nebezpečí (tj. jejich zrušení – pozn. autora) nehrozí … 

Je jiţ překonáno, jak podotkl k tomu ministr vnitřního obchodu, jenţ zároveň připomněl, ţe 

je třeba, aby v komorách měli i zemědělci své zastoupení, aby komory mohly splnit své 

úkoly …“55 

Od roku 1945 začala obnovená ÚOŢK (prostřednictvím praţské komory) vydávat 

nový společný tiskový orgán OŢK v českých zemích, a to časopis Rozmach (ukázka jeho 

titulní strany viz příloha), který s podtitulem „Hospodářský týdeník čs. obchodních komor“ a 

s přílohou „Věstník Ministerstva vnitřního obchodu“ vycházel v letech 1945 – 1949 za 

redakce náměstka generálního sekretáře praţské OŢK Dra. Jaromíra Lukavského a Josefa 
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Holečka. Byla obnovena činnost řady „aneksních“ komorních institucí – kromě jiných i 

Ústavu pro vnitřní obchod, který po přechodném podřízení praţské OŢK v letech 1944 – 

1945 stal se opět institucí Ústředny. 

Jedinou výjimkou bylo zrušení Exportního ústavu československého, a to zákonem 

č. 13/1946 Sb. ze dne 15. ledna 1946.56 Likvidaci této instituce potom provedlo 

ministerstvo zahraničního obchodu.     

Od samého počátku nové poválečné existence komor byly diskutovány aktuální 

otázky jejich kompetencí. Např. jiţ dne 9. června 1945 se sešla v sídle ÚOŢK v Praze 

porada komorových vládních komisařů, kteří diskutovali nad koncepčním návrhem Dr. 

Čelakovského s názvem „Kompetence obchodních a ţivnostenských komor ve věcech 

ţivnostenskoprávních“. V něm bylo mj. uvedeno: „ Pověření komor větší pravomocí a 

zejména pravomocí rozhodovací v přenesené působnosti ve věcech ţivnostenských, tj. 

upravených ţivnostenským řádem, není otázkou novou. Komory se jí jiţ několikráte 

zabývaly. Návrhy z r. 1938 kladly především váhu na zachování a rozšíření poradní činnosti 

komor a z obavy, aby komory nebyly zbyrokratisovány, omezily se jen na reklamování 

některých úkolů rozhodovacích v I. instanci a spíše směřovaly k tomu, aby komorám byly 

svěřeny úkoly II. Instance, z nichţ by vyplývala také dozorčí funkce nad ţivnostenskými 

úřady. 

Vadou těchto návrhů bylo: 

1. nebylo to zjednodušení, nýbrţ zkomplikování, 

2. vytvářela se dvojí kolej: okresní úřady – komory, ţivnostenský katastr komor – 

rejstříky okresních úřadů, 

3. neměl vyhlídky na uskutečnění návrh podrobující státní úřady dozoru komor. 

Má – li se nyní tato otázka řešiti na jiném podkladě, je nutno se nejprve 

rozhodnouti, zdali se komory mají brániti převzetí hospodářských rozhodovacích funkcí … 

Soudím, ţe nutno pracovati k tomu, aby komory tyto funkce převzaly, neboť 

1. půjde – li o reformu skutečně pronikavou, vznikne pro státní úřady tak značné 

odlehčení, ţe i přijetí většího počtu zaměstnanců do komor pro tyto úkoly bude 

hospodárné. Komory, které jsou pruţnější a výkonnější neţ státní administrativa, 
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vykonají tyto úkoly s menším počtem pracovníků neţ byl dosud u úřadů pro tyto 

práce k dispozici … 

2. tyto práce nebudou brzditi vlastní funkce komory … 

Konstrukce musí býti jednoduchá a ekonomická. Dostanou – li komory pravomoc 

rozhodovací, je nutno navázati ji na oprávnění (resp. povinnost) komor k vedení 

ţivnostenského katastru a příslušných rejstříků a důsledně odstraniti všechnu duplicitu na 

straně okresních úřadů. V podrobnostech navrhuji toto řešení: 

1. Ţivnostenský katastr jakoţto jediný rejstřík s charakterem veřejných knih pro 

ţivnostenská oprávnění, jejich vznik, změny a zánik, je veden obchodní a 

ţivnostenskou komorou. Analogické rejstříky a záznamy u okresních úřadů budou 

převzaty komorami. 

2. Veškerá rozhodnutí a potvrzení o nabytí, existenci, změně, rozsahu a zániku práv 

upravených ţivnostenským řádem činí a vydává obchodní a ţivnostenská komora a 

poznamenává je z moci úřední do svého ţivnostenského katastru. 

3. Ministerstvo vnitřního obchodu a – pokud jde o věci průmyslových podniků – 

ministerstvo průmyslu vykonává dozor nad touto činností komor … Oprávnění, 

koncesi atd. udělí i v těchto případech komora jakoţto úřad vedoucí ţivnostenský 

katastr, ministerstvo si však bude moci např. vyhraditi, ţe mu komora zašle 

instruovaný spis s návrhem svého rozhodnutí k udělení případných pokynů … 

4. V duchu lidově demokratické hospodářské autonomie budou komory o těchto 

věcech rozhodovati ve svých sekcích. Bude účelno ustanoviti v rámci těchto sekcí 

několikačlenné komise, které se mohou scházeti častěji neţ sekce, do nichţ přijdou 

jen věci nejzávaţnější … Za tuto činnost komory je vůči ministerstvu zodpovědným 

generální sekretář komory … protoţe podle komorního zákona a judikatury je 

veřejným úředníkem … 

5. Proti rozhodnutí komory není odvolání. Strana můţe jen podati dozorčí stíţnost 

k ministerstvu pro nesprávné právní posouzení nebo vady řízení. O odkladacím 

účinku rozhoduje generální sekretář s konečnou platností. 

6. Ústředna obchodních a ţivnostenských komor nebude de lege lata nadřízenou 

instancí. Zůstane však forem, na němţ budou komory společně projednávati 

závaţnější otázky … a jednomyslná usnesení jejího ţivnostenského výboru budou 

pro všechny komory závazná tak dlouho, dokud některá komora nepoţádá o revisi 

společného usnesení. Ústředna povede taková usnesení v evidenci a postará se o 

jejich publikování … 
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7. Okresním úřadům zůstane jen trestní řízení a správní řízení exekuční 

v ţivnostenských věcech, které svou povahou můţe býti prováděno jen státními 

orgány. Potřebné podklady na základě ţivnostenského katastru sdělí komora na 

ţádost okresního úřadu a při tom bude míti příleţitost, aby byla okresnímu úřadu 

nápomocna i právním posouzením … Ustanou neblaze památné boje o to, zdali 

komora a kdo ještě vedle ní má býti slyšen před rozhodováním. I v případech, o 

nichţ nebude komora rozhodovati, bude míti jako majitelka jediného autentického 

rejstříku vţdy příleţitost uplatniti svůj názor, neboť ţádný případ nebude moci býti 

řešen bez její součinnosti. 

8. K zjištění okolností potřebných pro rozhodování budou se komory moci dotazovati 

státních a samosprávných úřadů a v případě potřeby i četnických stanic … 

9. Komory budou vykonávati úkoly, pro něţ měla býti vybudována instituce 

společenstevních instruktorů … a převzaly by od společenstevního instruktorátu  při 

ministerstvu obchodu agendu, týkající se jejich obvodů. Společenstevní instruktorát 

zůstane ústředním úřadem a bude zároveň druhou instancí. Komory budou prvou 

instancí jak v činnosti iniciativní a zvelebovací, tak i v rozhodování o stanovách, 

organisačním vybudování, rozsahu místním i věcném atd. Budou – li společenstva 

pod přímým dozorem komor, mohou jim býti komorou svěřeny místní úkoly spojené 

s novou agendou komor …“57 

Výše zmíněná porada komorních komisařů doporučila vyuţít citovaného materiálu 

pro další jednání s orgány státní správy. 

OŢK se po osvobození okamţitě zapojily do řešení aktuálních hospodářských 

problémů země. Např. participovaly na přípravě dokumentace pro restituční a reparační 

jednání čs. delegace vůči poraţenému Německu, mapovaly majetek čs. občanů – 

podnikatelů, který byl za války zavlečen do Říše, vydávaly náhradní dokumenty (zejména 

chybějící ţivnostenská oprávnění), podílely se na provádění osidlovací akce v pohraničí 

apod. 

Z důvodů zefektivnění své činnosti začaly zřizovat některé OŢK mimo své sídlo 

expozitury ve vybraných významných místech daného  komorního obvodu. Tak např. v roce 

1946 zřídila praţská OŢK svou expozituru v Pardubicích58, obchodní komora v Olomouci  

pobočku v Uherském Hradišti nebo liberecká komora v Teplicích – Šanově. Kromě toho 
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 Citováno podle vybrané dokumentace Ústředny komor – viz: f. ÚOŢK, kart. 705, č. j. 1832/45. 
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 Expozitura byla de facto pokračováním bývalé obchodní a ţivnostenské poradny pro Pardubice a okolí a s její 

agendou souvisela těsná spolupráce s Národohospodářským ústavem východočeským a s územní úřadovnou 

Ústředního svazu čs. průmyslu – blíţe o tom viz: Pardubická expozitura praţské komory. In: Rozmach, roč. 1946, 

č. 32, s. 625. 
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později, v rámci dvouletého tzv. Budovatelského plánu v letech 1947 – 1948, vytvořily 

komory ve svých obvodech téţ instituci regionálních referentů. Úkolem těchto zástupců 

bylo, „ aby pravidelně a soustavně sledovali hospodářské poměry v okresech komorního 

obvodu a upozorňovali na potřeby jednotlivých krajů. Za tím účelem jsou ve stálém styku 

s okresními a místními národními výbory, hospodářskými organisacemi a vedoucími 

osobnostmi hospodářského ţivota okresu …59 

Kromě obchodních a ţivnostenských komor se postupem času profilovala dále i 

činnost ÚOŢK. Těţiště její práce se stále více soustřeďovalo v tzv. stálých výborech, 

vznikajících podle potřeby pro jednotlivé soubory otázek spadajících do působnosti komor, 

přičemţ předsednictví v nich bylo rozděleno mezi jednotlivé OŢK. V tomto období se 

zformovaly tyto specializované výbory Ústředny: 

Výbor ţivnostensko – právní 

 pro výcvik v povolání 

 plánovací 

 dopravní 

 daňový 

 sociálně – politický 

 pro cestovní ruch 

 cenový 

 obchodně – politický (pro oblast zahraničního obchodu) 

 osidlovací. 

Po osvobození v květnu 1945 se naplno rozběhla také činnost všech externích (či 

„aneksních“) institucí OŢK. Kromě jiţ výše zmíněných šlo zejména o Rozhlas pro průmysl, 

obchod a živnosti60 a o komorní instituce v rámci „veřejné sluţby ţivnostensko – 

zvelebovací“. Po 2. světové válce se o tuto oblast v Československu staralo pod vedením 

ministerstva vnitřního obchodu a za účasti dalších úřadů státní správy celkem 11 Ústavů 

pro zvelebování ţivností, a to v Praze, Hradci Králové, Mladé Boleslavi, Českých 

Budějovicích, Plzni, Chebu, Liberci, Brně, Opavě, Pardubicích a v Turčanském Sv. Martině – 

některé z nich byly aneksními ústavy obchodních komor. 

