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V pojetí otců 
zakladatelů vychází 

sociálně-tržní hospodářství 
z modelu hospodářské soutěže, 

jehož konstitujícími principy jsou 
záruka soukromého vlastnictví, pravidla 
hmotné odpovědnosti, smluvní svoboda, 

svoboda podnikání, stabilita hodnoty peněz, 
otevřený přístup k trhu a spolehlivá hospodářská 

politika sledující dlouhodobé cíle a 
věrná svým principům. 

Úkolem státu v modelu sociálně-tržního 
hospodářství je nastavit institucionální 

rámcové podmínky tak, aby ekonomické 
počínání jednotlivců nebylo v rozporu 

se sociálními účely nebo na 
úkor svobody ostatních.

V zahrani!ním obchod" usilujeme o maximální svobodu, abychom 
v n"m op"t uplatnili zásadu mezinárodní d"lby práce, která sv"d!í 
v#em národ$m.           (Ludwig Erhard)

…zdravé státní %nance. 

Sociálně-tržním hospodářstvím rozumíme...
…otev&ené trhy, které nejsou v globalizovaném 
sv"t" regulovány cly nebo obchodními 
restrikcemi.

Ve#keré snahy utrácet ve znamení domn"lého sociálního 
blahobytu a z humánního p&esv"d!ení více pen"z, ne' kolik 
p&itéká do státní pokladny, jsou v rozporu s dobr(mi a 
osv"d!en(mi zásadami. 
(Ludwig Erhard)

„
”

„
”

…úctu k sociálnímu partnerství a nezávislost 
kolektivního vyjednávání na státu. 
Zam"stnanci a zam"stnavatelé doká'ou své 
pracovní vztahy &e#it lépe ne' stát.

Je t&eba […] u!init v#e pro to, aby se t"'i#t" odpov"dnosti 
za 'ivot op"t odklonilo od státního centra k míst$m, kde 
p&irozen" nechybí zdravé my#lení ani historická zku#enost, 
sm"rem k […] decentralizovan(m, na státu nezávisl(m 
organizacím […].           (Wilhelm Röpke)

„

”

…nezávislou m"novou politiku, 
která klade d$raz na zachování 
cenové stability.
Ve#keré snahy nastolit &ád 
hospodá&ské sout"'e jsou marné, 
pokud není zaji#t"na ur!itá 
stabilita hodnoty pen"z. M"nová 
politika má proto v systému 
hospodá&ské sout"'e zásadní 
v(znam.
(Walter Eucken)

„

”
…funk!ní hospodá&skou sout"' mezi 
podniky, pokud mo'no bez deformujících 
dotací. Hospodá&ská sout"' je zárukou 
inovací.

Chybí-li hospodá&ská sout"' nebo je-li nedostate!ná, 
oslabí se ústavou po'adovan( regula!ní ú!inek 
tr'ních cen. V(roba statk$ a rozd"lování jsou vedeny 
ne'ádoucím sm"rem. Tento chybn( v(voj ekonomické 
spolupráce je#t" není rozhodující. Zásadn"j#í dopad 
má naru#ení sociáln" spravedlivého odm")ování ve 
svobodném systému tr'ního hospodá&ství.          
(Franz Böhm)

„

”
Siln(m státem není z&ízení, které 
se do v#eho plete a v#e si 
p&ivlast)uje. Naopak, skute!n" 
siln( stát se nevyzna!uje 
zasahováním do v#ech mo'n(ch 
oblastí, ale nezávislostí na 
zájmov(ch skupinách a 
neochv"jn(m uplat)ováním své 
autority a d$stojnosti jako'to 
zástupce ve&ejnosti.         
(Wilhelm Röpke)

…„siln(“ stát, kter( 
vymezuje mantinely, ale 
nezasahuje do v#ech 
oblastí 'ivota.„

”
...spravedlivou ú!ast na v(konové 
spole!nosti. Platí to o p&íle'itostech na 
pracovním trhu, mo'nostech osobního 
r$stu vzd"láním a o nabídce integrace, 
která pomáhá p&ist"hovalc$m.

Podstatnou sou!ástí p&íznivé rodinné politiky je 
poskytnout mlad(m lidem rovné p&íle'itosti k 'ivotu i 
úsp"chu tím, 'e budou mít p&ístup k r$zn(m stup)$m 
vzd"lání podle sv(ch vloh a nadání a bez ohledu na 
p&íjmy nebo majetek sv(ch rodi!$.             
(Ludwig Erhard)

„

”

…solidární poji#t"ní 'ivotních 
rizik p&i zachování principu 
subsidiarity.

Ekonomická svoboda a povinné sociální 
poji#t"ní se nemají nejrad"ji. Proto je nutné, aby 
byl princip subsidiarity uznán jako jedna z 
nejd$le'it"j#ích zásad modelu sociálního 
zabezpe!ení a aby byly dle mo'ností co nejvíce 
up&ednost)ovány svépomoc i vlastní 
odpov"dnost. Státem vynucená ochrana má 
podle tohoto principu kon!it tam, kde jsou 
jednotlivec a jeho rodina je#t" schopni se o sebe 
postarat sami na vlastní odpov"dnost.           
(Ludwig Erhard)

„

”

… úctu k rodin" a ob!anské 
anga'ovanosti. 