Podstatou  jejich tehdejší činnosti, která zasahovala do všech oborů drobného 

řemesla a obchodního podnikání byla zejména: 

„1. Péče o theoretické předpoklady podnikání (činnost studijní, informativní, statistická, 

evidenční). 
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 Viz zpráva „Regionální činnost praţské obchodní komory“. In: Rozmach, roč. 1947, č. 6, s. 16. 
60

 Jeho vysílání bylo znovu obnoveno dne 1. října 1945 – blíţe o tom: Rozmach, roč. 1945, č. 5, s. 118. 
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2. Péče o osobní stránku podnikatele (podpora osobní zdatnosti, výkonnosti a vzdělání 

podnikatelů). 

3.  Péče o věcnou stránku podnikání (věcná a technická podpora výroby a výkonnosti 

podniků, činnost výzkumnická a zkušebnická, činnost poradní). 

4. Péče o praktické zuţitkování výrobků podnikání (podpora odbytu, propagace tiskem, 

rozhlasem, filmem, výstavnictví a podpora vývozu).61      

Tento druh komorní činnosti, trvající v českých zemích v kontinuitě od roku 1893, 

vyrostl pomalu a postupně ze skromných začátků jediného „technologického muzea“ 

v Praze aţ po soudobý profesionální systém vzdělávání a podpory. Ostatně reálnou 

připomínkou této skutečnosti byla expozice ţivnostensko – zvelebovací sluţby, 

představená v rámci podzimních Praţských vzorkových veletrhů  v roce 1946. 

I v období tzv. dvouletky (1947 – 1948) byly velmi často diskutovány problémy příští 

reformy státní správy (krajské zřízení) a s ní zejména spojené otázky dalšího osudu 

hospodářské samosprávy, včetně moţností transformace OŢK. 

Při různých příleţitostech byly často připomínány zkušenosti z historického vývoje 

obchodních a ţivnostenských komor, přičemţ byl oceňován jejich přínos pro rozvoj 

podnikání a jeho samosprávy vůbec. Typickým byl např. článek prvního poválečného 

ministra vnitřního obchodu Dr. Pietora v 1. čísle nového komorního časopisu Rozmach – 

k historické roli komor zde mj. uvádí: „… Ačkolvek komory prešly mnohými zmenami 

v dosledku nových úkolov a novo sa tvoriacich inštitúcií, najmä ale v době okupácie, 

zachovávajú ďalej smernice: pracovať nestranne pre všetky odbory podnikania. A toto je 

dnes najdoleţitejšia funkcia komor, ţe posudzujú hospodárske otázky s hladiska záujmu 

celkového hospodárstva a v priamej súvislosti s tým posobia k vyrovnaniu konfliktov medzi 

spornými záujmami jednotlivých hospodárskych odvetví. Práve táto vyrovnavajúca funkcia 

je pre náš hospodárský ţivot a jeho správny vývoj nepostrádatelná a ťáţko by sa dala 

nahradiť iným orgánom, menovite organizáciami záujmovými …“62  

Další hlasy, vycházejíce z těchto tradic komor, optimisticky hovoří o jejich 

perspektivách i v nových společenských a politických poměrech po květnu 1945. Např. 

tehdejší ministr průmyslu Bohumil Laušman uváděl: „… Jiţ dlouho je připravována reforma 

hospodářské samosprávy, tj. obchodních a ţivnostenských komor, které mají býti 

přeměněny na hospodářské komory, a reforma odborových svazů podnikových … Účelem 

reformy je dosáhnouti zjednodušení a zlevnění organisací hospodářské samosprávy … 
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 Citováno podle článku ing. F. Kubáka „Veřejná ţivnostensko – zvelebovací sluţba v ČSR“. In: Rozmach, roč. 

1946, č. 39, s. 754. 
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 Viz: Pietor I., Obchodné komory jako iniciativní vyrovnávajúci činitelia medzi jednotlivými odbormi 

podnikania. In: Rozmach, roč. 1945, č. 1, s. 2. 
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reforma má také navzájem zharmonisovati činnost jednotlivých ústředních hospodářských 

organisací , jakoţ i organisačních sloţek kaţdé z nich, a má zajistiti také vliv zaměstnanců 

na vedení ústředních hospodářských organisací. Podle dosavadních návrhů má se umoţniti 

také svazkům lidové samosprávy vliv na vedení  regionálních hospodářských komor. 

Oceňuji, ţe je také zamýšleno zesíliti odbornou úroveň komor právem jejich předsednictva 

jmenovati z vynikajících hospodářských pracovníků dopisující členy a zváti je do komorních 

schůzí s poradním hlasem … Nacismus, hlásající a provádějící totalitu, nemohl ovšem 

positivně hodnotiti regionalismus, který představovaly komory … A hospodářské komory 

mají právě zabezpečovat regionální hlediska a koordinaci hospodářských sil. Výraznými 

hospodářskými komorami se posílí duch lidové demokracie, která jiţ nerozděluje národ na 

vzájemně zápasící stavovské skupiny a třídy. Komory mají představovati koordinaci, 

synthesu všech hospodářských zájmů v kraji, svazy pak celostátně zaměřenou hlediskovou 

specializaci podle druhů podnikání … u kaţdé komory mají býti zřízeny jako její vnitřní 

organisační sloţky odbory, a to průmyslový, řemeslnický, obchodní, zemědělský a 

peněţnický. Členové odborů mají býti demokraticky voleni příslušníky téhoţ hospodářského 

odvětví v komorním obvodu …“63 

A tehdejší ministr zahraničního obchodu dr. Hubert Ripka k tomu poznamenal: „… 

Obchodní komory jsou institucí mezinárodního rázu a mají dobrý zvuk v celém světě. Právě 

mezinárodnost obchodních komor umoţňovala, aby se činně zúčastnily i mezinárodní 

obchodní politiky … Úkolem obchodních  komor zůstane i nadále pečovat o hospodářské 

zájmy přirozených oblastí Československé republiky z hlediska jejich potřeb celkových. I 

tato skutečnost jim umoţňuje a bude umoţňovat, aby se soustavně zabývaly otázkami 

zahraničního obchodu a jeho technikou …“64  

Uvaţovaná transformace OŢK v hospodářské komory v rámci nového státoprávního 

uspořádání měla být univerzálním receptem své doby. Psala a hovořila o tom řada 

tehdejších osobností politického i hospodářského ţivota. Kromě jiných i prezident ÚOŢK dr. 

Vilém Šáda, kdyţ ve svém článku „Obchodní a ţivnostenské komory ve druhém roce 

dvouletky“ mj. uvedl: „… Hospodářské komory se stanou ve svých oblastech nepochybně 

místem, kde se bude soustřeďovat přehled o hospodářském ţivotě komorního regionu. Je 

proto  jen účelné, a pro zdar vzájemné spolupráce nezbytné, aby lidová správa byla 

v orgánech hospodářských komor přiměřeně zastoupena … Pro úkoly, které obchodní a 
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 Citováno z článku B. Laušmana „Hospodářské komory a reforma hospodářské samosprávy“. In: Rozmach, roč. 

1947, č. 18, s. 1. 
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 Viz: Ripka H., Zahraniční obchod je náš osud. In: Rozmach, roč. 1947, č. 21, s. 2. 
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ţivnostenské komory v nastávajícím roce očekávají – přeměnu v komory hospodářské a 

účinnou účast na přípravě pětiletého plánu – jsou komory dobře připraveny …“65 

Byť ještě v průběhu roku 1947 a na počátku roku 1948 registrovaly OŢK od 

oficiálních představitelů čs. politického a hospodářského ţivota řadu pozitivních signálů 

stran své další existence66, další vývoj v Československu, de facto bezprostředně po 

mocenském zvratu v únoru 1948, výše uvedené představy a moţná téţ iluze řady činitelů 

pohřbil. 

Přes loyální postoj většiny vedoucích představitelů tehdejších OŢK (včetně vedení 

ÚOŢK) vůči vítězné KSČ a nové Gottwaldově vládě67 další vývoj jiţ negoval původní filosofii 

činnosti a tradice obchodních a ţivnostenských komor. Potvrdil to např. i průběh přijetí 

vedoucích představitelů OŢK u ministra vnitřního obchodu Františka Krajčíra v dubnu 

1948. Podle časopisu Rozmach, který setkání popsal, nejprve předseda ÚOŢK prof. Vilém 

Šáda „prohlásil, ţe komory očištěné od zpátečnických ţivlů jsou připraveny splnit své úkoly 

v lidově demokratickém zřízení a poţádal ministra vnitřního obchodu o objasnění postavení 

komor v novém hospodářském ţivotě a naznačení jejich poslání“68. Ministr Krajčír „… 

vysvětlil pak zásady reorganisace obchodních a ţivnostenských komor. Prohlásil, ţe 

komory, kdysi výkonný nástroj kapitalistického systému, se nyní musí stát nástrojem lidově 

demokratického řádu. Jejich nové poslání spatřuje ministr především v regionálním 

plánování v krajích. Ministr Krajčír poukázal ve svém výkladu na londýnský ústavní dekret 

presidenta republiky z prosince 1944 i na V. článek košického vládního programu, kde byla 

vyslovena zásada, ţe národní výbory mají na území své působnosti spravovat všechny 

veřejné záleţitosti a ţe vláda jimi bude vykonávat svá opatření a z této zásady odvodil, ţe 

komory se stanou plánovacím místem národních výborů v krajích i výkonným aparátem 

rozhodnutí národních výborů v hospodářském úseku …“69 

Další záleţitostí mezinárodního obchodu, v níţ se po roce 1945 výrazně etablovaly 

OŢK, byla problematika tzv. smíšených obchodních komor.70 Zatímco v období mezi oběma 

světovými válkami se rozvíjení činnosti těchto institucí aţ na výjimky věnoval zejména 

Ústřední svaz čs. průmyslníků, po osvobození od fašistické okupace se aktivity Svazu 
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 Viz: Šáda V., Obchodní a ţivnostenské komory v druhém roce dvouletky. In: Rozmach, roč. 1947, č. 51-52, s. 7. 
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 Svědčí o tom mj. i zpráva o návštěvě delegace komor vedené předsedou jejich Ústředny  ve dnech 12. a 13. 
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 Byl demonstrován provoláním „Obchodní komory bezvýhradně za novou vládou Klementa Gottwalda“ – viz 

příloha. 
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 Citováno podle článku „Presidenti obchodních komor u ministra vnitřního obchodu Františka Krajčíra“. In: 

Rozmach, roč. 1948, č. 16, s. 13. 
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 Tamtéţ. 
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 K této otázce blíţe např. Novák J., Význam smíšených obchodních komor. In: Rozmach, roč. 1946, č. 28, s. 415 

– 416. 
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průmyslníků i OŢK na tomto poli vyrovnaly. Větším konfliktům a určité řevnivosti mezi 

oběma subjekty se podařilo čelit schůzkou vedoucích činitelů obou korporací na podzim 

1946 (za Svaz průmyslníků jejich generálního tajemníka ing. Fukátka a za ÚOŢK 

generálního sekretáře dr. Lukavského), na níţ byly dohodnuty zásady vzájemné 

spolupráce, včetně toho, ţe ve všech jiţ existujících smíšených komorách bude zastoupen 

podle potřeby jak čs. průmysl, tak i obchodní kruhy a komory. 71  

Specifické postavení mezi smíšenými komorami měla v tehdejší době nově vzniklá 

Československo – sovětská obchodní komora.72Z důvodů známých okolností rozvoje 

poválečných čs. – sovětských vztahů byla její činnost, a to zejména v následujícím období – 

na rozdíl od jiných smíšených komor, výrazně preferována. 

Po osvobození v květnu 1945 byly opět navázány úzké kontakty čs. OŢK 

s Mezinárodní obchodní komorou v Paříţi. Tak jako před válkou i nyní se styčnou institucí 

těchto vztahů stala Čs. skupina Mezinárodní obchodní komory. Její činitelé absolvovali 

řadu rozhovorů s představiteli čs. diplomacie, obchodních komor, Svazu průmyslníků i na 

půdě ministerstva průmyslu ve snaze zaktivizovat svou činnost a získat pro ni podporu. 

Podnikli také kroky ke změně právní formy „skupiny“, a to z dosavadní formy volného 

sdruţení při Ústředním svazu čs. průmyslu ve formu spolkovou (s daleko uţší spoluprací 

s ÚOŢK). 

Konečně i v období let 1945 – 1948 rozvíjely čs. obchodní komory a především 

jejich Ústředna čilé mezinárodní vztahy. Určitým vyvrcholením této spolupráce se stal 

Mezinárodní kongres obchodních komor v Praze. Jeho zasedání se konalo ve dnech 11. – 

16. září 1948, současně u příleţitosti slavnostního zahájení 3. poválečného ročníku 

Praţských vzorkových veletrhů. Tato akce pořádaná ÚOŢK byla „zahájena v neděli dne 12. 

září 1948 v obchodní komoře praţské. Sjezdu zúčastnili se delegáti četných státu 

evropských i mimoevropských (Polsko, Švýcarsko, Velká Británie, Belgie, Jugoslávie, 

Francie, Rumunsko, Maďarsko, Itálie, Švédsko, Holandsko, Argentina, USA, Egypt, Sýrie a 

Israel). Sjezdu předsedal v zastoupení presidenta Ústředny čs. obchodních komor Dr. Ing. 

V. Šády vicepresident komory plzeňské ing. Smola. Projevy k účastníkům kongresu učinil 

zástupce ministra zahraničního obchodu sekční šéf Evţen Loebl a primátor hl. města Prahy 

dr. V. Vacek.“73    
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Ústřední svaz čs. průmyslu, kart. 24, sign. 0/17 (Smíšené komory).  
72

 Blíţe o jejím ustavení např. informace „Čs. – sovětská obchodní komora ustavena. In: Rozmach, roč. 1948, č. 

25, s. 5. 
73

 Viz: Světový kongres obchodních komor v Praze. In: Rozmach, roč. 1948, č. 37, s. 11. O této akci informuje mj. 

téţ článek „Mezinárodní kongres obchodních komor v Praze“. In: Rozmach, roč. 1948, č. 38, s. 3 – 4.  
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V pozadí této významné mezinárodní události se však jiţ připravoval zánik OŢK 

v Československu. Stalo se tak oficiálně v souvislosti s novým krajským zřízením. V zákoně 

č. 280 ze dne 21. prosince 1948 o krajském zřízení se v §44 uvádí „Obchodní a 

ţivnostenské (průmyslové) komory (dále jen „komory“) se zrušují uplynutím dne 31. 

prosince 1948. Dosavadní působnost komor přechází na krajské národní výbory, pokud 

vláda nařízením nestanoví, ţe část této působnosti přechází na jiné orgány nebo zaniká.“74 

Z četných dobových ohlasů bych chtěl uvést alespoň slova dlouholetého 

významného činitele praţské OŢK a bývalého generálního ředitele Exportního ústavu 

československého Ing. Zdeňka Fafla, který na závěr svého článku s názvem „Zrušení 

obchodních a ţivnostenských komor“ mj. napsal: „… Obchodní komory, jako organisace 

vysloveně regionální, mohly být se svým odborným aparátem a bohatým statistickým i 

jiným materiálem lehce přetvořeny v poradní orgány hospodářských referátů krajských 

národních výborů, jimţ mohlo být svěřeno zejména plánování v krajích, pro něţ, jak se zdá, 

nemáme dosud dostatečně vybavených orgánů. Zdá se, ţe i zde bude nutno najít náhradu 

za zrušené komory.“75 

V návaznosti na předcházející legislativní akt Vládní nařízení č. 306 ze dne 28. 

prosince 1948 o přechodu a zániku působnosti obchodních a živnostenských 

(průmyslových) komor76stanovilo v §1, ţe „působnost obchodních a ţivnostenských komor 

… ve věcech vedení seznamu učňů, péče o provádění závěrečných zkoušek učňovských a 

všeobecného dozoru nad vznikem a průběhem učebního poměru přechází dnem 1. ledna 

1949 na okresní úřady ochrany práce v sídlech komor. Tyto úřady ji vykonávají pro 

dosavadní obvod působnosti komor.“ V §2: „Působnost komor, souvisící se zahraničním 

obchodem, přechází dnem 1. ledna 1949 na spolek „Československá obchodní komora“. V 

§3: „Dnem 31. prosince 1948 zaniká působnost komor, uvedená v příloze, která je 

součástí tohoto vládního nařízení.“77 

A tak v předposlední den „ţivota“ tehdejších obchodních a ţivnostenských komor, 

dne 30. prosince 1948, se po předchozím schválení stanov ministerstvem vnitra konala 

v zasedací síni praţské OŢK ustavující valná hromada Československé obchodní komory. 

Akci předsedal předseda přípravného výboru tohoto nového spolku Dr. Ing. Šáda (v této 

chvíli stále ještě  prezident zanikající ÚOŢK).  

                                                           
74

 Viz: Zákon č. 280 ze dne 21. prosince 1948 o krajském zřízení. In: Sbírka zákonů RČS, roč. 1948, částka 101, s. 

1589. 
75

 Viz: Fafl Z., Zrušení obchodních a ţivnostenských komor. In: Obzor národohospodářský, roč. 1949, s. 461-462. 
76

 Text tohoto nařízení viz příloha. 
77

 Viz: Vládní nařízení č. 306 ze dne 28. prosince 1948 o přechodu a zániku působnosti obchodních a 

ţivnostenských (průmyslových) komor. In: Sbírka zákonů, č. 306/1948, s. 1829. 
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I kdyţ časopis Rozmach k této události mj. poznamenal, ţe „… 1. lednem 1949 

zahajuje tedy Československá obchodní komora svoji činnost a stává se tak 

pokračovatelem téměř stoleté činnosti obchodních a ţivnostenských komor v oblasti 

zahraničního obchodu …“78, je to jiţ jiná kapitola historie. 

Na závěr této části (současně pro porovnání s předcházejícími údaji o vývoji komor) 

připojuji tabulku s vybranými statistickými údaji o OŢK v českých zemích k 31. 12. 1946:79 

OŽK  Obvod v km2 Počet obyv.   Počet podniků 

      průmyslových řemeslných obchodních a jiných živn. 

                                                                                                                                                                                        

Praha     13.221  2.370.662 5.575  58.030   37.942 

  

Č. Budějovice     9.260     517.779    925    2.642     7.953 

Plzeň      9.846     673.995 1.010  15.473   11.322 

Cheb      7.146     502.417 3.411  18.166   16.509 

Liberec      6.111     801.151 2.776  10.927     8.769 

H. Králové     5.744     728.175 1.706  23.802   17.086 

Brno     11.960  1.294.837 2.235  30.763      15.362 

Olomouc    10.863  1.339.545 2.199  26.994   16.349 

Opava      4.161      531.502    406    6.767     3.962 

                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závěr 

 

                                                           
78

 Viz: Rozmach, roč. 1949, č. 1, s. 5. 
79

 Tyto vybrané údaje jsou obsaţeny v elaborátu „Statistická data o obchodních komorách“. In: f. ÚOŢK, kart. 

900, č.j. 12827/48. 
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 Význam obchodních komor jako světové instituce stoupal s rozvojem průmyslu v 19. 

století. Měly všude v podstatě dvojí ráz: jednak byly poradním orgánem vlád pro tvorbu 

nové legislativy i pro výkon běţné hospodářské správy, jednak byly autonomním 

zastoupením ţivností, průmyslu a obchodu vůči vládám i vůči svým členům, jejichţ 

podnikání všestranně podporovaly. Vyvinuly se tak v „jakýsi hospodářský parlament svých 

krajů, tedy v instituci vysloveně regionální, ale se snahou řešiti společně otázky týkající se 

celku“.80 

 Koncem 19. století a na počátku 20. století se projevily i snahy po mezinárodní 

spolupráci obchodních komor – nejprve formou mezinárodních kongresů a později po 1. 

světové válce v Mezinárodní obchodní komoře. 

 V českých zemích hrály obchodní a ţivnostenské komory významnou roli při 

vzestupu českého podnikání. To se projevilo v rostoucí převaze českého ţivlu, jeţ vedla 

k postupnému dobytí většiny v komoře budějovické (1883), praţské a plzeňské (1884). 

Ostatní komory (Liberec, Cheb, Brno, Olomouc, Opava) měly sice aţ do 1. světové války 

německou většinu, ale současně i silnou českou menšinu. Nedbání českých zájmů 

v Liberci vedlo k zaloţení autonomní české obchodní, ţivnostenské a průmyslové ústředny 

na spolkovém základě v Hradci Králové (1910), jeţ se po následující světové válce změnila 

v komoru. 

 Vrcholu dosáhla činnost českých obchodních komor koncem 19. a začátkem 20. 

století, kdy komory velmi intenzivně zasahovaly do obchodní, průmyslové i ţivnostenské 

politiky státu. Současně úkoly komor rostly s mnoţícími se zásahy státu do ekonomiky. 

Rakouské komory se sdruţily pro společné úkoly, zejména v oblasti celní a obchodní 

politiky,v obchodně politické ústředně ve Vídni, kde vedoucí roli měla komora praţská 

vedle vídeňské a liberecké. 

 Po 1. světové válce z národnostních obav při tehdejší nestabilitě a nejasnosti 

poměrů zavedlo ministerstvo obchodu svým nařízením z 20. ledna 1919 č. 52 Sb. místo 

voleb jmenování členů komor a vytvořilo zde tzv. správní komise. Komory rozvinuly i 

v nových poměrech samostatné čs. republiky bohatou činnost a spolupůsobily i 

v celostátních institucích (zejména v prvním přechodném období po roce 1918). Jejich 

dobrá pozice však byla v tomto období oslabována jmenováním členů místo jejich volby – 

jmenovaní členové neměli přirozeně stejnou váhu, jako by měli členové volení, nehledě na 

četné politické vlivy při jejich ustanovování do funkcí. Ač byl tento systém původně 

zamýšlen jako krátkodobé přechodné opatření, trval aţ do konce existence komor. Pokusy 

                                                           
80

 Citováno podle článku Zd. Fafla „Zrušení obchodních a ţivnostenských komor“. In: Obzor národohospodářský, 

roč. 1949, s. 460. 
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o nový komorní zákon (viz příloha práce), na němţ pracovalo ministerstvo obchodu od roku 

1929, nevedly k úspěšnému cíli. 