Zastáváme názor, 'e existuje nekone!né mno'ství v"cí, 
které jsou d$le'it"j#í ne' hospodá&ství: rodina, obec, stát 
a v$bec v#echny formy sociální integrace […].            
(Alexander Rüstow)

„
”

…ochranu existence a dlouhodob" udr'itelné 
hospoda&ení, tedy hospoda&ení #etrné ke zdroj$m.

Ochrana obyvatel p&ed #kodami na 'ivotním prost&edí 
vy'aduje, aby hospodá&ství uznávalo p&i v(voji techniky 
svoji sociální povinnost a plnilo ji tím, 'e p&ijímá opat&ení 
k zabrán"ní #kod na obyvatelích.            (Ludwig Erhard)

…d$v"ru v nadání a schopnosti lidí, 
tzn. nadání svobodou. Sází na princip 
vlastní odpov"dnosti, na ochranu 
majetku, smluvní svobodu a 
decentralizované rozhodování.
Státoob!anská svoboda z$stává iluzí, pokud není zalo'ena 
na základních ekonomick(ch svobodách, jako jsou voln( 
pohyb kapitálu a práce, právo na soukrom( majetek a na 
zaji#t"ní poctivého zisku. 
(Alfred Müller-Armack)

                     …silnou podnikatelskou 
obec a uznání v(znamu st&ední t&ídy. 
P&evzetí odpov"dnosti a rizik je 
d$le'itou hybnou silou 
spole!enského pokroku.

P&enos odpov"dností […] p&edstavuje systém, 
ve kterém podnikatel vedle zaji#t"ní své 
ekonomické existence sou!asn" plní i 
národohospodá&skou úlohu, p&esto'e nemusí 
b(t z pohledu jednotlivce viditelná nebo patrná. 
Své národohospodá&ské úlohy si ani není 
v"dom, ale p&esto ji plní, jestli'e jsou v systému 
volného tr'ního prost&edí chrán"ny a zachovány 
svobodná tvorba cen a motor hospodá&ské 
sout"'e. 
(Ludwig Erhard)

…spravedliv( systém zdan"ní, kter( 
po ka'dém 'ádá p&ísp"vek ve 

prosp"ch spole!nosti podle jeho 
v(konnosti.

   V naprostém rozporu je 
nap&. to, kdy' si ob!an st"'uje 

na neúnosnou da)ovou 
zát"', ale sou!asn" o!ekává 
od státu pomoc, která dává 
státu morální právo vybírat 

stále vy##í dan".
(Ludwig Erhard)

Tr'ní hospodá&ství je nejvitáln"j#ím, nejdobrotiv"j#ím a 
nejodoln"j#ím ekonomick(m modelem, kter( si lze 
p&edstavit. Pokud je spln"no alespo) minimum základních 
podmínek, je s podivem, jak dlouho se tento model doká'e 
vypo&ádávat s jedy, cizími t"lesy, nelehk(mi b&emeny – s 
nemalou námahou, ale p&esto. […] Cht"l bych k tomu dodat 
tolik, 'e schopnost tohoto namáhaného systému v#e strávit 
také není neomezená. *ím déle zát"' p&etrvává, tím 
viditeln"j#í #kody, o to kriti!t"j#í zat"'kávací zkou#ka, které 
ani tento systém nedoká'e dlouhodob" odolávat. 
(Wilhelm Röpke)

...akceptaci rozdílné v(#e p&íjm$. Pokud se 
n$'ky mezi chud(mi a bohat(mi rozev&ou p&íli#, 
vstupuje do hry státní politika p&erozd"lování.

Ukázalo se, 'e rozd"lování sociálního produktu cenov(m 
mechanizmem […] je lep#í ne' rozd"lování na základ" 
svévolného rozhodování soukrom(mi nebo ve&ejn(mi nositeli 
moci. […] Ale ani tento zp$sob d"lby nenabízí odpov"+ na 
v#echny otázky a vy'aduje nápravu. […] Nerovnost p&íjm$ vede 
na jedné stran" k tvorb" luxusu, zatímco na stran" druhé nejsou 
je#t" uspokojeny naléhavé základní pot&eby domácností s 
nízk(mi p&íjmy. V tom pot&ebuje rozd"lování, které se v modelu 
hospodá&ské sout"'e uskute!)uje, nápravu.           
(Walter Eucken)

Sebekáze), smysl pro spravedlnost, poctivost, !estnost, 
u#lechtilost, st&ídmost, smysl pro pospolitost, úcta k lidské 
d$stojnosti, pevné mravní normy – to v#echno jsou v"ci, 
které musíme nést na trh a m"&it se s nimi ve vzájemné 
sout"'i. 
(Wilhelm Röpke)

…etick( fundament, na kterém spo!ívá 
hospodá&sk( a spole!ensk( model.

Pokud chceme v Evrop" úsp"#n" uplat)ovat sociáln"-tr'ní 
hospodá&ství, musíme zárove) p&enést sociální odpov"dnost, 
kterou si uv"domujeme a pro ni' jsme na#li lidsky p&ijatelné 
&e#ení, i na ostatní zem".            
(Alfred Müller-Armack)

…základní pojetí politického modelu, kter( 
by m"l v zájmu stabilního hospodá&ského 
systému platit v Evrop" i jinde ve sv"t".

… adaptabilní my#lenku, která nevnímá 
svobodu a sociální kompenzace jako 
protiklad.

„

”

„
”
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Nadace Konrad-Adenauer-Stiftung se o tyto principy zasazuje v Německu, Evropě i ve světě.
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