 Německá okupace a protektorát přinesly nové oslabení komor, přesto se jim 

podařilo zjevné německé likvidační snahy překonat a udrţet alespoň minimální rozsah své 

činnosti. Po roce 1945 oţivla opět práce komor a byly učiněny nové pokusy o jejich 

reorganizaci. Bohuţel, k propracování a provedení těchto návrhů jiţ nedošlo a obchodní a 

ţivnostenské komory jako instituce byly zrušeny. 
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Příloha č. 1 

 

Přehled základních údajů o jednotlivých OŢK v českých zemích (stav před rokem 1938)81 

 

  OŢK v Praze 

Obvod komory tvořily tyto politické okresy: Praha, Brandýs n. L., Brod Český, Brod Německý, 

Čáslav, Hora Kutná, Hořovice, Humpolec, Chotěboř, Chrudim, Jílové, Karlín, Kladno, Kolín, 

Kralupy n. Vlt., Lanškroun, Ledeč, Litomyšl, Mělník, Mýto Vysoké, Pardubice, Poděbrady, 

Polička, Příbram, Rakovník, Říčany, Slaný, Smíchov. 

Při OŢK působily tyto instituce: 

- Ústav pro zvelebování živností (Technicko-průmyslové muzeum) – Praha 

- Umělecko-průmyslové muzeum (Praha) 

- Ústav k podpoře průmyslu (Praha) 

- Ústav k podpoře zahraničního obchodu (Praha) – od roku 1934 Exportní ústav čsl. 

- Rada obchodní a průmyslová (České obchodní muzeum) – Praha 

- Ústředna ústavů pro zvelebování živností v ČSR (Praha) 

 

OŢK v Českých Budějovicích 

Obvod komory tvořily tyto politické okresy: Benešov, Budějovice České, Jindřichův Hradec, 

Kamenice n. Lipou, Kaplice, Krumlov Český, Milevsko, Pelhřimov, Sedlčany, Tábor, Třeboň, 

Týn n. Vlt. 

Při OŢK působily tyto instituce: 

- Ústav pro zvelebování živností (Č. Budějovice) 

- Ústav pro zvelebení průmyslu perleťářského (Č. Budějovice) 

- Družstvo k nákupu strojů pro živnostníky v obvodu OŽK 

- Stálá výstava výrobků komorního obvodu. 

 

                                                           
81

 K přehledu pouţito údajů z těchto publikací: Batovcův politický almanach, roč. 1933 – 1939 a Ročenka ČSR 

(ed. Ant. Hajn), roč. 1932 – 1933. 
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OŢK v Plzni 

Obvod komory tvořily tyto politické okresy: Blatná, Domaţlice, Klatovy, Kralovice, Písek, 

Plzeň, Prachatice, Přeštice, Rokycany, Strakonice, Stříbro, Sušice, Týn Horšovský. 

Při OŢK působily tyto instituce: 

- Ústav pro zvelebování živností (Plzeň) 

- Družstvo k nákupu strojů pro živnostníky obvodu OŽK 

- Stálá výstava průmyslových vzorků. 

 

OŢK v Chebu 

Obvod komory tvořily tyto politické okresy: Aš, Falknov, Cheb, Chomutov, Jáchymov, Kadaň, 

Kraslice, Lázně Mariánské, Loket, Louny, Most, Nejdek, Planá, Podbořany, Přísečnice, 

Tachov, Teplá, vary Karlovy, Ţatec, Ţlutice. 

Při OŢK působily tyto instituce: 

- Ústav ku podpoře živností (Cheb) 

- Vzorkový sklad OŽK (Karlovy Vary) – později název Exportní vzorkovna 

- Veřejný zkušební ústav textilního zboží  (Aš) 

 

OŢK v Liberci 

Obvod komory tvořily tyto politické okresy: Broumov, Děčín, Dubá, Duchcov, Frýdlant, 

Jablonec n. N., Německé jablonné, Liberec-město a venkov, Český Šanov, Trutnov, Ústí n. 

L., Vrchlabí, Varnsdorf a soudní okresy Český Dub, Rokytnice n. J., Rokytnice v Orl. Horách, 

Králíky. 

Při OŢK působily tyto instituce: 

- Ústav pro zvelebování živností (Liberec) 

- Výzkumný ústav textilní (Liberec) 

 

Obchodní, ţivnostenská a průmyslová ústředna v Hradci Králové 

Vykonává komorní agendu v těchto okresech: Bělá p.B., Benátky Nové, Boleslav Mladá, 

Brod Ţelezný, Bydţov Nový, Dvůr Králové n. L., Hořice, Hradec Králové, Hradiště mnichovo, 

Chlumec n. Cidl., Jaroměř, Jičín, Jilemnice, Kostelec n. Orl., Libáň, Libochovice, Lomnice n. 

P., Nové Město n. Met., Náchod, Nechanice, Opočno, Paka Nová, Police n. Met., Roudnice 

n. L., Rychnov n. Kn., Skalice Česká, Semily, Sobotka, Turnov, Úpice, Vysoké n. Jiz., 

Ţamberk. 

Při ústředně působily tyto instituce: 
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- Ústav pro zvelebování živností (H. Králové) 

- Sklářský ústav 

- Hedvábnický ústav 

 

 

 

 

OŢK v Brně 

Obvod komory tvořily tyto politické okresy: Boskovice, Brno, Moravské Budějovice, Dačice, 

Hodonín, Hustopeče, Jihlava, Krumlov Moravský, Kyjov, Velké Meziříčí, Mikulov, Nové 

město n. Mor., Tišnov, Třebíč, Mor. Třebová, Vyškov, Znojmo. 

Při OŢK působily tyto instituce: 

- Ústav pro zvelebování živností  

 

OŢK v Olomouci 

Obvod komory tvořily tyto politické okresy: Olomouc, Beroun, Brod Uherský, Holešov, 

Hradiště Uherské, Hranice, Nový Jičín, Kroměříţ, Litovel, Meziříčí Valašské, Místek, Ostrava 

Moravská, Přerov, Prostějov, Rýmařov, Šternberk, Šumperk, Vsetín, Zábřeh. 

Při OŢK působily tyto instituce: 

- Ústav pro zvelebování živností (Olomouc) 

 

OŢK v Opavě 

Obvod komory tvořily: celé bývalé Slezsko a Hlučínsko 

Při OŢK působily tyto instituce: 

- Ústav pro zvelebování živností (Opava). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2 

 

Významné osobnosti z historie komor v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 

 

Dr. Ing. Antonín Bechný (nar. 23. ledna 1893 v Bystřici pod Hostýnem) 

Maturoval na vyšší reálce v Holešově a jeho studia na vysoké škole technické ve Vídni 

přerušila válka. Po převratu v roce 1918 slouţil v čs. armádě, v níţ se zúčastnil bojů na 

Slovensku proti Maďarům a na Těšínsku proti Polákům. V roce 1920 nastoupil do 

Vítkovických ţelezáren, později zde pracoval jako samostatný dílenský inţenýr. V roce 1932 

byl jmenován zástupcem přednosty strojírny. V roce 1945 byl zvolen zaměstnanci podniku 

do čela ţelezáren a v této funkci byl potvrzen jako národní správce i ministerstvem 

průmyslu. Po vytvoření n. p. Vítkovické ţelezárny byl jmenován generálním ředitelem. 

Ministr vnitřního obchodu jmenoval Ing. Bechného v roce 1946 prezidentem Obchodní a 

ţivnostenské komory v Opavě. 

 

Ing. Léon Bondy (28. července 1860 – 12. října 1923) 

Syn továrníka. Od roku 1887 pracoval v otcových firmách a později se osamostatnil také 

jako továrník. V období dobových antisemitských kampaní koncem 19. století  pouţíval 

pseudonym „V. Ţelezný“. Do praţské obchodní komory byl zvolen v roce 1902. Od roku 

1903 byl prozatímním předsedou a od roku 1910 aţ do své smrti viceprezidentem. V roce 

1908 stál v čele „Jubilejní výstavy komorního obvodu praţského“. Zaslouţil se rovněţ 

významně o zaloţení Umělecko – průmyslového muzea v Praze. Po vzniku Ústředny komor 

v roce 1922 byl krátce jejím úřadujícím místopředsedou. Z jeho dalších funkcí je moţno 

připomenout předsednictví ve Vývozní a dovozní komisi (předchůdce pozdější Komise pro 

zahraniční obchod).  

 

Bohumil Brauner (nar. 31. března 1899 v Moravském Krumlově) 

Syn sedlářského mistra. Vyučil se obchodníkem a jiţ ve 22 letech se stal samostatným 

podnikatelem. Vedl velkoobchod s kořením a závod na výrobu vanilinového cukru. Věnoval 

se především práci v ţivnostenských organizacích. V prosinci 1945 byl jmenován 

prezidentem obchodní a ţivnostenské komory v Brně. 

 

Dr. Adolf Demuth (19. září 1862 Liberec – 8. ledna 1926 Liberec) 

Maturoval na státním gymnáziu v České Lípě v roce 1882. Potom se věnoval filosoficko – 

národohospodářským studiím na univerzitách v Praze, Štýrském Hradci, Štrasburku a 

Berlíně. Dne 2. října 1891 byl jmenován koncipistou liberecké komory. Jiţ v červenci 1896 

se stal druhým tajemníkem a v únoru 1917 byl jmenován prvním sekretářem OŢK v Liberci, 
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přičemţ tuto funkci vykonával aţ do své smrti. Z hlediska komorní agendy pracoval 

zejména v oborech školství a obchodní politiky. 

 

Václav Dresler (nar. 30. května 1885 v Dolní Kalné v Podkrkonoší) 

V roce 1903 se usadil v Brně, kde od roku 1911 pracoval v organizaci obchodních 

zaměstnanců. V roce 1910 si zde zaloţil samostatný obchod textilním zboţím. V lednu 

1919 byl jmenován ministrem obchodu členem správní komise brněnské OŢK a v lednu 

příštího roku viceprezidentem komory. V období předmnichovské republiky byl také mj. 

členem Státní rady statistické, předsedou Brněnských vzorkových veletrhů a řídil rovněţ 

Obchodnickou jednotu československou jako její starosta. Za okupace nebyla Němci jeho 

funkce viceprezidenta uznána a v době  tzv. heydrichiády byl vězněn. Po osvobození byl 

v prosinci 1945 jmenován ministrem vnitřního obchodu opět členem prezidia brněnské 

komory a v roce 1947 jejím prezidentem.   

 

Dr. Jan Drtina (nar. 27. června 1868) 

Vedoucí sekretář Obchodní a ţivnostenské komory v Plzni. Kromě své aktivní činnosti 

v plzeňském komorním obvodu se zásadním způsobem zaslouţil o vyšší stupeň koordinace 

komor po roce 1918 – proto stál u zrodu Ústředny OŢK v roce 1922. Mj. organizoval práce 

na vytvoření společného tiskového orgánu obchodních komor: časopis „Obchodní komora“, 

který původně slouţil pouze potřebám plzeňské komory, postupem času přetvořil 

v celostátní tiskovinu všech OŢK. Neméně známé bylo jeho dlouhodobé úsilí o dokončení 

reformy komorní legislativy, původně vzniklé v době rakouské monarchie. 

 

Josef Engelmann (28. prosince 1855  Praha – 6. listopadu 1928 Praha) 

Věnoval se národohospodářské práci, zejména v chemickém průmyslu a v obchodních 

korporacích. Členem praţské obchodní komory se stal v roce 1909 a členem její prezidiální 

komise od roku 1919. V roce 1923 byl ustanoven pokladničním radou a konečně v roce 

1925 jmenován ministrem obchodu prozatímním předsedou správní komise komory. 

Aktivně pracoval v řadě komorních výborů a mj. byl téţ členem prezídia všech „aneksních“ 

ústavů OŢK v Praze. Jako člen prezídia praţské komory se účastnil prací na zaloţení 

Ústředny komor v roce 1922 – zde se účastnil zejména schůzí prezídia Ústředny a 

předsedal jejímu dopravnímu výboru. Kromě činnosti v OŢK v Praze působil v řadě dalších 

institucí, mj. byl členem Čs. společnosti chemické, členem čs. celní rady, místopředsedou 

kuratoria obchodní akademie v Karlíně, členem Poradního sboru pro otázky 

vystěhovalecké při ministerstvu sociální péče apod. 

 

Dr. Zdeněk Fafl (nar. 13. února 1881 v Rokycanech) 

Po studiích právnických a filozofických v Praze a ve Vídni vstoupil v roce 1904 do praxe 

v politické státní sluţbě, z niţ pak přešel k sluţbě soudní a posléze k advokacii. Do sluţeb 

praţské obchodní komory vstoupil v roce 1907. V komoře se záhy uplatnil jako obchodně – 

politický referent, zúčastnil se mezinárodních kongresů obchodních komor v Londýně, 

Bostonu a v Paříţi. Jako přednosta exportní kanceláře praţské OŢK se po roce 1918 

významně podílel na budování nové čs. zahraničně – obchodní sluţby. V letech 1919 – 

1922 byl dán takto k dispozici ministerstvu obchodu: působil postupně jako přednosta 

nově zřízeného kontrolního a kompenzačního úřadu, potom jako zástupce sekčního šéfa 

v ministerstvu obchodu a dále v Úřadu pro zahraniční obchod. Po svém návratu do praţské 

komory opět vedl obchodně – politický referát a jako obchodní expert byl často členem čs. 

delegací na různých mezinárodních jednáních. Působil mj. téţ ve Společnosti národů jako 

odborník na celně – politické otázky. Ve 30. letech se významně angaţoval při vytvoření 

Exportního ústavu československého a stal se rovněţ jeho generálním ředitelem. 
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Vyvrcholením jeho působení v praţské obchodní komoře bylo jmenování do funkce 

generálního tajemníka v roce 1932. 

 

Bohumil Fischer ( 1864 – 1934 ) 

Narodil se v Praze jako syn knihaře. Byl velmi aktivní v oblasti ţivnostenské samosprávy: jiţ 

v roce 1896 stanul v čele praţského společenstva knihařů jako tehdy nejmladší starosta 

ţivnostenského společenstva v Čechách. Řadu let působil ve vedení Zemské jednoty 

řemeslných a ţivnostenských společenstev v Čechách a zastupoval ji 5 let téţ na říšské 

ţivnostenské radě ve Vídni. Dále pracoval ve vedení řady českých ţivnostenských 

korporací, byl předsedou ţivnostenského odboru Zemské rady ţivnostenské pro Čechy. 

Významná byla téţ Fischerova činnost v rámci praţské OŢK: od roku 1906 byl členem její 

ţivnostenské sekce a později i jejím předsedou. V ÚOŢK působil především v jejím výboru 

ţivnostenském a v komitétu pro revizi ţivnostenského řádu. Vrcholem jeho působení ve 

vedení praţské OŢK byla funkce místopředsedy komory a z tohoto titulu i místopředsedy 

Ústředny komor.  

 

Dr. Josef Fořt (25. prosince 1850 – 1929) 

Nejprve působil jako novinář – byl národohospodářským redaktorem „Národních listů“. 

Významným způsobem se účastnil zápasu za dobytí české většiny v praţské obchodní 

komoře. Kdyţ se tak stalo v roce 1884, dr. Fořt zde od 29. října 1884 začíná pracovat jako 

koncipista. Dne 1. května 1891 byl jmenován prvním sekretářem komory a tuto funkci 

vykonával aţ do konce roku 1905, kdy přešel do rakouského ministerstva ţeleznic jako 

přednosta odboru. Jiţ při svém působení v praţské komoře mj. vynikl jako referent pro 

dopravní otázky. Po roce 1905 se věnoval téţ politické dráze: byl vyslán praţskou komorou 

do říšské rady, později byl zvolen do českého zemského sněmu, kde byl řadu let 

generálním rozpočtovým zpravodajem, a poté jmenován téţ do panské sněmovny. Velmi 

přispěl rovněţ ke zdárnému výsledku Jubilejní výstavy v roce 1891 v Praze a byl hlavním 

redaktorem rozsáhlého díla „100 let práce“, které tuto výstavu připomíná. Brzy po svém 

odchodu do Vídně byl jmenován rakouským ministrem obchodu. Po roce 1918 se jiţ 

neúčastnil politického ţivota a de facto se omezil na práci v České společnosti 

národohospodářské, jejíţ byl předsedou aţ do své smrti. 

 

Arnošt Grossmann (3. května 1860 Kutná Hora – 22. března 1931 Praha) 

Po důkladném odborném i všeobecném vzdělání zaloţil ve věku necelých 23 let 

samostatný obchod s technickými potřebami, který s úspěchem provozoval 35 let. V roce 

1898 dal podnět ke vzniku nového průmyslového odvětví v Čechách – výrobě zhuštěných 

plynů. Významným způsobem se angaţoval v organizaci českého obchodnictva, např. se 

účastnil zaloţení Zemské jednoty českých obchodních gremií a Českého obchodního 

muzea, řadu let byl prezidentem Zemské jednoty českých obchodních gremií, členem 

výboru Obchodnického spolku „Merkur“ apod. Do praţské obchodní komory byl poprvé 

zvolen v roce 1902. Zde pracoval zejména v sekci obchodní a téţ jako předseda kuratorií 

Ústavu pro zvelebování ţivností, Ústavu pro zahraniční obchod, Průmyslového ústavu a 

Umělecko – průmyslového muzea. Působil rovněţ v Zemské ţelezniční radě, v obchodní 

radě cenové při Státním úřadě statistickém, v celní radě při ministerstvu obchodu a 

v rozhodčím soudu praţské burzy pro cenné papíry. V letech 1921 – 1923 plnil čestnou 

funkci pokladničního řady, od 14. listopadu 1923 byl prozatímním předsedou komory, od 

3. února 1925 místopředsedou a od 28. června 1926 byl po odchodu Dr. Františka 

Malínského jmenován předsedou správní komise obchodní a ţivnostenské komory v Praze. 

Z důvodu dlouhé nemoci v prosinci 1930 rezignoval na funkci předsedy ÚOŢK, kterou 

zastával od roku 1923. Kromě jiného byl autorem několika pojednání o aktuálních 
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hospodářských otázkách – zejména ţivnostenských – a také propagátorem 

hospodářského sblíţení československo – polského. 

 

Dr. Josef Gruber ( 1865 – 3. května 1925 ) 

Do sluţeb praţské obchodní a ţivnostenské komory vstoupil po krátké praxi v politické 

státní správě v roce 1893 a pracoval v ní aţ do roku 1906. Nejprve zde působil jako 

koncipista, v roce 1900 byl jmenován náměstkem sekretáře a v roce 1905 druhým 

sekretářem komory. V té době jej známý národohospodář prof. Albín Bráf získal rovněţ pro 

dráhu vědeckou. Práce dr. Grubera „Obchodní a ţivnostenská komora v Praze v prvním 

půlstoletí svého trvání (1850 – 1900)“ je dodnes jednou z nejlepších o historii obchodních 

komor vůbec. Zaslouţil se tehdy také o zaloţení „Technologického musea průmyslového“ 

(pozdějšího Ústavu pro zvelebování ţivností při praţské komoře). Zvláštní zmínky zasluhuje 

rovněţ „Rukověť pro obchodní a ţivnostenskou komoru v Praze“, kterou sestavil a vydal 

v roce 1902 a jeţ obsahuje souborný přehled předpisů do té doby vydaných praţskou 

komorou. Celkově se vůbec ve své době zaslouţil o popularizaci instituce obchodních a 

ţivnostenských komor v řadě svých prací – publikovaných buď ve sbornících nebo 

slovnících (např. Ottově) té doby, nebo samostatně (zde jmenujme alespoň „klasické“ dílo 

„O komorách obchodních a ţivnostenských“ z roku 1904). Po svém odchodu z praţské 

komory (1906) se věnoval dráze vysokoškolského pedagoga. Naposledy působil na Karlově 

univerzitě jako řádný profesor politické ekonomie a přednášel zde, s výjimkou doby, kdy se 

stal ministrem sociální péče v úřednické vládě Jana Černého, aţ do své smrti. Působil 

aktivně v Národohospodářském ústavu při České akademii věd a umění a významná je 

rovněţ jeho role redaktora „Obzoru národohospodářského“, kterou vykonával po celých 30 

let od zaloţení časopisu v roce 1896. V posledním období svého ţivota pracoval také jako 

předseda „Sociálního ústavu republiky Československé“. 

 

Jaroslav Hanuš (nar. 1902) 

Absolvoval hospodářskou školu a byl zaměstnán nejprve jako hospodářský adjunkt. Po 

vojenské sluţbě působil téţ jako odborný učitel na učňovské škole. V roce 1929 si zaloţil 

vlastní firmu na výrobu rolet. Za okupace se účastnil protifašistického odboje a stal se 

členem „revolučního národního výboru pro Velký Hradec Králové“. Jako aktivista KSČ 

pracoval později v okresním národním výboru jako sociální referent. V roce 1947 byl 

jmenován ministrem vnitřního obchodu  prezidentem Obchodní a ţivnostenské komory 

v Hradci Králové.     

 

Dr. Rudolf Hotowetz (12. října 1865 – 14. srpna 1945) 

Do sluţeb praţské OŢK vstoupil po tříleté praxi v politické úřední sluţbě, a to v roce 1891. 

Brzy se stal náměstkem sekretáře komory, roku 1903 druhým sekretářem a v letech 1906 

aţ 1917 zde působil jako první sekretář. Ve zmíněných letech své komorní dráhy stál u 

zrodu všech tehdejších významných podniků – ať to např. byla velká „průmyslová anketa“ 

z roku 1897, zorganizování zvláštní exportní kanceláře komory (1893), zaloţení Ústavu 

k povznesení průmyslu či hlavní odpovědnost při organizaci úspěšné Jubilejní komorní 

výstavy v roce 1908. Podílel se na propagaci českého průmyslu na tehdejších světových 

výstavách (mj. v Paříţi 1900 a Miláně 1906).  Vţdy energicky hájil autonomii českých 

obchodních a ţivnostenských komor (např. za 1. světové války jeho přičiněním praţská 

komora odmítla pokus rakouského ministerstva obchodu o zavedení německého jazyka 

v úředním styku českých komor s Vídní). Od roku 1908 byl rovněţ předsedou zemské 

úřadovny Všeobecného penzijního ústavu, kterou vybudoval od samých počátků. Ke konci 

světové války vystoupil ze sluţeb praţské komory, aby se ujal vedení Ţivnostenské banky 

v Praze. Po převratu v roce 1918 byl zvolen nejprve předsedou Vývozní a dovozní komise. 

V květnu 1920 byl jmenován ministrem pověřeným správou Úřadu pro zahraniční obchod a 
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od září téhoţ roku současně i ministrem obchodu. Poté se věnoval především vedení 

Všeobecného penzijního ústavu v Praze (od roku 1919 byl jeho prezidentem) a přípravě 

reformy penzijního pojištění. Byl známým autorem řady pojednání s národohospodářskou 

tematikou a byl činný i v Čs. národohospodářské společnosti, kde často přednášel. 

 

Dr. Hans Chudaczek (21. února 1870 Nejdek – 26. května 1927 Cheb) 

Po absolvování vysoké školy začal v roce 1897 pracovat jako konceptní praktikant 

v zemském finančním ředitelství v Praze. Dne 15. ledna 1899 přestoupil do sluţeb 

obchodní a ţivnostenské komory v Liberci. Zde pracoval především ve finančním a 

obchodně – politickém odboru. S úspěchem organizoval libereckou výstavu v roce 1906. 

Protoţe jiţ v této době byl dr. Chudaczek pokládán za jednoho z nejschopnějších úředníků 

rakouských obchodních komor, získala jej v roce 1907 obchodní komora v Chebu pro 

vedení a reorganizaci své komorní kanceláře. Stal se tak 1. sekretářem komory, přičemţ 

tuto funkci vykonával aţ do své smrti. Zakrátko zde vybudoval vývozní kancelář a 

propagoval zřízení stálého „vzorkového skladu komorního“ v Karlových Varech. V roce 

1909 byl přidruţen k chebské komoře rovněţ Ústav pro zvelebování ţivností. Společně 

s tehdejším prezidentem komory ing. Scherbem vytvářením rozděloven různých surovin a 

finančních fondů výrazně pomohl překonat neutěšené sociální poměry na sklonku světové 

války a na počátku existence nové čs. republiky. Jiţ v roce 1918 pracoval v komisi pro 

válečné a poválečné hospodářství a byl členem obchodně – politické komise, z níţ se 

postupem času ustavila Ústředna čs. komor. Kromě své komorní činnosti byl mj. také 

předsedou Zemského cizineckého svazu a spoluzakladatelem Svazu německého díla, který 

organizoval zdokonalení ţivnostenské výroby.  

 

Dr. Jindřich Chylík (nar. 25. ledna 1882) 

Po studiích vstoupil do sluţeb moravsko – slezského zemského finančního ředitelství. 

V prosinci 1909 byl jmenován konceptním úředníkem plzeňské OŢK. Dne 1. prosince 1918 

přišel jako vedoucí sekretář do brněnské obchodní a ţivnostenské komory – uţ v té době 

byl uznávaným hospodářským pracovníkem. Mj. se zaslouţil o vznik brněnské Plodinové 

burzy a podporoval rozvoj odborného školství v tomto moravském komorním obvodu 

(zejména inicioval zaloţení Školy uměleckých řemesel v Brně). Byl předním 

spolupracovníkem Ústředny komor – především svojí činností v jejím obchodně – 

politickém výboru. Vykonával řadu veřejných funkcí: kromě jiného byl členem Poradního 

sboru pro otázky hospodářské a Státní rady statistické. Mezi oběma světovými válkami 

vydal několik prací o dějinách průmyslových a finančních institucí. Po roce 1945 potom 

také 2 přehledné práce o světovém a československém zahraničním obchodu. 

 

Josef Jech (nar. 1908 v Zeměchách u Loun) 

Pocházel z rodiny kováře. Po absolvování veřejné obchodní školy pracoval jako kancelářský 

pomocník v soudní sluţbě. V roce 1934 přešel do spolku „Hospodářská ochrana“ v Praze, 

kde působil jako tajemník a redaktor stejnojmenného časopisu. Roku 1936 se 

osamostatňuje jako obchodník s technickými potřebami a v roce 1938 kupuje 

elektrotechnický obchod firmy J. Jeřábek v Praze. Za okupace pracuje v odboji, především 

při vydávání ilegálního časopisu „V boj“. V roce 1944 se stává předsedou akčního výboru 

komunistických organizací v Praze. Po osvobození mj. působí jako člen Zemského 

národního výboru v Praze v komisi ţivnostenské a osidlovací. V té době byl téţ jmenován 

členem představenstva Ústředního svazu obchodu a úřadujícím místopředsedou 

Hospodářské skupiny maloobchodu při tomto svazu. V roce 1947 byl postaven do čela 

praţské obchodní a ţivnostenské komory.  

 

Karel Kirchhof (21. ledna 1852 Liberec – 7. srpna 1929 Liberec) 
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Po studiích na obchodní akademii v Hamburku se věnoval podnikání v rodném Liberci a 

stal se zde jediným majitelem firmy Herman a spol., jednatelství a komisionářství bavlnou a 

bavlněnými odpadky. V roce 1882 byl zvolen členem obchodní sekce liberecké obchodní a 

ţivnostenské komory. Roku 1891 byl jmenován jejím prozatímním předsedou a 24. června 

1896 viceprezidentem komory. Dne 19. února 1915 po smrti dřívějšího prezidenta 

komory, vynikajícího průmyslníka a národohospodáře, Aloise Neumanna, byl zvolen 

prezidentem této jedné z největších komor v bývalém rakousko – uherském mocnářství. 

V nových státních poměrech v roce 1918 a po rozpuštění obchodních komor jmenoval 

ministr obchodu pana Kirchhofa předsedou správní komise liberecké komory. Z činnosti 

mimo komoru stojí za zmínku v letech 1888 – 1891 a 1893 – 1894 jeho členství 

v libereckém městském zastupitelstvu a rovněţ jeho působení na českém zemském 

sněmu, kde v letech 1901 – 1908 a 1910 – 1913 zastupoval libereckou obchodní 

komoru. Jiţ v Rakousku se účastnil formování obchodně – politické ústředny rakouských 

komor, a proto i po roce 1918 byl jedním ze zakladatelů ÚOŢK. 

 

Andělín Král (nar. 27. října 1909 v Kateřinkách u Opavy) 

Vyučil se sazečem ve Slezské lidové tiskárně a pracoval potom v několika grafických 

závodech. Po osvobození v roce 1945 se stal členem revolučního okresního národního 

výboru v Opavě. Bylo mu  svěřeno vedení firmy Lidotypia, knih- a kamenotiskárna v Opavě. 

Pracoval 

Také na obnově Grémia knihtiskařů v Opavě. V červenci 1946 se stal viceprezidentem 

obchodní a ţivnostenské komory v Opavě a v roce 1947 jej jmenoval ministr vnitřního 

obchodu Antonín Zmrhal prezidentem této komory. 

 

Josef Lelek (nar. 22. listopadu 1906 ve Zbečníku u Hronova) 

Pocházel z rodiny továrních tkalců. Vyučil se zámečnickému řemeslu a potom pracoval na 

různých místech ve východních Čechách. V roce 1930 si zaloţil vlastní firmu. Za 

předmnichovské republiky působil v zámečnickém společenstvu jako místopředseda a téţ 

jako předseda komise pro tovaryšské zkoušky. V červenci 1945 přišel do Karlových Varů a 

převzal zde národní správu německé firmy. Organizoval zde společenstvo zámečníků a 

pracoval také v úřadovně Ústředního svazu řemesla. Politicky byl činný v KSČ. V roce 1947 

jej jmenoval ministr vnitřního obchodu prezidentem obchodní a ţivnostenské komory 

v Chebu. 

 

Dr. Jaromír Lukavský (tragicky zemřel 25. listopadu 1948) 

V praţské obchodní a ţivnostenské komoře pracoval od roku 1933, a to odboru obchodně 

– politickém. Postupně se stal zástupcem generálního sekretáře komory. Za okupace byl 

nacisty vězněn. Po osvobození se zaslouţil o vydávání nového časopisu obchodních komor 

v českých zemích s názvem „Rozmach“. V tomto období je  významné také jeho působení 

v Hospodářské radě, především v rámci úsilí o reformu hospodářské samosprávy a 

reorganizaci obchodních komor.  

 

Dr. František Malínský (30. listopadu 1850 Hlinsko – 7. dubna 1926 Praha) 

Vystudoval lékařskou fakultu a stal se doktorem medicíny. Po 15 - leté lékařské praxi 

odešel do Ronova u Přibyslavi, aby převzal vedení továrny po svém tchánovi. Její provozy 

postupně rozšířil a zaloţil a. s. Amylon s devíti pobočnými závody. Členem praţské komory 

se stal v roce 1902. Jako významný průmyslník své doby byl v roce 1907 zvolen mj. do 

správní rady Ţivnostenské banky a v roce 1917 se stal dokonce předsedou její správní 

rady. V roce 1918 si jej vybral Ústřední svaz čs. průmyslníků za svého předsedu a tuto 

funkci vykonával do roku 1920. Bezprostředně po převratu v roce 1918 se stal členem 
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„Revolučního Národního shromáţdění“ a byl také zvolen do senátu. Po 1. světové válce 

vykonával rovněţ funkci prozatímního předsedy komory. 

 

Rudolf Mlčoch (nar. 17. dubna 1880 v Třebčíně u Prostějova) 

Vystudoval českou reálku a vyučil se košíkářskému řemeslu. Dále se soukromně vzdělával 

a působil v řadě ţivnostenských korporací. Později jako novinář se věnoval 

národohospodářské problematice. V roce převzal redakci Ţivnostenského zpravodaje a po 

svém odchodu do Olomouce zde zaloţil a vedl Československý deník. V roce 1918 se stal 

členem „Revolučního Národního shromáţdění“. V roce 1925 se stal ministrem veřejných 

prací a o rok později mu byl svěřen resort ministerstva ţeleznic. Od roku 1926 rovněţ 

vykonával funkci prezidenta Obchodní a ţivnostenské komory v Olomouci. 

 

Václav Němec (30. října 1845 Praha – 20. prosince 1924 Praha) 

Vyučil se řemeslu a zaloţil si v Praze zlatnickou a klenotnickou firmu. Do praţské obchodní 

a ţivnostenské komory byl zvolen jiţ v roce 1881. Díky svým osobním i pracovním kvalitám 

se stal v 90. letech zastupujícím předsedou, později byl zvolen viceprezidentem a konečně 

v roce 1910 prezidentem komory. V roce 1898 zaloţil Ústav pro zvelebování ţivností při 

praţské komoře a od počátku stál v jeho čele. Byl také předsedou kuratoria Umělecko – 

průmyslového muzea a nově vzniklého (1910) Průmyslového ústavu komory. Zaslouţil se o 

všestrannou podporu hospodářského školství ve svém komorním obvodu  a pomohl 

zorganizoval tehdy velmi úspěšnou jubilejní komorní výstavu v roce 1908. Ve své době 

vykonával řadu hospodářských funkcí i mimo praţskou komoru. Také z jeho podnětu došlo 

v roce 1922 ke zřízení Ústředny čs. obchodních a ţivnostenských komor.    

  

Dr. Alfred Oberländer (1880 – 26. září 1929) 

Ve sluţbách brněnské obchodní a ţivnostenské komory působil nepřetrţitě od roku 1906 

aţ do své smrti. Byl jejím hlavním obchodně – politickým referentem, přednostou vývozního 

oddělení a sociálně – politickým referentem. Později se stal sekretářem komory. Kromě 

své činnosti v obchodní komoře byl mj. také tajemníkem Svazu vlnařských průmyslníků 

v Brně. 

 

František Pechman (nar. 1873 v Plzni – Doubravce) 

Syn hostinského a rolníka. Po studiích na reálném gymnáziu a vyšší obchodní škole v Plzni 

pracoval v obchodě. Poté jako bankovní úředník a tovární účetní. Od roku 1894 působil 

jako obchodník a později jako továrník v oboru potravinářství a stavebních hmot. V letech 

1904 – 1919 vykonával funkci starosty v Plzni – Doubravce. Aktivně pracoval 

v ţivnostenských kruzích – mj. byl starostou ţupy obchodních grémií v Plzni a členem 

Zemské rady ţivnostenské pro Čechy v Praze. Členem plzeňské obchodní komory se stal 2. 

října 1914 (ve skupině „středního průmyslu“). Dne 27. prosince 1926 byl jmenován 

místopředsedou správní komise komory a současně se stal i předsedou její ţivnostenské 

sekce. V téţe době byl zvolen také předsedou ţivnostenské sekce ÚOŢK v Praze. Od 10. 

února 1936 vykonával funkci předsedy správní komise plzeňské komory a jejího 

prezidenta. 

 

Ivan Petr (nar. 7. března 1899) 

Po absolvování reálného gymnázia roku 1918 nastoupil u Praţské městské pojišťovny. 

Odtud v roce 1921 přešel do Stavební banky a v roce 1924 se s ním setkáváme ve funkci 

vedoucího filiálky téţe banky v Lovosicích. V roce 1926 přechází jako vedoucí úředník 

k firmě Asta, akumulátorka v Praze a v roce 1929 se vrací zpět do bankovní sluţby jako 

ředitel filiálky Americko – slovenské banky v Praze. Roku 1933 se stává vrchním ředitelem 

Československé diskontní banky v Praze a po jejím sloučení s Praţskou úvěrní bankou 
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v roce 1944 zde setrval ještě asi půl roku. Po květnu 1945 byl jmenován členem národní 

správy Ţivnostenské banky v Praze. Dne 23. prosince 1945 jej jmenoval ministr vnitřního 

obchodu prezidentem Obchodní a ţivnostenské komory v Praze – z toho titulu se stal i 

předsedou Ústředny čs. obchodních a ţivnostenských komor. 

 

Jindřich Petr (nar. 18. srpna 1868 ve Ţďárkách u Náchoda) 

Absolvoval obchodní akademii v Chrudimi a poté nastoupil do textilní továrny Mořic Schur 

v Náchodě. Později se stal ředitelem parních mlýnů firmy J. F. Daubek v Brněnci. Po 24 

letech u zmíněné firmy byl jmenován ředitelem „Akciové společnosti Zagrebački paromlin“ 

v Záhřebu. Dále aţ do roku 1927 vedl parní mlýny firmy Dittler a spol. v Kyjově. Dne 26. 

listopadu 1918 byl jmenován vládním komisařem OŢK v Brně a 12. března 1919 

předsedou její správní komise a  prezidentem. Zaslouţil se o zaloţení Plodinové bursy 

v Brně (1922) a 13 let byl jejím předsedou. Jiţ za Rakouska byl jako komerční rada 

uznávaným odborníkem v oboru mlynářském a dopravním – díky tomu byl mj. členem 

Ústřední ţelezniční rady a Silniční rady, předsedou Spolku moravských velkomlýnů v Brně, 

členem Obchodní rady cenové při Státním statistickém úřadě v Praze a členem správních 

rad řady průmyslových podniků. 

 

Matýs Pokorný (nar. 28. července 1866 v Doudlevcích u Plzně) 

Po maturitě na reálném gymnáziu v Plzni se věnoval právnickému studiu v Praze. Poté 

působil jako publicista a dále pracoval v knihtiskařském průmyslu. V roce 1902 byl zvolen 

za ţivnostenský odbor do Obchodní a ţivnostenské komory v Plzni a byl řadu let mluvčím 

její české majority. Komora jej zvolila jiţ v roce 1909 prozatímním předsedou a po vzniku 

ČSR v roce 1919 prezidentem. Byl také předsedou kuratoria Ústavu pro zvelebování 

ţivností plzeňské komory a Druţstva pro nákup strojů pro maloţivnostníky v Plzni, a to od 

jejich zaloţení. Významné bylo i jeho působení v institucích průmyslového a ţivnostenského 

školství v obvodu plzeňské OŢK.  

 

Jan Ptáčník (nar. 17. května 1909 ve Smrdově) 

Pocházel z rodiny krejčího a malozemědělce. Od roku 1923 pracoval jako učeň 

v koloniálním obchodě v Čáslavi. Usiloval o samostatný obchod a jeho sen se mu splnil 

v roce 1934, kdy se stal podílníkem ve firmě Kocan a Ptáčník v Hradci Králové, která se 

věnovala obchodu s likéry a vínem. Jiţ před 2. světovou válkou se angaţoval v učňovské 

problematice a pomáhal organizovat hradecké výstavní trhy. Za okupace byl činný 

v ilegálním odboji, včetně účasti v partyzánském boji. Dne 23. prosince 1945 jej jmenoval 

ministr vnitřního obchodu novým prezidentem Obchodní a ţivnostenské komory v Hradci 

Králové. 

 

Dr. Berthold Reichl (1875 Cheb – 22. prosince 1922 Liberec) 

Po vysokoškolských studiích odešel do sluţeb rakouské ţelezniční správy, jeţ opustil v roce 

1907, kdyţ přijal funkci v kanceláři liberecké obchodní komory. Zde působil především jako 

uznávaný odborník na dopravu (hlavně ţelezniční). Po vzniku Ústředny čs. obchodních 

komor v roce 1922 převzal funkci 2. sekretáře ÚOŢK. Byl také členem řady soudobých 

společností z oboru dopravy, mj. téţ pracoval ve Státní ţelezniční radě. Na půdě Ústředny 

komor působil rovněţ jako redaktor německého tiskového orgánu ÚOŢK s názvem 

„Mitteilungen der Zentrale der Tschechoslowakische Handels – und Gewerbekammern“.  

 

Dr. František Samek (nar. 10. června 1876 v Liboměřicích u Chrudimě) 

Po gymnazijních a právnických studiích byl promován v roce 1904 na doktora práv. Po 

krátké soudní praxi vstoupil koncem roku 1903 do sluţeb praţské obchodní a 

ţivnostenské komory, kde postupně získal vedoucí postavení: roku 1911 byl jmenován 
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náměstkem sekretáře, roku 1919 sekretářem a v roce 1923 generálním sekretářem 

komory. Tuto funkci vykonával aţ do roku 1932, kdy poţádal o odchod do výsluţby. Kromě 

své komorní praxe se významně angaţoval v obchodnických organizacích – zejména 

v Zemské jednotě českých obchodních grémií v Praze (od roku 1905), přičemţ od roku 

1906 byl hlavním redaktorem jejích „Obchodních listů“. Významné funkce zastával 

zejména po vzniku nové čs. republiky – v prvních letech její existence byl mj. předsedou 

Komise pro přechodné hospodářství. Po odchodu dr. Schustera z praţské obchodní komory 

převzal obchodně – politický referát a z tohoto titulu se významně zaslouţil také o 

budování obchodně – politických kontaktů mladého státu s cizinou. Vykonával řadu funkcí i 

v mezinárodních institucích – kromě jiného byl např. předsedou Čs. národního komitétu 

Mezinárodní středostavovské unie v Bernu. Jako člen Národní strany svobodomyslné a 

později strany národně – demokratické vstoupil téţ do vysoké politiky: po volbách v roce 

1925 se stal poslancem Národního shromáţdění. 

 

Ing. Friedrich Scherb (nar. 24. května 1865 v Mikulově) 

Po studiích na Báňské akademii v polském Lubně sloţil inţenýrské zkoušky a pokračoval 

ve studiu i na právnické fakultě ve Vídni. Do praxe vstoupil u Rosické báňské společnosti 

v Zastávce u Brna, odkud přešel v roce 1890 jako inţenýrský asistent k těţařstvu Britania 

v Ervěnicích u Mostu. V dalších letech pracoval ve vedoucích funkcích na několika místech 

v severozápadočeském hnědouhelném revíru. Jako ředitel Falknovsko – chebské báňské 

společnosti odešel do Chebu a věnoval se tam veřejné práci, včetně činnosti v městském 

zastupitelstvu. Do chebské obchodní komory byl zvolen v roce 1902, a to jako zástupce 

hornictví. V dalších letech se společně s dr. Hansem Chudaczkem rozhodující měrou 

zaslouţil o reorganizaci komorní kanceláře a následující rozvoj chebské komory. Také proto 

zde byl v roce 1910 zvolen prozatímním předsedou a v roce 1917 konečně prezidentem 

komory. 

 

 

 

 

Alfred Schmolik (14. února 1871 Opava – 19. září 1937 Opava) 

Po studiu na reálce a obchodní akademii se věnoval bankovní sluţbě. Nejprve působil jako 

úředník České eskomptní banky v Praze a v její filiálce v Ústí n. Labem, potom pracoval pro 

rakouskou soukromou banku pro obchod a ţivnosti – nejprve v ústředí a nakonec od roku 

1905 řídil její filiálku v Opavě. Členem Obchodní a ţivnostenské komory v Opavě byl zvolen 

v roce 1911. Zakrátko (1916) byl zvolen jejím místopředsedou a po rozpuštění komory a 

zřízení správní komise v květnu 1920 byl jmenován ministrem obchodu předsedou této 

komise. Funkci prezidenta komory vykonával od tohoto okamţiku aţ do své smrti. 

Současně pracoval  také jako předseda Kuratoria slezského ústavu pro zvelebování 

ţivností v Opavě. Kromě komorní činnosti byl členem řady správních rad průmyslových 

podniků ve Slezsku. 

 

Dr. Václav Schuster (nar. 7. dubna 1871 ve Vojkovicích) 

Po absolvování právnických studií v Praze a v německém Halle byl v roce 1896 jmenován 

tajemníkem obchodní komory v Českých Budějovicích. V roce 1900 přešel do praţské OŢK 

a současně byl ustanoven ředitelem tamního komorního ústavu pro zvelebování ţivností. 

Vedoucím sekretářem praţské komory se stal v roce 1917 po odchodu dr. Hotowcze. 

V roce 1908 byl zvolen za Jílové, Č. Kostelec a Benešov poslancem zemského sněmu 

království českého a získal věhlas prací v různých poradních orgánech při vídeňských 

ministerstvech. Po převratu v roce 1918 byl pověřen funkcí státního tajemníka v praţském 

ministerstvu obchodu a řídil jeho agendu, zejména přechodné poválečné hospodářství 
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v souvislosti se zahraničním obchodem nového čs. státu. V roce 1922 byl zvolen 

předsedou správní rady Všeobecné české bankovní jednoty v Praze a po sloučení tohoto 

ústavu s Českou bankou Union v roce 1929 také viceprezidentem fúzované banky Union. 

Byl členem řady zahraničních ekonomických společností a výrazně se účastnil i domácího 

veřejného ţivota – mj. byl členem Národohospodářského ústavu při České akademii věd a 

umění, Orientálního ústavu, Poradního sboru pro otázky hospodářské, pracoval 

v Ústředním svazu čs. průmyslníků apod.      

 

Jan Schützner (nar. 5. prosince 1897 v Kunţaku) 

Obchodní ţivnosti se vyučil v Jindřichově Hradci, jako obchodní pomocník působil 

v Českých Budějovicích a v Teplicích – Šanově. Po absolvování vojenské sluţby si zaloţil 

v roce 1922 samostatnou obchodní ţivnost v Českých Budějovicích. V roce 1925 byl 

jmenován členem správní komise tamní obchodní komory. V roce 1935 se stal 

prezidentem komory a v této funkci setrval aţ do roku 1941, kdy pod nátlakem okupačních 

úřadů byl nucen dočasně ustoupit nově jmenovanému německému vedení. Řadu let byl 

předsedou Jihočeského svazu obchodních gremií, delegátem Zemské jednoty obchodních 

gremií a členem dalších obchodnických organizací. Komora jej vyslala jako svého zástupce 

do Zemské rady ţivnostenské v Praze, kde řadu let pracoval v její prezidiální radě, a do 

Ředitelské ţelezniční rady v Plzni. Po znovuobnovení republiky se vrátil zpět do OŢK 

v Českých Budějovicích, neboť ministr vnitřního obchodu jej jmenoval vládním komisařem 

komory a počátkem června 1945 rovněţ předsedou Ústředního svazu obchodu. V prosinci 

1945 byl opět jmenován prezidentem budějovické komory. 

 

Ing. Alois Smola (nar. 22. dubna 1898 v Plzni) 

Syn vrchního strojmistra Měšťanského pivovaru v Plzni. Absolvoval vyšší průmyslovou školu 

a do konce roku 1918 byl technickým úředníkem Škodových závodů v Plzni, přičemţ dále 

vstoupil do sluţeb fy Airco v Londýně. Odtud se dostal na anglické vyslanectví do Prahy a 

v této souvislosti rovněţ studoval jako řádný posluchač vysokou školu obchodní v Praze. Po 

vojenské sluţbě nastoupil u fy Robert Bosch a. s. , nejprve ve Stuttgartu a později v Praze. 

V letech 1923 – 1933 působil u plzeňské fy František Zeman. Potom dokončil svá studia 

na Vysoké škole obchodní v Praze a v roce 1935 zaloţil svoji vlastní firmu Ferrotechna – 

Ing. Smola, továrna na stroje a armatury v Plzni. Ferrotechna ve své době jako jediná 

v Československu vyráběla turbodynama. Dne 23. prosince 1945 jmenoval ministr 

vnitřního obchodu Dr. Pietor Ing. Smolu prezidentem Obchodní a ţivnostenské komory 

v Plzni. 

 

Ing. Dr. Vilém Šáda (nar. 3. listopadu 1904 ve Strakonicích) 

Syn knihařského dělníka. Po absolvování vysoké školy obchodní v Praze odešel na praxi do 

USA, kde studoval dále především problematiku obchodu a distribuce. Po svém návratu do 

Československa přednášel na Vysoké kole obchodní v Praze v oboru obchodní podnikové 

ekonomiky a po smrti prof. Šlemra převzal vedení semináře obchodu se zboţím. 

V důsledku své vědecké činnosti se stal členem Masarykovy akademie práce a řadu let 

působil také jako tajemník jejího Ústavu pro vědeckou organizaci obchodu. Po zřízení 

Ústavu pro vnitřní obchod  pracoval téţ jako jeho stálý spolupracovník. V roce 1945 se stal 

členem předsednictva praţské obchodní a ţivnostenské komory a  věnoval se hlavně 

obchodně – politickým otázkám a čs. zahraničnímu obchodu. V této době zaloţil 

poradenskou korespondenční „Sluţbu podnikatelům“. V roce 1947 byl jmenován 

předsedou Ústředny čs. obchodních komor a tuto funkci vykonával aţ do zániku ÚOŢK. 

Koncem roku 1948 se stal předsedou přípravného výboru nově vznikající Čs. obchodní 

komory a na její ustavující valné hromadě dne 30. prosince 1948 byl zvolen také jejím 

předsedou. 
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Ing. J. A. Šimáček (nar. 9. září 1858 v Praze) 

Studoval reálné gymnázium a vysokou školu technickou v Praze. Dále absolvoval praxi 

v odborné technické kanceláři v Paříţi. Po návratu do Čech pokračoval v činnosti architekta 

a stavitele, přičemţ postupně rozšiřoval pole své působnosti i na průmyslové podnikání. 

Angaţoval se ve veřejném ţivotě, zejména v městské samosprávě na Královských 

Vinohradech, a rovněţ v kultuře – 10 let byl předsedou Společnosti Národního divadla 

v Praze. Současně zastával řadu dalších veřejných hospodářských funkcí – mj. byl členem 

Národohospodářského ústavu, Poradního sboru pro otázky hospodářské (jako delegát 

ÚOŢK), členem výkonného výboru čs. skupiny Mezinárodní obchodní komory, 

předsednictva Svazu masného obchodu a průmyslu apod. Členem praţské komory byl od 

22. srpna 1910. Dne 24. listopadu 1923 byl jmenován prozatímním předsedou správní 

komise. Z titulu svých funkcí působil téţ v Ústředně obchodních komor, kromě jiného vedl 

její obchodně – politický výbor a zastupoval často ÚOŢK na mezinárodních kongresech 

Mezinárodní obchodní komory. Mimo četná domácí ocenění získal i významná francouzská 

vyznamenání (mj. i Řád čestné legie). Dne 23. ledna 1931 jej jmenoval ministr obchodu 

předsedou správní komise praţské OŢK, tj. na místo uprázdněné rezignací nemocného 

prezidenta A. Grossmanna. Protoţe podle stanov Ústředny je prezident praţské komory 

současně téţ předsedou ÚOŢK, ujal se i této funkce. Na tuto svou funkci rezignoval 

počátkem prosince 1931. 

 

Dr. Emil Tausche (nar. 18. června 1871 ve Veselíčku u Milevska) 

Syn inspektora panství a pozdějšího říšského a zemského poslance Antonína Tausche. Po 

absolvování právnických studií na německé univerzitě v Praze vstoupil dne 1. února 1896 

jako koncipista do sluţeb Obchodní a ţivnostenské komory v Chebu. V roce 1899 přešel do 

obchodní komory v Liberci. Zde postupně prošel funkcemi náměstka sekretáře, druhého a 

prvního sekretáře, aţ konečně dne 6. prosince 1929 byl jmenován generálním sekretářem 

liberecké komory. Jako odborník na obchodně – politickou problematiku  získal uznání 

nejen na půdě Ústředny čs. obchodních komor, ale také i v mezinárodním měřítku. 

 

 

 

 

 

Dr. Jan Třebický (nar. 1870) 

Po dobu svých právnických studií na univerzitách v Praze, Lipsku a Štýrském Hradci 

pracoval také jako novinář. Po skončení studia se podílel na zaloţení chmelařské firmy 

Kratochvíl a spol. a následujících 20 let ji vedl. Dále zaloţil továrnu na léčiva „Medica“, akc. 

spol. a společně s drem Schusterem a bratry Mandelíky akc. spol. J. L. Bayer v Kolíně. 

V době 1. světové války spolupracoval s ilegální protirakouskou odbojovou organizací 

„Maffie“. Po vzniku republiky byl pověřen vedením čs. chmelařského syndikátu. Jiţ tehdy 

byl členem správních rad řady průmyslových podniků a čs. finančních institucí. V roce 1925 

byl jmenován členem správní komise Obchodní a ţivnostenské komory v Praze. Dne 1. 

prosince 1931 byl dr. Třebický jmenován ministrem obchodu předsedou správní komise a 

prezidentem praţské obchodní komory – z tohoto titulu se stal také prezidentem Ústředny 

čs. obchodních a ţivnostenských komor.   

 

Dr. František Ulrich (6. února 1859 Hradec Králové – 17. května 1939 Rokycany) 

Absolvoval právnickou fakultu v Praze. Roku 1888 se stává samostatným advokátem. Dne 

6. února 1895 byl zvolen starostou města Hradce Králové, přičemţ tuto funkci zastával aţ 

do roku 1929, kdy se jí sám vzdal. Zaslouţil se o zřízení Obchodní , ţivnostenské a 
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průmyslové ústředny v Hradci Králové v roce 1910 (snahy o zřízení nové východočeské 

komory pro české obyvatele se přitom datovaly jiţ od roku 1875) – stal se jejím 

zakládajícím předsedou a tuto funkci vykonával aţ do své smrti. Z tohoto titulu stál jak u 

postupné transformace ústředny v komoru, tak i u zrodu „aneksních“ komorních institucí – 

především Sklářského ústavu (1923) a Hedvábnického ústavu (1924).  

 

Emanuel Vojnar (nar. 25. března 1890 v Nezamyslicích na Hané) 

Pocházel z řemeslnické rodiny. Po absolvování obchodních studií nastoupil úřednickou 

dráhu a v roce 1912 přešel do Pozemkového ústavu v Olomouci. V tomto později největším 

moravsko – slezském lidovém peněţním ústavu se postupně vypracoval aţ na post 

ředitele. V roce 1918 se stal členem Národního výboru pro Olomouc a severní Moravu a 

současně členem správní komise města Olomouce – zde byl rovněţ nepřetrţitě aţ do 

okupace členem olomoucké městské rady. V roce 1928 byl zvolen do zemského 

zastupitelstva země Moravsko – slezské a do zemské finanční komise. Za německé 

okupace vězněn. Po osvobození opět působil v obecní i zemské samosprávě. Dne 23. 

prosince 1945 byl jmenován prezidentem Obchodní a ţivnostenské komory v Olomouci. 

 

August Wüst  (zemřel 31. prosince 1925 v Olomouci) 

Předseda správní komise Obchodní a ţivnostenské komory v Olomouci. Jiţ před rokem 

1918 propagátor koordinace společného postupu českých komor v Rakousku a po vzniku 

Československa logicky i jedním z organizátorů Ústředny komor. ÚOŢK mj. zastupoval také 

v Poradním sboru pro otázky hospodářské. 

 

František Zejdl  

Po studiích na vyšší průmyslové škole v Praze, přerušených první světovou válkou, a po 

předběţné domácí praxi odešel do Jugoslávie, kde zejména v Lublani působil na velkých 

stavbách. Po návratu do Československa sloţil stavitelské zkoušky a pracoval zde jako 

architekt. V roce 1928 přesídlil do Liberce. Po Mnichově 1938 se vrátil do vnitrozemí. Za 

okupace působil v ilegálním odboji. Po osvobození byl činný v liberecké okresní správní 

komisi jako ţivnostenský, dopravní i stavební referent. Výrazně se zaslouţil o rozvoj 

činnosti libereckého Společenstva stavitelů. Dne 23. prosince 1945 se stal výnosem 

ministra vnitřního obchodu prezidentem Obchodní a ţivnostenské komory v Liberci. 

 

Dr. Bohdan Ţivanský (nar. 20. října 1876 v Brně) 

Po gymnazijním studiu absolvoval právnickou fakultu v Praze. V roce 1900 vstoupil jako 

volontér do OŢK v Praze. V období 1900 – 1901 vykonával praxi u statistické ústřední 

komise ve Vídni. Potom se opět vrátil do Prahy a do zdejší obchodní komory. V roce 1908 

byl jmenován sekretářovým náměstkem, v roce 1917 druhým sekretářem a v roce 1919 se 

stal spoluvedoucím sekretářem OŢK. Na ustavující schůzi Ústředny komor v roce 1922 byl 

jednomyslně zvolen generálním sekretářem ÚOŢK a tuto funkci vykonával aţ do konce roku 

1938, kdy na vlastní přání odešel do výsluţby. Po celou dobu svého působení v Ústředně 

mj. redigoval také Věstník ÚOŢK. Je autorem několika prací o aktuálních otázkách 

tehdejšího hospodářského ţivota a o vývoji obchodních komor (především o jejich 

připravované reformě). Aktivně pracoval ve veřejném ţivotě téţ mimo obchodní komory – 

mj. byl tajemníkem Svazu velkomlýnů v Čechách, vedl Ústřednu svazů mlynářských 

v Čechách, zastával funkci generálního tajemníka odborné skupiny mlynářské při 

Ústředním svazu čs. průmyslníků, od roku 1920 byl členem Poradního sboru pro otázky 

hospodářské, jednatelem Čs. společnosti národohospodářské, od roku 1925 členem 

Sociálního ústavu ČSR apod.  
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